CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 17/06
- Ps. 69-72
Marţi, 18/06
- Ps. 73-75
Miercuri, 19/06 - Ps. 76-78
Joi, 20/06
- Ps. 79-81
Vineri, 21/06
- Ps. 82-84
Sâmbătă, 22/06 - Ps. 85-87
Duminică, 23/06 – Ps. 88-90

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

Filip. 3:20-21
Rom.8:18
Iacov 5:15-16
Mica 7:7-8
Tit 3:4-7
Col.2:13-14
1Petru 1:3-5

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

Luni, 17 iunie – Tudor Meri
Marți, 18 iunie – Constantin Rădița
Joi, 20 iunie – Chiosea Florin

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
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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

TREI ETAPE ÎN UMBLAREA TA CU DUMNEZEU
“Avraam a ridicat ochii” (Geneza 22:4)
De trei ori în Biblie ni se spune: “Avraam a ridicat ochii”. Ele reprezintă trei etape ale
umblării cu Dumnezeu:
1) Când Dumnezeu ţi se descoperă. “Domnul i S-a arătat … pe când Avraam şedea la
uşa cortului… Avraam a ridicat ochii şi s-a uitat: şi iată că trei bărbaţi stăteau în picioare
lângă el. Când i-a văzut… s-a aplecat până la pământ. Apoi a zis: “Doamne …nu trece, roguTe, pe lângă robul Tău” (Geneza 18:1-3). Trebuie să existe un moment în viaţa ta când te
întâlneşti cu Domnul, când îi cazi la picioare şi spui: “Am nevoie de Tine, nu trece pe lângă
mine”.
2) Când Dumnezeu îţi arată o direcţie: “Avraam a ridicat ochii şi a văzut locul de
departe” (Geneza 22:4). Dumnezeu îl chema să-l ofere jertfă pe Isaac, fiul pe care îl iubea
foarte mult. Ce îţi cere Dumnezeu astăzi? Spune “da” şi nu vei regreta niciodată.
3) Când Dumnezeu îţi poartă de grijă în mod uimitor. “Avraam a ridicat ochii şi a
văzut înapoia lui un berbec, încurcat cu coarnele într-un tufiş; şi Avraam s-a dus de a luat
berbecul şi l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său” (Geneza 22:13). Credinţa declară:
“înainte ca eu să am o nevoie, Dumnezeu a pregătit deja lucrul de care am nevoie”.

PROGRAMUL DE AZI:
Predică: Prezbiter, Nicu Sandu
Studiu biblic: Boștiog Vasy
LUNA IUNIE – RODIREA ÎN BUNĂTATE

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Iată, ochiul Domnului priveşte peste cei ce se tem de El, peste cei ce

nădăjduiesc în bunătatea Lui,.”
.

(Ps 33:18)

Prezbiter, Nicu Sandu

Religios, sincer si pierdut
RODIREA ÎN BUNĂTATE (III)

Text Ioan 3:1-13

Valoarea și beneficiile bunătății
1. Religios sincer si pierdut daca nu te intalnesti cu Isus Hristos- v.2

Bunătatea:
1. Este calitatea morală necesară fiecărui om (Pr. 3:3 - Să nu te

Ex. Luca 8:27-29; 35, 39

2. Religios sincer si pierdut daca nu ai o relatie personala cu Isus
Hristos v. 3, 4

părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa
inimii tale.)

a. primează înaintea închinării (Osea 6:6 – căci bunătate voiesc, nu
jertfe…)
b. se află în inimă și e purtată oriunde
2. Este farmecul (fascinația) unui om (Pr. 19:22)

Ex. Gen. 12: 1,4,7,8,9

a. (Ceea ce oamenii doresc să vadă într-un om este bunătatea lui)
b. Menține relații durabile și corecte intre semeni ( Faceţi cu

3. Religios, sincer si pierdut daca nu esti gata de schimbare indiferent
de varsta v.4

adevărat dreptate şi purtaţi-vă cu bunătate şi îndurare unul faţă de
altul – Zah. 7:9)

3. Aduce protecție și siguranță vieții (Pr. 20:28 - Bunătatea şi
Ex. 1Petru 1:22-23

1Petru 1:3; Tit 3:5; Ioan 3:8

credincioşia păzesc pe împărat, şi el îşi întăreşte scaunul de domnie prin
bunătate)

4. Este pretinsă de către mulți, dar puțini o au (Pr. 20:6 - Mulţi oameni
îşi trâmbiţează bunătatea; dar cine poate găsi un om credincios?)
a. Se manifestă în acțiuni caritabile (Rom. 15:26)
5. Este indiciul că suntem conduși de DS și că suntem pe calea
luminii (Gal 5:22; Ef. 5:9)
6. Aduce viață, bunăstare și onoare (Prov 21:21 - Cine urmăreşte
neprihănirea şi bunătatea, găseşte viaţă, neprihănire şi slavă)

