PROMISIUNILE LUI
DUMNEZEU
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ

CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
Luni, 05/12
- Galateni 1-3
Marţi, 06/12
- Galateni 4-6
Miercuri, 07/12 - Efeseni 1-6
Joi, 08/12
- Filipeni 1-4
Vineri, 09/12
- Coloseni 1-4
Sâmbătă, 10/12 - 1 Tesaloniceni 1-5
Duminică, 11/12 – 2 Tesaloniceni 1-3

Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

Isaia 60:20
Ps.121:8
Prov 11:25
Filip. 4:7
Ps.145:14
Ps.37:5
1 Ioan 2:5

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
04 Decembrie 2016

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

VIZIUNEA BISERICII:

CÂȘTIGAREA PENTRU HRISTOS A 2000 DE
SUFLETE DIN ORAȘUL URZICENI
u

PROGRAM DE RUGĂCIUNE PENTRU BISERICA PERSECUTATĂ
- 2016 În perioada 04-10 decembrie 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

Turkmenistan
PROGRAMUL DE AZI
Dimineața predică: Pastor Costel Grămadă

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

TUDOR MERI

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

OAMENI NOI LA SĂRBĂTOAREA CINEI DOMNULUI
Text: 1Corinteni 5:6-8
Cina Domnului este un prilej de sărbătoare în cinstea Domnului. (v.7f-8a)
La această sărbătoare trebuie să te prezinți cu o ținută duhovnicească adecvată.
 Păcatul din biserica din Corint. (1Cor.5:1-2a)
Ce trebuie să faci pentru a fi un om nou la sărbătoarea Cinei Domnului?

SĂ CUREȚI VIAȚA TA DE TRĂIREA VECHE (v.7a)
Înainte de Paște, evreii aveau un obicei al curățeniei (Exod 13:7)
”Măturați aluatul cel vechi”...viața veche cu păcatele ei
1 Cor.5:11 – păcate care trebuie să le măturăm din viața noastră
Aluatul de răutate și viclenie, caracteristici ale omului vechi/firesc (Mt.16:6)
Exod 3:4-5 – trebuie să ai un RUG APRINS aprins în viața ta.
Nu te apropia de locul acesta; ...STOP! INTRAREA INTERZISĂ!
scoate-ți încălțămintea din picioare
locul pe care-l calci este un pământ sfânt.
..nu poate fi amestecat/spurcat cu praful lumii și mizeria morală
Efes.4:22; 1Cor.5:8b
Să nu mai trăiești viața fără Hristos, dar nici azi ca ieri și nici mâine ca azi.
Când vii la Cină, curățește-te! Spală-te în sângele Mielului! Lasă-te de păcate!

SĂ DOREȘTI SĂ FII O FĂPTURĂ NOUĂ (7b)
”Fiți o plămădeală nouă”... Biserica este o plămădeală nouă fără aluat.
- Calitate dobândită și atribuită de Domnul ei.
Aceasta îl caracterizează pe credincios, este noua creație dăruită de Hristos.
(2Cor.5:17)
Acum Domnul vrea să trăiești în sfințenie (8b)
- Duhul nostru (cuget-conștiință)
- Sufletul nostru (gandira, sentimentele și voința)
- Trupul nostru (Rom.6:12-13)
Acum Domnul vrea să trăiești în adevăr (8c)... moralitate (Efes.4:25, 28,29)
In Hristos (Adevărul), urmându-L în fiecare zi.

MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ (23)
A CULTULUI CREȘTIN PENTICOSTAL - BISERICA APOSTOLICĂ DIN
ROMÂNIA
21. Noi credem că preoţia Vechiului Aşezământ a fost înlocuită în
Noul Aşezământ prin slujbele spirituale rânduite în Biserică.
„Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii evanghelişti; pe
alţii pastori şi învăţători" (Efeseni 4:11).
Apostolii sunt trimişii Domnului, cu misiunea deosebită cum ar fi
desţelenirea unui nou câmp pentru Evanghelie (Marcu 16:15-18,20). Aşa au
fost cei 12 apostoli, Pavel ca apostol al neamurilor şi alţii (Matei 10:1-4;
Marcu 6:30; Romani 1:1; 11:13).
Slujba de prooroc se deosebeşte de darul proorociei. Proorocul are cel
puţin două daruri: darul vorbirii despre înţelepciune şi darul vorbirii despre
cunoştinţă. Evanghelistul este chemat să predice Evanghelia Domnului Isus şi
este însoţit de semne şi rezultate deosebite în activitatea lui prin întoarcerea
păcătoşilor la Dumnezeu.
Pastorul are sarcina păstoririi credincioşilor care compun o biserică
locală după indicaţia dată lui Petru de către Domnul Isus (Ioan 21:15-17). Toţi
slujitorii reprezintă o singură treaptă spirituală, termenul de episcop, prezbiter
şi pastor priveşte aceeaşi slujbă (1 Petru 5:1-2; Fapte 20:17,28; Filipeni 1:1).
Din punct de vedere administrativ, se poate deosebi slujba de pastor de cea de
prezbiter.
Diaconatul a luat fiinţă ca o slujbă cu caracter gospodăresc (Fapte 6:1-6).
Mai apoi a căpătat, pentru unii dintre diaconi care s-au remarcat, şi un caracter
spiritual (Fapte 6:8-15; 1 Tim. 3:8-12). „Pentru că cei ce slujesc bine ca
diaconi, dobândesc un loc de cinste şi o mare îndrăzneală în credinţa care
este în Hristos Isus" (1 Tim. 3:13).
(va urma)

SĂ SĂRBĂTOREȘTI SĂRBĂTOAREA CINEI DOMNULUI (8a)
”Să prăznuim, dar, praznicul...”..să dorești să participi cu duh de sărbătoare...
Isus Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. (7c) ... a înviat...
Sărbătorirea învieriiDomnului Isus – o caracteritic a credinciosului
Sărbătorim sărbătoarea vieții noi. Care ne-a fost dată .....”Cum și sunteți” (7b)
Sărbătorim curățirea de cele vechi și trăirea unei vieți noi în Hristos.
La Cina Domnul ne mintim de acest lucru. Este o sărbătoare, pentru că vechiul a fost
îndepărtat

POST ȘI RUGĂCIUNE ÎN FIECARE VINERI
CAUZE:

-

UMPLEREA CU DUHUL SFÂNT
ÎNMULȚIREA BISERICII
SFINȚIRE
SLUJBA DE DUMINICĂ

