CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 3108
- Ezechiel 23-24
Marţi, 01/09
- Ezechiel 25-27
Miercuri, 02/09 - Ezechiel 28-30
Joi, 03/09
- Ezechiel 31-32
Vineri, 04/09
- Ezechiel 33-35
Sâmbătă, 05/09 - Ezechiel 36-38
Duminică, 06/09 – Ezechiel 39-40

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

Rom.8:37
Iosua 1:9
Gen. 49:25-26
Isaia 51:16
Prov.1:33
Ps.118:10-17
Ps.34:22

„Nu pot să-I aduc lui Dumnezeu o închinare care să-i fie întru totul
plăcută, dacă ştiu că adăpostesc în viaţa mea lucruri pe care El le
dezaprobă. Nu pot să mă închin cu adevărat şi bucuros lui Dumnezeu
duminică, dacă nu mă închin şi luni” (A.W. Tozer)
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
LOREDANA T. - INDIA
Mântuirea familiei;
Călăuzirea Duhului Sfânt în lucrare;
Înțelepciune și îndrăzneală
Protecție fizică, spirituală și emoțională
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL TULCEA
Slujitori care să se implice în satele și comunele în care există
deja grupuri de credincioși;
Lucrarea cu tineri din biserica Emanuel, Tulcea;
Implicarea tinerilor în lucrarea de evanghelizare

Situat în regiunea Dobrogea, cuprinde un municipiu, 4 orașe și 46 de
comune, înregistrând o populație de 256.492 locuitori, din care 248
sunt credincioși penticostali.
Municipiul Tulcea este reședința de județ cu o populație de 68.608 de
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– întâlniri speciale
Joi, 18:00 – Rugăciune
Vineri, Borănești
Sâmbătă - Moldoveni
Sâmbătă - Urziceni
- repetiție grup
- întâlnire tineret

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Predică: Fănică Pintilei

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

DOVEZI ALE PLINĂTĂȚII CU DUHUL SFÂNT
Dovezi ale lipsei plinătății cu Duhul Sfânt:
neascultare - lipsa dragostei pentru Dumnezeu - lipsa dragostei pentru cei din jur lipsa dorinţei de-a studia Biblia - viaţă slabă de rugăciune - atitudini legaliste gânduri imorale - gelozie şi invidie – îngrijorari - mânie şi nerăbdare - spirit critic –
încăpăţânare – necinste – necredinţă – slăbiciune - înfrângere
Dovezi ale plinătății cu Duhul Sfânt:
I. RODIREA DUHULUI SFÂNT
Acolo unde-i prezent Duhul Sfânt, se văd roadele Lui. Duhul Sfânt rodește.
Prezența și plănătatea Lui sunt dovedite prin roadele Sale:
a. Prima triadă a virtuții creștine este formată din: dragoste, bucurie și pace.
Direcția lor este îndreptată spre Dumnezeu
Ele se referă la atitudinea noastră față de Dumnezeu, deoarece:
- prima dragoste a credicniosului este față de Dumnezeu
- principala bucurie este bucuria în Dumnezeu
- cea mai adâncă pace a sa este pacea cu Dumnezeu
b. A doua triadă este formată din îndelunga răbdare, bunătatea și facerea de bine
Acestea sunt virtuți sociale, orientate spre om
- răbdarea suferă îndelung față de cei care ne persecută și ne irită
- bunătatea este o problemă de atitudine
- facerea de bine se referă la vorbe și fapte
c. A treia triadă cuprinde credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor
Acestea descriu calitatea creștinului,. Se manifestă în relație cu noi înșine
”Faptele cărnii” sau ”roada Duhului”? (Gal.5:16-23)
Unde-i Duhul Sfânt prezent, predomină roada Sa, nu faptele firii pământești.
II: AUTORITATE ȘI ÎNDRĂZNEALĂ ÎN VESTIREA EVANGHELIEI
Fapte 1:8 – promisiunea lui Isus
- Ex. Lui Petru după botezul cu Duhul Sfânt (Fapte 2:14,22-36)
Fapte 4:29-31 – experiența apostolilor după amenințarea conducătorilor religiosi

CUM SĂ FACI FAȚĂ DESCURAJĂRII
„Doamne, ce mai pot nădăjdui eu?” (Psalmul 39:7)
Iată patru sugestii care te pot ajuta să supravieţuieşti şi să creşti în
urma unor răsturnări de situaţie, precum pierderea neaşteptată a locului
de muncă, moartea cuiva drag, sau o problemă gravă de sănătate:
1) Recunoaste-ţi sentimentele! Asta nu înseamnă să stai şi să te
bălăceşti în negativitate; ci înseamnă să te încrezi în Dumnezeu suficient
de mult încât să recunoşti ceea ce simţi cu adevărat. Când pretinzi că totul
e în regulă când nu e aşa, e mai greu să te ridici. Toţi avem clipele
noastre neprielnice. Psalmistul L-a rugat pe Dumnezeu să-l ajute să facă
faţă deznădejdii (Psalmul 42-43). Şi la un moment dat, Pavel se afla sub o
aşa mare presiune încât „nici nu mai trăgeam nădejde de viaţă” (2
Corinteni 1:8).
2) Identifică sursa! Descurajarea apare deseori în urma unei lovituri sau
a unei dezamăgiri. Lucrul în care ţi-ai pus sufletul s-a dus? Speranţele tale
au fost nerealiste la început? Cineva te-a dezamăgit? Sau descurajarea ta
vine dintr-un sentiment generalizat de epuizare? 3) Discută cu un slujitor
de încredere! Solomon a spus: „biruinţa vine prin marele număr de
sfetnici” (Proverbe 11:14). Nu lăsa ca mândria să te împiedice să te
deschizi faţă de cei ce vor asculta cu atenţie şi vor răspunde cu
înţelepciune.

III. UNITATE ȘI CREȘTERE ÎN BISERICĂ
- Unitatea dorită de Isus (Ioan 17:11, 21-23; 10:16)
- Unirea pe care o face Duhul (Efes.4:3; Rom.12:4-5; Gal.3:28)
- Creștere și înmulțire (Fapte 9:31f)
Fapte 2:41; 4:4
IV. IUBIREA ȘI AȘTEPTAREA VENIRII LUI ISUS
Cea mai importantă lucrare a Duhului Sfânt cu Biserica este de a o pregăti pentru
venirea Domnului Isus Hristos.
Creștinul plin de Duhul Sfânt va iubi și se va pregăti pentru revenirea lui Isus.
- Amos 4:12; Matei 24:44; 2Petru 3:11-13; Apoc.3:11; 22:12, 14, 17

4) Fii deschis înaintea lui Dumnezeu! El, nu soarta sau împrejurările,
va fi Cel ce scrie ultimul capitol. Poate El încearcă să te înveţe ceva. David
a spus: „Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În Tine îmi este nădejdea”.
Când nădejdea ta este în Dumnezeu, El înlocuieşte descurajarea cu
încrederea, aşa încât situaţia prin care treci să poată deveni o cale spre
creştere spirituală.

