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ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Ștefania Bălăceanu (Asia Sud-Est)
-

Sănătate și protecție divină
Încurajarea credincioșilor locali
Dumnezeu să le descopere oamenilor mai mult decât le oferă religia
lor
Relații de prietenie cu localnicii și oportunități de a fi mărturie

Biserica
Apostolică
Filadelfia

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

FUNCŢIILE BISERICII

30 septembrie 2012
ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE

PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 18:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri-Joi-Vineri,
18:00-2-:00 - Slujire în localităţi
Sâmbătă,
19:00 – Repetiţie grup
Cornel Cuibus si Doru Ianchis, Viena-Austria

DESPRE BUNĂTATE

„Bun cu adevarat e numai acela care nu lasa a se savarsi raul in imprejurul lui
„Că eu sunt bun, mă privește; că alții sunt răi, nu mă miră”

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Pastor, Nicolae Geantă, Doru Ianchis
Rugăciune pentru Ștefania Bălăceanu (Asia Sud-Est)

„Dacă se înlătură dragostea și bunătatea, toată bucuria vieții dispare”
„Bunătatea este limbajul pe care surdul îl poate auzi și orbul îl poate vedea”
„Așa cum pentru un spirit nimic nu este niciodată prea mare, pentru adevărata
bunătate nimic nu este vreodată prea mic”
„Bunătatea înfrumusețează viața, împăcând toate neînțelegerile; ea limpezește
ceea ce e încurcat, ușurează ceea ce este greu și înveselește ceea ce este trist.”

SEARA:
Închinare, părtășie și învățătură biblică
Studiu: Păstor, Costel Grămadă
VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot
pămîntul”
Psalmul 8:9

DUHUL NE AJUTĂ SĂ NE RUGĂM
Rom. 8:26
În Sfânta Scriptură se menţionează o funcţie specială a Duhului Sfânt prin care El
îi ajută pe cei din poporul Său să se roage. Acest rol al Duhului Sfânt este descris în
Scriptură ca fiind valabil pentru toţi credincioşii şi permanent de-a lungul istoriei
existenţei bisericii.
1. El mijloceşte cu adevărat pentru noi „locuind în noi” ca „Duh de har şi de
rugăciune” călăuzindu-ne şi făcându-ne capabili să ne rugăm pentru noi
înşine. El este Duhul de mijlocire la fel cum este Duhul de credinţă, de
pocăinţă şi de nădejde. El este autorul acestor daruri, izvorul de unde ele curg
şi prin care ele sunt alimentate continuu. Dacă cineva se îndoieşte de
necesitatea ajutorului Duhului Sfânt în activitatea de rugăciune, cuvintele
apostolului sunt suficiente pentru a-l convinge de această greşeală: chiar un
om inspirat ca Pavel se alătură celorlalţi credincioşi atunci când spune: „Si
Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, pentru că nu ştim să ne rugăm cum
trebuie.”
2.

Pe lângă faptul că Duhul Sfânt ne descoperă nevoile noastre, slăbiciunile şi
păcatele noastre, El ne descoperă şi abundenta provizie de har ascunsă în
Hristos şi acesta e un lucru util pentru călăuzirea şi încurajarea noastră,
fiindcă descoperirea nevoilor noastre are scopul de a ne trezi dorinţa, iar
faptul că „nu ştim să ne rugăm cum trebuie” se datorează în mare măsură
lipsei noastre de cunoştinţă sau necredinţei cu privire la abundenta provizie a
Evangheliei. Duhul Sfânt descoperă credinciosului, în toată plinătatea şi
varietatea lor, inestimabilele binecuvântări ale răscumpărării, pentru că El „ia
din ceea ce este al lui Hristos şi ne descoperă nouă” şi El este trimis ca să
„putem cunoaşte ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit”.

3. Duhul Sfânt ne ajută în rugăciune activând acele haruri spirituale care sunt
esenţiale în comuniunea cu Dumnezeu. Rugăciunea „cum trebuie” constă în
exercitarea acestor haruri: nu este o simplă rostire de cuvinte, nu este nici
măcar simpla exprimare a sentimentelor, este un exerciţiu al pocăinţei, al
credinţei, al dragostei, al încrederii şi al desfătării în Dumnezeu.
4. Duhul ne ajută să practicăm aceste haruri, sprijinindu-ne în neputinţele
noastre, când El fie că înlătură ceea ce stânjeneşte rugăciunea, fie ne
impulsionează să veghem împotriva lor sau să ne ridicăm deasupra lor.

Să ne vedem așa cum ne vede Dumnezeu
„Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut.” (2 Corinteni 4:7)
Biblia spune că Dumnezeu lucrează prin „niște vase de lut,
pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și de la
noi” (2 Corinteni 4:7). Astfel, când oamenii văd lucruri bune în noi, ei
știu că vin de la Dumnezeu. Domnul Isus a spus că un vas de lut care
are în el o lumânare și este acoperit cu capac poate fi plin de lumină,
dar oamenii n-o văd. Doar dacă vasul este crăpat, lumina pătrunde prin
acele imperfecțiuni – „Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea
oamnilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, și să slăvească pe Tatăl
vostru, care este în ceruri.” (Matei 5:16).
Nimic nu-l surprinde pe Dumnezeu: „Dumnezeu a ales
lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de rușine pe cele înțelepte.
Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de rușine pe cele
tari… lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite… ca să
nimicească pe cele ce sunt; pentru ca nimeni să nu se laude.” (1
Corinteni 1:27-29). Știind lucrul acesta, ne putem iubi și ne putem
accepta așa cum o face Dumnezeu? Dacă ai o atitudine de judecată la
adresa ta, contrazici Cuvântul lui Dumnezeu și te expui atacurilor lui
Satana.
Pavel refuză să se judece singur: „cât despre mine, prea puțin
îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de
judecată. Ba încă, nici eu însumi nu mă mai judec pe mine.” (1
Corinteni 4:3). Pavel a învățat să renunțe la trecut și să meargă înainte,
dar el nu a crezut că a și ajuns. „Nu că am și câștigat premiul sau că
am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc.” (Filipeni
3:12-14). El era conștient de laturile la care mai trebuia să lucreze, dar
a refuzat să se persecute singur din cauza lor. Dumnezeu te-a apreciat
atât de mult încât Și-a trimis Fiul ca să te mântuiască din starea căzută
și din soarta ta viitoare: „El S-a dat pe Sine însuși pentru noi, ca să ne
răscumpere din orice fărădelege, și să-Și curățească un norod care să
fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.” (Tit 2:14). Cine ne
desăvârșește? Dumnezeu! Noi suntem o operă în devenire, așa că
trebuie să începem să ne vedem așa cum ne vede Dumnezeu.

