CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 01/09
- Ezechiel 25-27
Marţi, 02/09
- Ezechiel 28-30
Miercuri, 03/09 - Ezechiel 31-32
Joi, 04/09
- Ezechiel 33-35
Vineri, 05/09
- Ezechiel 36-38
Sâmbătă, 06/09 - Ezechiel 39-40
Duminică, 07/09 – Ezechiel 41-43

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

Iosua 1:9
Gen. 49:25-26
Isaia 51:16
Prov.1:33
Ps.118:10-17
Ps.34:22
Ps.92:10, 12-15

Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul
celor ce își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:
Joi, 04 Septembrie – Sandu Ana

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU
ILIE RĂDEAN – MISIONAR ÎN MACEDONIA
Protecție spirituală atât peste el, cât și peste familia lui
Tot mai multe suflete să audă Evanghelia și să se întoarcă la
Hristos
Protecție peste întreaga echipă misionară
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL TULCEA
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru pastorul
coordonator
Pentru har, unitate și plinătate a Duhului în Biserici
Evanghelia să ajungă în toate localitățile județului și câte o
biserică penticostală să fie plantată

Situat în regiunea Dobrogea, cuprinde un municipiu, 4 orașe și 46 de
comune înregistrând o populație de 256.492 locuitori. Municipiul
Tulcea este reședința de județ cu o populație de 68.608 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
31 august 2014

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seară-Borănești
Miercuri - Grupul surorilor
Joi, 18:00 – Rugăciune
Sâmbătă seara – Borănești
Sâmbătă - Urziceni
18:00 – Adolescenți
19:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI
Predică: Prezbiter, Nicu Sandu

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

STRIGĂT PENTRU TREZIRE

Predică: Prezbiter – Nicu Sandu

SAU

CHEMARE LA REFORMĂ SPIRITUALĂ
Piedici în calea părtășiei divine
Isaia 57:14
1. Prima piedică în calea părtășiei divine este lipsa umblării zilnice
cu Dumnezeu (Luc. 9:23)
a. Umblarea zilnică cu Dumnezeu presupune alegere – Apoc.
3:20
b. Presupune lepădare de sine – Luca 14:33, 26
c. Presupune luarea crucii în fiecare zi – Luca 9:23

2 Cronici 7:14
Trăim vremuri de crize. Criza lipsei de dragoste față de Dumnezeu și a
dragostei față de frați și față de lumea pierdută în păcate și stricăciune e aproape in
toate bisericile.
O stare de moleșeală, de adormire spirituală a pătruns pe nesimțite în viețile și
bisericile noastre. Duhul Sfânt și rugăciunea sunt tot mai neglijate. Tinerii aleg calea
lumii si placerile ei.
Dumnezeu este izvorul dragostei, a caldurii spirituale. Prin îndepărtarea
treptată de El, am ajuns la un formalism uscat.

2. A doua piedică în calea părtășiei divine este formalismul
a. Formalism înseamnă să zici cu gura, dar cu inima să fi departe
de Dumnezeu (Isaia 29-13)
b. Formalism înseamnă să zici cu gura, dar să nu faci (Mat. 23:3;
7:21)
c. Formalism înseamnă să faci ca să fii văzut (Mat. 23:5-6; 6:1-4)
d. Formalism înseamnă să arăți pe dinafară frumos, iar pe
dinăuntru să fii plin de orice fel de necurăție (Mat. 23:27, 28)

Rugăciunea nu poate fi înlocuită cu nimic. Ea e părtășia prin Duhul Sfânt cu
Dumnezeul nostru mare. Celelalte fără ea, devin surogate. Când nu e părășia
sfințitoare cu Dumnezeul Preasfânt, valuri de păcătoșenie inundă viețile și bisericile:
prefăcătorie, minciuni, plăceri, avorturi, divorțuri, dușmănii. Și biserica nu mai e
Biserică, ci sinagogă a Satanei.
Trebuie să ne trezim, să ne pocăim. Realitatea trebuie să ne zdrobească
inimile. Înapoi, conform Cuvântului, la post și rugăciune.
E vreme târzie. Venirea Domnului e mult mai aproape. Și ce mare e răspunderea
noastră!
Fiecare să înceapă cu el. Dați valoare rugăciunii personale. Domnul Isus a

3. A treia piedică în calea părtășiei divine este amărăciunea (Efes.
4:31)

zis: ”Intră în odăița ta, închide ușa”, adică izolează-te de toate. Lasă televisorul, lasă
internetul și toate afacerile. Privește-te pe tine în lumina LUI, smerește-te și roagă-L

a. Evrei 12:15 - Rădăcini de amărăciune
i. Abaterea de la harul lui Dumnezeu (2 Cor. 6:1, 3, 4, 6)
ii. Tulburarea (Ps. 38:8)
iii. Întinarea (Apoc. 21:27)

ca prin Duhul Sfânt, să te facă o forță spirituală pentru ridicarea Bisericii și pentru
mântuirea multor păcătoși.
Hotărâți zile de post și rugăciune. Topiți-vă în fața Lui pentru răcirea dragostei.
În toate trezirile spirituale, Dumnezeu s-s folosit de oameni ai rugăciunii.
Fiți la îndemâna Lui, căci El așteaptă și vrea aceasta.

