CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 10/02
- Numeri 7-8
Marţi, 11/02
- Numeri 9-10
Miercuri, 12/02 - Numeri 11-13
Joi, 13/02
- Numeri 14-15
Vineri, 14/02
- Numeri 16-18
Sâmbătă, 15/02 - Numeri 19-21
Duminică, 16/02 – Numeri 22-24

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

Ps.68:28
Apoc.3:12
Ps.139
Isaia 43:2
Ps.62:5-7
1 Ioan 3:21
Ps.113:5-9

DESPRE BISERICĂ
„Unde este Biserica, acolo e și Duhul Sfânt și unde e Duhul Sfânt,
acolo e și Biserica.”
„Biserica este comunitatea de oameni cea mai ocrotită și iubită de
Dumnezeu”.
„Este mai lesne să se stingă soarele, decât să înceteze Biserica lui
Dumnezeu”.
SĂ NE RUGĂM PENTRU
HINDUISM

-

-

Hindușii să se întoarcă de la idoli la Duumnezeul cel viu; în
hinduism sunt 330 milioane de zei
Familii întregi să cunoască dragostea și mântuirea lui
Dumnezeu prin Hristos
Pentru familiile creștinilor uciși de militanții hinduși în ultimii
ani
Pentru mântuirea celor care prigonesc biserica lui Hristos

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
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Marți - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 17:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
17:00 – Adolescenți
18:00 – Repetiţie grup

SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL BACĂU
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
Pentru har și plănătate a Duhului în Biserici
Pasiune în evanghelizare și plantare de noi biserici

Situat în regiunea Moldova, cuprinde 3 municipii, 5 orașe și 85 de comune.
Municipiul Bacău este reședința de județ cu o populație de 177.087 locuitori.

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

MEMBRI ȘI APARȚINĂTORI
1.1 Este membru al Bisericii Penticostale Filadelfia persoana care s-a întors la
Dumnezeu cu pocăință, a mărturisit credința în Domnul Isus Hristos, în apa
botezului, acceptă Mărturisirea de credință, Statutul și Regulamentul de
ordine interioară a Bisericii Filadelfia și este înscrisă în Registrul de membri.
1.2 Calitatea de membru este personală și netransmisibilă. Un credincios nu
poate fi membru în același timp decât într-o singură Biserică.

DREPTURILE MEMBRILOR
1.3 Drepturile membrilor bisericii sunt:
a) Să participe la toate slujbele bisericii;
b) Să participe la Adunarea Generală a bisericii și să-și exprime votul atunci
când situația o cere;
c) Să li se oficieze actele de cult de care au nevoie în conformitate cu Sfânta
Scriptură;
d) Să beneficieze de asistență spirituală din partea bisericii;
e) Să fie înscriși pe lista persoanelor cu nevoi speciale și să primească
ajutor material atunci când situația o cere;
f) Să se poată transfera într-o altă biserică, la cerere.

ÎNDATORIRILE MEMBRILOR
1.4 Îndatoririle fiecărui membru:
a) Să trăiască în conformitate cu învățătura Sfintei Scrispturi și să respecte
Statutul, Mărturisirea de credință și Regulamentul de ordine interioară;
b) Să respecte slujitorii bisericii și să acționeze în unitate pentru împlinirea
misiunii bisericii;
c) Să susțină activitățile bisericii atât prin participare activă, cât și financiar;
d) Să susțină biserica locală prin post și rugăciune;
e) Să frecventeze cu regularitate serviciile divine și să își aducă contribuția
potrivit lucrării încredințate fiecăruia.

DISCIPLINAREA MEMBRILOR
1.5 Membrii bisericii sunt supuși disciplinei acesteia atunci când nu își
îndeplinesc îndatoririle de membru.
Formele de disciplinare:
a) mustrare personală;
b) mustrare în fața comitetului bisericii;
c) retragerea unor drepturi (dreptul de a sluji în biserică, dreptul de a
participa la Cina Domnului pe o perioadă determinată);
d) mustrare în fața Adunării Generale a membrilor bisericii;
e) retragerea dreptului de membru;
f) excluderea din comunitate
Scopul disciplinării este pentru a ajuta la îndreptare și însănătoșire spirituală.

STANDARDELE BISERICII
Legea lui Dumnezeu nu se schimbă, dar unde Dumnezeu a lăsat libertate comunitatea
poate pune standarde care trebuie ajustate în funcție de cultură și timpul în care trăim.
Biserica Filadelfia încurajează manifestarea ”slobozeniei în Hristos” atât în serviciile
religicoase, cât și în viața personală a membrilor ei, cu condiția respectării normelor
de morală creștină (Romani 14).
Totuși, exprimarea libertății în Hristos, exclude și condamnă câteva practici
păcătoase care sunt obiect al disciplinării din partea bisericii:
- avortul provocat;
- fumatul în orice formă (țigară, pipă, mestecarea tutunului);
- consumul de băuturi alcoolice și consumul de droguri;
- ”consumarea” literaturii pornografice și a mijloacelor audio-vizuale de natură
pornografică;
- Dansul care provoacă în mod deliberat dorințe sexuale în cei care practică
sau în cei care asistă;
- Jurămintele (în afara celor oficiale), injuriile, blestemele, limbajul obscen,
minciuna, bârfa și orice altă atitudine care contravine moralei;
- Flirtul, exprimarea fizică a sentimentelor înainte de căsătorie și relațiile
sexuale premaritale;
- Relațiile extraconjugale (hărțuire sexuală, adulter, etc.), abuzul sexual al
copiilor, homosexualitatea, nudismul și alte deviații de comportament sexual;
- Vestimentația indecentă și igiena necorespunzătoare. Modul în care ne
îmbrăcăm trebuie să reflecte simplitate și decență (1Tim.2:9; 1Petru 3:3;
1Cor.10:32; 11:14). Hainele nu trebuie să direcționeze atenția spre trup întrun mod senzual;
- Exagerarea folosirii fardurilor, a vopsirii părului și a purtării bijuteriilor;
- Purtarea semnelor zodiace sau a simbolurilor satanice;
- Practicarea jocurilor de noroc și a vrăjitoriei, consultarea vrăjitorilor, a
horoscoapelor, a zodiacelor, a cărților în vederea ghicirii viitorului,
interpretarea viselor, magia neagră și albă, chemarea morților, practicarea
spiritismului, practicarea ritualurilor oculte (satanism, New Age);
- Obiceiul de a asculta muzică și de a viziona filme care exprimă violență,
promiscuitate sexuală, manifestări și ritualuri satanice și de rebeliune față de
structurile de autoritate;
- Divorțul și recăsătoria (cu excepția situațiilor justificate biblic);
- Bătaia și abuzul fizic sau psihic al partenerului de căsătorie, al părinților, al
copiilor sau al handicapaților;
- Oferirea de pomeni și ritualuri legate de cultul morților;
- Tentativa de sinucidere, omuciderea de orice fel, inclusiv eutanasia;
- Oficierea botezului sau a altor acte de cult la persoane care trăiesc în
concubinaj sau duc o viață în afara normelor de morală creștină.
Galateni 5:13 – ”Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai, nu faceți din
slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în
dragoste.”

