CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 08/06
- Psalmi 18-21
Marţi, 09/06
- Psalmi 22-27
Miercuri, 10/06 - Psalmi 28-33
Joi, 11/06
- Psalmi 34-37
Vineri, 12/06
- Psalmi 38-42
Sâmbătă, 13/06 - Psalmi 43-49
Duminică, 14/06 – Psalmi 50-55

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

Apoc.21:4
Habacuc 3:17-19
Evrei 12:11
1Cor.6:11
Tit 2:14
1Ioan 1:9
Col.2:10

SÂMBĂTĂ, 13 IUNIE, ORA 13:00

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 Iunie 2015

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE

VA AVEA LOC

CUNUNIA CIVILĂ
A LUI VASY BOȘTIOG ȘI REBECA-LUISA GRĂMADĂ

VĂ AȘTEPTĂM CU BUCURIE
LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI URZICENI

PROGRAMUL SAPTAMÂNII

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

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
MARIA LUCIU - TURCIA
-

-

Libertate în vestirea Evangheliei, însoțirea Cuvântului de semne
și minuni;
Toți locuitorii Turciei care aud Cuvântul să fie născuți din nou
și integrați în biserică;
Mai mulți lucrători plini de puterea Duhului Sfânt;

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU BUCUREȘTI
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitori;
Har și plinătatea Duhului în biserici;
Mobilizarea în plantare de noi biserici în București;

-

București este capitala României cu o populație de 2.272.163 de
locuitori, fiind al șaselea oraș ca populație din Uniunea Europeană.
Credincioșii penticostali sunt în număr de 5050.

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Predică: Pastor, Costel Grămadă

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

ASCULTAREA CREDINCIOSULUI
FAȚĂ DE CINA DOMNULUI

Cina Domnului

1Cor.11:23-33
Cina Domnului este un prilej de ascultare din partea credinciosului.
Cina Domnului este un sacrament important instituit de Domnul Isus si lăsat să fie
practicat de ucenicii Săi până la revenirea Lui.
Ori de câte ori un credincios se împărtășește, el dovedește ascultare de Domnul Isus.
- El ascultă cuvintele Domnului care spun: ”Să faceți lucrul acesta...”
ASCULTAREA CREDINCIOSULUI FAȚĂ DE CINĂ ESTE ÎNTREITĂ:
I. ASCULTARE FAȚĂ DE COMEMORAREA LUI ISUS
”să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea”
Comemorare înseamnă o ceremonie solemnă menită să evoce amintirea unei
persoane sau a unui eveniment .
Împărtășania este ceremonia solemnă prin care ne amintim de moartea lui Isus
Moartea – plată pentru păcat (Rom.6:23; Is.53:5)
Moartea – o jertfă fără cusur (Ex.12:5; 1Petru 1:19)
Moartea - calea de împăcare cu Dumnezeu (Lev.17:11; Rom.5:10; Is.53:5)

Cina este o taina mare, trupul Domnului Isus
Impartit la fiecare, ce doreste a fi supus
Singele este viata, care-n jos pe cruce-a curs
Caci pe altarul din Golgota, pentru noi ca Miel s-a pus.

II. ASCULTARE FAȚĂ DE PROCLAMAREA EVANGHELIEI
”ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta sau beți din paharul acesta, vestiți
moartea Domnului”
A vesti moartea salvatoare a Domnului Isus înseamnă a proclama vestea buna a
mântuirii (Evanghelia)
- Pâinea și paharul proclamă moartea salvatoare și învierea Domnului Isus
- Evanghelia = vestea bună a mântuirii prin moartea lui Hristos.
Proclamarea Evangheliei până la revenirea lui Isus (1Cor.11:26f)
III. ASCULTARE FAȚĂ DE CONDIȚIILE BIBLICE REFERITOARE LA
CINA DOMNULUI
” oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul acesta în chip nevrednic”
Cel credincios va avea grijă să se împărtășească în chip vrednic
Ce înseamnă să te împărtășești ”în chip vrednic”?
1. Să înțelegi semnificația Cinei
Cina Domnului (comuniunea) înseamnă o împărtășire spirituală cu Domnul Isus
- Împărtășirea cu trupul lui Hristos – 1Cor.10:16b Mt.26:26
- Îpărtășirea cu sângele lui Hristos – 1Cor.10:16a Mt.26:27-28a
Sângele legământului celui nou...prin împărtășire intru din nou în leg.
Sângele care se varsă pentru iertarea păcatelor...
Ioan 6:53-57
Ce înseamnă ”în chip nevrednic”?
- să nu faci ceea ce Domnul Isus a cerut.(v.24-26
- să nu deosebești trupul Domnului (v.29: 1Cor.10:21)
Consecințe pentru cel ce nu ascultă:
- se face vinovat de trupul și sângele Domnului (v.27f)
- întărâtă pe Domnul la gelozie (1Cor.10:22a)

S-ar putea sa simt rusine, oare sa ma port smerit?
Si sa uit caci pentru mine, EL a fost batjocorit?
A dispretuit rusinea, a stat gol pe cruce sus
Sub privirile multimii, oare la asta ce-am de spus?

S-a adus ca jertfa sfinta, EL, cel fara de pacat
Ca sa scape din osinda, orce suflet vinovat,
Care astazi se caieste si se-ngroapa-n moartea Lui
Prin botez, se pocaieste primind harul Domnului.
Carnea Lui a fost zdrobita, pentru mine biciuit
Chiar inima-i fu strapunsa, de Romani batjocorit.
M-a iubit cum?.. nu stiu spune, iubire nepaminteasca
De eram doar eu in lume, tot venea sa se jertfeasca.

Sa m-aplec cu umilinta, sa ma cercetez smerit,
Nu pe altii, doar pe mine, si sa-ndrept unde-am gresit.
De-am ranit suflete care, cu-a Lui singe le-a platit,
Sa-I cer degraba iertare, ca sa nu fiu osindit.
Sa alerg la El degrabă, la izvorul cel curat
Sa-L rog cu lacrimi amare, sa ma spele de pacat.
Sa traiesc, ca-n timpul zilei lumina sa fiu mereu
Si epistola citita de cei ce-s in jurul meu.
Doamne, da-mi a Ta putere sa-Ti slujesc mereu supus,
Si de-as trece prin durere, sa privesc la cruce sus
Da-mi iubirea Ta cea sfinta, sa iubesc copiii Tai!
Ca sa pot ajunge-n ceruri, unde vor merge si ei.
Sa pot sa iert ca si Tine, nimanui vreun rau sa-i fac
Ci sa pot face doar bine, si astfel sa-Ti fiu pe plac,
Si cind voi intinde mina ca din cina sa servesc,
Amintindu-mi de-a Ta moarte, si-nvierea s-o primesc.

