CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 08/08
- Ieremia 15-17
Marţi, 09/08
- Ieremia 18-21
Miercuri, 10/08 - Ieremia 22-24
Joi, 11/08
- Ieremia 25-27
Vineri, 12/08
- Ieremia 28-30
Sâmbătă, 13/08 - Ieremia 31-32
Duminică, 14/08 – Ieremia 33-36

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

Isaia 30:23
Isaia 41:13-14
Ps.68:28
Isaia 48:17
Ps.139
Isaia 43:2
Ps.62:5-7

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
Tel. Pastor: 0722596871

Buletin Duminical
07 August 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 07-13 august, să ne rugăm pentru:

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

Mexic
PROGRAMUL DE AZI
Dimineața predică: Pastor, Costel Grămadă

RUGĂCIUNE DE MIJLOCIRE CONTINUĂ
PENTRU FAMILIILE BISERICII
În săptămâna care urmează să ne rugăm pentru familia:

CHELU ISAC ȘI VASILICA

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

Recomandări pentru participarea la Cina Domnului
1. Cercetarea de sine. „Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuşi, şi aşa să
mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta” (1 Cor. 11:28).
Ori de câte ori luăm Cina, trebuie să ne cercetăm în mod individual înaintea
Domnului. Când apostolul Pavel spune: Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine
însuşi, el ne arată că etalonul cercetării are de-a face cu mesajul Cinei. Această
cercetare înaintea Domnului înseamnă:
a) o examinare, o evaluare și o testare a sinelui dacă am trăit cum se cuvine în
relația noastră cu Domnul și cu ceilalți oameni;
b) o confirmare și o recunoaștere în urma cercetării noastre că suntem apți și
vrednici de a sta la masa Domnului. Doar în urma acestei încuviințări, putem
participa în mod biblic și corect la Cina Domnului. La acest lucru se referă Pavel
când spune: „și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta”
(1 Cor. 11:28).
2. Atunci când ne cercetăm pe noi înșine, ar trebui să ne punem următoarele
întrebări:
a) Beneficiez de salvarea Jertfei Domnului? „Acesta este trupul Meu care se dă
pentru voi” (1 Cor. 11:24).
b) Păstrez legământul cu Domnul, sfințindu-mă? „Acest pahar este legământul
cel nou, făcut în sângele Meu care se varsă pentru voi" (1 Cor. 11:25)
c) Sunt mădular activ al Trupului Domnului? „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).
d) Particip în mod regulat la Cina Domnului? „să faceţi lucrul acesta spre
pomenirea Mea” (1 Cor. 11:24).
3. Cum putem deveni vrednici să stăm la masa Domnului?
a) Vrednicia este dată de Domnul Isus. “Mulţumesc lui Hristos Isus, Domnul
nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere şi m-a pus în
slujba Lui” (1 Tim. 1:12).
b) Vrednicia se capătă prin rugăciune. “De aceea ne rugăm necurmat pentru
voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici” (2 Tes. 1:11).
c) Vrednicia se capătă aducând roade. “pentru ca, astfel, să vă purtaţi într-un
chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru, aducând roade în
tot felul de fapte bune” (Col.1:10).
d) Vrednicia se capătă prin creșterea în cunoașterea Domnului: “să vă purtaţi
într-un chip vrednic … crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu” (Col.1:10).
Fiecare întrebare ar trebui să găsească răspuns pozitiv în trăirea noastră.
Astfel “Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine, şi Eu
rămân în el” (Ioan 6:56).

MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ (6)
A CULTULUI CREȘTIN PENTICOSTAL - BISERICA APOSTOLICĂ DIN
ROMÂNIA
4. Noi credem că Dumnezeu a creat îngerii.
a. Îngerii
Îngerii sunt făpturi spirituale, create de Dumnezeu, fără păcat, puşi în slujba
Sa (Gen. 19:15; Apoc. 19:9-10). Ei îndeplinesc şi diferite slujbe „pentru cei ce
vor moşteni mântuirea" (Evr. 1:14; Luca 15:10; Fapte 10:4-6,27; 23:24 etc.).
Îngerii sunt, totodată, şi cei care duc la îndeplinire voinţa lui Dumnezeu
executând hotărârea mâniei Lui în ce priveşte pedepsirea celor răi (Mat. 13:3941,49). Sunt mai multe feluri de îngeri care poartă diferite nume, ca: Arhanghelul
Mihail, Arhanghelul Gabriel, serafimii şi heruvimii etc. Fiecare categorie are altă
însărcinare (Gen. 3:24; Isaia 6:6-7; Iuda v. 9; Luca 1:26; Iosua 5:13-15).
b. Căderea lui Lucifer şi a altor îngeri
Diavolul a fost odată luceafăr strălucitor, dar din cauza mândriei, el a căzut.
Astăzi este căpetenia îngerilor răi, care nu şi-au păstrat locul şi au căzut (Isaia
14:12-14; Iuda 6; 2 Petru 2:4).
Numele lui înseamnă defăimător şi dezbinător. El este numit diavol şi satana,
el înşeală întreaga omenire (Apoc. 12:9) şi toţi oamenii necredincioşi zac sub
puterea lui (Fapte 26:18; Apoc. 12:7-8; 2 Petru 2:4). El este stăpânul şi
dumnezeul veacului acestuia (2 Cor. 4:3-4; Ioan 14:30; Fapte 26:17-18), ucigător
de oameni (Genesa 3:4-5), părintele minciunii (Ioan 8:44), ispititorul (Matei 4:3;
1 Tes. 3:5) şi uneltitorul împotriva copiilor lui Dumnezeu (Iov 1, 9-11; Efeseni
2:16).
El a fost biruit prin jertfa lui Isus Hristos (Ioan 14:30-31; Efeseni 2:16).
Soarta lui va fi aruncarea în iazul cel de foc împreună cu îngerii lui (Mat. 25:41;
Apoc. 20:10).
(va urma)

POST ȘI RUGĂCIUNE ÎN FIECARE VINERI
CAUZE:

-

UMPLEREA CU DUHUL SFÂNT
ÎNMULȚIREA BISERICII
SFINȚIRE
SLUJBA DE DUMINICĂ

