CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 20/01
- Exod 10-12
Marţi, 21/01
- Exod 13-15
Miercuri, 22/01 - Exod 16-18
Joi, 23/01
- Exod 19-22
Vineri, 24/01
- Exod 23-26
Sâmbătă, 25/01 - Exod 27-29
Duminică, 26/01 – Exod 30-32

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

Ps.68:19-20
Ezech. 18:5-9
Isaia 62:2-3
Apoc. 2:17
Ps.127
Ps.146:5-10
Ţefania 3:17

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
19 Ianuarie 2014

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Marți, 21 ianuarie – Sandu Libia

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU
MUSULMANI
o inima plină de dragoste și de compasiune pentru musulmani
musulmanii să aibă o revelație a adevăratului Dumnezeu și a
caracterului dragostei Sale
împotriva duhurilor de frică ce au o mare influență în viața
multor musulmani
pentru convingerea de păcat și pocaință reală
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL ARAD
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
Pentru har și plănătate a Duhului în Biserici
Pentru pasiune în evanghelizare și plantare de noi biserici

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

Duminică dim – 10:00
Marți - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 17:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
17:00 – Adolescenți
18:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI
Predică: Păstor, Ionică Jijie, Câmpulung Moldovenesc
Cântă: Daniel Hârtie, Suceava

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

PUTEREA RUGĂCIUNII
TREI ÎNTREBĂRI ESENȚIALE
Rugăciunea este cununa virtuților (Maxim Mărturisitorul).
“Domnul facea sa-i mearga bine ori de ce se apuca”
(Genesa 39:3)
Uitându-ne la viața noastră din prezent, este bine să ne punem
următoarele întrebări:

Rugăciunea este ridicarea minții și voii noastre către Dumnezeu.
Rugăciunea este pavăza cea mai puternică impotriva ispitei.
Rugăciunea este unitatea de măsură a dragostei (Augustin).

1) Sunt fericit cu viata pe care o am in momentul de fata?
Daca nu esti, asuma-ti responsabilitatea. Renunta sa mai dai vina si sa
cauti scuze! Singurul care te poate impiedica sa devii persoana pe care vrea
Dumnezeu sa fii – esti tu.

Rugăciunea este bogăția cea mai mare și mai frumoasă care face să
înflorească viața noastră în intregime și ne asigură mântuirea.
Rugăciunea este vlăstarul blândeții și al lipsei de mândrie.

2) Ma tem de succes?
Ma tem de costul si angajamentul necesar? A fi lider inseamna a fi
singur; poate preferi sa stai cu oamenii. Sau poate ai fost doborat si iti este
teama sa te mai ridici. Cand Thomas Edison a fost intrebat de ce a avut
succes, el a raspuns: “Eu incep de unde oamenii renunta!”
Cand campionul mondial la categoria grea Jim Corbett a fost intrebat
ce a trebuit sa faca pentru a castiga titlul, el a raspuns: “Trebuie sa lupti doar
inca o runda”, Pavel a spus: “prigoniti, dar nu parasiti; trantiti jos, dar nu
omorati” (2 Corinteni 4:9).
3) Cred eu ca nu se poate sa ai succes si sa fii in acelasi timp
spiritual?
Ca rezultat al teologiei intelese gresit am echivalat smerenia cu saracia
si am presupus ca oamenii de succes nu pot fi smeriti. Nu este asa. “In timpul
cand a cautat pe Domnul, Dumnezeu l-a facut sa propaseasca” (2 Cronici
26:5).
Ai prin urmare dreptul sa te umfli in pene si sa te uiti la altii de sus?
Nu, dar cand oamenii de succes vorbesc, ceilalti asculta. Analizeaza vietile
personajelor din Biblie, de pilda pe cea a lui Iosif si Daniel. Ei au influentat
popoare pentru Dumnezeu!
Noi avem un mesaj al nadejdii pe care ceilalti au nevoie sa-l auda, dar
daca noi nu le spunem, cum vor auzi? Daca pana acum te-ai multumit cu mai
putin, cere-I lui Dumnezeu o credinta mai mare si o putere mai mare de
concentrare, iar apoi sa incepi sa tintesti mai sus!

Rugăciunea este cheia cerului: se înalță rugăciunea și se coboară îndurarea lui
Dumnezeu (Augustin).
Rugăciunea credincioșilor este cea mai mare tortură și groază pentru duhurile
rele.
Rugăciunea este pentru cei aruncați de furtună încoace și încolo un liman,
pentru cei împinși de valuri o ancoră, pentru cei ce se clatină un toiag, celor
săraci o comoară, leac împotriva bolilor și apărarea sănătății (Ioan Gură de
Aur).
Nimic nu contribuie atât de mult la propășirea sufletului în virtute, ca deasa
convorbire cu Dumnezeu (Ioan Gură de Aur).

26 IANUARIE 2014
ADUNARE GENERALĂ ANUALĂ ȘI ELECTIVĂ
Prezența Dvs este importantă!
Vă așteptăm cu drag!
SĂ NE RUGĂM PENTRU:
ÎNȚELEPCIUNE, CĂLĂUZIRE, INSPIRAȚIE, BINECUVÂNTARE!

