CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni
- 1 Sam. 5-6
Marţi
- 1 Sam. 7
Miercuri - 1 Sam. 8
Joi
- 1 Sam 9
Vineri
- 1 Sam 10
Sâmbătă - 1 Sam 11
Duminică – 1 Sam 12

Ier. 50
Ier. 51
Ier. 52
Plângeri 1
Plângeri 2
Plângeri 3
Plângeri 4

Psalm 18
Psalm 19
Psalm 20
Psalm 21
Psalm 22
Psalm 23
Psalm 24

1 Pt. 1:1-12
1 Pt. 1:13-25
1 Pt. 2:1-10
1 Pt. 2:11-25
1 Pt. 3
1 Pt. 4
1 Pt. 5

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Islamicii care încheie postul Ramdan
-

Ca mulți dintre aceștia să își predea viața lui Dumnezeu și să găsească
adevărata pace, bucurie și odihnă în El
Ca Dumnezeu să le deschidă inima și să primească mesajul lui
Hristos
Să fie atinși de Evanghelie și schimbați prin Hristos

Banii și sufletele
În fiecare an, C.H. Spurgeon obişnuia să predice pentru orfanii săi o
singură dată. Cu acea ocazie deosebită, mulţi veneau să-l asculte pe renumitul
predicator şi să-şi aducă darul pentru orfelinat. După o astfel de întâlnire, se
spune că, în timp ce ieşea din clădirea în care predicase, un individ din clasa
„super-spiritualilor” cei înguşti la minte şi care caută nod în papură, l-a acostat
cu acuza: „Dar, domnule Spurgeon, eu credeam că dumneata predici pentru
suflete, iar nu pentru bani!”
Spurgeon a replicat grav: „Dar, domnule, bineînţeles că predic pentru
suflete şi nu pentru bani! Însă orfanii mei nu mănâncă suflete şi chiar dacă ar
face-o, ar fi nevoie de cel puţin patru ca al dumitale pentru a sătura un singur
copil!”.

Biserica
Apostolică
Filadelfia
FUNCŢIILE BISERICII
ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE

O biserică pentru oameni ca tine
Str. Regele Ferdinand, nr.10, Urziceni
www.filadelfiaurziceni.ro
E-mail: info@filadelfiaurziceni.ro
Tel. Pastor: 0722596871
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PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 18:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri-Joi-Vineri,
18:00-2-:00 - Slujire în localităţi
Sâmbătă,
18:00 – Adolescentii
20:00 – Repetiţie grup

”Cere-Mi, și-Ți voi da neamurile de moștenire, și marginile pământului în stăpânire!
Ps.2:8
PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Pastor, Costel Grămadă
Rugăciune pentru Islamicii care încheie postul Ramdan
SEARA:
Închinare, părtăşie şi rugăciune
Diacon, Vasile Boștiog

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„La Domnul este scăparea: binecuvîntarea Ta să fie peste poporul Tău.” (Ps.3:8)

Pastor, Costel Grămadă

LECTII DESPRE RUGACIUNE
Cea mai importantă școală pentru un credincios este ”Școala lui Hristos”.
- Iar cea mai importantă lecție pe care o putem învăța este cum să ne rugăm.
o Ucenicii i-au cerut lui Isus să-i învețe să se roage. - Lc. 11:1
I. RUGĂCIUNEA REALIZEAZĂ CELE MAI MARI SUCCESE PENTRU
CAUZA DOMNULUI.
1. Cauza lui Dumnezeu este viața triumfătoare a Bisericii. (Ioan 10:10b)
- Viața Bisericii este cea mai înaltă viață, iar slujba sa este rugăciunea
o Isaia 56:7 – ”Căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune
pentru toate popoarele.”
2. Viața și progresul cauzei lui Dumnezeu depind de rugăciune.
- Zilele cuceririlor lui Dumnezeu sunt atunci când sfinții se dedică
rugăciunii înfocate.
o Exodul 17:8-13 – înfrângerea lui Amalec
- Ce trebuie să facem?
o Isaia 45:11-12 – ”Întrebați-Mă”, ”cereți-Mi!”

SCOALA BIBLICA
”HRISTOS PENTRU BARAGAN”
DESCHIDEREA ANULUI SCOLAR
08 SEPTEMBRIE 2012
***
SE MAI POT FACE ÎNSCRIERI
---------------------------------------------------------------------

II. RUGĂCIUNEA ÎI DĂ LUI DUMNEZEU ÎNTREAGA PUTERE ÎN LUME
1. Rugăciunile sfinților lui Dumnezeu întăresc generația încă nenăscută împotriva
valurilor pustiitoare de păcat și rău.
- Pentru un om care se roagă, Dumnezeu este prezent cu o putere reală.
o Vai de generațiile de fii care își găsesc cădelnițele goale de
tămâia bogată a rugăciunii
o Fericită este generația pentru care înaintașii ei au umplut
cădelnițele cu rugăciuni de binecuvântări.
2. Rugăciunile sfinților lui Dumnezeu pot transfora lucrurile în generația păcătoasă
actuală.
- Toate lucrurile se află la dispoziția omului prin rugăciune
o Gen.20:17-18; Iona 3:4-10; Deut.9:18-20; Isaia 38:1-5; Marcu 7:24-30
o
- Ce poate face rugăciunea neîndoielnică?
o ea poate învinge sau sfida împrejurările
o poate schimba înfrângerea în victorie
o poate triumfa pe terenul deznădejdii


-

Evrei 11:33-34

Dumnezeu dă formă lumii prin rugăciunea sfinților Lui.
o Rugăciunea este un dezinfectant și un mijloc preventiv
 ea purifică aerul; distruge epidemia răului

INVITĂ ȘI TU PRIETENII, COLEGII SAU VECINII!

