CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 26/10
- Luca 13-15
Marţi, 27/10
- Luca 16-18
Miercuri, 28/10 - Luca 19-20
Joi, 29/10
- Luca 21-22
Vineri, 30/10
- Luca 23-24
Sâmbătă, 31/10 - Ioan 1-2
Duminică, 01/11 – Ioan 3-4

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

Prov.13.13
Ps.37:39-40
Ps.91
Ioan 15:10
Ps.46:1-3
Prov.20:18
Isaia 58:9-10

„Cel mai înălțător și nobil efort al omului este
prăbușirea pe genunchi înaintea Creatorului său, într-o
rugăciune sinceră și plină de credință.”
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
MONICA M. – ALBANIA
Călăuzire în lucrarea cu fetele;
Protecție fizică și spirituală;
Uși deschise pentru Cuvânt;
Călăuzire în fiecare vizită în familii;
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL SATU MARE
Unitatea, maturitatea și zidirea spirituală a bisericilor;
Mai mulți lucrători și o mai mare deschidere pentru lucrarea de
evanghelizare internă și externă;
Tinerii să fie o bună mărturie și să se implice în lucrare;

Situat în nord-vestul țării, cuprinde 2 municipii, 4 orașe, 56 de comune,
226 sate, înregistrând o populație de 329.079 locuitori, din care 10.339
sunt credincioși penticostali.
Municipiul Satu Mare este reședința de județ cu o populație de 94.948
locuitori.

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
25 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: Pastor, Costel Grămadă

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

RUGĂCIUNEA STĂRUITOARE ȘI VOIA LUI DUMNEZEU
Text: Efeseni 6:18
A fi creștin înseamnă a fi o persoană care se roagă.
Persoana care practică rugăciunea stăruitoare este cea care își exercită puterea
împreună cu Dumnezeu.
În provocarea la luptă spirituală, ap. Pavel îi îndeamnă pe credincioși să facă
rugăciuni în toată vremea prin Duhul. (Ef.6:18; Rom. 8:26-27; Iuda 1:20f)
Succesul tău în rugăciune va fi determinat de profunzimea dorinței tale de a practica
rugăciunea stăruitoare.
Rugăciunea stăruitoare este:
- rugăciunea care își face loc prin toate greutățile și obstacolele vieții
- rugăciunea care respinge forțele vrăjmașe ale lui Satan
- rugăciunea care întărește voia lui Dumnezeu
DE CE TREBUIE SĂ TE ROGI CU STĂRUINȚĂ?
I. PENTRU A TE PUTEA OPUNE LUI SATAN ÎN LUPTA SPIRITUALĂ
Cea mai drastică luptă spirituală (pe viață și pe moarte) este lupta pentru suflete
1. Când ne rugăm ca o persoană nemântuită să I se predea lui Hristos, ne rugăm
conform voii lui Dumnezeu, lucrării Duhului Sfânt.
2. De asemenea, ne rugăm direct împotriva lui Satan și împotriva tuturor duhurilor lui
rele. (2Cor. 10: 4-5)
- rugăciunea cu autoritate
II. PENTRU A PUTEA BIRUI ISPITELE ȘI ATACURILE SATANICE
Chiar și credincioșii puternici sunt supuși ademenirilor demonice.
1. Ispite cu privire la gândirea noastră (Matei 16:23; Luca 9:55)
2. Ispite cu privire la acțiunile noastre (1Cronici 21:1)
3. Ispite cu privire la identitatea noastra (Luca 4:1-13)

CITATE SPIRITUALE DESPRE RUGĂCIUNE (III)
Cu cât îţi pleci mai mult genunchii, cu atât vezi cerul mai bine.
Cine n-a învăţat să stea pe genunchi în vreme de pace, nu va ştii să stea în
picioare în furtună.
Rugăciunea este cheia dimineţii şi zăvorul serii.
Familia care se roagă împreună, rămâne împreună!
Rugați-vă în orice vreme și veți primi răspunsul la vremea potrivită.
Rugăciunea nu poate sta laolaltă cu păcatul. Căci, ori rugaciunea va omorî
păcatul, ori păcatul va omorî rugăciunea.
Rugăciunea să ne fie cheia pentru întreaga zi şi lacătul pentru toată noaptea.
Rugăciunea de dimineaţă şi de seară să ne fie Luceafărul dimineţii şi
Luceafărul serii.
Un credincios spunea: "Mai degrabă aş învăţa pe un om să se roage decât pe
zece oameni să predice."
Rugăciunile creştinilor integri sunt rugăciuni neîncetate; deşi nu se roagă
întotdeauna cu gura, inimile lor se roagă continuu; fiindcă suspinul unui
creştin adevărat este rugăciunea.

Atacuri satanice directe
1. Iov nu a fost singur care a fost atacat fizic direct de Satan.
2. Țepușul din carnea lui Pavel a fost un mesager al lui Satana. (2 Cor.12:7 )
3. Femeia ținută gârbovă timp de 18 ani de către Satan (Luca 13:10-17)
4. Un băiat lăsat fără voce de către un duh demonic (Marcu 9:17-20)

Dacă Satana porneşte împotriva noastră pe un drum, va trebui să fugă pe
şapte, dacă veghem în vederea rugăciunii.

III. PENTRU A VEDEA REZULTATE ÎN URMA RUGĂCIUNII
1Împ.18:41-46 – Ilie aduce ploia (Iacov 5:17-18)
Luca11:5-13 – Prietenul primește pâine
Luca 18:1-8 – Văduvei i se face dreptate

A te ruga fără căldură, este la fel ca şi când ai vâna cu un câine mort; a te ruga
fără pregătire lăuntrică este la fel, ca şi când te-ai duce la vânătoare cu un
şoim orb.

CONCLUZIE
Voia lui Dumnezeu este sa ne dea ceea ce Ii cerem cu stăruință (Lc.11:13; 18:7-8)
Fapte 2.42; Romani 12:12; Coloseni 4:2

Rugaciunea buzelor la care nu se roaga si inima, e fara nici un folos;
dimpotriva, cererea fierbinte si darul ascuns al inimii pot fi primite de
Dumnezeu, chiar daca lipsesc cuvintele.

Între rugăciunea stăruitoare şi izbândă este o legătură lămurită ca şi între
durerile naşterii şi naştere, între semănatul cu lacrimi şi seceratul cu bucurie.

