CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
Luni, 17/10
- Marcu 12-13
Marţi, 18/10
- Marcu 14
Miercuri, 19/10 - Marcu 15-16
Joi, 20/10
- Luca 1-2
Vineri, 21/10
- Luca 3-4
Sâmbătă, 22/10 - Luca 5-6
Duminică, 23/10 – Luca 7-8

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

Rom. 6:14
Isaia 54:17
Ps.100:3
2Cor.12:9,10
Ps.89:24-25
Zah. 10:12
Ier. 15.20

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
Pastor Costel Grămadă, tel: 0722596871

Buletin Duminical
16 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 16 - 22 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

Persoanele traficate sexual
PROGRAMUL DE AZI
Dimineața predică: Pastor Costel Grămadă

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

IONIȚĂ EVENUȚA

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

Ce rol are Cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră?
Cuvântul Său este viu şi rămâne în veac. El continuă să aibă un rol esenţial în
viaţa noastră, iar dacă îi acordăm locul pe care acesta îl merită, noi vom avea
numai de câştigat.
1. Rolul de generator al vieţii. În sensul acesta Cuvântul lui Dumnezeu este:
 Sămânţă. Cuvântul lui Dumnezeu dă naştere vieţii spirituale: ,,fiindcă aţi fost
născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu
poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în
veac” (1Pet.1:23).
 Hrană. Cuvântul lui Dumnezeu întreţine viaţa spirituală. „Drept răspuns,
Isus i-a zis: Este scris: Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt
care iese din gura lui Dumnezeu” (Mat.4:4). ,,Deschid gura şi oftez, căci Sunt
lacom după poruncile Tale” (Ps.119:131).
 Sabie. Cuvântul lui Dumnezeu nu numai că generează viaţa spirituală şi o
întreţine, dar o şi protejează de duşmanii ei. ,,Luaţi şi coiful mântuirii şi
sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu” (Efes.6:17).
2. Rol de indicator al stării vieţii spirituale. Cuvântul lui Dumnezeu ne
arată unde suntem, unde ar trebui să fim şi cum ajungem acolo. Ca
indicator spiritual Cuvântul lui Dumnezeu este:
 Oglindă. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată starea în care ne aflăm. Ne
prezintă imaginea reală pe care o avem înaintea lui Dumnezeu. Iată
cuvintele lui Iacov: ,,Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători,
înşelîndu-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte
cu fapta, seamănă cu un om, care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă; şi,
după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era” (Iacov 1:22-24).
 Lumină pe cărare. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată drumul pe care trebuie
să îl parcurgem de unde suntem până unde ne vrea Dumnezeu să fim.
Psalmul 119:105 spune astfel: ,,Cuvântul Tău este o candelă pentru
picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea”.
3. Rol de modelator. În acest sens Cuvântul lui Dumnezeu este:
 Ca un foc și ca un ciocan. Dumnezeu, prin Cuvântul Său, ne prelucrează și
ne zdrobește, îndemnându-ne să înlăturăm toate lucrurile care nu
corespund cu voia lui Dumnezeu. Iată ce spune Ieremia 23:29 „Nu este
Cuvântul Meu ca un foc, zice Domnul, şi ca un ciocan care sfărîmă stânca?”
Este necesar ca preocuparea de bază a noastră să fie: citirea Scripturii
(Apoc.1:3), studierea ei (Fap.17:11), meditare (Ps.1:1-2), memorare
(Ps.119:9-11), aplicare (Iacov.1:22) şi propovăduire (2 Tim.4:1-2).

MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ (16)
A CULTULUI CREȘTIN PENTICOSTAL - BISERICA APOSTOLICĂ
DIN ROMÂNIA
b. Postul
Postul este abţinerea de la întrebuinţarea mâncării şi băuturii de orice fel
(Mat. 4:2), pe un timp mărginit, hotărât de fiecare în parte, după nevoile şi
puterea sa (Isaia 58:5; Fapte 9:9).
Postul are drept scop înfrânarea trupului în vederea obţinerii anumitor
biruinţe spirituale (2 Cor. 6:5, 11:27; Fapte 13:2-3, 14:23; Marcu 9:29; 1 Cor.
7:5). Timpul hotărât pentru post este strâns legat de rugăciune. A posti fără a
stărui în rugăciune şi fără a rezolva divergenţele cu semenii noştri este numai
o formă de evlavie, căreia îi lipseşte puterea (Marcu 9:28 29; Fapte 13:2-3;
Isaia 58:6-7). Nimeni nu poate fi obligat să postească.
13. Noi credem că botezul în apă, care se acordă persoanelor care
cred şi care s-au întors la Dumnezeu, trebuie efectuat printr-o singură
cufundare în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt.
Botezul în apă este rânduit de însuşi Domnul nostru Isus Hristos (Mat.
28:19). El este un simbol al morţii faţă de păcat, al învierii la o viaţă nouă în
Hristos (Rom. 6:1-4). ÎI pot primi cei care cred şi mărturisesc credinţa (Marcu
16:16, Fapte 8:36). Prin botezul în apă credinciosul este adăugat la numărul
membrilor Bisericii lui Dumnezeu (Fapte 2:38-47, Fapte 10:47-48, 1 Petru
3:21).
Credinciosul care s-a botezat trebuie să ducă întotdeauna o viaţa curată şi
sfântă, trăind după învăţăturile Evangheliei (Matei 28:20, Fapte 2:42, Evrei
3:14). Botezul se primeşte o singură dată prin cufundarea în apă, iar în cazul
când acest act nu a fost îndeplinit după Cuvântul Sfintei Scripturi, se poate
face a doua oară (Fapte 19:2-6).
(va urma)

POST ȘI RUGĂCIUNE ÎN FIECARE VINERI
CAUZE:

-

UMPLEREA CU DUHUL SFÂNT
ÎNMULȚIREA BISERICII
SFINȚIRE
SLUJBA DE DUMINICĂ

