CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 15/07
- Isaia 1-3
Marţi, 16/07
- Isaia 4-8
Miercuri, 17/07 - Isaia 9-11
Joi, 18/07
- Isaia 12-14
Vineri, 19/07
- Isaia 15-19
Sâmbătă, 20/07 - Isaia 20-24
Duminică, 21/07 – Isaia 25-28

PROMISIUNILE LUI
DUMNEZEU
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

Ţefania 3:17
2Tim.4:18
Ezech.18:21
1 Ioan 4:9-10
Isaia 54:13-14
Ps.48
1Ioan 1:7,9

Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul
celor ce își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:

Luni, 15 iulie – Constantin Niță
Marți, 16 iulie – Posircă Roxana
Duminica, 21 iulie – Rusen Mișu

O biserică pentru oameni ca tine

Biserica
Apostolică
Filadelfia
FUNCŢIILE BISERICII

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

Buletin Duminical
14 iulie 2013

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
UCENICIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 18:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 18:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
19:00 – Repetiţie grup

DESPRE BINEFACERE (II)

„E bine sa vorbesti bine, dar e si mai bine sa faci bine”
„Pentru cei buni, binefacerea este împrumut, pentru cei răi este pomană”
„Aruncă binele tău în dreapta şi în stângă, şi la nevoie ai să-l găseşti”

PROGRAMUL DE AZI:
Predică: Pastor, Costel Grămadă, Mitică Cârtog
Studiu biblic: Vasy Boștiog

„Nu e destul a şti să faci bine, ci trebuie să-l şi faci”
LUNA IULIE – RODIREA ÎN BINEFACERE
„Cea mai mare plăcere pe care o cunosc este să faci o faptă bună care să fie
descoperită din întâmplare”
„Faptele bune şi binefacerile nu mai au niciun merit, atunci când în schimbul lor se
cere, ba chiar se pretinde o răsplată”
„Ce va ramane din trecerea noastra pe pamant, decat putinul bine pe care l-am putut
realiza”

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.”
(Evrei 10:24)

RIDICĂ-TE LA POTENȚIALUL TĂU
Matei 4:18-22; 9:9
Este vremea unei schimbări în viața ta!
I. POTENȚIALUL TĂU ESTE REGAL, DE FIU DE REGE
Dumnezeu l-a creat pe om și l-a destinat să domnească peste creația Sa.
În ochii lui Dumnezeu noi toți avem potențial de prinți și prințese.
Ca un Tată iubitor, El vrea să ne vadă pe fiecare devenind tot ceea ce el Și-a imaginat pentru
noi.
El vrea să ne vadă pe fiecare atingând potentialul nostru maxim.
- Potențialul tău este de nivel regal. Ești fiu de Rege.
- Te vezi ca o prințesă sau un prinț în devenire?
- Trebuie să te vezi și tu cum te vede Dumnezeu. FIU DE REGE.
Ești destinat să fii PRINȚ sau PRINȚESĂ în Împărăția lui Dumnezeu
Ridică-te la acest potențial!

ROADA BINEFACERII (I)
PORUNCA DIVINĂ A BINEFACERII
Definirea binelui:
- calitate morală a binelui (Mat. 19:16)
- a fi inocent, a nu fi rău (Evr. 7:26)

II. STANDARDUL DUPĂ CARE DUMNEZEU ALEGE OAMENI
Dumnezeu operează după standarde diferite decât ale noastre.
El nu judecă după aparențe sau după condiția prezentă, ci după potențial.
Standardul de alegere a lui Dumnezeu nu este perfecțiunea, ci potențialul.
Ucenicii lui Isus nu au fost aleși după perfecțiune, ci după potențialul lor.
El nu se uită la ce ești, ci la ce poți deveni.
Chemarea pescarilor. (Andrei, Simon, Iacov si pe Ioan) – Mt.4:18,21
- pentru a fi ucenicii Lui.
- Pentru a fi transformați în pescari de oameni (Mt.4:19)
Chemarea vameșilor (Matei, Zacheu) – Mt.9:9; Luca 19:1-10
- Isus s-a uitat la cine era Matei si a văzut ce putea să devină.
- Ca ucenic, Matei a devenit dintr-un scriitor de taxe un scriitor de Evanghelie.
Alegerea reginei Estera de către Ahașveroș. – Estera 2:1-18
- Femeile nu au fost căutate după perfecțiune, ci după potențial, cel de regină
- Nici o femeie nu era deja regină când a fost adusă la curtea regelui.
- 12 luni de pregătire pentru a fi făcută potrivită pentru rege.
Dumnezeu te-a ales și pe tine, nu pentru ceea ce ești, ci pentru ce vrea El să devii.

De ce unii ignoră binefacerea?

III. LASĂ-TE RIDICAT LA NIVELUL MAXIM DE POTEȚIAL

De ce e necesară facerea binelui?

Nici unul dintre noi nu este potrivit pentru Împăratul, dar El ne poate face.
- Nu contează cine ești, cine ai fost, ce ai făcut, tu poți deveni persoana pe care
Dumnezeu a creat-o să fie.
- El știe potențialul pe care l-a așezat în tine.
- El este gata să te modeleze și să te formeze în persoana gândită de El.
- Nu te mulțumi cu mai puțin decât Dumnezeu vrea pentru tine. El vrea ce este cel mai
bun pentru tine.
- Lasa-L sa te ridice la nivelul de potențial pe care l-a așezat în tine.
Lasă-l să te pregătească pentru viața din palatul Lui regal.

RUGĂCIUNE
Doamne, vreau să ating nivelul maxim de potențialul în Tine.
Îți dau controlul peste viața mea.
Fă-mă persoana care vrei Tu să fiu.
Pregătește-mă pentru viața din Palatul Tău Regal!

- a face binele (1 Tim. 6:18; FA 10:38)
- virtute (Fil 4:8)
- bunăstare (Ps 128:2)

-

Poziția (Luc. 10:31)

-

Frica (Luc. 10:32)

-

Egoismul (cf. 1 Cor 4:7)

-

întotdeauna binele e răsplătit cu bine (Gen. 4:7; Luc. 6;23)
o chiar dacă uneori suferim din cauza binelui (1 Petru 3:17)

-

obținem bunăvoința Domnului (Prov. 12:2)

-

sunt rari cei care mai urmăresc binele (Ps. 53:3)

