CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 24/06
- Ps. 107-111
Marţi, 25/06
- Ps. 112-118
Miercuri, 26/06 - Ps. 119
Joi, 27/06
- Ps. 120-133
Vineri, 28/06
- Ps. 134-140
Sâmbătă, 29/06 - Ps. 141-150
Duminică, 30/06 – Prov. 1-3

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

Deut.28:11-12
2 Cor.12:9-10
Filip.4:13
Evrei 9:27-28
Rom.15:13
Rom.8:37
Deut.18:13-16

Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul
celor ce își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:

Luni, 24 iunie – Hoduț Lina
Vineri, 28 iunie – Albulescu Nicolae

O biserică pentru oameni ca tine

Biserica
Apostolică
Filadelfia
FUNCŢIILE BISERICII

Str. Regele Ferdinand, nr.10, Urziceni
www.filadelfiaurziceni.ro
E-mail: info@filadelfiaurziceni.ro
Tel. Pastor: 0722596871

Buletin Duminical
23 iunie 2013

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
UCENICIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 18:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 18:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
19:00 – Repetiţie grup

CUM SĂ POTOLEȘTI UN CONFLICT
„Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră atâță mânia” (Proverbe 15:1)
Dacă vrei să eviți conflictul, nu-l crea. Cheia înțelegerii cu cei ce sunt supărați sau care nu-ți
împărtășesc punctul de vedere este să încerci să te relaxezi și să empatizezi. Asta nu înseamnă
că le accepți fiecare moft. Dar când ți-ai manifestat clar poziția, poți să-i lași să fie ei închiși.
Când ești împăcat cu propria ta persoană, nu trebuie să-i faci pe alții să greșească pentru a te
simți tu bine. Nu doar că ești naiv dacă aștepți ca ceilalți să vadă lucrurile ca tine, ci trebuie să
accepți că ei au propriile lor gânduri, păreri și sentimente. Domnul Isus a spus: „Caută de te
împacă degrabă cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el” (Matei 5:25). Un consilier pe probleme
de familia a spus: „În loc să întâmpini atacul verbal cu contra atac verbal, înțelegerea situației
din perspectiva celuilalt dezarmează, lăsându-l pe atacator fără țintă”. Trebuie să fi de acord
cu toată lumea? Nu, dar „dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți
oamenii” (Rom. 12:18). Proverbe 19:11 spune că „înțelepciunea îl face pe om răbdător, și este
o cinste pentru el să uite greșelile”. Hotărăște-te să oferi celorlalți același har pe care ți l-a
oferit Dumnezeu și ție

PROGRAMUL DE AZI:
Predică: Păstor, Costel Grămadă
Studiu biblic: Boștiog Vasy
LUNA IUNIE – RODIREA ÎN BUNĂTATE
VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Dar eu voi cânta puterea Ta; dis-de-dimineaţă voi lăuda bunătatea Ta. Căci Tu
eşti un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu.”
.
(Ps 59:16)

Pastor, Costel Grămadă

PUTEREA RUSALIILOR (BOTEZULUI CU DUHUL SFÂNT)
F.A. 2:1-21
Rusaliile: Sept., gr. ”pentekonta hemeras” din ebr: hamissâm yom” = ”cincizeci de
zile” (Lev.23:16) = 50 de zile de la oferirea snopului de orz la începutul Paștelor.
În NT, gr.”ten hemeran tes pentekostes”=50 de zile de la învierea lui Hristos
- sărbătoarea secerișului (primelor roade (Exod.23:16);
Biserica din ziua Cincizecimii = primele roade pentru Hristos
- sărb. săptămânilor (Deut.16:9-11)
Rusaliile = începutul dispensației Duhului Sfânt (Bisericii)
- va dura până la răpirea Bisericii
La Rusalii a avut loc botezul ucenicilor cu DS
- la cincizeci de zile de la jertfa si învierea lui Isus

Puterea Rusaliilor (botezului cu DS) este:
I. PUTEREA DUHULUI SFÂNT ( FA1:8)
a. Prin revărsarea Lui peste ucenici – ”când se va pogorî”
b. Pentru misiunea apostolilor în lume – ”și-Mi veți fi martori”
Nu poate exista botez cu DS fără o revărsare de Duh

RODIREA ÎN BUNĂTATE (IV)
ARĂTÂND BUNĂTATEA

1. Exemplul lui Iosif (Gen. 39, 40)
- bunătatea arătată când suntem trădați

2. Exemplul lui Moise (Num. 12)
- bunătatea arătată când suntem denigrați

II. PROMISĂ DE DUMNEZEU
a. In VT, de Dumnezeu Tatăl ( Ioel 2:28-29; FA 1:4)
b. În NT, de Domnul Isus Hristos
Io. 14:16; FA. 1:5
c. Trebuie așteptată și primită:
a. Cu credință
- au crezut pe îngeri (FA 1:12; 10:44)
- L-au crezut pe Isus (FA 1:4)
b. Cu rugăciune ( FA 1:14; 2:1)

III. PENTRU ORICE PERSOANĂ NĂSCUTĂ DIN NOU
a. Doar pentru ucenicii lui Isus născuți din nou (Ioan 20:22)
b. Botezul cu DS aduce mari binecuvântări în viața credinciosului
- Rug. și st. biblic capătă un sens mai profund și mai eficient
- O nouă bucurie în închinare, o nouă viață
- Daruri spirituale

IV. PÂNĂ VA VENI ISUS ( FA 2:39)
-

Începând cu ziua Rusaliilor până la răpirea Bisericii
Pentru toate generațiile de credincioși născuți din nou

V. CONCLUZIE
- Ioan 7:37-39
- Doamne, mai vrem Rusalii!

3. Exemplul lui Barzilai (2 Sam 17:27-29)
- bunătatea arătată când celălalt e în vreme de criză
- binele este răsplătit cu bine (2 Sam. 19-31 etc.)

4. Exemplul lui Ionatan (1 Sam. 20:11-16)
- bunătatea arătată prin sacrificii enorme

5. Exemplul lui David (2 Samuel 9:1-13)
- bunătatea arătată când cineva nu merită

