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ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Convertirea islamicilor care țin Postul
-

-

Dumnezeu să le descopere că în această perioadă a postului nu prin
fapte ale neprihănirii pot fi mântuiți, ci doar prin credința în harul lui
Hristos
Dumnezeu să îi ajute să își dea seama că este zadarnic să incerce să se
apopie de El altfel decât prin crucea de la Calvar

Gânduri duhovnicești
"Unde este Dumnezeu, acolo este tot binele. Unde nu este Dumnezeu,
acolo toate sunt rele."
„Dumnezeu este începutul, mijlocul şi sfârşitul oricărui bine.”
„A avea credinţă înseamnă să crezi în ceea ce nu vezi, iar răsplata pentru
această credinţă va fi să vezi ceea ce crezi.”
„Domnul Hristos nu vrea să fim o ceată de tânguitori, ci o ceată de
înmulţitori de bucurie.”
„Nu se ascunde adevărul credinţei de dragul păcii.”
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FUNCŢIILE BISERICII

O biserică pentru oameni ca tine
Str. Regele Ferdinand, nr.10, Urziceni
www.filadelfiaurziceni.ro
E-mail: info@filadelfiaurziceni.ro
Tel. Pastor: 0722596871
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PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 18:00
Joi - Grupul surorilor
Miercuri-Joi-Vineri,
18:00-2-:00 - Slujire în localităţi
Sâmbătă,
18:00 – Adolescentii
20:00 – Repetiţie grup
”Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea pământească împreună cu
patimile şi poftele ei.” (Galateni 5:24)

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Nicu Sandu
Rugăciune pentru convertirea islamicilor care țin Postul
SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică
Studiu: Pastor, Costel Grămadă

VERSETUL SĂPTĂMÂNII

„Cine nesocoteşte Cuvântul Domnului se pierde, dar cine se teme de
poruncă este răsplătit”
.
(Proverbs 13:13)

Nicu Sandu:

Pastor, Costel Grămadă

VIRTUȚIILE CARDINALE ALE UNUI CREDINCIOS
Când ucide închinarea?
2 Sam. 6:1-23

Virtute = însușire de caracter care urmărește în mod constant idealul etic, binele
Cardinal = esențial, important
Virtuți care il fac pe credincios să lumineze în întunericul lumii.

1. Închinarea ucide când crezi că-L poți ajuta pe Dumnezeu (v. 6)
I. ÎNȚELEPCIUNEA

a. Când crezi că-L poți ajuta pe Dumnezeu, mânia Lui se aprinde
împotriva ta – v. 7 (cf. Iov 10:17)
b. Când crezi că-L poți ajuta pe Dumnezeu poți fi lovit pentru
păcatul tău - .v 7 (cf. Luc. 12:47)
c. Când crezi că-L poți ajuta pe Dumnezeu, poți fi nimicit pe loc
– v. 8
2. Închinarea ucide când alegi confortul în locul prezenței lui
Dumnezeu (v. 10)
a. când alegi confortul binecuvântarea nu va veni asupra ta – v.
11 (cf. Ieremia 17:7)

- Capacitate superioară de înțelegere și de judecare a lucrurilor
”Înţelepciunea este folosirea corectă a cunoştinţelor.”-Spurgeon
”Înţelepciunea e o marfă pe care cine o vinde a cumpărat-o.”-N.Iorga
1. Înțelepciunea în viața personală (Iacov.1:5; Luca:2.40,52))
2. Înțelepciunea în familie (1Petru 3:7)
3. Înțelepciunea în Biserică (Iacov.3:17; Efes.3:10; Col.1:9; Col.3:!6)
4. Înțelepciunea în societate (Col.4:5)

II. DREPTATEA
- Principiu moral și juridic care cere respectarea drepturilor fiecăruia; echitate,
justiție
1. Dreptatea divină (Ps.119:142; Ps.145:17; Ps.45:6; isaia 45:21)
2. Dreptatea credinciosului (Prov.21:3; Ezechiel 18:5-9)
- Rom.14:13; Ioan 7:24; Matei 7:1-2; Luca 6:37
- În lume se practică ”dreptatea leului” – legea celui mai tare.
- În Biserică (Prov.31:9; Iacov 2:9)

III. CURAJUL

b. când alegi confortul binecuvântarea nu va veni asupra casei
tale – v. 11 (cf. Gen. 12:3)
c. când alegi confortul binecuvântarea nu va veni asupra a tot ce
ai – v. 12 (Gen. 39:5)
3. Închinarea ucide când crezi că ești cineva în ochii tăi (v. 20-22)
a. Când crezi că ești cineva ceri cinste – v. 20 (1 Sam. 15:30)
b. Când crezi că ești cineva nu te faci asemenea oamenilor – v. 22
(Fil. 2:7, 8)
c. Când crezi că ești cineva nu te descoperi – v. 20 (Ps. 119:130)

Forța morală de a înfrunta cu îndrăzneală primejdiile și neajunsurile de orice fel;
îndrăzneală, fermitate în acțiuni sau în manifestarea convingerilor; tărie de
caracter, temeritate, bărbăție
Curajul inseamna sa stii de ce anume sa nu iti fie frica.
Nevoia de curaj în viață - Prov.28:1
- Curajul de a te accepta așa cum ești - Curajul de a avea curaj – Zacheu și urcare în dud
- Trăim doar atunci când avem curaj -Daniel în groapa cu lei
- Curajul de a-ți recunoaște greșelile – 1Ioan 1:9; Ps.32:3,5

IV. CUMPĂTAREA
Simț al măsurii; sobrietate, înfrânare.
”Cumpătarea nu se referea în primul rând la băutură, ci la toate plăcerile; şi nu
însemna abstinenţă, ci faptul de a merge până unde este bine, nu mai departe.” –
N.Steinhardt
1. Cumpătare în relație cu sine (Luca 21:34)
- cu privire la mâncare, îmbrăcăminte...
- părere de sine echilibrată (Rom.12:3),
- capabil de autocontrol (Tit 2.11-12)
2. Cumpătare în relație cu alții (Tit 3:2)
- smerit față de alții, fidel în căsătorie,

