CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 09/06
- Psalm 22-27
Marţi, 10/06
- Psalm. 28-33
Miercuri, 11/06 - Psalm 34-37
Joi, 12/06
- Psalm 38-42
Vineri, 13/06
- Psalm. 43-49
Sâmbătă, 14/06 - Psalm. 50-55
Duminică, 15/06 – Psalm. 56-61

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

Habacuc 3:17-19
Evrei 12:11
1Cor.6:11
Tit 2:14
1Ioan 1:9
Col.2:10
2Petru 3:13-14

DUHUL CARE ADUCE BUCURIE
" Mulţi creştini nu sunt oameni bucuroşi pentru că nu sunt sfinţi şi nu sunt
sfinţi pentru că nu sunt plini de Duhul Sfânt, iar aceştia, nu sunt plini de
Duhul Sfânt pentru că nu sunt oameni puşi deoparte, separaţi de lume. Duhul
nu umple omul pe care nu-l poate pune deoparte, iar cel pe care nu-l umple,
nu-l poate sfinţi si cel pe care nu-l poate sfinţi, nu-l poate face fericit."
A. W. TOZER

SĂ NE RUGĂM PENTRU
COBORÂREA DUHULUI SFÂNT ÎN LUMEA ISLAMICĂ
- Duhul Sfânt să umple fiecare musulman convertit cu puterea și
prezența Sa
- Duhul Sfânt să-i sfințească și să-i călăuzească spre adevăr
- Putere de a învinge mediul ostil față de Evanghelie și față de
creștini

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU BUCUREȘTI
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
Pentru har, unitate și plinătate a Duhului în Biserici
Pasiune în evanghelizare și plantare de biserici în toate
cartierele Bucureștiului.

București este capitala României și, în același timp, cel mai populat oraș,
centru industrial și comercial al țării. Populația de 2.272.163 de locuitori face
ca Bucureștiul să fie al șaselea oraș ca populație din Uniunea Europeană.

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
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: Diacon, Boștiog Vasile
Sărbătoarea Cinei Domnului

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

Diacon, Boștiog Vasile

Coborârea Duhului Sfânt în Ziua Cincizecimii
Fii plin de Duh
Efeseni 5:18
Terminologie biblică
 Turnarea Duhului Sfânt (Ioel 2:28)
 Botezul cu Duhul Sfânt (FA 1:5)
 Darul Duhului Sfânt („Apoi veţi primi darul Duhului Sfânt” (FA. 2:38)
 Umplerea cu Duhul Sfânt „toţi s-au umplut de Duhul Sfânt” (F.A. 2:4;
4:31)
 Îmbrăcaţi cu putere de sus – „veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus” (Luca
24:49)
Duhul Sfânt în viața de slujire
1. Plinătatea Duhului oferă autoritate în predicare (FA 1:8; 4:31)
a. Autoritate: dreptul de a acționa, putere (Matei 7:29; 10:1)
b. Plinătatea Duhului – condiția slujirii eficiente (FA 6:3, 5)

Evenimentul coborârii Duhului Sfânt în Ziua Cincizecimii este descris de
evanghelistul Luca în felul următor:„În Ziua Cincizecimii erau toţi împreună în acelaşi
loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa
unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat
câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în
alte limbi, dupăcum le da Duhul să vorbească” (Fapte 2:1-4).
Luca descrie manifestările exterioare care au însoţit coborârea Duhului Sfânt –
sunetul şi limbile ca de foc - şi efectele coborârii Duhului – umplerea cu Duhul a
ucenicilor, pusă în evidenţă prin vorbirea în alte limbi (2:4). Dramatismul situaţiei este
redat de manifestările exterioare care însoţesc Duhul şi prin folosirea verbului „a turna”,
cu referire la Duhul, în expunerea predicii lui Petru (2:17, 33).
Rezultatele venirii Duhului sunt de natură harismatică: ucenicii vorbesc în alte
limbi, iar Petru ţine prima lui predică misionară. Ziua Cincizecimii este ziua
împuternicirii Bisericii pentru activitatea misionară. Ziua aceasta marchează inaugurarea
misiunii Bisericii. Având în vedere rezultatele extraordinare pe care le are predica
ţinută de Petru prin Duhul care tocmai „îl umpluse” (2.4), înţelegem mai bine porunca
dată de Isus ucenicilor să nu părăsească Ierusalimul până când nu vor fi „îmbrăcaţi cu
putere de sus” (Luca 24:49).
Coborârea Duhului Sfânt la Cincizecime a fost însoţită de trei manifestări
supranaturale. Acestea pot fi împărţite în două categorii:

Duhul Sfânt în viața personală
2. Pinătatea Duhului oferă:
a. Puterea de a învinge natura păcătoasă (Rom. 8:13)
i. Necesitatea de a UMBLA în duhul, nu doar de a TRĂI
în Duhul (Gal. 5:25)
b. Sfătuire,
i. Călăuzire în ADEVĂR. (Ce este adevărul? – Ioan
18:38)
c. Mângâiere, ajutor (Paracletul – care este chemat, Avocat,
Mijlocitor – Ioan 14:16)
d. Împuternicire în procesul de sfințire (1 Cor. 6:11)

NU STINGEȚI DUHUL (1 Tes. 5:19)

a) semnele exterioare (numite aşa fiindcă nu au avut nici o legătură cu ucenicii) care
preced revărsarea Duhului – „sunetul ca vâjâitul unui vânt puternic” şi „limbile ca de
foc”; şi
b) semnul primirii Duhului de către ucenici şi în acelaşi timp consecinţa primirii Duhului
– „vorbirea în limbi”. Prezenţa sunetului puternic a avut un rol de mediatizare a
evenimentului, având în vedere numărul mare de închinători care se aflau atunci în
Ierusalim. Limbile ca de foc au avut scopul de a-i identifica pe beneficiarii miracolului de
la Cincizecime. Semnele exterioare care au însoţit venirea Duhului, sunetul şi limbile ca
de foc, nu s-au mai repetat cu ocazia celorlalte revărsări ale Duhului relatate de Luca.
Spre deosebire de cele două semne exterioare discutate mai sus, vorbirea în limbi este un
fenomen manifestat prin cei asupra cărora S-a coborât Duhul Sfânt. În Vechiul
Testament, manifestările supranaturale făceau parte, de regulă, din cadrul descinderii
Duhului profetic asupra anumitor conducători ai lui Israel. Manifestarea în aceste situaţii
a fost însă proorocia, nu vorbirea în limbi. Aceste manifestări supranaturale pun în
evidenţă prezenţa Duhului, având, aşadar, un rol de confirmare. În cartea Faptele
Apostolilor vorbirea în limbi este semnul distinctiv al coborârii Duhului Sfânt.

