CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 03/10
- Ioan 7-8
Marţi, 04/10
- Ioan 9-10
Miercuri, 05/10 - Ioan 11-12
Joi, 06/10
- Ioan 13-15
Vineri, 07/10
- Ioan 16-17
Sâmbătă, 08/11 - Ioan 18-19
Duminică, 09/11 – Ioan 20-21

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

Ioan 14:18
Fapte 10:35
Ps.4:8
Evrei 13:5
Ps.18:17
Ioan 14:14
Marcu 10:27

„Mântuitorul a ales crucea, fiindcă astfel se
moare cu mâinile întinse. El S-a sfârşit
îmbrăţişându-ne”
(Atanasie cel Mare)

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
BISERICA PRIGONITĂ
Pentru creștinii persecutați din aceste țări. Ei să rămână tari în
credința în Hristos
Pentru cei care îi persecută pe creștini. Dumnezeu să le atingă
inimile și să-i transforme pentru numele Lui. Să devină din
prigonitori, predicatori ai harului lui Hristos
SĂ NE RUGĂM PENTRU AUSTRIA
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
Pentru har, unitate și plinătate a Duhului în cele 28 de biserici
Mobilizarea bisericilor în evanghelizare și plantare de biserici
atât conaționalilor români cât și băștinașilor.

Austria se află în Europa centrală și are o populație de circa 8, 47
milioane de locuitori. Diaspora română reprezintă 49.322 locuitori din
care 8000 sunt penticostali.

Biserica
Apostolică
Filadelfia
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

Buletin Duminical
02 Noiembrie 2014

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seară-17:00
Miercuri - Grupul surorilor
Joi, 18:00 – Rugăciune
Sâmbătă - Urziceni
16:00 – Adolescenți
17:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Prezbiter, Nicu Sandu
Seara: Laudă, închinare și învățătură biblică

VERSETUL DE AUR AL BISERICII
„Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea
Domnului este aproape.”
(Iacov 5:8)
.

Predică: Nicu Sandu

Ucenicii iau Cina

CUM SĂ ÎNVINGEM VRĂJMAȘUL

Matei 26:26-29

“David ... si-a ales din pârâu cinci pietre netede” (1 Samuel 17:40)
Asa cum “David si-a ales din pârâu cinci pietre netede” tot asa si tu ai cinci
pietre pe care le poti folosi pentru a-l învinge pe vrăjmas:

1. Ucenicii care iau Cina au părtășie cu Isus (v. 26)
a. A avea părtășie presupune ca mai întâi să te dai pe tine însuți
Domnului (2 Cor. 4,:5)
b. A avea părtășie presupune să-L cunoști pe El (Fil. 3:10)
c. A avea părtășie presupune a avea credință (Filimon 4-6)

2. Ucenicii care iau Cina au păcatele iertate pentru că ei iartă (v. 28)
a. Iartă pentru că Dumnezeu binecuvântează
b. Iartă pentru că Dumnezeu poruncește
c. Iartă pentru că nu vor să trăiaecă vinovați (Deuteronom 15:1, 4,
6, 8, 9)

3. Ucenicii care iau Cina au nădejdea că vor intra în Împărăție (v.
29)
a. Nădăjduiesc în Dumnezeu (Ps. 25:5)
b. Nădăjduiesc că nu vor fi dați de rușine (Filip. 1:2)
c. Nădăjduiesc tare și de neclintit (Evrei 6:19, 20)

1) Piatra succeselor trecute. Amintindu-si de victoriile trecute, David a
declarat: “Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului si din laba ursului, mă
va izbăvi si din mâna acestui filistean” (1 Samuel 17:37). Scrie-ti esecurile pe
nisip, dar gravează-ti victoriile în piatră, amintindu-ti de credinciosia lui
Dumnezeu si “de minunile pe care le-a făcut” (1 Cronici 16:12). Te-a
abandonat El vreodată? Nu, si nu o va face nici acum!
2) Piatra rugăciunii. ”Faceti în toată vremea prin Duhul, tot felul de
rugăciuni si cereri” (Efeseni 6:18); nu poti câstiga fără ea. David “s-a
îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul, Dumnezeul lui” (1 Samuei 30:6). Când
Saul a venit după el, David a strigat către Domnul, “turnul lui de scăpare si
locul lui de adăpost” (Psalmul 59:16).
3) Piatra prioritătii. Prioritatea lui Dumnezeu este reputatia Lui, iar
obiectivul lui Davld a fost să o apere, dovedind că “Israel are un Dumnezeu”
(1 Samuei 17:46). Dacă îl implici pe Dumnezeu în problema ta, El va avea
ocazia să-Si arate harul si puterea.
4) Piatra entuziasmului. Nu poti să stai si să te holbezi la uriasul tău pentru
totdeauna. Reaudierea durerilor tale nu le va vindeca, iar catalogarea
problemelor nu le va solutiona. Trebuie să te duci să-ti înfrunti dusmanul cu
entuziasm, stiind că “biruinta este a Domnului” (v. 47).
5) Piatra perseverentei. Solomon a spus: “Lenesul nu-si frige vânatul, dar
comoara de pret a unui om este munca” (Proverbe 12:27). David a ales cinci
pietre din râu fiindcă nu stia de câte are nevoie pentru a-si duce la sfârsit
sarcina. Asa cum a spus Yogi Berra, jucătorul american de baseball: “Nu se
termină până nu s-a terminat”, tot asa, fii si tu pregătit să parcurgi drumul
până la capăt. Poate va dura mai mult de o zi, o lună sau chiar un an până vei
vedea rezultatele, dar cu ajutorul lui Dumnezeu vei reusi.

