PROMISIUNILE LUI
DUMNEZEU
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ

CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 25/07
- Isaia 38-40
Marţi, 26/07
- Isaia 41-43
Miercuri, 27/07 - Isaia 44-46
Joi, 28/07
- Isaia 47-49
Vineri, 29/07
- Isaia 50-52
Sâmbătă, 30/07 - Isaia 53-56
Duminică, 31/07 – Isaia 57-59

Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

Ps.127
Ps.146:5-10
Ps.50:15
Ioel 2:28-29
Hagai 2:8-9
Ps.37:11
Ps.23

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
24 Iulie 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 24-30 iulie, să ne rugăm pentru:

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

Mali
PROGRAMUL DE AZI
Dimineața predică: Tavy Brumă

RUGĂCIUNE DE MIJLOCIRE CONTINUĂ
PENTRU FAMILIILE BISERICII
În săptămâna care urmează să ne rugăm pentru familia:

BRUMĂ ANNA ȘI TAVY

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

RĂSPÂNDEȘTE MIREASMA BUCURIEI ÎN JURUL TĂU

MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ (4)
A CULTULUI CREȘTIN PENTICOSTAL - BISERICA APOSTOLICĂ DIN
ROMÂNIA

„Nu vă plângeți unii împotriva altora…” (Iacov 5:9)
Orice lucru pe care îl facem în mod repetat devine obicei. De aceea lacov
spune: „nu vă plângeți". Autorul Jon Gordon spune: „Postul de la
văicăreală nu numai că-i va face fericiți pe cei din jurul nostru, dar și noi
vom experimenta bucuria, pacea, izbânda și relații pozitive". Așa că, în loc
să ne plângem atunci când lucrurile merg prost mai bine facem
următoarele lucruri:
1) Practică mulțumirea! Când aduci mulțumire pentru ceea ce ai în
fiecare zi, primești energie si te simți mai fericit. E cu neputință să fii
mulțumitor și negativist în același timp. Apostolul Pavel ne îndeamnă:
„Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele
Domnului nostru Isus Hristos” (Efeseni 5:20).
2) Încurajează-i pe ceilalți! În loc să te plângi de greșelile pe care le fac
oamenii, îndreaptă-ți atenția spre lucrurile bune pe care le fac. „Să
îmbărbătaţi pe cei deznădăjduiți; să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători
cu toți" (1 Tesaloniceni 5:14).
3) Concentrează-te asupra reușitelor tale! Ține un jurnal al
realizărilor. În fiecare seară, înainte de a merge la culcare, scrie ceva
semnificativ despre ziua care a trecut. Ar putea fi o conversație ziditoare
sau o realizare de care să fii mulțumit. E adevărată vechea zicală: „Nimic
nu are succes ca și succesul". Când îți îndrepți atenția spre succes,
pregătești cadrul pentru ca si alții să-ti urmeze exemplul.
4) Învață să renunți! În loc să fii preocupat de lucrurile pe care nu le poți
schimba, concentrează-te asupra lucrurilor pe care le poți influența. Când
te vei opri din încercarea de-a controla totul și-ți vei pune viața în mâna
Domnului, lucrurile se vor rezolva.
5) Folosește puterea rugăciunii! Pavel spune: „Faceți în toată vremea,
prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri" (Efeseni 6:18). Rugăciunea
reduce stresul, îți dă putere si promovează sănătatea. Când te afli sub
presiune, în loc să te plângi, activează puterea lui Dumnezeu în viața ta
stând în rugăciune înaintea Domnului.

2. Noi credem într-un Dumnezeu în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul
Sfânt.
c. Dumnezeu Duhul Sfânt
Duhul Sfânt, numit şi Duhul lui Dumnezeu şi Mângâietorul sau Duhul
Adevărului (Ioan 14:26), este a treia persoană din Sfânta Treime (1 Cor. 12:3-6; 2
Cor 13:14). El a fost de la început, a conlucrat cu Tatăl şi cu Fiul la creaţiune
(Genesa 1:2).
Lucrarea şi natura Sa sunt absolut nepătrunse de mintea omenească, după cum de
nepătruns este Dumnezeu însuşi. Prin Duhul lui Dumnezeu şi prin suflarea Sa, sunt
făcuţi toţi oamenii. Prin El toate făpturile primesc viaţa (Iov 33:4).
Oamenii lui Dumnezeu din vechime au vorbit şi au scris Cuvântul lui Dumnezeu,
fiind „mânaţi de Duhul Sfânt" (2 Petru 1:21). La Cincizecime (Rusalii), Duhul Sfânt
S-a pogorât asupra credincioşilor, după ce Domnul Isus îşi încheiase misiunea pe
pământ şi Se înălţase la cer (Fapte 2:1-4). Ucenicii au fost umpluţi cu Duhul Sfânt şi
din acea zi au fost însoţiţi de lucrări supranaturale: semne, minuni, vindecări şi
felurite daruri (Evrei 2:4; Marcu 16:17-18). El este călăuzitorul Bisericii lui
Dumnezeu noutestamentale, din ziua Rusaliilor (Cincizecimii) până la răpirea ei
(Ioan 16:13).
Duhul Sfânt astăzi alege (Fapte 13:2; 20:28), învaţă (Ioan 14:26), umple (Fapte
2:4; 4:31) îmbracă (Luca 24:49) şi îi trimite în lucrare pe slujitorii lui Dumnezeu
(Fapte 10:19-20; 8:29). Prin Duhul Sfânt omul primeşte naşterea din nou (Ioan 3:5-8;
Tit. 3:5), primeşte viaţa veşnică (Gal. 6:8), poate trăi după voia lui Dumnezeu (Rom.
8:6- 10), înţelege Sfânta Scriptură şi lucrările lui Dumnezeu (1 Cor. 2:9-14).
Dumnezeu dă darul Sfântului Duh celor care se pocăiesc, îl ascultă şi-L primesc pe
Isus Hristos ca Mântuitorul lor personal (Fapte 2:38, 5:32; Ioan 7:37- 39).
Duhul Sfânt S-a înfăţişat sub forma unui porumbel (Mat. 3:16). Umplerea cu
Duhul Sfânt a fost însoţită de-manifestări fizice exterioare: limbi de foc, (Fapte 2:14), vânt (Fapte 2:2), cutremur (Fapte 4:31).
(va urma)

POST ȘI RUGĂCIUNE ÎN FIECARE VINERI
CAUZE:

-

UMPLEREA CU DUHUL SFÂNT
ÎNMULȚIREA BISERICII
SFINȚIRE
SLUJBA DE DUMINICĂ

