CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 19/10
- Marcu 15-16
Marţi, 20/10
- Luca 1-2
Miercuri, 21/10 - Luca 3-4
Joi, 22/10
- Luca 5-6
Vineri, 23/10
- Luca 7-8
Sâmbătă, 24/10 - Luca 9-10
Duminică, 25/10 – Luca 11-12

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

Ps.100:3
2Cor.12:9,10
Ps.89:24-25
Zah. 10:12
Ier. 15.20
Ps.23
Isaia 53:4-5

"Cea mai mare tragedie în viaţă nu sunt rugăciunile la
care nu am primit răspuns, ci rugăciunile pe care nu leam adus înaintea lui Dumnezeu”
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
ȘTEFAN ȘI IOANA BALIC – SPANIA
Înțelepciune și discernământ pentru proiecte, activități și resurse
umane pentru a sluji în comunitățile musulmane;
Maturizarea spirituală a celor care îl primesc pe Isus în viața lor;
Protecția lui Dumnezeu peste familie;
SĂ NE RUGĂM PENTRU DIASPORA: SPANIA
Har și plinătatea Duhului peste cele 62 de biserici penticostale;
Îndrăzneală pentru vestirea Evangheliei;
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor;

Regatul Spaniei este situat în sud-vestul Europei, între Oceanul Atlantic
și Marea Mediterană, în Peninsula Iberică. Populația este de 47.190.493
locuitori, iar capitala țării este Madrid.
Diaspora română cuprinde un milion de locuitori, din care 16.800 sunt
credincioși penticostali.

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
18 Octombrie 2015

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

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)
.

Exemplul unei rugăciuni ascultate
1 Samuel 1:9-19
1. Ce este rugăciunea
a. O înălțare a sufletului către Dumnezeu (Ps. 25:1)
b. O vărsare a inimii înaintea lui Dumnezeu (Ps. 62:8)
c. O alergare către Dumnezeu pentru ajutor (Iov 8:5)
d. O căutare a feței (prezenței) lui Dumnezeu (Ps. 27:8)
2. Dorință (v. 10)
a. Rugăciunea este cea care ne aduce speranță când ajungem la capătul
puterilor (Ps. 30:1-3)
b. Din mijlcul problemelor Ana „s-a ridicat” și a stat înaintea Domnului
(v. 9)
c. Dorința de schimbare a situației
i. Ea se roagă Dumnezeului Oștirilor (v. 11)
ii. Ea pune pe primul loc „voia Domnului” (dacă vei binevoi…)
iii. Tot ce vine de la Dumnezeu trebuie închinat Lui (v. 11)
3. Perseverență (v. 12)
a. Stăruința în rugăciune poate părea absurdă (v. 13 Eli credea că este
beată)
b. Dacă problemele din viața noastăr persistă, stăruința le poate alunga
c. Încercarea vs. perseverența în rugăciune (v. 16)
d. Trebuie să stăruim în rugăciune în cel puțin 2 situații:
i. Când ne aflăm în situații de criză (Ana, Moise – Num. 11:12; 21:7, David – 2 Sam. 12:16; Ilie (Iac. 5:17); Iona 2:1,
Isus, biserica primară – Fapte 12 etc)
ii. Când ne aflăm în fața unor decizii importante (Luca 6:12-13)
4. Certitudine (v. 18)
a. Ana a stăruit până a avut certitudinea că a fost ascultată (v. 18; cf. 1
Ioan 5:14)
b. Mulți psalmi încep cu cereri și se termină cu siguranța că DEJA
Dumnezeu a luat aminte (Ps 35, 56, 60 etc.)
c. A fi sigur că D-zeu a ascultat rugăciunea înseamnă a te purta ca și
cum problema a fost rezolvată, deși ea încă persistă (v. 18)
5. Recunoștință (2:1 etc.)
a. Samuel înseamnă „Dumnezeu a ascultat”
b. Pentru că Dumnezeu a ascultat-o, Ana, ca recunoștință, a compus un
imn de laudă:
- proslăvirea sfințeniei lui Dumnezeu (2:1-3)
- proslăvirea puterii lui Dumnezeu (2:4-8)
- proslăvirea triumfului lui Dumnezeu (2:9-10)

CITATE SPIRITUALE DESPRE RUGĂCIUNE (II)
Harul din adunare depinde de timpul din odaie.
De ce la telefon putem vorbi ore în şir cu anumite persoane, iar când e vorba să
vorbim cu Dumnezeu, uneori nu suntem în stare să vorbim nici cinci minute?
Când rugăciunea este în concordanță cu promisiunile lui Dumnezeu răspunsul, în
mod sigur, va veni la vremea potrivită.
Ca şi-o apă care seacă, așa devine sufletul fără rugăciune.
Rugăciunea personală este taina fiecărui suflet în care nu poate interveni nimeni ci
doar Duhul Sfânt.
Pe cât de mult El doreşte să te audă, pe atât de mult El vrea să îţi vorbească.
Mari binecuvântări s-au obţinut atunci când mai multe persoane au cerut acelaşi lucru
de la Dumnezeu.
Cele mai mari biruinţe în rugăciune au fost câştigate prin rugăciunea în ascuns.
(Matei 6:6)
Nu schimbi nimic îngrijorându-te pentru problema ta... Poţi schimba însă totul
rugându-te pentru ea!
Lacrimile sunt contragreutăți într-o balanță care ridică rugăciunile noastre la Cer.
Rugăciunea e cea mai bună armă cu care poţi lupta pentru ceea ce îţi doreşti!
Şi în momente de fericire şi în momente de cumpănă, rugăciunea reprezintă respiraţia
sufletului prin care el creşte spre desăvârşire, spre slava şi gloria Creatorului, fiind
dependent de puterea Sa.
Dumnezeu ne aude totdeauna rugăciunile şi dacă nu ne face după dorinţa noastră,
totuşi, face totdeauna spre folosul nostru!
Când ne rugăm, Domnul nu se uită la mişcarea buzelor noastre, ci la inimă. La cel
dintâi tâlhar de pe cruce, ruga a fost bătaie de joc; numai la cel de-al doilea, a fost
sinceră; şi ea a fost ascultată.

