CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
Luni, 10/10
- Matei 25-26
Marţi, 11/10
- Matei 27-28
Miercuri, 12/10 - Marcu 1-3
Joi, 13/10
- Marcu 4-5
Vineri, 14/10
- Marcu 6-7
Sâmbătă, 15/10 - Marcu 8-9
Duminică, 16/10 – Marcu 10-11

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

Ps.6:9-10
Isaia 58:11
Mc. 16:7
Ps.18:32-36
Mica 5:7
Deut.30:9-10
Ps.8:3-6

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
09 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 09 - 15 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

Somalia
PROGRAMUL DE AZI
Dimineața predică: Prezbiter Nicu Sandu

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

HODUȚ LINA

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

RENUNȚĂ LA ACELE

LUCRURI CARE ÎȚI SLĂBESC CREDINȚA
1. O gândire preocupată mai mult de lucrurile pământești decât de cele
ceresti.
Pentru a crește în credință, mintea noastră trebuie să fie preocupată de
„lucrurile de sus”. Pavel spune în Col.3:1-2: „Dacă deci aţi înviat împreună cu
Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui
Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ”.
2. Lipsa de la părtășia frățească
Dacă vrem să avem o credință puternică, nu trebuie să neglijăm părtășia
frățească de la biserică. Fapte 2:46 ne arată că „toţi împreună erau nelipsiţi de la
Templu”. Părtășia de la biserică aduce mari beneficii sufletului nostru, de aceea
nu trebuie neglijată. Apostolul Ioan ne indeamna să „avem părtășie unii cu alții”,
astfel: „Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim şi nu
trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină,
avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice
păcat (1Ioan 1:6-7).
Dacă lipsești în mod intenționat și constant de la întâlnirile pe care le are
biserica locală, acest lucru aduce mari dezavantaje pentru sufletul tău, și anume:
a) aduce descurajare
b) aduce lipsa de pasiune pentru lucrurile spirituale.
c) aduce izolare
d) pierzi ocazia intalnirii cu Hristos
e) nu poti creste spiritual
3. Trăirea în tovărășie cu lumea
Pavel spune în 1Cor.15:33: „Nu vă înşelaţi: „Tovărăşiile rele strică obiceiurile
bune”. Nu putem să ne izolăm de lume, dar putem trăi altfel decât ea. Isus se ruga
Tatălui astfel: „Nu te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de cel rău” (Ioan 17:15).
În fiecare zi suntem puși în fața unor alegeri: fie să iubim lucrurile lumii, fie să
iubim să facem voia lui Dumnezeu. „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume.
Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în
lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl,
ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în
veac” (1Ioan 2:15-17).
4. Lipsa de cunoastere reala a lui Dumnezeu
Isus a spus: „Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul
Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 17:3). Atunci
când Îl cunoaștem în mod real pe Dumnezeu și experimentăm puterea Sa în viața
noastră, vom avea o viață de credință puternică și stabilă.

MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ (15)
A CULTULUI CREȘTIN PENTICOSTAL - BISERICA APOSTOLICĂ
DIN ROMÂNIA
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 poate fi individuală (Daniel 6:10) şi comună (Fapte 4:24).
Rugăciunea în comun (cu toţi odată) este o moştenire din felul de închinare al
ucenicilor (Fapte 4:24). În Biserică se pot folosi tot felul de rugăciuni, spre
exemplu se poate ruga unul, doi sau trei pe rând, şi ceilalţi să-1 însoţească,
spunând „amin" la rugăciunile care se înalţă (1 Cor. 14:16). La fel se poate
folosi şi rugăciunea în comun, care dă posibilitatea ca toţi credincioşii să se
roage în acelaşi timp şi fiecare după nevoia sa. Rugăciunea în comun făcută în
chip ordonat produce o armonie cerească, ca zumzetul miilor de albine în
acelaşi stup (1 Cor. 14:33,40). Pentru zidirea sufletească a tuturor este mai
potrivit a se ruga două sau trei persoane pe rând (Filip. 2:4).
Dumnezeu ascultă rugăciunea celor drepţi, făcută cu credinţă (Iacov 5:1516; Marcu 11:24; Matei 18:19). Botezul cu Duhul Sfânt şi vindecările de boli
sunt răspunsuri la rugăciunile noastre (Luca 11:13; Fapte 8:14-15).
Rugăciunile pot fi şi împiedicate prin viaţa netrăită după Cuvântul lui
Dumnezeu sau prin păcate ascunse şi nemărturisite (1 Petru 3:7; Iacov 5:16; 1
Ioan 1:9; Iosua 7:10-26; Prov. 28:13).
Biblia opreşte închinarea la sfinţi şi la îngeri (Apoc. 19:10; Coloseni 2:18;
Fapte 10:26-27). Sfinţii ne pot sluji numai ca model prin felul lor de viaţă
(Evrei 13:7; 6:11-12). Mijlocitori în rugăciunile credincioşilor sunt Domnul
Isus Hristos şi Duhul Sfânt (Ioan 14:16; 1 Tim. 2:5; Evrei 7:25).
(va urma)

POST ȘI RUGĂCIUNE ÎN FIECARE VINERI
CAUZE:

-

UMPLEREA CU DUHUL SFÂNT
ÎNMULȚIREA BISERICII
SFINȚIRE
SLUJBA DE DUMINICĂ

