CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 03/08
- Ieremia 1-3
Marţi, 04/08
- Ieremia 4-5
Miercuri, 05/08 - Ieremia 6-8
Joi, 06/08
- Ieremia 9-11
Vineri, 07/08
- Ieremia 12-14
Sâmbătă, 08/08 - Ieremia 15-17
Duminică, 09/08 – Ieremia 18-21

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

Ps.34:15
Apoc.3:8-10
Ps.145:17-20
1Ioan 3:1-3
Ps.138:7-8
Isaia 30:23
Isaia 41:13-14

„O viaţă transformată, renăscută prin botezul şi umplerea cu
Duhul Sfant şi pusă la dispoziţia lui Dumnezeu - iată secretul
unei eficiente împliniri în lărgirea Împărăţiei lui Dumnezeu, care
nu stă în vorbe, ci în putere!”
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
ATEI
Vestirea Cuvântului Evangheliei însoțit de semne și minuni
Apologeți creștini pregătiți să intre în dezbaterile legate de
marile teme ale vieții
Biruință spirituală în țările unde ateismul a câștigat teren
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL ILFOV
Ca oamenii să își întoarcă fața spre Dumnezeu
Mai mulți credincioși și mai multe biserici
Domnul să pună dragoste între frați și să umple golul și setea
celor care cred în El

Județul Ilfov cuprinde 8 orașe și 32 de comune, înregistrând o populație
de 364.241 locuitori, din care 1417 sunt credincioși penticostali.
Reședința oficială este orașul București și majoritatea instituțiilor
județene își au sediul acolo, deși orașul nu face parte din teritoriul
administrat de județ.

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
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Dum. dim. – 10:00-Slujbă
Dum. seara–Grupuri celulă
Miercuri - Grupul surorilor
Joi, 18:00 – Grupuri celulă
Sâmbătă - Urziceni
16:00 – Adolescenți
17:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Predică: Pastor, Costel Grămadă

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

FIȚI PLIN DE DUH?
Efes.5:18
Umplerea cu Duhul Sfant este, dupa nasterea din nou, cea mai importanta experienta
din viata unui credincios.
Ce înseamnă a fi plin de Duh?
- a fi botezat cu Duhul Sfânt (Fapte 2:4)
- a fi controlat de Cuv. lui Dumnezeu (Col.3:16)
- a avea caracterul lui Hristos (Gal.522-23)
Motive pentru care trebuie să fim plini de Duh?
I. FIINDCĂ ESTE O PORUNCĂ BIBLICĂ.
”Fiți plini de Duh!” (gr.)- o acțiune continuă; (egl.)-”Fiți controlați, stăpâniți de Duhul Sfânt!”

Umplerea cu Duhul Sfânt nu poate fi doar o experiență de criză, o umplere doar
pentru slujirea în biserica lui Hristos. O umplere permanentă!
Plinătatea Duhului în noi trebuie să fie trăsătura de bază a experienței creștine zilnice.
Porunca este la plural, adică pentru toți credincioșii fără nicio deosebire.

Care sunt rezultatele umplerii cu Duhul Sfânt?
La Cincizecime, botezul cu Duhul Sfânt a fost dat Bisericii odată
pentru totdeauna, în sensul că a devenit disponibil pentru toți
credincioșii. În același sens, la Golgota, mântuirea a fost oferită
omenirii odată pentru totdeauna. Dar a susține că fiecare credincios a
primit botezul cu Duhul Sfânt este la fel de greșit cu a susține că fiecare
om a primit mântuirea. Mântuirea nu se primește în comun, ca grup,
nici nu se transmite de la o generație la alta, ci se primește individual.
La fel, botezul cu Duhul Sfânt se primește individual, ca experiență
personală bine definită, distinctă de convertire.
Botezul cu Duhul Sfânt produce în viața credinciosului:

II. FIINDCĂ DUHUL SFÂNT INFLUENȚEAZĂ/CĂLĂUZEȘTE
”Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare” Dimpotrivă, fiți plini de Duh!
O asemănare superficială:
- O persoană beată este sub influența alcoolului
- Un creștin plin de Duhul Sfânt este sub influența și puterea Duhului
Contrastul dintre cele două:
- alcoolul îl amețește pe om, iar acesta își pierde controlul asupra lui însuși
- sub influența Duhului Sfânt nu ne pierdem controlul, ci îl câștigăm.
o Fapte 2:12-13
Jud.13:25 – Duhul Sfânt și Samson
Ioan 16:13 – Duhul are să vă călăuzească în tot adevărul. Gal.5:16
III. DUHUL SFÂNT DĂ ÎNDRĂZNEALĂ PENTRU A FI AMRTORI
Nimic nu-l deranjează pe diavolul mai mult decât puterea Duhului Sfânt.
Petru în fața preoților de seamă cărora le-a vorbit ”plin de îndrăzneală”? (FA 2:14-)
Umplerea cu Duhul face din credincios un canal potențial al mărturiei înaintea lumii.
Fără Duhul nu poate fi vorba despre biserica, fără plinătatea Lui în viața
credinciosului, nu poate fi vorba de spiritualitate!
IV. FIINDCĂ DUHUL SFÂNT PREGĂTEȘTE BISERICA PENTRU CER
- Duhul Sfânt ne dă putere să ne aducem trupurile ca jertfă pe altarul zidirii templului
lui Hristos. (Rom.12:2)
- El ne pregătește pentru o îmbrăcare cu un trup de slavă asemănător cu cel slăvit al
mirelui nostru ceresc.
- Duhul Sfânt dă putere în biruirea păctului și ispitelor
Niciun creștin nu poate trăi o viață biruitoare asupra păcatului, și nu poate să reziste
ispitelor, dacă nu cunoaște această umplere cu Duhul, ce ar trebui să fie permanentă.
Ioan 14:16 – Duhul va rămânea cu cel credincios
Ioan 14:26 – Duhul va invata si aminti Cuvântul lui Isus



O conștientizare mai profundă a prezenței lui Dumnezeu (Fapte
2.36; 4.11-12; 7.55; 10.44-46; Gal. 4.6)



O sensibilitate spirituală și înțelegere mai profundă a voii lui
Dumnezeu în anumite situații (Fapte 5.1-9; 13.8-10; 15.28;
16.16-18; 21.4,10-14)



O mai profundă înțelegere și pasiune pentru Cuvânt (In. 16.13;
Fapte 2.16-21, 25-28; 7.1-53; 8.32-33; 13.16-41; 15.15-17)



O deschidere mai mare pentru darurile Duhului (1 Cor. 12.4)



O consacrare mai mare pentru rugăciune și viață sfântă (Fapte
2.42-47; 3.1; Rom. 8.26; Ef. 6.18; Gal. 5.22-23 )



O bucurie mai mare (Fapte 2.11,46; 5.41; 13.52; 1 Tes. 1.6;
Rom. 15.13; 1 Pet. 1.8)

