CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 18/07
- Isaia 12-14
Marţi, 19/07
- Isaia 15-19
Miercuri, 20/07 - Isaia 20-24
Joi, 21/07
- Isaia 25-28
Vineri, 22/07
- Isaia 29-31
Sâmbătă, 23/07 - Isaia 32-34
Duminică, 24/07 – Isaia 35-37

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

1 Ioan 4:9-10
Isaia 54:13-14
Ps.48
1Ioan 1:7,9
Isaia 30:18
Prov.10:22
Apoc. 2:17

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
17 Iulie 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 17-23 iulie, 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

Maldive
PROGRAMUL DE AZI
Dimineața predică: Prezbiter, Nicu Sandu

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

BOȘTIOG BECKY ȘI VASY

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

Înlătură piedicile care stau în calea umplerii cu Duhul Sfânt
Sunt mai multe motive principale pentru care unii credincioși nu sunt
botezaţi sau umpluți cu Duhul Sfânt :
1) Ei consideră că nu sunt vrednici pentru a primi botezul cu Duhul
Sfânt. Dar, cu cât te simţi mai nevrednic, mai păcătos și apelezi la harul lui
Dumnezeu, cu atât eşti mai potrivit să primeşti botezul cu Duhul Sfânt,
deoarece darurile lui Dumnezeu sunt oferite celor care se simt nevrednici să
le primească.
2) Ei nu cred că Dumnezeu este bun – şi oferă daruri gratuite celor care I
le cer. Ei consideră că trebuie să plătească un preţ – să facă fapte bune
precum postul şi rugăciunea îndelungate înainte de a primi ceva. Dar darurile
lui Dumnezeu sunt gratuite – fie că e vorba de iertarea păcatelor sau botezul
cu Duhul Sfânt. Nici unul din darurile lui Dumnezeu nu poate fi
cumpărat. Mulţi credincioşi consideră că a avea credinţă este foarte dificil.
3) Ei nu însetează. Nu sunt destul de disperaţi după botezul sau umplerea
Duhului Sfânt. Isus a rostit o pildă despre un om care a bătut la uşa vecinului
său în mod insistent, până a primit ce dorea. Isus a spus că Tatăl ceresc va
oferi Duhul Sfânt celor care-L cer, caută şi bat ca omul acesta (Luca 11 :13).
4) Aşteaptă experienţe (limbi sau fiori) similare celor despre care au
auzit la alţii. Nu vor să-L lase pe Dumnezeu să hotărască ce dar sau
manifestare li se potriveşte. Botezul cu Duhul Sfânt se primeşte prin credinţă.
Cere şi vei primi (Gal. 3:2; Luca 11:9-13). Nu aştepta după sentimente. Cere-I
lui Dumnezeu să-ţi dea o siguranţă. Lasă-L pe El să hotărască ce ţi se
potriveşte mai bine. Nu ţi-a dat o siguranţă a faptului că păcatele tale sunt
iertate şi că eşti copilul Său ? În acelaşi fel, El te poate asigura că ai fost
umplut cu Duhul Sfânt. Nu ai nevoie doar de o experienţă, ci de puterea
Duhului manifestată în mod continuu în viața ta (Fapte 1:8).
5) Au fost convinşi intelectual de argumente teologice că au fost botezaţi
cu Duhul Sfânt când au fost născuţi din nou. Chiar dacă sunt înfrânţi, fără
putere, goi şi neroditori, ei continuă să creadă această decepţie teologică.
Așadar, cine ÎNSETEAZĂ și CREDE, PRIMEŞTE botezul cu Duhul Sfânt.

MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ (3)
A CULTULUI CREȘTIN PENTICOSTAL - BISERICA APOSTOLICĂ DIN
ROMÂNIA

2. Noi credem într-un Dumnezeu în trei persoane: Tatăl, Fiul şi
Duhul Sfânt.
b. Dumnezeu Fiul
El (Isus) este Fiul lui Dumnezeu (Luca 1:32) şi totodată şi Fiul omului
(Matei 9:6; Marcu 2:28). Prin Duhul Sfânt S-a întrupat şi S-a născut prin
fecioara Maria (Luca 1:34-35), venind în lume ca om. El ni L-a descoperit pe
Dumnezeu ca Tată (Mat. 5:16; Ioan 4:23). „Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca
să nimicească lucrările diavolului" (1 Ioan 3:8).
El a venit pe pământ: să ridice păcatele celor ce vor crede în El (Ioan
1:29), să sufere (Isaia 53:3-10; Matei 16:21), să moară pentru noi (Rom. 5:8),
să ne împace cu Dumnezeu (Col. 1:20), să ne mântuiască (Ioan 12:47).
Sângele lui Isus Hristos ne curăţeşte de orice păcat (1 Ioan 1:7). A înviat a
treia zi după Scripturi (1 Cor. 15:4). S-a înălţat la cer şi a şezut la dreapta lui
Dumnezeu (Marcu 16:19). El mijloceşte pentru credincioşi, pregătindu-le loc
în cer (Ioan 14:3). El este Cel dintâi înviat dintre cei morţi (Col. 1:18). Prin
înviere a primit un corp schimbat într-o stare de slavă (Ioan 20:12-20; Filipeni
3:21). El va veni a doua oară pentru ridicarea Bisericii Sale de pe pământ şi
pentru judecata lumii (Matei 25:31-33).
El este judecătorul celor vii şi al celor morţi (Fapte 10:42; Ioan 5:22).
.
(va urma)

POST ȘI RUGĂCIUNE ÎN FIECARE VINERI
CAUZE:

-

UMPLEREA CU DUHUL SFÂNT
ÎNMULȚIREA BISERICII
SFINȚIRE
SLUJBA DE DUMINICĂ

