CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 22/08
- Plângerile lui Ier. 1-2
Marţi, 23/08
- Plângerile lui Ier. 3-5
Miercuri, 24/08 - Ezechiel 1-4
Joi, 25/08
- Ezechiel 5-8
Vineri, 26/08
- Ezechiel 9-12
Sâmbătă, 27/08 - Ezechiel 13-15
Duminică, 28/08 – Ezechiel 16-17

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

Ioel 2:26
Ps.18:39-40
Ps.41:1-3
1 Ioan 3:21
Isaia 41:10
Ps.44:4-8
Ps.22:26

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
21 August 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 21-27 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

Nigeria
PROGRAMUL DE AZI
Dimineața predică: Pastor, Costel Grămadă

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

CROSMAN GHEORGHE

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

Gânduri celebre despre Biblie
Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea.
(Coloseni 3:16)

„În această închisoare a lumii, Biblia este fereastra prin care putem să privim
în eternitate”.
„Niciodată să nu lași cărțile bune să ia locul Bibliei. Adapă-te din Izvor, nu
din șuvoaiele care izvorăsc din Izvor”.
„Dumnezeu este pretutindeni. Totuși, El nu vrea ca tu să-L găsești în altă
parte, ci în Cuvant. Caută-L și-L vei înțelege corect. Altfel, îl ispitești pe
Dumnezeu și înalți idolatria. De aceea, El a stabilit o anumită metodă pentru
noi. Aceasta ne invată cum și unde să-L căutăm și să-L găsim, și anume în
Cuvânt” – Martin Luther.
„Nu am rămas niciodată fără Biblie” – John Bunyan.
„Sunt omul unei singure Cărți” – John Wesley.
„Nu vom putea niciodată să distrugem legile lui Dumnezeu; ne putem însă
distruge foarte ușor pe noi înșine încercând să le încălcăm”.
„Am citit multe cărți, dar când deschid Biblia, am impresia că mă citește ea
pe mine”.
„Scriptura ne învață cel mai bun fel de a trăi, cel mai nobil fel de a suferi și
cel mai liniștit mod de a muri”.
„Biblia te va despărți de păcat, sau păcatul te va despărți de Biblie”.

MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ (8)
A CULTULUI CREȘTIN PENTICOSTAL - BISERICA APOSTOLICĂ DIN
ROMÂNIA
6. Noi credem că păcatul a intrat în lume datorită neascultării omului
de porunca lui Dumnezeu.
Păcatul venit în lume prin neascultarea primilor oameni a afectat întreaga
omenire (Rom. 5:19).
Păcat este orice încălcare a Cuvântului, voinţei şi poruncii lui Dumnezeu
(Rom. 3:23; Gal. 5:19-21). Omul păcătuieşte prin omiterea împlinirii binelui
cerut de Dumnezeu sau prin comiterea lucrurilor împotriva voii Sale.
Păcat este orice fel de faptă care întinează trupul, sufletul şi duhul: curvia
şi preacurvia, necumpătarea, trândăvia, îmbuibarea, împovărarea cu gânduri
lumeşti, gânduri rele, sinuciderea, avorturile, vorbirea de rău, vrajba,
minciuna, făţărnicia, furtul, înşelătoria, neajutorarea sfinţilor în caz de nevoie,
precum şi chinuirea animalelor (Gen. 38:2-10; Prov. 12:10; Rom. 12:13; Gal.
5:19-21; Apoc. 21:8).
La fel este păcat: necredinţa, nepăsarea, nesocotirea harului venit prin Isus
Hristos, lipsa temerii de Dumnezeu, luarea în deşert a Numelui Său, idolatria,
superstiţiile, vrăjitoriile etc.
Păcatul, o dată înfăptuit, este urmat de consecinţe (Gal. 6:8). El este boldul
morţii şi atrage după sine pedeapsa veşnică a lui Dumnezeu (Apoc. 22:15;
21:8). Plata păcatului este moartea (Rom. 6:23).
(va urma)

POST ȘI RUGĂCIUNE ÎN FIECARE VINERI

„Biblia ar trebui să fie pâinea zilnică şi nu prăjitura pentru ocazii festive”.
„Biblia nu este învechită, nici modernă, ci ea este eternă”.
„Alte cărți ne-au fost date pentru informarea noastră, dar Biblia ne-a fost
lăsată pentru transformarea noastră”.
„Oamenii nu resping Biblia pentru că aceasta se contrazice pe sine, ci pentru
că îi contrazice pe ei”.

CAUZE:

-

UMPLEREA CU DUHUL SFÂNT
ÎNMULȚIREA BISERICII
SFINȚIRE
SLUJBA DE DUMINICĂ

