CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni
- 2Regi 12
Marţi
- 2Regi 13
Miercuri - 2Regi 14
Joi
- 2 Regi 15
Vineri
- 2 Regi 16
Sâmbătă - 2 Regi 17:1-23
Duminică – 2 Regi 17:24-41

Maleahi 3
Maleahi 4
Isaia 1
Isaia 2
Isaia 3-4
Isaia 5
Isaia 6

Psalm 103
Psalm 104
Psalm 105
Psalm 106
Psalm 107
Psalm 108
Psalm 109

Ioan 6:22-71
Ioan 7
Ioan 8
Ioan 9
Ioan 10:1-18
Ioan 10:19-42
Ioan 11

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Biserica prigonită
-

Dumnezeu să îi întărească pe cei care suferă din cauza Evangheliei
El să le mîngâie sufletele și să le încurajeze inimile și fața Lui să
strălucească peste ei
Ca în persecuție să poată continua să vestească Evanghelia

Biserica
Apostolică
Filadelfia

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
FUNCŢIILE BISERICII

11 noiembrie

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE

PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 17:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri-Joi-Vineri,
18:00-2-:00 - Slujire în localităţi
Sâmbătă,
19:00 – Repetiţie grup

Citate creștine duhovnicești
„Cel cu adevărat bun face binele fără să aștepte nimic în schimb”
„Bunătatea nu se termină. Cu cât împarți mai mult din ea, cu atât mai mult se va
revărsa asupra ta”.
„Vremurile de încercări sunt întotdeauna vremuri de binecuvântare”.
„Nu mai ştiu ce este grija de când m-a învățat Domnul Isus că problema e a Lui.
Misiunea mea constă în a-I face plăcere. Dacă umblu cu el în lumina Lui, nu simt nici
o povară”.
„Nu de moarte mă cutremur, ci de veșnicia ei”
„Cand nu-ti ramane decat Dumnezeu, vei descoperi ca Dumnezeu iti este suficient”.

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Studenți ITP
Rugăciune pentru Biserica prigonită
SEARA:
Închinare, părtășie și învățătură biblică
VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sânt la capăt, ci
se înoiesc în fiecare dimineață”
Plângeri 3:22-23

Când ne rugăm Dumnezeu ascultă

Caracteristici ale vieții spirituale mature

Poţi discuta cu Dumnezeu fiindcă El te ascultă. Vocea ta contează în
Cer. El te ia în serios. Atunci când te afli în prezenţa Sa, cei ce sunt de
faţă se întorc spre tine ca să-ţi audă vocea. Nu trebuie să te temi că vei fi
ignorat. Chiar dacă te bâlbâi, chiar dacă ceea ce ai de zis nu
impresionează pe nimeni, Îl impresionează pe Dumnezeu – iar El ascultă.
El ascultă durerile celor bătrâni din casele de odihnă. El ascultă
mărturisirea tristă a unui condamnat la moarte. Când un alcoolic cere
milă, când un soţ sau soţie cere îndrumare, când un om de afaceri intră
într-o biserică, Dumnezeu ascultă.
Cu atenţie. Cu multă atenţie. Rugăciunile sunt onorate ca nişte
bijuterii preţioase. Curăţite şi pline de putere, cuvintele se înalţă cu un
miros plăcut Domnului. „Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerilor
către Dumnezeu.” Cuvintele tale nu se opresc până când ele nu ajung la
tronul lui Dumnezeu.
Apoi, îngerii „ umplu vasul de tămâie cu focul din altar şi îl aruncă
pe pământ.” (Apoc.8:5). Doar o chemare, şi flota Cerului apare.
Rugăciunea ta pe pământ este activată de puterea lui Dumnezeu în Cer, şi
„facă-se voia lui Dumnezeu precum în Cer aşa şi pe pământ.”
Tu eşti cineva special pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Tu ai acces
la focul lui Dumnezeu. Rugăciunile tale Îl mişcă pe Dumnezeu să schimbe
lumea. Poate că nu înţelegi misterul rugăciunii. Nici nu trebuie. Dar este
clar şi sigur: acţiunile din Cer încep atunci când cineva se roagă pe
pământ.
Fraza pe care prietenul lui Lazăr a folosit-o nu a valorat nimic. Când
i-a spus lui Isus despre boală, El a zis, „cel pe care-l iubeşti este bolnav”.
Puterea rugăciunii, cu alte cuvinte, nu depinde de cel care face
rugăciunea, ci de Cel care aude rugăciunea. Dumnezeu ne iubeşte atât de

Evrei 12:12-15

mult încât uneori El ne oferă ceea ce avem nevoie şi nu ceea ce cerem.
Când tu vorbeşti, Isus aude.
Şi când Isus aude, în cer se aude tunetul.
Şi când se aude tunetul, lumea se schimbă.

Toate acestea fiindcă cineva se roagă.

1. Restaurarea vieții noastre spirituale
a. Întăriţi-vă dar mînile obosite şi genunchii slăbănogiţi
(v. 12)
b. A întări – a restaura, a statornici, a reclădi; a mișca (e.g.
mâinile) pentru restabilirea puterii lor
2. Conduită corectă și exemplară
a. croiţi cărări drepte cu picioarele voastre, pentruca cel
ce şchiopătează să nu se abată din cale, ci mai de grabă
să fie vindecat (v. 13)
b. v. 1 – alergați, v. 12 – revigorați-vă puterea, v. 13 – a
merge în continuare drept
c. necesitatea de a fi modele pentru cei slabi
3. Restaurarea vieții spirituale ale altora
a. Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată dela harul
lui Dumnezeu (v. 15)
b. Riscul de a-i influența și pe alții (pentru ca nu cumva să
dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă
turburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea.)

