CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 10/08
- Ieremia 22-24
Marţi, 11/08
- Ieremia 25-27
Miercuri, 12/08 - Ieremia 28-30
Joi, 13/08
- Ieremia 31-32
Vineri, 14/08
- Ieremia 33-36
Sâmbătă, 15/08 - Ieremia 37-39
Duminică, 16/08 – Ieremia 40-43

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

Ps.68:28
Isaia 48:17
Ps.139
Isaia 43:2
Ps.62:5-7
Isaia 61:6
Ps.113:5-9

„Ceea ce sufletul nostru este pentru
mădularele noastre, Duhul Sfînt este pentru mădularele lui
Cristos, pentru Trupul lui Cristos, care este Biserica ”
(Augustin)
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
MARIA ȘI IONATAN - INDIA
Umplere și ungere a Duhului Sfânt în fiecare zi
Protecția Domnului ori de câte ori călătoresc
Trezire spirituală în statul Bihar
Să fie buni părinți pentru copiii de la orfelinat, să conducă
echipa într-un duh de slujire
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL MARAMUREȘ
Lucrarea de evanghelizare a satelor și a orașelor
Revitalizarea bisericii și unitate între slujitori
Domnul să scoată slujitori noi, iar bisericile să crească spiritual

Situat în Transilvania, cuprinde 2 municipii, 11 orașe și 63 de comune,
înregistrând o populație de 461.290 locuitori, din care 16541 sunt
credincioși penticostali.
Baia Mare este reședința de județ cu o populație de 120.270 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
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09 August 2015

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: Diacon, Boștiog Vasile

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

Boștiog Vasile
Ce este Botezul cu Duhul Sfânt?
CE FACE O BISERICĂ PLINĂ DE DUHUL SFÂNT?
Fapte 12:1-19
1. Este gata să accepte planul lui Dumnezeu (v. 1-2)
a. Planul lui Dumnezeu cu Iacov și cu Petru
b. Nu întotdeauna voia lui Dumnezeu e aceeași cu planurile
noastre
c. Atitudinea lui Petru înainite de presupusa execuție (v. 6)

2. Se află într-o luptă aprigă cu lumea (v. 11)
a. Biserica vie întotdeauna este prigonită (v. 1, 2)
b. Toată securitatea și autoritatea romană nu a împiedicat biserica
să crească
c. Biserica vie – întotdeauna triumfătoare (v. 7)
i. Petru este dezlegat de orice legătură a lui Irod (v. 7 –
lanțurile i-au căzut jos de pe mâini)
ii. Petru este eliberat (v. 11 – m-a scăpat din mâna lui
Irod)

3. Experimentează rugăciuni ascultate (v. 5, 12)
a. Biserica de azi – rugăciuni insuficiente, slabe, fără forță
spirituală
b. Biserica a apelat la unica unealtă disponibilă – rugăciunea.
c. Uimiți de modul miraculos cum lucrează Dumnezeu
i. „ești nebună”! v. 15
ii. „au rămas încremeniți” v. 16 (cf. Luca 8:56; Fapte 2:12;
10:45).
d. Rugăciunile sunt ascultate atunci când:
i. Se ajustează cu planul lui Dumnezeu
ii. Mijlocire continuă (v. 5 – Biserica nu înceta să înalțe
rugăciuni..; v. 12 – după ce Petru a fost eliberat ei „se
rugau”)
iii. Pline de puterea Duhului Sfânt (Cf. Fapte 4:31)

1) Botezul cu Duhul Sfânt este făgăduința Tatălui (Luca 24:29)
Inițiativa acestei lucrări este a lui Dumnezeu. Ideea botezului cu Duhul Sfânt
originează în Dumnezeu şi nu în om. Nu omul îl convinge pe Dumnezeu sa
reverse botezul cu Duhul Sfânt, ci ideea generează în planurile lui Dumnezeu.
Botezul cu Duhul este promisiunea lui Dumnezeu.
2) Botezul cu Duhul Sfânt este un dar (Fapte 2:38; 5:32)
Botezul cu Duhul Sfânt nu este un merit sau o treapta pe care reușești sa urci
după mult efort. Nu e rezultatul multor ore de rugăciune şi nici răsplata pentru
merite spirituale deosebite. Botezul cu Duhul Sfânt este un dar şi de aceea este
gratuit şi vine întotdeauna numai prin harul lui Dumnezeu. Nu trebuie să ai
merit pentru a primi botezul cu Duhul Sfânt, ci doar trebuie să primești prin
credinţă darul lui Dumnezeu.
3) Botezul cu Duhul Sfânt este o experienţa bine determinată, cu caracter
supranatural, care vine întotdeauna după convertire şi după naşterea din
nou
Botezul cu Duhul Sfânt este o experiența distinctă de convertire si naşterea
din nou, o experienţă cu Dumnezeu bine determinată. Cel care a primit
botezul cu Duhul ştie bine în ce împrejurări şi cu ce trăiri spirituale personale
s-a suprapus această experienţă, pentru că întotdeauna botezul cu Duhul sfânt
este o trăire cu Dumnezeu cu caracter supranatural.
4) Botezul cu Duhul Sfânt marchează umplerea cu putere pentru
lucrarea de mărturisire a Domnului Isus, prin viaţa nouă şi cuvântul
rostit (Fapte 1:8) Scopul Botezul cu Duhul Sfânt este împuternicirea
credinciosului pentru realizarea lucrării de slujire a lui Dumnezeu. Botezul cu
Duhul Sfânt reprezintă coborârea Duhului Sfânt peste credincios, umplerea lui
cu putere si capacitați pentru slujirea altora.
5) Botezul cu Duhul este o experienţă însoţită întotdeauna de semnul
vorbirii în alte limbi
Potrivit textelor biblice, vorbirea în alte limbi este normativă la botezul cu
Duhul Sfânt. În cazul în care un credincios spune că a primit botezul cu
Duhul, dar nu a vorbit în alte limbi, trebuie să afirmăm că, deşi experienţa cu
Domnul avută de acel credincios poate fi o experienţă spirituală autentică,
totuşi ea nu este botezul cu Duhul Sfânt.

