CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
Luni, 03/10
- Matei 7-9
Marţi, 04/10
- Matei 10-11
Miercuri, 05/10 - Matei 12-13
Joi, 06/10
- Matei 14-17
Vineri, 07/10
- Matei 18-20
Sâmbătă, 08/10 - Matei 21-22
Duminică, 09/10 – Matei 23-24

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

Ps.49:15-17
Ps.16.11
Isaia 58:13-14
Ps.34:7
Marcu 9:23
1 Tes. 5:24
Exod 8:23

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
Pastor Costel Grămadă, tel: 0722596871

Buletin Duminical
02 Octombrie 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 02 - 08 octombrie ne vom ruga pentru:

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

Palestina
PROGRAMUL DE AZI
Dimineața predică: Pastor Costel Grămadă

RUGĂCIUNE DE MIJLOCIRE CONTINUĂ
PENTRU FAMILIILE BISERICII
În săptămâna aceasta ne vom ruga pentru familia:

GRĂMADĂ COSTEL ȘI LOREDANA

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

Dumnezeu ne-a chemat să trăim în unitate
„Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei
să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis”
(Ioan 17:21)
1. Unitatea este o mărturie mai puternică decât cuvintele noastre
Unitatea vorbeşte mai mult și mai puternic decât cuvintele. Trăind în unitate și
în dragostea pe care Isus ne-a împărtășit-o, vom demonstra tuturor că suntem
într-adevăr ucenicii Domnului. Isus a spus: „Prin aceasta vor cunoaşte toţi că
sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii” (Ioan 13:35)
2. Atunci când biserica trăiește în unitate vine trezirea spirituală
Unul dintre factorii majori ai bisericii primare prin care a venit trezirea
spirituală a fost trăirea și slujirea în unitate. În capitolul 2 din Fapte avem mai
multe versete care vorbesc despre unitatea bisericii. „În ziua Cincizecimii,
erau toţi împreună în acelaşi loc” (Fapte 2:1), iar această unitate a făcut ca toți
să fie umpluți de Duhul Sfânt (v. 4). După predica lui Petru din ziua
Cincizecimii, cei care s-au pocăit „stăruiau în învăţătura apostolilor, în
legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni” (v. 42). Faptul că „toţi
împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi” (v. 46) arată cât de
importantă era unitatea pentru biserica primară. Dacă vrem revărsarea
Duhului în biserică și manifestarea darurilor Sale trebuie să trăim într-o
continuă și profundă unitate.
3. Unitatea este semnul că o biserică este matură și progresează din punct
de vedere spiritual
Lipsa unității într-o biserică arată clar că aceasta este imatură și în loc să se
înmulțească, ea se dezbină. Apostolul Pavel a observat acest lucru la biserica
din Corint și din acest motiv le-a spus următoarele cuvinte: „Vă îndemn,
fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel
de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi, în chip desăvârşit,
într-un gând şi o simţire” (1 Cor. 1:10).
4. Atunci când trăim în unitate beneficiem de binecuvântarea Cinei
Domnului
Lipsa unității ne descalifică să participăm în mod corect la Cina Domnului.
Însăși pâinea, care reprezintă trupul Domnului Isus, constituie un simbol viu
al unității credincioșilor. Pavel spune în acest sens: „Având în vedere că este o
pâine, noi, care suntem mulţi, suntem un trup; căci toţi luăm o parte din
aceeaşi pâine” (1 Cor. 10:17).

MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ (14)
A CULTULUI CREȘTIN PENTICOSTAL - BISERICA APOSTOLICĂ
DIN ROMÂNIA
11. Noi credem că roada credincioşilor izbăviţi de păcat este sfinţirea
(Romani 6:22).
Sfinţirea înseamnă despărţirea cu totul de păcat şi punerea deoparte pentru
Dumnezeu. Orice om întors la Dumnezeu, născut din nou, iertat şi îndreptăţit
este considerat sfânt (1 Cor. 6:10-11; Coloseni 3:12; Efeseni 5:6-7).
Sfinţirea se realizează în viaţa credinciosului prin sângele Domnului Isus
Hristos (Evrei 13:12), prin Cuvântul lui Dumnezeu (loan 15:3, 17:17; 1 Tim.
4:5) şi prin Duhul Sfânt (Rom. 5:5; 14:17; 15:13; Tit 3:4). Sfinţirea trebuie să
cuprindă trupul, sufletul şi duhul nostru (Rom. 6:13,19; 1 Tes. 5:23).
Procesul sfinţirii exclude întrebuinţarea drogurilor, a fumatului şi a
băuturilor alcoolice (Isaia 55:2; Prov 20:1; 23:31-33; Efeseni 5:18), ca şi:
homosexualitatea, sinuciderea, eutanasia şi jurămintele deşarte.
12. Noi credem în relaţia directă a credinciosului cu Dumnezeu,
rugăciunea şi postul fiind două dintre cele mai eficiente modalităţi de
apropiere de divinitate.
a. Rugăciunea
Rugăciunea trebuie adresată Părintelui ceresc în Numele Domnului nostru
Isus Hristos (loan 16:23-24), prin Duhul Sfânt şi potrivit voinţei Sale (1 loan
5:14; Efeseni 6:18; Iuda 20). Adevărata rugăciune porneşte dintr-o inimă
curată, nu după un anumit program învăţat pe dinafară, ci izvorâtă din
necesitatea duhovnicească a omului lăuntric (Mat. 6:7; Filipeni 4:6).
Adevăraţii închinători trebuie să se roage în Duh şi în adevăr (loan 4:24).
Copiii lui Dumnezeu menţin legătura cu El, fără întrerupere, prin rugăciune (1
Tes. 5:17; Efeseni 6:18).
(va urma)

POST ȘI RUGĂCIUNE ÎN FIECARE VINERI
CAUZE:

-

UMPLEREA CU DUHUL SFÂNT
ÎNMULȚIREA BISERICII
SFINȚIRE
SLUJBA DE DUMINICĂ

