CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 16/11
- Fapte 14-15
Marţi, 17/11
- Fapte 16-17
Miercuri, 18/11 - Fapte 18-19
Joi, 19/11
- Fapte 20-21
Vineri, 20/11
- Fapte 22-23
Sâmbătă, 21/11 - Fapte 24-26
Duminică, 22/11 – Fapte 27-28

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

Ps.17:7
1Petru 1:25
Galateni 6:7
Ps.12:7
Ecles.11:1
Matei 24:13
Ps.138:7

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
15 Noiembrie 2015

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Sâmbătă, 21 Noiembrie – Grămadă Loredana
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!
SĂ NE RUGĂM PENTRU:
NICUȘOR ȘI DEBORA TĂNĂSESCU - MACEDONIA
- Protecție fizică și spirituală pentru familie;
- Ajutor de la Domnul în studiul limbii;
- Întărirea celor care L-au primit pe Isus în inima lor; plantarea
primei bisericii de albanezi în Skopje.

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL SUCEAVA
Păstrarea mărturisirii de credință și unitatea credincioșilor;
Pentru tineri: să nu mai trebuiască să plece în Occident pentru ași câștiga pâinea;
O mai mare implicare în misiune a bisericilor;

Situat în nordul regiunii Moldova, cuprinde 5 municipii, 11 orașe și 97
de comune, înregistrând o populație de 688.435 locuitori, din care
47.773 sunt credincioși penticostali.
Municipiul Suceava este reședința de județ cu o populație de 86.282
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: Pastor, Costel Grămadă

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

TRĂIREA ÎNTR-O POZIȚIE DE AUTORITATE SPIRITUALĂ
Dumnezeu l-a destinat pe omul credincios să trăiască la dimensiuni spirituale
superioare unei vieți obișnuite.
Dumnezeu l-a așezat pe omul credincios într-o poziție de autoritate spirituală.
Mai jos sunt prezentate patru dimensiuni ale poziției spirituale în care trebuie să fii.

I. ÎNĂLȚAREA ȘI ADORAREA ÎMPĂRATULUI
1. Pentru a-L înălța pe Împărat, trebuie să-L cunoști mai întăi (Filip.3:10)
- nu poți adora pe cineva, dacă nu-l cunoști mai întâi.
2. Pentru a-L înalța pe Împărat, trebuie să exersezi caracterul Lui (Mt. 5:3-12)
Înălțarea Împăratului este o dovadă de smerenie din partea celui credincios.
Dumnezu înalță pe cel ce se smerește (Luca 18:14; 1Petru 5:6).

II. RUGĂCIUNEA STRĂJERULUI - Isaia 62:6-7
Aceasta dimensiune se numește ”Dimensiunea luptei spirituale”
Lupta spirituală se duce în lumea spirituală prin rugăciune.
- Prin rugăciune în Numele lui Isus
o Folosind autoritatea Numelui lui Isus
- Prin rugăciune folosind Cuvântul lui Dumnezeu
o Folosind Cuvântul lui Dumnezeu ca prima linie de apărare
- Prin rugăciune în urma unei descoperiri de la Duhul Sfânt
o Sunt lucruri sau domenii pentru care trebuie să te rogi numai dacă
primești o descoperire de la D.S.
Învățăturile Domnului Isus pentru ucenicii străjeri.
- Matei 26:36-41, Marcu 14:38; Luca 21:36
Care sunt rugăciunile străjerului?
1. Rugăciunea de veghere
- a veghea împotriva lupilor, hoților și asalturilor dușmanilor

III. RUGĂCIUNEA CU AUTORITATE - Marcu 11:22-24
Slujba de rugăciune a Bisericii înseamnă mai mult decât rugăciunea de laudă, de
mulțumire, de implorare și de cerere.
Biblia vorbește despre o rugăciune foarte înaltă și spirituală, rugăciunea autorității.
- aceasta este cea mai importantă și cea mai spirituală rugăciune din Biblie.
Acest fel de rugăciune este descris de Domnul Isus in Matei 18:18
Ce este o rugăciune a autorității?
1. O rugăciune a autorității este o rugăciune poruncitoare.
- Exemplul lui Moise, Exod 14:10-16
o v.15-16 – Dumnezeu îi spune lui Moise să folosească autoritatea
 toiagul (v.16) este simbolul autorității
2. Este o rugăciune de proclamare/de decretare
- Acest fel de rugăciune este un semn al autorității și o declarare a autorității.
o Marcu 11:23-24 – să decretezi cu gura prin rugăciune cu autorit.
 Prin această rugăciune nu-i vorbim lui Dumnezeu, ci
munților...asta înseamnă proclamare...decretare
o Matei 18:18 – rugăciunea cu autoritate între sfințenie și iertare
 Fără sfințenie și iertare, rugăciunea autorității nu are efect
Când a început această rugăciune cu autoritate pentru Biserică?
- Odată cu momentul în care Domnul Isus S-a înălțat în locurile cerești
- Înălțarea ne-a asigurat o nouă poziție înaintea lui Satan (Efes.1:20-22)
o Începând din ziua aceea, Biserica Sa a putut să plece de pe pământ în
locurile cerești (Efes.2:6)
- Înălțarea face posibilă manifestarea noii poziții
o Capitolul 1 din Efeseni, ne arată care este poziția lui Hristos
o Capitolul 2, ne arată care este pozitia bisericii.
o Capitolul 6, vorbește despre lupta spirituală.
Cum trebuie să folosești rugăciunea cu autoritate?
Acest fel de rugăciune este diferit de rugăciunea obișnuită
- rugăciunea obișnuită este făcută pe pământ și îndreptată de jos în sus
- rugăciunea cu autoritate este făcută de pe poziție cerească și îndreptată de sus
în jos

IV. CHEIA LUI DAVID Apocalipsa 3:7 Isaia 22:22
2. Rugăciunea de protejare
- Noi avem domenii care ne-au fost încredințate spre a fi păzite
o familia, casa, biserica și comunitatea ta
3. Rugăciunea de înfrângere a vrăjmașului
- Exemplul lui Isus în timpul ispitirii (Luca 4:1-13)
4. Rugăciunea de mijlocire pentru un lucru
- pentru mijlocirea orașului - Isaia 62:6-7

Ce înseamnă cheia lui David? – Autoritatea regală a lui Isus
Ca Rege, Hristos reprezintă și eliberează domnia si autoritatea lui Dumnezeu din
ceruri pe pământ
Cum obții cheia lui David?
- având foamea lui David. Ps. 27:4; Ps.51:7-12
Cum poți folosi cheia lui David?
- rămânând în Hristos – în poziția de victorios (Ioan 15:7)
- Fiind plin de râvnă – activ și plin de pasiune
Ps. 69:9; Ioan 2:17; Efes.6:2; 2 Cor 9:2

