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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
13 Noiembrie 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 13-19 noiembrie 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

Tanzania
PROGRAMUL DE AZI
Dimineața predică: Diacon Brumă Octavian

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

SANDU CONSTANTIN (Manasia)

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

Așteptările lui Hristos
1Petru 4:1-11
Oamenii au așteptări: au așteptări de la președinte, de la Guvern, de la Parlament,
părinții au așteptări de la copii, copiii au așteptări de la părinți, soția, de la soț și soțul
de la soție. Orice persoană trăiește cu niște așteptări. Din textul de azi dorim să
vedem ce așteătări are Hristos de la noi.
1. Să ne înarmăm cu gândirea lui Hristos v.1
Gândul lui Hristos a fost caracterizat de (Fil 2:5)
- smerenie
- slujire
- sacrificiu
2. Să renunțăm la o viață păcătoasă v.3
- viață condusă de pofte
- viață condusă de distracție
3. Să veghem în rugăciune v.7
- pentru că sfârșitul este aproape
- pentru că un om înțelept se roagă
4. Să arătăm dragostea față de aproapele v.8
Ce înseamnă să iubești pe aproapele ? (Luca 10:25-37)
- să ajuți pe oricine
- să ajuți oricând
- să ajuți oricât te-ar costa
Motivația pentru iubirea aproapelui oferită de apostolul Petru este că ”dragostea
acoperă o sumedenie de păcate”
5. Să slujim cu darul primit v.10
Darurile spirituale din 1Corinteni 12.8-11
Principii biblice de folosire a darurilor 1Cor 12.12-31
- Principiul unității în diversitate - 1Cor.12:12-14
- Principiul mulțumirii cu ceea ce ești și ai primit - 1Cor.12:15-16
- Principiul acceptării altora - 1Cor.12:17-20
- Principiul interdependenței, sau al complementării - 1Cor.12:21-22.
- Principiul respectului și al prețuirii - 1Cor.12:23-25/a
- Principiul ajutorării și al empatiei - 1Cor.12:25/b-27.
6. Să glorificăm pe Dumnezeu v.11
- în toate lucrurile să căutăm ca Dumnezeu să fie onorat
- El este cel care deține slava și puterea
Concluzie: Așteptările lui Hristos trebuie împlinite de fiecare persoană!

MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ (20)
A CULTULUI CREȘTIN PENTICOSTAL - BISERICA APOSTOLICĂ DIN
ROMÂNIA
17. Noi credem că lucrarea Duhului Sfânt se manifestă în cele nouă
daruri.
În urma botezului cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt împarte cum El voieşte
diferite daruri duhovniceşti. Sfânta Scriptură ne vorbeşte despre nouă daruri,
şi anume: vorbirea despre înţelepciune, vorbirea despre cunoştinţă, credinţa,
darul tămăduirilor, puterea de a face minuni, deosebirea duhurilor, proorocia,
vorbirea în felurite limbi şi tălmăcirea limbilor (1 Cor. 12:1-10). Toţi
credincioşii trebuie să aibă o măsură oarecare de înţelepciune, cunoştinţă şi
credinţă. Aceasta prin Cuvântul lui Dumnezeu (Romani: 12:2; Ioan 5:39; Mat.
22:29; Romani 10:17).
Darurile Duhului Sfânt sunt supranaturale şi desăvârşite în lucrarea lor.
Exemple: Fapte 8:20; 2 Petru 3:16; Marcu 16:17-18. Credinţa în Domnul Isus
Hristos care face parte din roada Duhului (Galateni 5:22) trebuie s-o aibă toţi
credincioşii, însă nu toţi primesc darul credinţei (Fapte 3:16). La fel, la
primirea botezului cu Duhul Sfânt toţi credincioşii vorbesc în limbi noi, însă
nu toţi au darul de a vorbi în felurite limbi (1 Cor. 12:29-30).
Darul vorbirii în limbi se foloseşte potrivit cu cele scrise în 1 Cor. 14:2728. În Biserică trebuie să existe daruri, pentru că ele sunt rânduite şi puse de
Dumnezeu pentru zidirea ei sufletească (1 Cor. 12:28); nu primesc toţi
credincioşii, ci fiecăruia Duhul Sfânt îi împarte cum voieşte (1 Cor. 12:29-39).
Cuvântul lui Dumnezeu ne cere să urmărim dragostea şi să râvnim şi după
darurile duhovniceşti (1 Cor. 14:1).
(va urma)
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