CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni
- 2Regi 24
Marţi
- 2Regi 25
Miercuri - Iov 1
Joi
- Iov 2
Vineri
- Iov 3
Sâmbătă - Iov 4-5
Duminică – Iov 6-7

Isaia 19-20
Isaia 21
Isaia 22
Isaia 23
Isaia 24
Isaia 25
Isaia 26-27

Psalm 117
Ioan 18
Psalm 118
Ioan 19:1-18
Psalm 119:1-88 Ioan 19:19:42
Psalm 119:89-176 Ioan 20
Psalm 120
Ioan 21
Psalm 121
1 Ioan 1
Psalm 122
1 Ioan 2:1-17

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Nicu și Elena Sima (Bulgaria)
-

Creșterea adunărilor care au luat ființă recent
Plantare de noi biserici
Oameni care să ucenicizeze și care să preia responsabilitatea de a
conduce bisericile nou înființate
Ocrotire și înțelepciune în deciziile pe care trebuie să le ia în lucrare

O biserică pentru oameni ca tine

Biserica
Apostolică
Filadelfia

Str. Regele Ferdinand, nr.10, Urziceni
www.filadelfiaurziceni.ro
E-mail: info@filadelfiaurziceni.ro
Tel. Pastor: 0722596871

Buletin Duminical
FUNCŢIILE BISERICII

25 noiembrie

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE

PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 17:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri-Joi-Vineri,
18:00-2-:00 - Slujire în localităţi
Sâmbătă,
19:00 – Repetiţie grup

Spune Biblia întotdeauna adevărul?
Un barbat l-a intrebat odata pe vecinul lui, care era un creştin adevarat, daca
crede într-adevar ca Biblia este adevarata!
- Desigur, a fost raspunsul....
- Bine, a continuat cel care a întrebat. Atunci spune-mi cum a putut fi inghitit
Iona de o balena. Nu stiti ca stomacul unei balene este tot atat de mare cat a
unui om?
- Oh, despre aceasta nu stiu, a raspuns vecinul. Eu stiu numai ca în Biblie este
amintit de un peste mare, si nu o balena. Dar cand voi fi in cer, îl voi intreba
pe Iona in legatura cu aceasta!
...
Celalalt nu s-a lasat batut.
- Si daca Iona e in Iad?
- Daca este in Iad il vei intreba tu, spuse vecinul credincios!

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Tavy Brumă
Rugăciune pentru Nicu și Elena Sima (Bulgaria)
SEARA:
Închinare, părtășie și învățătură biblică
VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în
dragostea Mea.”
Ioan 15:9

Tavy Brumă

Viata copiilor lui Dumnezeu III
1Petru 3. 1-12

Pe drumul credinței
Evrei 12:1-6
1. Înlătură obstacolele care distrug credința (v. 1)

1.Viata copiilor lui Dumnezeu in familie vv.1-7

a. Păcatul care este pretutindeni

1.Sotiile
- sa fie supuse sotilor v.1

2. Aleargă în direcția bună, trasată de Dumnezeu (v. 1)

-sa traiasca onest v.2
-podoaba ei sa fie caracterul v.4-5
2. Sotii
-sa fie intelepti v.7a
-sa fie intelegatori v.7b
-sa se roage v.7c

2.Copiii lui Dumnezeu si viata sociala 8-12

a. Cf. Gal 5:7 - a progresa spre bine
b. Aleargă cu perseverență (a răbda, a îndura – Luc. 21:19,
statornicie, fermitate)
3. Urmează îndeaproape modelul lui Isus (v. 2)
a. Fixându-ți privirea (atenția) doar spre El (v, 2)
b. Autorul și perfecționarea (desăvârșirea) credinței
noastre

1. Copiii lui Dumnezeu in relatie cu aproapele : v.8
-milosteniv, iubiror, smerit, lipsit de razbunare, binecuvinteaza
2. Copiii lui Dumnezeu vor avea o viata buna atunci cand:
- nu vorbesc urat v.9

c. Fericirea noastră deplină este viitoare (slava veșnică)
4. Opune-te păcatului cu fermitate (v. 4)
a. A opune rezistență până la sânge (ex. lui Isus – v. 3)

- nu mint v.10
- cauta pacea v.11

b. Puterea de a nu obosi sau de a ne pierde inima (cf.
Apoc. 2:3)

Traieste cum cere Scriptura si vei avea o viata binecuvantata.
5. Acceptă disciplinarea Tatălui (v. 6)
a. Care este o dovadă a dragostei Sale

