CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 13/06
- Psalmi 43-49
Marţi, 14/06
- Psalmi 50-55
Miercuri, 15/06 - Psalmi 56-61
Joi, 16/06
- Psalmi 62-68
Vineri, 17/06
- Psalmi 69-72
Sâmbătă, 18/06 - Psalmi 73-77
Duminică, 19/06 – Psalmi 78-80

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

1Ioan 1:9
Col.2:10
2Petru 3:13-14
Evrei 10:37-39
Filip. 3:20-21
Rom.8:18
Iacov 5:15-16

RUGĂCIUNEA ANULUI 2016:

UMPLEREA CU DUHUL SFÂNT
ÎNMULȚIREA BISERICII

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

Buletin Duminical
12 Iunie 2016

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

VIZIUNEA BISERICII:

CÂȘTIGAREA PENTRU HRISTOS A 2000 DE
SUFLETE DIN ORAȘUL URZICENI

PROGRAM DE RUGĂCIUNE PENTRU BISERICA PERSECUTATĂ
- 2016 În perioada 12-18 iunie, să ne rugăm pentru:

Dum. dim. – 10:00-Slujbă
Dum. seara–Borănești, Crunți
Miercuri, 18:00–Rugăciune
Vineri, Borănești
Sâmbătă - Moldoveni
Sâmbătă - Urziceni
- repetiție grup
- întâlnire tineret

Kenia
PROGRAMUL DE AZI
Dimineața predică: Pastor, Costel Grămadă

Gânduri duhovnicești:
„Când Dumnezeu iți spune „nu”, El nu iți spune pentu a

te lipsi de o binecuvântare, ci pentru a-ți oferi una mai
mare”.
„Nu există noroc, există doar binecuvântare, care vine
de la Dumnezeu".

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

TRĂIND ÎN BINECUVÂNTAREA LUI DUMNEZEU

Duhul Sfânt ca Mângâietor în viața noastră

1. Binecuvântarea lui Dumnezeu vine în urma experimentării prezenței Sale
Binecuvântarea lui Dumnezeu nu înseamnă doar ceea ce primim de la Dumnezeu, ci
în primul rând prezența Sa: „Eu voi fi cu tine şi te voi binecuvânta…” (Gen. 26:3).
Atunci când chemăm numele Domnului peste viața noastră, primim binecuvântare
din abundență: „Astfel să pună Numele Meu peste copiii lui Israel, şi Eu îi voi
binecuvânta” (Num. 6:27). Dumnezeu este atât de bogat în binecuvântări, încât ne
binecuvântează atât de mult ca noi să fim o binecuvântare pentru ceilalți. Dumnezeu
i-a spus lui Avraam: „…vei fi o binecuvântare” (Geneza 12:2).

Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu
voi în veac (Ioan 14:16)

2. Când trăim în binecuvântarea lui Dumnezeu nu vom fi urmați de nici un
blestem
Din moment ce suntem copiii lui Dumnezeu și avem parte de protecția Sa, El
schimbă blestemul rostit de către cineva în binecuvântare, iar blestemul se întoarce
spre cel care l-a rostit: „Dumnezeul tău a schimbat blestemul în binecuvântare pentru
că Domnul Dumnezeul tău te iubeşte” (Deut. 23:6). Prin urmare, dacă „cei răi” ne
ameninţă cu blesteme, acestea nu au nici un efect asupra noastră, ci, printr-o ironie a
sorţii, au efect asupra lor, deoarece Dumnezeu transferă blestemele asupra celui care
le-a rostit (Blestemat va fi cel ce va blestema – Gen. 27:29).
3. Când trăim în binecuvântarea lui Dumnezeu avem prosperitate spirituală și
materială
În Biblie, binecuvântarea Domnului înseamnă prosperitate spirituală și materială.
Pavel spune: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos,
care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti,
în Hristos” (Efeseni 1:3). De asemenea, Solomon spune: „Binecuvântarea Domnului
îmbogăţeşte şi El nu lasă să fie urmată de niciun necaz” (Proverbe 10:22).
4. Binecuvântarea este moștenirea la care noi am fost chemați
Noi trebuie să umblăm în binecuvântarea pe care ne-a pregătit-o Dumnezeu. Cea mai
bună armă împotriva persecuției, disprețului și blestemului lumii este binecuvântarea:
„Binecuvântați pe cei ce vă blestemă” (Luca 6:28). Noi în calitate de credincioși am
devenit moștenitori ai binecuvântării date de Dumnezeu, „căci la aceasta aţi fost
chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea” (1 Petru 3:9).

Isus Îl numește pe Duhul Sfânt „Mângâietorul”. Acest cuvânt traduce
grecescul parakletos, care înseamnă literal, „cineva chemat alături să ajute”.
Acesta este un cuvânt bogat în sensuri, însemnând: Mângâietor, Întăritor,
Sfătuitor, Apărător, Aliat și Prieten. Ce rol îndeplinește Mângâietorul în viața
noastră de creștini?
- Va rămâne cu noi şi va fi în noi ( Ioan 16:17)
Mângâietorul îşi exercită rolul de a rămâne cu cei credincioşi, pentru că este
imposibil ca ucenicii să rămână „orfani” (v. 18). Putem vorbi despre o
tovărăşie a Duhului cu ucenicii Săi care are loc în mod individual cu fiecare
ucenic. Duhul Sfânt rămâne cu noi pentru ca prin prezenţa Sa să ne califice
pentru lucrare, dar şi în noi, pentru iluminare şi încurajare.
- Ne va învăţa toate lucrurile şi ne va aduce aminte de cuvintele lui Isus
(Ioan 14:26)
Cuvântul profetic al lui Isus, că Duhul Sfânt îi va învăţa toate lucrurile din
Ioan, se împlineşte în istoria bisericii primare şi în viaţa ucenicilor. Mesajul
Evangheliei, spune Pavel, nu este caracterizat de perspicacitatea gândirii
umane, ci de vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt (1Cor. 2:13).
- Ne va călăuzi în tot adevărul (Ioan 16:13)
Verbul de aici are semnificaţia de a arăta calea şi face referire la un ghid care
îl introduce pe un călător într-o ţară necunoscută. În Fapte, Duhul este cel care
călăuzeşte Biserica, alegând oamenii pentru lucrare (Fapte 13:2) şi
îndrumându-i spre locurile necesare ( Fapte 16:7). Ideea călăuzirii Duhului o
întâlnim şi la Pavel în Rom 8:14 sau Gal 5:18, unde e folosit termenul a
conduce. Noi, prin Duhul, suntem conduși în tot adevărul.

POST ȘI RUGĂCIUNE ÎN FIECARE VINERI

5. Binecuvântarea este condiționată de ascultarea de Dumnezeu

”Iată, pun azi înaintea voastră binecuvântarea şi blestemul: binecuvântarea,
dacă veţi asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le
dau în ziua aceasta…” (Deut.11:26-27). Blestemul general al lumii este anulat
prin Hristos, deoarece l-a luat asupra Sa și a adus binecuvântarea. (Gal. 3:13,
14). Domnul Isus S-a înălțat la cer binecuvântându-i pe ucenici: „Pe când îi
binecuvânta, S-a despărţit de ei şi a fost înălţat la cer” (Luca 24:51). Să
umblăm, dar, în binecuvântarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o din belșug.

CAUZE:

-

UMPLEREA CU DUHUL SFÂNT
ÎNMULȚIREA BISERICII
SFINȚIRE
SLUJBA DE DUMINICĂ

