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ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Umplere cu Duhul Sfânt
-

Ca Duhul Sfânt să umple pe fiecare musulman convertit cu puterea și
prezența Sa
Ca Domnul să-i ajute să învingă mediul ostil față de Evanghelie și de
creștini, trăind și acționând prin Duhul Sfânt
Să exprime, prin viața lor cu Duhul, maiestatea și puterea lui
Dumnezeu

Biserica
Apostolică
Filadelfia
FUNCŢIILE BISERICII

“Dumnezeu trebuie să fie lăudat cu vocea, iar inima trebuie să I se alăture într-o
exaltare sfântă.” – Charles H. Spurgeon
“Dacă vrem să ne închinăm în duh, trebuie să dezvoltăm un duh al închinării.” –
Michael Catt
“La fel cum închinarea începe într-o aşteptare sfântă, se termină în ascultare sfântă.
Ascultarea sfântă salvează închinarea de la a deveni un opiu, o evadare din nevoile
stresante ale vieţii moderne.” – Richard Foster
“Închinarea schimbă închinătorul după imaginea Celui la care se închină.” – Jack
Hayford
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EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE

PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 18:00
Joi, Grupul surorilor
Vineri, Slujire în localităţi
Sâmbătă,
18:00 – Adolescentii
19:30 – Repetiţie grup

Citate celebre DESPRE ÎNCHINARE
“Întreaga fiinţă, cu toate simţurile, cu mintea şi trupul, trebuie să fie implicată în
închinarea adevărată.” – Jerry Kerns

O biserică pentru oameni ca tine

Bishop Dale Yerton, SUA
PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Bishop Dale Yerton
SĂRBĂTOAREA CINCIZECIMII
SEARA: Inchinare împreuna cu Biserica din Bărbulești

VERSETUL SĂPTĂMÂNII

„Voi veti primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți
martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginle
pământului.”
(Faptele 1:8)
.

BINECUVÂNTĂRILE LUI DUMNEZEU PENTRU
ADEVĂRAŢII ÎNCHINĂTORI.
Când are loc adevărata închinare, Dumnezeu are multe
binecuvântări pentru poporul Său. El vrea:
(1) să fie în mijlocul lor (Mat. 18:20), să stea şi să aibă părtăşie
intimă cu ei (Apoc. 3:20);
(2) să acopere poporul Său cu slava Sa (comp. cu Ex. 40:35; 2
Cron. 7:1; I Petru 4:14);
(3) să reverse asupra poporului belşug de binecuvântări
(Ez. 34:26), în special pacea (Ps. 29:11)
(4) să împartă belşug de bucurie (Ps. 122:1; Ioan 15:11);
(5) să răspundă cererilor acelora care se roagă Lui cu credinţă
sinceră (Marcu 11:24; Iac. 5:15);
(6) să reîmprospăteze umplerea poporului Său cu Duhul Sfânt şi cu
curaj (Fapte 4:31);
(7) să trimită manifestările Duhului Sfânt în mijlocul poporului
Său (I Cor. 12:7-13);
(8) să călăuzească poporul Său în tot adevărul prin Duhul Sfânt
(Ioan 15:26; 6:13);
(9) să sfinţească poporul Său prin Cuvântul şi Duhul Său (Ioan
17:17-19)
(10) să mângâie, să încurajeze şi să întărească poporul Său (Is.
40:1; 1 Cor. 14:26; 2 Cor. 1:3-4; 1 Tes. 5:11);
(11) să dovedească prin Duhul Sfânt lumea vinovată în ceea ce
priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata (vezi Ioan 16:8, ); şi
(12) să mântuiască pe păcătoşii care au fost dovediţi vinovaţi de
păcat, în cadrul unui serviciu de închinare (1 Cor. 14:22-25).
“Când oamenii Lui Dumnezeu încep să Îl laude şi să I se Închine,
folosind metodele biblice pe care El le oferă, puterea prezenţei Lui
vine printre oamnenii Lui într-o măsură mult mai mare.” – Graham
Truscott

DUMNEZEU TE VA SURPRINDE

“Iată, voi face ceva nou” (Isaia 43:19)
Poţi să-ţi imaginezi surpriza lui Moise când Dumnezeu îi
vorbeşte dintr-un rug aprins? Când li s-au închis uşile pentru a predica
fără nici o explicaţie, Pavel este surprins de un om din Macedonia care îl
cheamă printr-o viziune: “Treci în Macedonia, şi ajută-ne!” (Faptele
Apostolilor 16:9). Ei bine, El este încă Dumnezeul surprizelor şi spune:
“lată, voi face ceva nou, şi-i gata să se întâmple: să nu-l cunoaşteţi voi
oare?”. Aici este provocarea – percepţia noastră.
Nu reuşim să-L recunoaştem pe Dumnezeu la lucru! Poate spui:
“M-am rugat, m-am bazat pe promisiunile lui Dumnezeu, am făcut tot ce
am ştiut să fac, şi totuşi nimic nu pare să funcţioneze în cazul meu”.
Atunci încearcă această promisiune: “Totuşi Domnul aşteaptă să Se
milostivească de voi” (Isaia 30:18). Să remarcăm cuvântul “aşteaptă”.
Dumnezeu are un plan şi un orar. “Omul face multe planuri în inima lui,
dar hotărârea Domnului, aceea se împlineşte” (Proverbe 19:21). Chiar şi
când ţi se încurcă planurile, dacă inima ta e curată, Dumnezeu va face ca
lucrurile să se întoarcă spre binele tău şi spre slava Lui.
Când vine vorba de călăuzirea lui Dumnezeu, iată câteva lucruri
pe care trebuie să le ştim:
a. ideile dispar, dar călăuzirea Lui rămâne. El ne conduce cu
perseverenţă; de aceea timpul e de partea noastră.
b. călăuzirea Lui este imposibil de urmat fără ajutorui Lui. Planul Lui
este astfel: “despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic” (Ioan 15:5).
c. călăuzirea Lui începe de regulă prin disconfort. Asemenea unui
“vultur care îşi scutură cuibul … [El] poartă pe penele lui” (Deuteronom
32:11-12). Puiul de vultur este şocat când mama lui îl obligă să sară din
cuib. Dar atunci e momentul când “îşi descoperă aripile”.

