CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 19/01
- Exod 11-13
Marţi, 20/01
- Exos 14-16
Miercuri, 21/01 - Exod 17-20
Joi, 22/01
- Exos 21-23
Vineri, 23/01
- Exod 24-27
Sâmbătă, 24/01 - Exod 28-30
Duminică, 25/01 – Exod 31-34

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

Isaia 54:13-14
Naum 1:7
Ps.68:19-20
Ezech. 18:5-9
Isaia 62:2-3
Apoc. 2:17
Ps.127

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

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 Ianuarie 2015

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Miercuri, 21 Ianuarie – Sandu Libia
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZELE FRAȚILOR TĂI!
SĂ NE RUGĂM LUI DUMNEZEU PENTRU:
ISLAM
-

-

Duminică dim. – 10:00
Miercuri - Grupul surorilor
Joi, 17:00 – Rugăciune
Sâmbătă - Urziceni
16:00 – Adolescenți
17:00 – Repetiţie grup

O inimă plină de dragoste și compasiune față de musulmani
Musulmanii să aibă o revelație a adevăratului Dumnezeu
Împotriva duhurilor de frică ce au mare influență în islam
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL ARAD
Mobilizarea bisericilor pentru implinirea marii trimiteri
Viziune și posibilități în plantarea de biserici în satele
neevanghelizate
Dumnezeu să ridice oameni dedicați lucrării de evanghelizare

Situat în vestul României cuprinde un municipiu, 9 orașe și 68 de
comune, înregistrând o populație de 409.072 locuitori, dintre care
28.922 de credincioși penticostali. Municipiul Arad este reședința de
județ cu o populație de 172.827 locuitori.

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Pastor, Costel Grămadă

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

Pastor, Costel Grămadă
CUM PUTEM AFLA VOIA LUI DUMNEZEU
Cum ştiu că fac ceea ce Dumnezeu vrea să fac? Cum pot să aflu voia lui Dumnezeu cu viaţa
mea?"
A căuta voia lui Dumnezeu înseamnă interes bun din partea fiecărui credincios.
Probabil ca cea mai grea indeletnicire din viata este sa luam decizii.
Proverbe 3:6

Câteva modalități prin care putem afla voia lui Dumnezeu
I. PRIN CUVÂNTUL LUI SCRIS - Ps. 119: 105
1. Expresia ”Aceasta este voia lui Dumnezeu”. Unde scrie așa, trebuie să știi sigur că aceea
este voia lui Dumnezeu. - 1Tes.4:3
2. Învățăturile (poruncile) din Scriptură.
Afirmații clare, ca de exemplu: ”Fugiţi de curvie!” 1 Cor. 6:18
3. Principii biblice.
- îndrumări care necesită discernământ și maturitate pentru a le înțelege.
Ps.119:66
- Principiul mulțumirii- 1 Tes.5: 18
- Principiul păcii – Filip 4:7
"Biblia contine mangaiere ca sa te incurajeze, hrana pentru suflet si lumina ca sa te
calauzeasca. Ea este harta calatorului, toiagul drumetului si busola calauzei".

II. PRIN RUGĂCIUNE
Rugaciunea lucreaza in noi o stare potrivită pentru intelegerea voiei lui Dumnezeu.
Cand ne rugam pentru o anumita problema, Dumnezeu poate sa ne faca sa simtim daca o
anumita hotarare a noastra ar fi buna sau rea.
1Samuel 23:2 David a întrebat pe Domnul
Iosua 9:14 – Iosua nu a întrebat pe Domnul

III. PRIN DUHUL SFÂNT
Prin vocea lăuntrică – Iuda 3
Ps.32:8
Cu cât trăiești o viață de credință autentică, cu atât Duhul Sfânt te va călăuzi

IV. PRIN SFATURILE OAMENILOR LUI DUMNEZEU
Exod 18:19-24 sfatul lui Ietro pentru Moise
Proverbe 11:14 ne spune ca: "biruinta vine prin marele numar de sfetnici".
Fapte 21:13 – sfaturi car enu erau în concordanță cu voia lui Dumnezeu
Fapte 21:14 - "Faca-se voia Domnului!"
Este bine sa cautam sfatul prietenilor crestini, dar hotararea finala trebuie sa
fie personala.
V. PRIN SEMNE VIZIBILE (uneori)
Ghedeon și lâna - Jud. 6:36-40
Când vei cauta sa afli voia lui Dumnezeu intr-o anumita problema vei face foarte bine daca
vei cauta sa folosesti cat mai multe modalități din cele învățate.

NU RATA PLANUL LUI DUMNEZEU PENTRU VIAȚA TA
Este posibil ca un credincios să rateze voia perfectă a lui Dumnezeu pentru
viaţa lui. Saul a fost ales de Dumnezeu să fie împărat peste Israel, dar, în cele
din urmă, ca rezultat al nerăbdării şi neascultării lui, Dumnezeu l-a respins.
Este adevărat că el a rămas pe tron mai mulţi ani, dar eşuase în a împlini voia
lui Dumnezeu pentru viaţa sa.
În Noul Testament suntem îndemnaţi de două ori să luăm ca avertisment
exemplele israeliţilor care au pierit în pustie. Voia perfectă a lui Dumnezeu a
fost ca ei să intre în Canaan. Dar toţi, cu excepţia a doi dintre ei, au pierdut
prin necredinţă şi neascultare, împlinirea voii perfecte a lui Dumnezeu în viaţa
lor (1 Corinteni 10:1-12; Evrei 3:7-14). În mod asemănător, mulţi credincioşi
au compromis planul perfect al lui Dumnezeu pentru viaţa lor prin neascultare
şi compromis
G. Christian Weiss în cartea, „Voia perfectă a lui Dumnezeu”, ne spune
despre un profesor dintr-o şcoală biblică, care le-a spus într-o zi studenţilor:
„am trăit cea mai mare parte a vieţii mele în afara voii perfecte a lui
Dumnezeu”. În tinereţe, Dumnezeu îl chemase să fie misionar, dar el s-a
abătut de la această chemare ca urmare a căsătoriei. Apoi a început o viaţă
egoistă, lucrând într-o bancă şi având ca scop principal pe acela de a câştiga
mulţi bani. Dumnezeu a continuat să-i vorbească mai mulţi ani, dar el a
refuzat să îşi înmoaie inima. Într-o zi, copilaşul lui a căzut de pe scaun şi a
murit. Această întâmplare l-a adus în genunchi şi, după o noapte întreagă
petrecută în lacrimi înaintea lui Dumnezeu, şi-a pus viaţa pe deplin în mâinile
lui Dumnezeu. Acum era prea târziu pentru ca el să mai meargă în Africa.
Această uşă era închisă. Şi-a dat seama că acel lucru ar fi fost cel mai bun
lucru pe care Dumnezeu îl pregătise pentru el, dar pierduse deja ocazia pe a
merge pe această cale. Tot ce putea face era să-I ceară lui Dumnezeu să se
folosească de restul vieţii sale. A devenit profesor într-o şcoală biblică, dar nu
putea uita niciodată că acesta nu era planul principal pe care Dumnezeu îl
făurise pentru el, ci doar un plan secundar.
ZAC POONEN

