CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 01/06
- Iov 21-24
Marţi, 02/06
- Iov 25-30
Miercuri, 03/06 - Iov 31-34
Joi, 04/06
- Iov 35-38
Vineri, 05/06
- Iov 39-42
Sâmbătă, 06/06 - Psalmi 1-8
Duminică, 07/06 – Psalmi 9-17

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

Ps.124:7-8
1Ioan 5:11-123
Mica 7:18-19
Iacov 1:12
Efes. 1:3-6
Rom.8:15-16
Deut.28:13-14

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

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
31 Mai 2015

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Joi, 04 Iunie – Grămadă Rebeca Luisa
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!
SĂ NE RUGĂM PENTRU:
MANIFESTAREA RUSALIILOR
-

-

Duhul Sfânt să umple pe fiecare convertit cu puterea și prezența
Sa
Duhul Sfânt să-i sfințească și să-i călăuzească spre adevăr
Domnul să-i ajute să trăiască și să acționeze prin Duhul Sfânt,
rugându-se și mărturisind Evanghelia în lumea pierdută

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: Pastor, Costel Grămadă

SĂ NE RUGĂM PENTRU DIASPORA - ITALIA
Stabilitatea familiilor creștine
Lucrători devotați care să intre în slujire pe câmpul de misiune
și în evanghelizare;

Italia este un stat european situat în cea mai mare parte în Peninsula
Italică. Țara numără 60.776.531 locuitori, iar capitala este Roma.
În Italia trăiesc aproximativ un milion de români, din care 7.266 sunt
credincioși penticostali.

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

CUM PUTEM AVEA DIN NOU RUSALII?
MAXIME SPIRITUALE DESPRE DUHUL SFÂNT

F.A. 2:1-21
1. Rusaliile au reprezentat coborârea Duhului Sfânt, când Domnul i-a botezat pe
ucenici cu Duhul Sfânt. Atunci toți au fost umpluți cu DS (v.4)
- la 50 de zile de la jertfa si învierea lui Isus
- Lev.23:16, 50 de zile de la oferirea snopului de orz la începutul Paștelor.
- sărbătoarea secerișului (primelor roade - Exod.23:16);
- Biserica din ziua Cincizecimii = primele roade pentru Hristos
2. Coborârea Duhului Sfânt este o dovadă ca Isus a ajuns în cer (Io.16:7)
3. Rusaliile reprezintă nașterea Bis. și începutul dispensației Duhului Sfânt (Bisericii)
- va dura până la răpirea Bisericii
Rolul Duhului Sfânt în Biserică este de a-i umple pe credincioși cu putere, de a-i
însoți cu ungere și autoritate în slujire și de a ajuta la înmulțirea ei (FA 9:31).
- Botezul cu Duhul Sfânt s-a repetat și cu alți credincioși (FA 8:17; 9:17;
10:44;19:6)
- FA 4:31- Umplerea cu Duhul Sfânt se poate repeta.
- nu înseamnă că între timp au fost goliți de Duhul Sfânt
Oricine a experimentat botezul cu DS o dată, trebuie să dorească reumplerea.
Care sunt condițiile pentru umplerea cu Duhul Sfânt?
I. ASCULTAREA DE ISUS
a. Fapte 1:4-5 – Isus le-a poruncit să rămână în Ierusalim și să aștepte
b. Fapte 5:32 – Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor ce ascultă de El.
c. 1 Sam.15:22 – importanța ascultării: - mai importantă decât slujirea/jertfele
d. Zaharia 7:13 – rezultatul ascultării: - și Dumnezeu ne ascultă pe noi
e. Fapte 1:12-13 – apostolii au ascultat... Fapte 10:44
II. RUGĂCIUNEA STĂRUITOARE
a. Fapte 1:14 – stăruiau cu un cuget în rugăciune
b. Luca 11:5-8 – exemplu de stăruință în rugăciune
c. Luca 11:13 – Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor ce I-L cer.
III. TRĂIREA ÎN UNITATE FRĂȚEASCĂ
Duhul Sfânt vine și lucrează acolo unde este unitate.
a. Fapte 2:1 – erau toți împreună
b. Fapte 1:14 – toți aceștia stăruiau cu un cuget
c. Fapte 2:42 – o dovadă a plinătății D.S.: - legătura frățească
d. Fapte 2:44, 46 – toți erau împreună la un loc...toți împreună...
e. Ioan 17:21-23 – import. trăirii în unitate: - ca lumea să vadă prezența lui D.
IV. CREDINȚA ÎN ISUS
a. Ioan 7:38-39
b. Fapte 11:17 – au crezut apostolii ....a crezut sutașul ... trebuie să crezi și tu

„Fii înţelept în vremea aceasta şi sensibil la vocea Duhului Sfânt
care vrea să te îndrume la izvorul curat ca sufetul tău să se adape
şi să capete înviorare.”
„Într-adevăr, lucrarea Duhului Sfânt este vastă, şi trebuie să
vorbim cu atenţie şi cu respect despre El, pentrucă este
reprezentantul lui Hristos pe pământ, preluând lucrarea Sa, până la
a doua Lui venire pe norii cerului, ca să aducă eliberarea copiilor
Săi de sub robia păcatului.”
„Când Duhul Sfânt este întristat în viaţa cuiva, cu siguranţă nu mai
există nici o bucurie şi satisfacţie de a trăi, pentru că doar când ai
roadele Duhului Sfânt, ai adevărata bucurie şi curaj de viaţă.”
„Când îi vorbeşte Duhul Sfânt unui păcătos îl poate convinge şi prin
două cuvinte să se pocăiască, dar când îi vorbeşte omul şi prin o
mie de cuvinte tot nu îl poate convinge, că e păcătos şi are nevoie
de pocăinţă.”
„Feriţi-vă de "pompierii" bisericii care sting Duhul!”
„Examinarea
vieţii
personale
şi
recunoaşterea
influenţei
transformatoare a puterii Duhului Sfânt, este cea mai plăcută jertfă
de mulţumire adusă lui Dumnezeu, prin meritele jertfei Domnului
Isus Hristos, Fiul Său şi Mântuitorul nostru.”
„Mulţi creştini nu sunt oameni bucuroşi pentru că nu sunt sfinţi şi
nu sunt sfinţi pentru că nu sunt plini de Duhul Sfânt, iar aceştia, nu
sunt plini de Duhul Sfânt pentru că nu sunt oameni puşi deoparte,
separaţi de lume. Duhul nu umple omul pe care nu-l poate pune
deoparte, iar cel pe care nu-l umple, nu-l poate sfinţi si cel pe care
nu-l poate sfinţi, nu-l poate face fericit.”
„Trăim un creştinism ce şi-a pierdut puterea, tocmai pentru că
lipsea din el - din sufletul oamenilor - darul şi Harul Duhului Sfânt.”
„Ferice de cei ce sunt surzi la zgomotul lumii, dar aud şoapta dulce
a Duhului Sfânt.”

