CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 24/08
- Ezechiel 1-4
Marţi, 25/08
- Ezechiel 5-8
Miercuri, 26/08 - Ezechiel 9-12
Joi, 27/08
- Ezechiel 13-15
Vineri, 28/08
- Ezechiel 16-17
Sâmbătă, 29/08 - Ezechiel 18-20
Duminică, 30/08 – Ezechiel 21-22

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

Ps.41:1-3
1 Ioan 3:21
Isaia 41:10
Ps.44:4-8
Ps.22:26
Deut. 31:8
Prov. 22:9-10

„Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara,
Dumnezeu, Mântuirea noastră. El este pentru noi
DUMNEZEUL IZBĂVIRILOR ...”
(Psalmul 68:19-20)

ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
GABI ȘI DANA P. - INDIA
Călăuzire, ungere și autoritate în slujire;
Protecție spirituală, emoțională și fizică
Susținere financiară lunară
Pentru copiii Domnului care suferă persecuție în diferite zone
ale Indiei
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL BRAȘOV
Ungerea slujitorilor bisericii cu Duhul Sfânt și confirmarea
Evangheliei cu semne și minuni
Turnarea Duhului peste biserici
Viziune și uși deschise pentru întemeierea de noi biserici

Situat în sud-estul Transilvaniei, cuprinde 4 municipii, 6 orașe și 48 de
comune, înregistrând o populație de 505.442 locuitori, din care 10.724
sunt credincioși penticostali.
Brașov este reședința de județ cu o populație de 278.003 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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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: Brumă Octavian

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

Principii cu privire la umplerea cu Duhul Sfant
Fapte 1.1-8
1. Umplerea cu Duhul Sfant este o porunca - v.4a
- Hristos a poruncit sa astepte umplerea cu Duhul Sfant pentru ca era o nevoie
a ucenicilor
- Hrsitos vorbeste ultima data despre umplerea cu Duhul Sfant, ceea ce arata
importanta botezului cu Duhul Sfant

2. Umplerea cu Duhul Sfant trebuie asteptata - v. 4b
Ucenicii traiau zilnic cu asteptarea ca ceva supranatural trebuie sa se intample
Asteptarea trebuie sa fie:
- activa – (rugaciune, post, studiu.)
- pasiva – sa fii constient ca nu il poti manipula pe Dumnezeu
Zilnic trebuie sa avem asteptari de la Duhul Sfant

3. Umplerea cu Duhul Sfant este o promisiune – v. 4
- “fagaduinta Tatalui” se refera la Duhul Sfant care a fost promis de
Dumnezeu prin profetii din Vechiul Testament
- Ioan il prezenta pe Hristos ca cel care boteaza cu Duhul Sfant si cu foc
Matei 3.11
- “ veti primi” arata ca umplerea cu Duhul Sfant este un dar

4. Umplerea cu Duhul Sfant aduce putere - v. 8
- dupa ce ucenicii au experimentat plinatatea Duhului Sfant au inceput sa
predice cu putere
- Puterea Duhului Sfant in Stefan - Fapte 6-7

5. Umplerea cu Duhul Sfant te ajuta la vestirea Evangheliei - v. 8
Martor = Persoană care asistă sau a asistat la o întâmplare, la o discuție, la un
eveniment (și care poate relata sau atesta cum au decurs faptele) - 1Ioan1.1
- chiar daca au vazut pe Hristos inviat, ucenicii tot ascunsi stateau - Luca
20.26
- numai dupa ce au fost umpluti cu Duhul Sfant au iesit si au predicat cu
putere - Fapte 2.14

FII UN CREȘTIN DUHOVNICESC!
Romani 8,1-11
În acest text este vorba despre două categorii de oameni:
1. Oameni pământeşti.
Despre ei Pavel spune următoarele lucruri:
- Sunt vânduţi robi ai păcatului (7,14)
- Trăiesc după îndemnurile firii pământeşti (8,1)
- Umblă după lucrurile firii pământeşti (8,5)
- Sunt robi ai legii păcatului şi ai morţii (8,2)
- Ei nu pot să placă lui Dumnezeu (8,8)
- Nu au Duhul lui Hristos (8,9)
- Nu sunt ai lui Hristos (8,9)
2. Oamenii duhovniceşti.
Despre ei Pavel spune următoarele:
- Au fost eliberaţi de legea păcatului şi a morţii (8,2)
- Ei trăiesc după îndemnurile Duhului (8,1; 4)
- Umblă după lucrurile Duhului (8,5)
- Ei sunt după voia lui Dumnezeu (8,4)
- Ei au Duhul lui Hristos (8,9)
- Ei sunt ai lui Hristos (8,9-10)
La o atentă observaţie a textului biblic se poate vedea clar că:
a. Duhul lui Dumnezeu locuieşte în oamenii duhovniceşti (8,9);
b. Oamenii duhovniceşti nu mai trăiesc după îndemnurile firii ci după
îndemnurile Duhului (8,5);
c. Cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului sunt în Hristos Isus (8,1);
d. Cei care sunt în Hristos sunt făpturi noi (2Cor 5,17);
e. A fi o făptură nouă înseamnă să fi fost născut din nou prin înnoirea făcută
de Duhul Sfânt (Tit 3,3-7).

