CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 15/08
- Ieremia 37-39
Marţi, 16/08
- Ieremia 40-43
Miercuri, 17/08 - Ieremia 44-46
Joi, 18/08
- Ieremia 47-48
Vineri, 19/08
- Ieremia 49
Sâmbătă, 20/08 - Ieremia 50
Duminică, 21/08 – Ieremia 51-52

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

Isaia 61:6
Ps.113:5-9
Ps.121
Ps.124
Ps.32:8
Ps.89:24-26
Ps.68:19-20

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
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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 14-20 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

Myanmar
PROGRAMUL DE AZI
Dimineața predică: Prezbiter, Nicu Sandu

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

COJOCARU GICA

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

Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu de care ai nevoie ÎN FIECARE ZI
1. Biblia este umană şi totuşi divină
Biblia a fost scrisă de-a lungul unei perioade de 1600 de ani, de către aproximativ
40 de autori. Categoriile sociale ale personajelor ei sunt diverse. Scriptura este
mesajul lui Dumnezeu transmis omului. Chiar în Vechiul Testament citim de peste
2600 de ori fraze ca: „Domnul a vorbit", „Aşa vorbeşte Domnul". Dacă vrei ca
Domnul să îți vorbească, trebuie în fiecare zi să citești Cuvântul Domnului.
2. Biblia este veche şi totuşi nouă
Chiar dacă a fost scrisă în vechime, Biblia este o carte de actualitate. Aceasta
datorită faptului că, deşi veacurile au trecut, oamenii şi problemele lor au rămas
aceleaşi. Natura omului este supusă păcatului şi degradării morale. Duşmanul omului
este acelaşi şi metodele lui sunt aceleaşi. Dar şi Dumnezeu „este acelaşi ieri, azi şi în
veci".
3. Deşi contestată şi atacată, totuşi Biblia continuă să fie puternică şi
indestructibilă
Mulţi sunt cei care au contestat scrierile Bibliei şi au căutat să o distrugă sau să-i
persecute pe cei ce cred în ea. Totuşi, Biblia a supravieţuit de-a lungul secolelor,
asemenea unei stânci de neclintit în faţa valurilor puternice ale mării înfuriate.
De exemplu, Tom Paine a scris una dintre primele cărţi împotriva Bibliei, intitulată
“Epoca raţiunii”, în care încheie cu următoarele cuvinte: „Am secerat prin Biblie ca
un pădurar care trece printre copaci cu securea sa. Să încerce preoţii să mai pună la
loc copacii pe butuci, dacă mai pot”. Acestea au fost scrise cu mulţi ani în urma.
Astăzi Tom Paine este uitat, iar Biblia nu numai că “trăieşte", dar îi şi aduce pe mulţi
oameni la viaţă, arătându-le drumul spre Dumnezeu.
Nu putem menţiona decât câteva din eforturile celor ce au dorit să suprime şi să
nimicească Biblia şi pe cei ce cred în ea. Împăraţii romani au descoperit curând că
populaţia creştina îşi întemeiază credinţa lor pe Scripturi. Împaratul Diocleţian, prin
edictul imperial din anul 303 d.Cr., a ordonat ca orice exemplar al Bibliei să fie
distrus. Tot el a omorât atât de mulţi creştini şi a distrus atât de multe Biblii, încât
atunci când pentru o vreme creştinii s-au ascuns, el a crezut că a pus capăt
Scripturilor şi a bătut o monedă cu inscripţia: „Religia creştină a fost nimicită, iar
închinarea la zei a fost restaurata”. Dar numai câţiva ani mai tarziu, pe tronul
imperiului a ajuns Constantin, care a proclamat creştinismul religie de stat.
Voltaire, celebrul necredincios francez, care a murit în 1778, a prezis că la o sută
de ani de la moartea sa creştinismul va fi desfiinţat. Nici edictele imperiale, nici
eforturile aşa-zişilor oameni de ştiinţă ai ultimelor veacuri nu au reuşit să nimicească
Biblia. Ea continuă să trăiască, pentru că este susţinută de puterea lui Dumnezeu. El
nu va îngădui niciunei puteri să distrugă mesajul Său care îl are pentru om. Puterea
Bibliei se vede din influenţa pe care aceasta a avut-o de-a lungul timpului asupra
societăţii umane. Biblia nu este doar o simplă carte: “Ea este puterea lui Dumnezeu,
pentru mântuirea fiecăruia care crede” (Romani 1:16)!

MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ (7)
A CULTULUI CREȘTIN PENTICOSTAL - BISERICA APOSTOLICĂ DIN
ROMÂNIA
5. Noi credem că Dumnezeu 1-a creat pe om din ţărână.
Omul a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu: trup, suflet şi
duh (Gen. 1:26; 2:27; 1 Tes. 5:23). Omul este o trinitate.
Omul a fost creat curat şi nevinovat, el a fost aşezat în grădina Edenului ca
s-o lucreze şi s-o păzească (Gen 2:15).
El a fost înzestrat cu toate atributele unei fiinţe făcute după chipul şi
asemănarea lui Dumnezeu: sentimente, raţiune şi voinţă.
6. Noi credem că păcatul a intrat în lume datorită neascultării omului
de porunca lui Dumnezeu.
„Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: «Poţi să mănânci
după plăcere din orice pom din grădină; dar din pomul cunoştinţei binelui şi
răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri
negreşit»" (Gen. 2:16-17).
Lăsându-se ispitit de diavolul, şarpele cel vechi, prin femeie, omul a călcat
porunca pe care o primise de la Dumnezeu şi astfel, prin libera sa voinţă, a
devenit rob al păcatului, vrăjmaş al lui Dumnezeu, din care cauză a fost dat
afară din Eden şi supus suferinţei, trudei şi morţii (Gen. 3). Odată cu căderea
sa, Adam i-a tras pe toţi oamenii, care sunt urmaşii săi, în păcat. Toţi au
păcătuit (Rom. 5:10-12; Efeseni 2:1-2). Din această pricină nimeni nu se poate
mântui singur sau un frate pe fratele său (Ps. 49:7-8). Prin Harul lui
Dumnezeu, care este arătat prin Isus Hristos, omul poate fi scăpat din starea
de robie a păcatului (Rom. 5:19-21), iar necazurile, truda şi moartea pot
conlucra spre binele lui (Rom. 8:28-30; Rom. 5:3-4; Fapte 14:22).
(va urma)
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