CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 25/03
- 1 Sam. 8-10
Marţi, 26/03
- 1 Sam. 11-13
Miercuri, 27/03 - 1 Sam. 14-15
Joi, 28/03
- 1 Sam. 16-18
Vineri, 29/03
- 1 Sam. 19-22
Sâmbătă, 30/03 - 1 Sam. 23-25
Duminică, 31/03 – 1 Sam. 26-29

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

Iosua 1:9
Isaia 54:2-3
Ps.34:22
Ps.85:9
Deut.30:9-10
Ps.119:165
Isaia 60:19-20

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

Joi, 28 Martie – Rusen Coca

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
24 Martie 2013

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 17:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 17:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
19:00 – Repetiţie grup

CALENDARUL MARATONULUI DE RUGĂCIUNE
SĂPTĂMÂNA 25-31 MARTIE 2013
LUNI, 25/03
- Pentru slujitori și slujiri
MARȚI, 26/03
- Pentru lucrările bisericii
MIERCURI, 27/03 - Pentru slujirea în localități
JOI, 28/03
- Evanghelizare și plantare de noi biserici
VINERI, 29/03
- Binecuvantarea și protejarea familiilor
SÂMBĂTĂ, 30/03
- Creștere spirituală și numerică
DUMINICĂ, 31/03 - Multumiri la adresa lui Dumnezeu

CÂND TU TE ROGI, DUMNEZEU LUCREAZĂ!
” Nu există în lume un fel de viață mai dulce și mai încântător ca atunci
când conversăm continuu cu Dumnezeu.”
”Rugați-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Tavy Brumă
Studiu: Rodire în rugăciune
SEARA:
Seară de rugăciune, părtășie și învățătură
VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă,
rugaţi-vă prin Duhul Sfânt, ...”
(Iuda 1:20)

Tavy Brumă

Ce trebuie să facem în zilele din urmă?
Iacov 5:7-20
Întrebări frecvente cu privire la rugăciune
I. Să răbdăm v.7-11
- răbdarea să ne caracterizeze până la venirea Domnului v. 7-8

Cea mai mare răsplată a rugăciunii nu este aceea de a primi daruri, ci de a ne
aprofunda experiența cu Dumnezeu (Ioan 15:7).
Rugăciunea nu este un act magic, ci ochelarii prin care vedem lumea divină.

- răbdare cu aproapele “nu vă mai plângeti unii împotriva altora” v. 9 exemple de răbdare

II. Să ne rugăm v.13-18
- cine este in suferintă să se roage v.13
- conducătorii să se roage pentru bolnavi v.14

1. De ce unele rugăciuni nu sunt ascultate?- Iov 19:7
Motive posibile:
- Rugăciuni superficiale, lipsite de credință, fără interes
- nu sunt în acord cu voia divină (1 Ioan 5:14; 2 Cor. 12:7-9 – alt
răspuns argumentat)
- Păcat sau motivație greșită (Iac. 4:3; Ps.18:41) etc.
2. Este greșit să repetăm aceleași cereri (cuvinte)?
- Mat. 6:7 – uneori repetarea poate reflecta neîncredere în Dumnezeu, sau
lipsă de răbdare. Diferența dintre a mijloci și a repeta aceleași lucruri (Luc.
18:1-8)

Cum trebuie să fie rugăciunea?
- rugăciune cu credintă v.15
- rugăciune fierbinte v.16
- rugăciune stăruitoare Ilie v.17

III. Să ne preocupe reabilitarea oamenilor v.19-20
- întoarcerea rătăciţilor este datoria noastră v.19
- întorcerea rătăciţilor înseamnă salvarea de la moarte v.20

3. Este vreun subiect prea neînsemnat ca să ne rugăm pentru el?
- Filipeni 4:6 – „în orice lucru (orice situație)”; dar nu trebuie să ne rugăm
mereu pentru lucrurile de mică valoare, fără să ne rugăm mai întâi pentru cele
importante pentru Împărăție
4. Rugăciunea schimbă circumstanțele, pe Dumnezeu sau pe noi?
- in unele cazuri rugăciunea schimbă circumstanțele (Gen. 20:17 etc.), în alte
cazuri trebuie să acceptăm planul divin (Mat. 26:44 etc.)
- unul dintre cele mai mari beneficii ale rugăciunii este acela de a ne schimba
pe noi (cf. 2Cor. 3:18)
5. Îl putem indupleca pe Dumnezeu prin mijlociri?
- Dumnezeu s-a căit în urma: medierii (Ex. 32:14; Amos 7:1-6), în urma
pocăinței omului (Iona 3:9-10) și în urma compasiunii ( Jud 2:18; 2 Sam
24:16).

