CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 05/10
- Matei 12-13
Marţi, 06/10
- Matei 14- 17
Miercuri, 07/10 - Matei 18-20
Joi, 08/10
- Matei 21-22
Vineri, 09/10
- Matei 23-24
Sâmbătă, 10/10 - Matei 25-26
Duminică, 11/10 – Matei 27-28

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

Isaia 58:13-14
Ps.34:7
Marcu 9:23
1 Tes. 5:24
Exod 8:23
Ps.6:9-10
Isaia 58:11

„Rugăciunea nu este pur şi simplu un impuls ocazional

la care răspundem atunci când suntem în necaz;
rugăciunea este o atitudine de viaţă”.
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
PAUL ȘI RUTH I. – MISIONARI ÎN ASIA
Mai mulți co-lucrători români și localnici cu inimă de a sluji
oriunde va fi nevoie în această fază de pionierat. În prezent
există o soră care lucrează full-time și doi studenți care lucrează
part-time;
Propășire în lucrarea de evanghelizare și plantare de biserici;

SĂ NE RUGĂM PENTRU DIASPORA: GERMANIA
Putere de a trăi pocăința;
O nouă generație de slujitori care să ducă mai departe
Evanghelia pe care au primit-o de la părinții lor;
- Statornicia familiei: unitate și armonie în fiecare cămin creștin;

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
04 Octombrie 2015

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Dum,. 10:00-Slujbă
Joi, 18:00 – Rugăciune
Vineri, Borănești
Sâmbătă - Moldoveni
Sâmbătă - Urziceni
- repetiție grup
- întâlnire tineret

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Predică: Pastor, Costel Grămadă

-

Situată în Europa Centrală, Germania este cel mai mare stat al Europei
după numărul de locuitori: 81.903.000. Capitala țării este Berlin cu o
populație de 3. 927.000 locuitori.
În 2011 erau înregistrați 159,222 de români care locuiau în Germania.

TEMA LUNII OCTOMBRIE:

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

CINA – MASA DOMNULUI
Luca 24 :30-31
1 Cor.10 :21 – Cina Domnului este numită și masa Domnului
Masa Domnului oferă :
I. ADEVĂRATA PĂRTĂȘIE
”Isus ședea la masă cu ei”
1. Cea mai frumoasă părtășie este la masă în familie
a. Biserica este familia lui Dumnezeu
b. Ultimul Paște evreies/iudaic, prima Cină/masă a Domnului
Luca 22:7-8, 15-16
2. Masa Dlui oferă părtășie frățească și părătșie cu Domnul (1Cor.10:16)
a. 1 Cor.1:9; 1 Ioan 1:3; Filim 1:6; 1Ioan 1:7

II. ADEVĂRATA PÂINE
”A luat pâinea, a frânt-o și le-a dat-o”
1. Multe feluri de pâine sunt în lume (teorii...religii...)
- islamizarea = subiectul vremurilor noastre;
- alte învățături rele (2Tim.4:3-4)
2. Mana în pustie – nu a fot adevărata pâine (Io.6:32)
Numeri 11:7-9
- a durat până poporul a mâncat din grâul țării Canaan – Iosua 5:12
3. Isus este adevărata pâine
- care S-a frânt și S-a oferit lumii întregi (Io.6:35, 48, 51)
- Luca 22:19 – pâinea, Trupul Lui; v.20 – rodul viței, sângele Lui

RUGĂCIUNEA – IZVORUL BINECUVÂNTĂRILOR ZINLICE
„Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi” (Iacov 4:8)
Toţi ne dorim ceea ce au oamenii biruitori; dar nu suntem dispuşi să
plătim preţul pe care l-au plătit ei pentru a obţine toate acestea. Când vezi
pe cineva plin de pace, liniştit şi încrezător, probabil acea persoană îşi
petrece timpul transpirând pe genunchi. Există un motiv pentru care Pavel
vorbeşte despre „lupta … în rugăciune” (Coloseni 4:12). Când te rogi,
trebuie să pui pasiune, să fii insistent şi pozitiv, aşteptând lucruri mari de
la Dumnezeu. Trebuie să te dedici cu toată inima şi să crezi că Dumnezeu
va face ceea ce a promis.
Nu e uşor să te lupţi cu lucrurile care-ţi distrag atenţia şi să te concentrezi
asupra Lui. Nu te aştepta ca firea ta pământească să coopereze; ea vine la
locul rugăciunii zbătându-se şi ţipând. Şi nu te aştepta ca intelectul să te
aplaude; natura ta egoistă va alege rugăciunea întotdeauna ca pe o ultimă
alternativă. Dar Dumnezeu te va îndemna şi te va atrage în prezenţa Lui.
„Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi”.
Un scriitor anonim a scris: „M-am trezit într-o dimineaţă şi m-am apucat
de lucru. Aveam atâtea de făcut încât nu am avut timp să mă rog. Necazul
s-a abătut asupra mea iar fiecare sarcină a devenit şi mai grea. „De ce nu
mă ajută Dumnezeu?” m-am întrebat. El a răspuns: „Nu mi-ai cerut

III. ADEVĂRATA BINECUVÂNTARE
”A rostit binecuvântarea”
Binecuvântarea Domnului Isus Hristos aduce :
1. Vindecare - ”Atunci li s-au deschis ochii”
- orbul Bartimeu (Mc.10:46-52)
2. Cunoaștere – ”L-au cunoscut”
- Cea mai mare onoare este să-L cunoști pe Isus (Filip 3:10)
3. Un nou început – ”S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în
Ierusalim”
- Isaia 43 :18-19
- Fiecare din noi are nevoie de un nou început

ajutorul!”. Azi dimineaţă m-am trezit în zori de zi şi am stat în rugăciune
înainte de-a lua ziua în piept. Aveam atâtea de făcut încât a trebuit să
stau o vreme să mă rog”.

Multe probleme se pot rezolva sau se pot evita cu desăvârşire când îţi faci
timp să te rogi şi să-L incluzi pe Dumnezeu în fiecare moment al zilei. „O,
câtă pace pierdem; câtă durere inutilă suportăm; toate acestea fiindcă lui
Dumnezeu nu ne rugăm” (Joseph M. Scriven).

