
Vă invităm cu toată dragostea să participați împreună cu 

noi la toate întâlnirile bisericii, care au loc după cum 

urmează: 
 

DUMINICĂ: 

 
10:00 AM - 12:00 AM – Rugăciune și Studiul Scripturii (Zoom) 

Tema de Studiat: Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu 

decât de oameni (Fapte 5:17-42) (limba română și limba engleză) 

 

 

 

5:00 PM – 7:00 PM – Închinare și Părtășie în Cuvânt  (limba română 

și limba engleză) 

 

 

 

JOI:    7:30 PM - Repetiție Orchestra 

 

VINERI: 7:30 PM - Întâlnire Tineret & Copii 

 
 ******************************************************** 

CITIREA SCRIPTURII ÎNTR-UN AN 
23 Mai – 30 Mai 2021 

 

Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar 
tocmai ele mărturisesc despre Mine-a spus Domnul Isus. 

 
23. 2Sam. 2:12-3:39    Ioan 13:1-30        Ps. 119:1-16    Prov. 15:29-30 
24. 2Sam. 4:1-6:23     Ioan 13:31-14:8  Ps. 119:17-35      Prov. 15:31-32 
25. 2Sam. 7:1-8:18      Ioan 14:9-31        Ps. 119:36-52      Prov. 15:33 
26. 2Sam. 9:1-11:27    Ioan 15:1-27        Ps. 119:53-70     Prov. 16:1-3 
27. 2Sam. 12:1-31         Ioan 16:1-33        Ps. 119:71-80      Prov. 16:4-5 
28. 2Sam. 13:1-39         Ioan 17:1-26        Ps. 119:81-95      Prov. 16:6-7 
29. 2Sam. 14:1-15:22   Ioan 18:1-24        Ps. 119:96-112   Prov. 16:8-9 
30. 2Sam. 15:23-16       Ioan 18:25-19:8  Ps. 119:113.131 Prov. 16:10-11 
***************************************************** 
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Salutul Bisericii:  

Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună 
lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Christos. (Filipeni 1:6) 
 

Buletinul Bisericii: Nr.148 
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Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de 

oameni (Fapte 5:17-42) 

We ought to obey God rather than men 

(Acts 5: 17-42) 
 

 
Introducere – Introduction 

 

Biserica din Ierusalim crește numeric, Duhul Sfânt prin apostoli lucrează în 

mod miraculos în mijlocul poporului, oamenii sunt vindecați și aud Evanghelia, 

toate acestea fac ca cel rău prin reprezentanții lui să intensifice prigoana 

împotriva apostolilor, lăsând bisericii o lecție importantă prin care să învețe în 

astfel de cazuri care trebuie să fie prioritățile, strategia și modul de a continua 

lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat. 

 

The church in Jerusalem is growing in numbers, the Holy Spirit through the 

apostles works miraculously among the people, people are healed and hear the 

gospel, all this makes the wicked one through his representatives intensify the 

persecution against the apostles, leaving the church an important lesson to learn 

in such cases which must be the priorities, the strategy and the way to continue 

the work to which God has called us. 

 

Prezentarea lecției – The lesson Presentation 

 

1. Făcând lucrarea încredințată de Dumnezeu, stârnim împotrivirea lumii și a 

stăpânitorului ei (vezi Matei 10:16-22) 

1. By doing the work entrusted to God, we arouse the opposition of the world 

and its ruler (see Matthew 10:16-22) 

 

2. Făcând lucrarea încredințată de Dumnezeu, de multe ori trebuie să plătim un 

preț, însă trebuie să fim încredințați că Dumnezeu este în control și-și duce 

planul Său la îndeplinire (vezi Matei 10:34-40) 

2. In doing God's work, we often have to pay a price, but we need to be 

confident that God is in control and carrying out His plan.(see Matthew 10:34-

40)  

 

3. În mijlocul prigoanei noi trebuie să rămânem în integritate, să nu facem 

compromis și să ascultăm de Domnul, călăuziți de Duhul Sfânt (vezi Luca 12:8-

12) 

3. In the midst of persecution we must remain in integrity, not compromise, and 

obey the Lord, guided by the Holy Spirit.(see Luke 12:8-12) 

 

4. Indiferent de consecințele prigoanei, noi trebuie să rămânem plini de bucurie 

și să continuăm lucrarea la care am fost chemați, ducând Evanghelia celor din 

jur (vezi Matei 24:7-13) 

4. Regardless of the consequences of persecution, we must remain joyful and 

continue the work to which we have been called, leading the gospel to those 

around us.(See Matthew 24:7-13) 

 

Aplicarea Lecției – The application of the lesson 

 

Noi suntem chemați de Dumnezeu la lucrarea de-a fi martori ai Lui, știind că astfel 

stârnim împotrivirea lumii și a satanei, consecințele pot să fie grave, trebuie să plătim 

un preț, însă în toate acestea trebuie să rămânem integrii și să avem încredințarea că 

Dumnezeu este cu noi, ne va călăuzi prin Duhul Său ce trebuie să spunem și să 

facem, astfel încât plini de bucurie să mărturisim Evanghelia celor din jur, ducându-

ne mântuirea până la capătul vieții, indiferent de consecințe. 

 

We are called by God to the work of being His witnesses, knowing that in this way 

we arouse the opposition of the world and Satan, the consequences can be serious, 

we must pay a price, but in all this we must remain honest and have the confidence 

that God is with us, he will guide us by His Spirit for what we must say and do, so 

that full of joy we may confess the Gospel to those around us, leading us to salvation 

until the end of life, regardless of the consequences. 

 

Întrebări – Questions 

 

Ce atitudine am astăzi într-o societate potrivnică Evangheliei  vizavi de 

mărturisirea Evangheliei și chemarea făcută de El la lucrare? 

Cât sunt gata să plătesc în caz de prigoană și cât mă încred în Dumnezeu având 

în față o societate și-o lume a întunericului nevăzută gata de prigoană? 

Cât cedez azi înaintea oamenilor care urăsc Evanghelia și cât în viața mea 

urmăresc integritatea, ascultarea de Dumnezeu și călăuzirea Duhului Sfânt? 

Cum fac lucrarea lui Dumnezeu într-o conjunctură potrivnică, câtă bucurie am 

și cât de mult propovăduiesc Evanghelia și depun mărturia de ucenic al lui 

Isus? 

 

What attitude do I have today in a society contrary to the gospel in relation to 

the confession of the gospel and the call he made for the work? 

How much am I willing to pay in case of persecution and how much do I trust in 

God in the face of a society and a world of darkness unseen ready for 

persecution? 

How much do I give in today to people who hate the gospel and how much in my 

life do I seek integrity, obedience to God, and guidance from the Holy Spirit? 

How do I do God's work in an adverse situation, how happy I am, and how 

much I preach the gospel and bear witness to Jesus' discipleship? 

 


