Urăm ,,La mulți ani!” în umblarea lor cu Domnul celor care își
serbează ziua de naștere:

Buletin informativ nr. 3/ Mai 2018

Biserica Penticostală Speranța Linz

,,Mame în rugăciune”

Joi, 24 Mai - Monica Doci
Marți, 29 Mai - Maria Mihăilă

Să ne rugăm pentru:
...toate mămicile din Biserică ca
Dumnezeu să le binecuvinteze cu
înțelepciune și putere în creșterea
copiilor.
...lucrarea cu surorile. Dumnezeu să
lase har, călăuzire, binecuvântare ca
tot ce se va face să fie făcut spre Slava
Numelui Său.
...sora Claudia Suciu - misionară în
India. Să ne unim în rugăciune, în
fiecare zi de miercuri, ca Dumnezeu
să o poarte pe brațul Său puternic și
ungerea Lui divină să o însoțească
pretutindeni.

,, Tot ce veți cere cu credință,
prin rugăciune, veți primi.”
Matei 21:22

Anunțuri:
...8.06.2018 este data
următoarei întâlniri. Până
atunci Domnul să ne poarte de
grijă și să ne întărească ca
oriunde ne vom afla să ducem
cu noi și prezența Celui Prea
Înalt.

,, Mulțumiți totdeauna lui
Dumnezeu Tatăl, pentru
toate lucrurile, în Numele
Domnului nostru Isus
Hristos.”
Efeseni 5:20

Femeia – un vas de preț
pre
Femeia a fost creată de Dumnezeu într-un mod special și complex. El a
înzestrat-o cu calități deosebite, pentru a putea duce la îndeplinire
planurile Lui cu privire la viața ei.
A fost creată pentru a fi ajutorul potrivit pentru soțul ei (sufletește,
fizic, intelectual), sprijinul și îndrumătorul copiilor ei, organizatorul și
gospodina casei ei, gazda și sprijinul celor din jurul ei, un vas de preț lăsat
de Dumnezeu pe pământ pentru a înfrumuseța viața celor din jurul ei.
Ea îl caută pe Dumnezeu din toată inima ei, își dedică viața slujirii lui
Dumnezeu, își însușește un caracter plăcut Domnului, are o viață cinstită și
trăită în sfințenie, o inimă plină de dragoste și o atitudine de smerenie,
rugăciunea și stăruința în rugăciune pentru cei din jurul ei ocupă un rol
important în programul ei de zi cu zi.
Femeia descrisă pe paginile Sfintei Scripturi în Proverbe 31 este un
model pentru noi. Dumnezeu să ne ajute ca să ne asămănăm tot mai mult
cu această femeie și să putem fi pe deplin femei plăcute lui Dumnezeu.
S.H.

RUGĂCIUNEA

Maxime...

Astăzi, puterea rugăciunii este aceiaşi ca întotdeauna dacă oamenii se află pe terenul rugăciunii
şi împlinesc condiţiile rugăciunii fructuoase.
Dumnezeu nu s-a schimbat; iar urechea Lui este la fel de sensibilă să audă vocea rugăciunii
adevărate şi mâna Lui este la fel de lungă şi de puternică să ne salveze. „Nu, mâna Domnului nu
este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă”. Dar „nelegiuirile voastre
sunt un zid de depărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L
împiedică să vă asculte”(Isaia 59:1,2).
Rugăciunea este cheia care deschide depozitul inepuizabil al harului şi al puterii lui Dumnezeu.
Tot ceea ce este Dumnezeu şi tot ceea ce are Dumnezeu este pus la dispoziţia rugăciunii.
Însă noi trebuie să folosim cheia. Rugăciunea poate face tot ceea ce poate face Dumnezeu şi,
cum lui Dumnezeu toate lucrurile Îi sunt cu putinţă, rugăciunea este omnipotentă. Nimeni nu
poate sta împotriva omului care ştie cum să se roage şi care împlineşte condiţiile rugăciunii
fructuoase. Domnul Dumnezeu Atotputernic lucrează pentru acest om şi prin acest om.
Rugăciunea plină de putere este rugăciunea făcută de către omul neprihănit.
Rugăciunea plină de putere este rugăciunea făcută cu credinţă.
Rugăciunea plină de putere este rugăciunea cu stăruinţă.
Rugăciunea plină de putere este rugăciunea fierbinte.
Aceasta este rugăciunea care mută munţii, scoate afară demonii, despietreşte inimile, dezleagă
legăturile, face iadul să tremure, şi câştigă biruinţe spirituale: Rugăciunea celui neprihănit,
rugăciunea cu credinţă, rugăciunea cu stăruinţă şi rugăciunea fierbinte. Dacă are nevoie biserica
de astăzi de ceva, atunci are nevoie de astfel de oameni ai rugăciunii. Eu vreau să fiu unul dintre ei.
Dar tu?
M.O.

Binecuvântările rugăciunii
Rugăciunea este o mare binecuvântare, pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție, ca să
comunicăm cu El. Acceptând invitația Lui de-a avea comuniune cu El, Domnul ne va transforma
inima și ne va schimba viața.
Haideți pline de hotărâre, convingere și dorință să ne dezvoltăm viața noastră de rugăciune
semnificativă, rezervându-ne timp în fiecare zi, ca să stăm de vorbă cu Dumnezeu, să lăsăm la
picioarele Lui tot ce avem pe lista noastră de rugăciune (programul, planurile, familia, semeni...)
pentru a nu pierde niciuna din binecuvântările Domnului.
Iată câteva din binecuvântările Domnului, care pot fi ale noastre, dacă ne cultivăm o inimă
rugativă:
♦
o relație mai profundă cu Dumnezeu
♦
o mai mare puritate prin schimbare și creștere spirituală
♦
încredere în luarea deciziilor
♦
o îmbunătățire a relațiilor
♦
un duh de mulțumire
♦
încredere în Dumnezeu
♦
experimentăm lucrarea rugăciunii
♦
deținem cea mai puternică armă împotriva ,,inamicilor” vieții
Doar în timp ce ne plecăm genunchii și inima înaintea lui Dumnezeu și începem să ne dezvoltăm
o inimă rugativă, vom gusta și vom vedea cât de bun este Domnul (Psalmul 34:8).

S.H.

Distanța dintre tine și Dumnezeu crește cu
fiecare păcat pe care îl comiți și scade cu
fiecare rugăciune pe care o înalți.

Plan de citire zilnică a
Bibliei

♦

Singura armă de luptă și apărare este
rugăciunea.

♦

Nu schimbi nimic îngrijorându-te pentru
problema ta. ...Poți schimba însă totul
rugându-te pentru ea!

12 Mai

Ezra 7:1 - 10:44

13 Mai

Neemia 1:1 - 4:23

14 Mai

Neemia 5:1 - 7:73

15 Mai

Neemia 8:1 - 10:39

16 Mai

Neemia 11:1 - 13:31

17 Mai

Estera 1:1 - 5:14

18 Mai

Estera 6:1 - 10:3

19 Mai

Iov 1:1 - 3:26

20 Mai

Iov 4:1 - 7:21

21 Mai

Iov 8:1 - 10:22

22 Mai

Iov 11:1 - 14:22

23 Mai

Iov 15:1 - 17:16

24 Mai

Iov 18:1 - 19:29

25 Mai

Iov 20:1 - 21:34

26 Mai

Iov 22:1 - 26:14

27 Mai

Iov 27:1 - 31:40

28 Mai

Iov 32:1 - 34:37

29 Mai

Iov 35:1 - 37:24

30 Mai

Iov 38:1 - 39:30

31 Mai

Iov 40:1 - 42:17

1 Iunie

Psalmii 1 - 6

2 Iunie

Psalmii 7 - 10

3 Iunie

Psalmii 11 - 17

4 Iunie

Psalmii 18 - 20

5 Iunie

Psalmii 21 - 26

6 Iunie

Psalmii 27 - 31

7 Iunie

Psalmii 32 - 35

8 Iunie

Psalmii 36 - 39

♦

Dumnezeu ne aude totdeauna rugăciunile
și dacă nu ne face după dorința noastră,
totuși face totdeauna spre folosul nostru.

♦

Rugăciunea adevărată nu este un monolog
ci un dialog.

♦

Comunicând cu Dumnezeu
în rugăciune
În partea a doua a lecției 5 ,,Comunicând
cu Dumnezeu în rugăciune” din
manualul ,,Umblarea cu Hristos”, autorul ne
încurajează să venim în rugăciune cu cererile
noastre cu sinceritate.
Dumnezeu vrea ca noi să cerem cu credință,
în Numele lui Hristos, conform voii lui
Dumnezeu, rugându-ne neîncetat. Motivele
pentru care Dumnezeu nu răspunde
rugăciunilor noastre sunt: lipsa credinței,
păcatul nemărturisit, mândria, neascultarea,
rugăciunea nesinceră, neiertarea, îndoiala... .
Când trecem prin suferință și dureri, Duhul
mijlocește pentru noi, în acord cu voia lui
Dumnezeu (Romani 8:27).
În concluzie: Rugăciunea pe care o ascultă
Dumnezeu este întotdeauna făcută cu o
atitudine de smerenie, sinceritate, ascultare și
o încredere ca a unui copil.
D.Z.

