PROMISIUNILE LUI
DUMNEZEU
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ

CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
Luni, 21/11
- Fapte 24-26
Marţi, 22/11
- Fapte 27-28
Miercuri, 23/11 - Romani 1-3
Joi, 24/11
- Romani 4-7
Vineri, 25/11
- Romani 8-10
Sâmbătă, 26/11 - Romani 11-14
Duminică, 27/11 – Romani 15-16

Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

Matei 24:13
Ps.138:7
Ioan 6.35
Ps.37:18
Ps.34.19
Rom. 8:28
Ps.6:9

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
20 Noiembrie 2016

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

VIZIUNEA BISERICII:

CÂȘTIGAREA PENTRU HRISTOS A 2000 DE
SUFLETE DIN ORAȘUL URZICENI
u

PROGRAM DE RUGĂCIUNE PENTRU BISERICA PERSECUTATĂ
- 2016 În perioada 20-26 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

Tunisia
PROGRAMUL DE AZI
Dimineața predică: Pastor Costel Grămadă

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

SANDU VICTORIȚA

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

PRINCIPII PENTRU CRESTEREA COPIILOR
2 Împ.4:1-7

I. PRINCIPIUL PROTECȚIEI v. 1b
- ea nu a vrut să dea pe cei doi fii ai săi să devină sclavi
Mijloace de protecție:
1. Rugăciunea
Rugăciunea este cea mai puternică protecție pentru familiile noastre
v. 1a ”Femeia a strigat lui Elisei!
Gen.21:16 – ”Agar a ridicat glasul și a început să plângă”
Dumnezeu îți va răspunde atunci când strigi ptr casa ta...copiii tăi.
2. Supravegherea
Prin a-i ține aproape de tine...lângă tine... de mână v. 4a
- protecție emoțională – arătând dragoste, milă
- protecție fizică - ”Ia copilul și ține-l de mână” Gen.21:18

II. PRINCIPIUL CASEI
Acasă era soluția pentru ea. v.2 - ”Ce ai acasă?”
Casa ta oferă soluția cea mai bună
Întotdeauna trebuie să ai o soluție proprie – a casei - pentru probl. familiei tale.
Mai întăi vasul tău plin, apoi vasele goale ale vecinilor
Casa ta are valoarea cea mai mare
- ce ai tu acasă este mult mai valoros decât ce este afară și nu este al tău.
Casa ta trebuie să fie un exemplu ptr copii
- ”Ce faci se aude mai tare decât ce spui”

III. PRINCIPIUL RESPONSABILITĂȚII
v.4, 6 – ”Femeia turna ulei, iar copiii apropiau vasele.”
De fiecare dată, naşterea unui copil aduce cu ea și responsabilități
Fariseii aveau o învăţătură bună care spunea:
„Fiecare casă templu, fiecare masă altar şi fiecare părinte un preot”
Câteva responsabilități:
- Indruma-i pe cale pe care trebuie sa mearga; deprinde-i sa cunoasca Biblia;
deprinde-i cu obiceiul rugaciunii; cu obiceiul ascultarii; cu obiceiul credintei; cu
obiceiul de a spune intotdeauna adevarul ....

MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ (21)
A CULTULUI CREȘTIN PENTICOSTAL - BISERICA APOSTOLICĂ DIN
ROMÂNIA
18. Noi credem că atât naşterea din nou cât şi botezul cu Duhul Sfânt
trebuie să fie urmate de roada Duhului Sfânt.
Roada Duhului Sfânt este recolta unei vieţi sfinte, după ce am devenit copiii
lui Dumnezeu, născuţi din nou, cârmuiţi de Duhul Sfânt în toate privinţele
(Galateni 5:22-23). Odată cu naşterea din nou, roada Duhului începe să iasă în
evidenţă în viaţa credinciosului (1 Ioan 5:18; Tit 3:8). Fiecare credincios născut
din nou, botezat cu Duhul Sfânt trebuie să aibă din prisos în viaţa sa roada
Duhului Sfânt (Galateni 5:22-23; Matei 7:16-20).
19. Noi credem în vindecările divine.
Vindecările divine (supranaturale) intră tot în planul de mântuire înfăptuit pe
Golgota prin jertfa de ispăşire a Domnului nostru Isus Hristos (Matei 8:16- 17).
Vindecarea se poate obţine prin credinţă personală (Luca 8:48), prin darul de
vindecare (1 Cor. 12:9; Fapte 3:6) şi prin rugăciunea rostită cu credinţă în urma
ungerii cu ulei a bolnavilor, după cele scrise în Iacov 5:14-16.
Sfânta Scriptură ne arată că bolile sunt urmarea păcatului şi chiar dacă n-ar fi
păcătuit cel bolnav, totuşi sunt o urmare a căderii primului om (Genesa 3:13;
Deuteronom 28:15-62; Ioan 5:14). Deoarece bolile şi suferinţele sunt consecinţele
căderii în păcat, vindecarea intră, pentru cei ce cred, în acelaşi plan de mântuire
ca şi iertarea păcatelor. Domnul Isus a răstignit pe Golgota atât păcatele şi
fărădelegile noastre, cât şi bolile şi suferinţele noastre (Isaia 53:4-5).
Ungerea cu untdelemn este orânduită numai pentru credincioşi. Ea se face de
către prezbiteri ordinaţi, atunci când bolnavul o cere (Iacov 5:14-16). După
ungere se face rugăciune cu punerea mâinilor (Marcu 16:17-18; 6:12-13). Biblia
nu opreşte pe nimeni să se lase consultat de medici şi să le urmeze indicaţiile în
caz de boală (Marcu 2:17).
(va urma)

POST ȘI RUGĂCIUNE ÎN FIECARE VINERI

IV. PRINCIPIUL BINECUVÂNTĂRII
v. 7 – Dumnezeu nu-ti dă doar pentru a-ți plăti datoriile, ci mai mult.
- ca să trăiești tu și fiii tăi
Gen.21:19 –Dumnezeu i-a deschis ochii lui Agar și ea a văzut un izvor de apă.
- Dumnezeu i-a dat ce avea nevoie
Dumnezeu te binecuvântează exact cu ceea ce ai nevoie.
Prov. 10:22 ”Binecuvântarea Domnului îmbogățește, și El nu lasă să fie urmată de
niciun necaz”.

CAUZE:

-

UMPLEREA CU DUHUL SFÂNT
ÎNMULȚIREA BISERICII
SFINȚIRE
SLUJBA DE DUMINICĂ

