CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 14/09
- Osea 1-4
Marţi, 15/09
- Osea 5-9
Miercuri, 16/09 - Osea 10-14
Joi, 17/09
- Ioel 1-3
Vineri, 18/09
- Amos 1-4
Sâmbătă, 19/09 - Amos 5-9
Duminică, 20/09 – Obadia și Iona

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

Evrei 13:5
Isaia 54:2-3
Ps.22:24
Iacov 1:17
Ps.95:7
Apoc.2:26-28
Ps.119:165

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
13 Septembrie 2015

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Miercuri, 16 Septembrie – Gheorghe Mia
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
CARMEN B. – MISIONARĂ ÎN ASIA
Direcție clară de implicare și îndrumare spre un grup etnic unde
nu a fost vestită Evanghelia;
Călăuzire și înțelepciune;
Resurse spirituale, emoționale, materiale și cognitive
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL NEAMȚ
Trezire spirituală în județ;
În fiecare comună să fie câte o biserică (în special o biserică în
Târgul Neamț);
Noi lucrători călăuziți de Duhul, care să aibă impact în viețile
oamenilor;

Situat în nord-estul României, cuprinde 5 orașe și 12 comune,
înregistrând o populație de 452.900 locuitori, din care 1586 sunt
credincioși penticostali.

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: diacon, Boștiog Vasile

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

LUPTA ÎN RUGĂCIUNE

UMBLAREA ÎN INTEGRITATE
2 Împărați 5:19-27

„Se luptă pentru voi în rugăciunile sale” (Coloseni 4:12)

Definiție: - calitatea de a avea principii morale puternice
- credincios, onest, complet, întreg, neîmpărțit
- o condiție a inimii care include a fi fără prihană
1. Valoarea integrității
a. Elisei – un profet integru – 2 Împ. 5:8
b. Omul integru face diferența dintre chemare și câștig (2 Împ.
5:14)
c. Omul integru e o binecuvântare pentru societate (5:8)
d. Omul integru DĂRUIEȘTE, nu aleargă să PRIMEASCĂ
i. Rezolvă nevoile celor din jur (criză financiară (2 Împ.
4:1 și urm.), vindecare (5:3), crize politice (5:7), cuvânt
de speranță (7:1-2)

Pavel scrie: „Epafra, care … totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile
sale”. Pentru unii rugăciunea seamănă cu o bătălie. Odată ce înţelegi şi
accepţi lucrul acesta, faptul că nu ai „senzaţii tulburătoare” când te rogi nu
te va descuraja.
G. Campbell Morgan a spus: „Omul poate oferi o rugăciune, frumoasă prin
dicţie şi desăvârşită prin numărul de cereri. Dar dacă îi aduce omului un
sentiment de mulţumire la sfârşit, rugăciunea aceea nu a fost cu adevărat
o rugăciune”. Ce a vrut să spună el? Un lucru simplu: te vei simţi bine
după ce te rogi, dar scopul nu este să te simţi bine pentru faptul că te-ai
rugat sau că te-ai simţit bine în timpul acestui proces. Dar care este
scopul? Să observăm împreună:

2. Corupția
a. Ex. 23:8 - Să nu iei mită, pentru că mita orbeşte pe cei ce văd
şi suceşte hotărârile celor drepţi.
b. Ghehazi – exemplul slujitorului corupt
i. Transformă lucrarea lui D-zeu într-o formă de câștig
(5:20)
ii. Orice câștig mizerabil are loc prin MINCIUNĂ (5:22)
1. minciuna și ascunzișurile sunt semne vizibile
ale lipsei de integritate (Prov. 10:9;)
iii. Există un timp când integritatea este încercată
1. Ghehazi cade testul (a zis în sine… v. 20)
2. Exemplul lui Daniel (Dan. 6:4)
3. Exemplul lui Balaam (Num. 22:19)
iv. Există o zi a socotelilor
1. „De unde vii, Ghehazi?” – v. 25
v. Există un timp al răsplătirilor – v. 27

Cine umblă în integritate merge în siguranţă, dar cine apucă pe căi
strâmbe va fi descoperit. (Prov. 10:9)

1) Rugăciunea este o datorie. E ca şi cum ai merge la serviciu. O faci
pentru că e un angajament şi datorită recompensei pe care ţi-o aduce.
2) Rugăciunea este o disciplină. Cei de pe vremuri obişnuiau să
vorbească despre „a te ruga prin”. Prin ce? Prin gândurile care o iau
razna, prin oboseală, prin temeri şi prin orice altă formă de rezistenţă şi
de distragere a atenţiei. Când intri „pe tărâmul rugăciunii”, Satana se va
lupta cu tine de fiecare dată. Dar când stai în picioare în Numele Domnului
Isus, puterile întunericului se vor retrage şi vei fi victorios (Ioan 14:1314).

3) Rugăciunea este o plăcere. Nu se va întâmpla tot timpul, dar dacă eşti
credincios locului rugăciunii, vor fi momente în care întreaga ta fiinţa va fi
conştientă că Dumnezeu este prezent, răspunzându-ţi la rugăciune şi
călăuzindu-te. Şi chiar şi când răspunsul nu este foarte limpede, vei pleca din
prezenţa Lui spunând, „acum am pace în privinţa acestui lucru”.

