CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 12/10
- Marcu 1-3
Marţi, 13/10
- Marcu 4-5
Miercuri, 14/10 - Marcu 6-7
Joi, 15/10
- Marcu 8-9
Vineri, 16/10
- Marcu 10-11
Sâmbătă, 17/10 - Marcu 12-13
Duminică, 18/10 – Marcu 14

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

Mc. 16:7
Ps.18:32-36
Mica 5:7
Deut.30:9-10
Ps.8:3-6
Rom. 6:14
Isaia 54:17

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

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
11 Octombrie 2015

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Sâmbătă, 17 Octombrie – Anghel Elena
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
ESTERA B. – MISIONARĂ ÎN ASIA
Mântuirea poporului tibetan;
Adaptarea la cultura și la echipa cu care colaborează;
Relații cu oamenii tibetani în care poate să investească
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL SĂLAJ
Evanghelizarea localităților în care nu sunt credincioși
evanghelici;
Unitatea credincioșilor din bisericile penticostale;
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor;

Situat în regiunea Transilvania, cuprinde un municipiu, trei orașe și 57
de comune, înregistrând o populație de 217.900 locuitori, din care
10358 sunt credincioși penticostali.
Municipiul Zalău este reședința de județ cu o populație de 62.547
locuitori.

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

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Predică: Prezbiter, Nicu Sandu

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

CITATE SPIRITUALE DESPRE RUGĂCIUNE
RUGĂCIUNEA DUPĂ VOIA LUI DUMNEZEU

1. Rugăciunea în numele Domnului Isus

Cel mai captivant lucru în ceea ce priveşte rugăciunea e că
Dumnezeu ne lasă pe noi să alegem momentul când dorim să stăm de
vorbă cu El.
Singura modalitate prin care Îi poţi oferi lui Isus toata inima ta este
rugăciunea zilnică.

a. Ioan 14:13-14; 20:31; Fapte 2:21; 10: 43

Prin două mâini înălţate către cer, un glas şi-o inimă smerită, omul
aduce cea mai plăcută jertfă lui Dumnezeu!

b. În numele lui Isus îl proslăvim pe Tatăl – Romani

Citirea unui verset din Biblie îţi poate reda un strop de bunătate
cerească. Însa ascultarea glasului lui Dumnezeu în rugăciune va
revărsa peste tine oceane de har.

1:21

Când te apleci în genunchi și cazi cu fața la pământ în rugăciune, nu
te apropii de țărână, te apropii de Dumnezeu.

2. Rugăciunea pe baza Cuvântului lui Dumnezeu

Rugăciunea pentru semeni este una dintre marile învredniciri ale
creştinului plin de Duhul, căci Domnul i-a oferit o aleasă slujbă!

a. Matei 4:4; Psalmi 119:11; Ioan 8:47;

Cel mai frumos cadou pe care îl poţi face omenirii dar şi sufletului
tău, e să te rogi pentru semenii tăi la fel de înfocat cum o faci pentru
tine.

b. Pe baza Cuvântului lui Dumnezeu suntem hrăniți –
Deut. 8:3, 6, 7.

O pereche de ochelari ii ajuta pe batrani sa vada ce au scris altii, dar
ochelarii rugaciunii te ajuta sa vezi ce ai scris tu despre tine in Cartea
Vietii.
Suntem recunoscuți în cer după rugăciunea făcută cu credincioșie în
inimă, suflet.

3. Rugăciunea cu credință
a. Iacov 5:15
b. Prin credință suntem vindecați v. 15
c. Cf. v. 16, 17

Rugăciunea este fibra vie a fiecăruia dintre noi, cei care ne închinăm
Dumnezeului cel Viu.
Înainte ca să ridici un altar în casa ta, mai întâi ridică-l în inima ta ca
să auzi glasul Domnului şi nu doar numai ecoul vocii tale.
Rugăciunea, e forţa prin care obţinem acea energie a sufletului în
luptele pentru fiecare zi cu puterile întunericului în vrăjmăşia contra
luminii, singura care ne ridică prin credinţă către Soarele Dreptăţii,
Domnul, Neprihănirea noastră.

