CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 23/06
- Psalm 104-106
Marţi, 24/06
- Psalm. 107-111
Miercuri, 25/06 - Psalm 112-118
Joi, 26/06
- Psalm 119
Vineri, 27/06
- Psalm. 120-133
Sâmbătă, 28/06 - Psalm. 134-140
Duminică, 29/06 – Psalm. 141-150

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

1Petru 1:3-5
Deut.28:11-12
2Cor.12:9-10
Filip.4:13
Evrei 9:27-28
Rom.15:13
Rom.8:37

Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul
celor ce își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:
Marți, 24 iunie – Hoduț Lina
Sâmbătă, 28 iunie – Albulescu Nicolae

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU
RODICA I. – MISIONAR ÎN ASIA
Călăuzire, discernământ și înțelepciune
Protecția echipei și a relațiilor din echipă
Favoare înaintea autorităților pentru facilitarea vizei
Resurse spirituale și materiale pentru împlinirea misiunii
SĂ NE RUGĂM PENTRU HARGHITA
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
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 Transilvania, cuprinde 4 municipii, 5 orașe și 58 de
comune, înregistrând o populație de 304.969 locuitori. Municipiul
Miercurea Ciuc este reședința de județ cu o populație de 42.029
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
22 Iunie 2014

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Marți - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 17:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
18:00 – Adolescenți
19:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI
Predică: Căpitanu Gheorghe

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

CITATE SPIRITUALE CELEBRE – C. S. LEWIS
PERSEVERENŢA CREDINŢEI

„ Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele.”
Apocalipsa 3:10

Perseverenţa înseamnă mai mult decât răbdare. Viaţa unui sfânt este în
mâna lui Dumnezeu ca arcul şi săgeata în mâna unui arcaş. Dumnezeu ţinteşte
spre ceva ce sfântul nu poate să vadă şi El întinde arcul, iar credinciosul spune
în repetate rânduri: „Nu mai rezist”. Dumnezeu nu ţine cont de aceasta: El
continuă să întindă arcul până când ţinta Lui este la vedere şi apoi lasă săgeata
să zboare. Încrede-te în mâna lui Dumnezeu. Pentru ce anume ai nevoie de
perseverenţă în viaţa de acum? Menţine legătura cu lsus Cristos prin
perseverenţa credinţei. „Chiar de mă va ucide, voi nădăjdui în El” (Iov 13:15).
Credinţa nu este un sentiment patetic, ci o încredere solidă, tare, zidită
pe faptul că Dumnezeu este dragoste sfântă. Nu poţi să îl vezi acum, nu poţi să
înţelegi ce face, dar îl cunoşti pe El. Ruina apare atunci când nu există acel
echilibru mental care vine din înrădăcinarea în adevărul veşnic că Dumnezeu
este dragoste sfântă. Credinţa este efortul eroic al vieţii tale, curajul de a te
arunca cu o încredere deplină în braţele lui Dumnezeu.
Dumnezeu a riscat totul în lsus Cristos pentru a ne mântui; acum vrea
ca noi să riscăm totul punându-ne toată încrederea în El. Există domenii în
care acea credinţă nu a lucrat încă în noi – locuri neatinse de viaţa lui
Dumnezeu. În viaţa lui lsus Cristos nu au existat astfel de locuri şi nu ar trebui
să existe nici în viaţa noastră.
„Şi viața veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine.” Viaţa veşnică
înseamnă, în realitate, o viaţă care se poate confrunta cu orice îi este menit să
se confrunte, fără a se clătina. Dacă adoptăm acest mod de a vedea lucrurile,
viaţa devine o mare aventură, o posibilitate glorioasă de a vedea lucruri
minunate tot timpul. Dumnezeu ne disciplinează pentru a ne aduce în locul
central al puterii.
Oswald Chambers

„Dacă găsesc în mine o dorinţă pe care nici o experienţă din lumea asta nu o
poate satisface, atunci cea mai probabilă explicaţie e aceea că am fost creat
pentru o altă lume.”
„Creştinul are un mare avantaj faţă de ceilalţi oameni, nu pentru că este mai
puţin căzut decât ei, nici pentru că este destinat să trăiască într-o lume căzută,
ci pentru că ştie că este un om căzut într-o lume căzută.”
„Roiul îngrijorărilor şi deciziilor lipsite de importanţă cu privire la
desfăşurarea orelor următoare a tulburat rugăciunile mele mai mult decât orice
pasiune sau plăcere!”
„Cel mai sigur drum către iad este cel progresiv - panta lină, uşor de parcurs,
fără curbe neaşteptate, fără pietre de hotar, fără indicatoare.”
„Dumnezeu nu ne poate oferi fericire şi pace în afara Lui, pentru că ele nu se
află acolo unde El nu este.”
„Dacă vei citi istoria, vei vedea că creştinii care au făcut cel mai mult pentru
lumea aceasta sunt cei care s-au gândit cel mai mult la lumea de dincolo.”
„Dacă mi-ar fi răspuns Dumnezeu la toate rugăciunile mele, nu ştiu unde aş fi
fost acum.”
„Cred în Dumnezeu aşa cum cred în răsăritul soarelui. Nu pentru că îl văd, ci
pentru că văd tot ce atinge.”
„Unele lucruri sunt iubite pentru că au valoare. Altele au valoare pentru că
sunt iubite.”
„Există două tipuri de oameni; cei care-i spun lui Dumnezeu: "Facă-se voia
Ta" şi cei cărora Dumnezeu le spune: "Bine, atunci, fie cum vrei tu."
„În realitate, rugăciunile noastre care par cele mai proaste, pot fi, în ochii lui
Dumnezeu, cele mai bune. Mă refer la acelea care sunt cel mai puţin susţinute
de sentimente evlavioase. Pentru că ele s-ar putea să vină de la un nivel mai
adânc decât sentimentele. Dumnezeu pare să comunice cu noi extrem de
profund atunci când ne prinde, cum s-ar spune, cu garda jos.”

