CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 22/09
- Mica 5-7
Marţi, 23/09
- Naum 1-3
Miercuri, 24/09 - Habacuc 1-3
Joi, 25/09
- Țefania 1-5
Vineri, 26/09
- Hagai
Sâmbătă, 27/09 - Zaharia 1-5
Duminică, 28/09 – Zaharia 6-10

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

Ps.9:9-10
Prov.3:25-26
Ps.103:1-11
Mt.6:33
Ps.105:24
1 Ioan 5:14-15
2 Sam. 7:3

Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul
celor ce își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:
Marți, 23 Septembrie – Rusen Gica

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU
DANIEL ȘI SIMONA – MISIONARI ÎN ASIA
Sănătate
Protecție fizică, spirituală și emoțională
Pentru lucrările în care sunt implicați
Călăuzirea Duhului Sfânt
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL OLT
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
Pentru har, unitate și plinătate a Duhului în Biserici
Biserici puternice și pline de Duhul Sfânt în fiecare oraș și
localitate

Situat în Oltenia, înregistrează o populație de 415.530 locuitori.
Municipiul Slatina este reședința de județ cu o populație de 791.71
locuitori

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 Septembrie 2014

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seară-Borănești
Miercuri - Grupul surorilor
Joi, 18:00 – Rugăciune
Sâmbătă seara – Borănești
Sâmbătă - Urziceni
18:00 – Adolescenți
19:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI
Predică: Pastor Lowe Knopp, Flen-Suedia
Vizita și slujirea unui grup din ”Centrumkyrkan” – Flen, Suedia

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

Pastor: Costel Grămadă

NU TE MAI ÎNGRIJORA!

ÎNVĂȚĂTURA DESPRE BOTEZUL ÎN APĂ
NECESITATEA BOTEZULUI ÎN APĂ
Botezul nu este obligatoriu pentru mântuire, căci suntem mântuiți prin credință, nu
prin botez
Atunci, de ce trebuie să ne botezăm în apă?
- pentru că Isus a poruncit botezul – Matei 28:19
o apostolii au împlinit această poruncă – Fapte 2:38
- ne botezăm ca să ascultăm întocmai de Hristos

Un om care a susținut că inghițise un cal a fost dus la psihiatru, care ia recomandat operație. Chirurgul a fost de acord să aducă un cal în sala de
operație pentru ca atunci când omul se va trezi să știe că operația reușise. Dar
după ce și-a recăpătat cunoștința, omul deschise ochii si spuse: “Nu e calul
bun. E alb. Cel pe care l-am inghițit era negru!”
Prea multa anxietate si insuficientă realitate – este motivul pentru care

IMPORTANȚA BOTEZULUI
Botezul în apă este important pentru că:
- Însuși Domnul Isus a fost botezat
- Este parte inseparabilă a marii însărcinări – Matei 28:19
- A avut un loc important în Biserica primară
SEMINFICAȚIA BOTEZULUI
1. Botezul este simbolul morții și al învierii 0 Rom.6:4-5
2. Botezul este simbolul unirii noastre cu isus – Rom. 6:10
3. Botezul este simbolul mântuirii – Marcu 16:16; 1Ptru 3:21; Fptele 2:38,
22:16
4. Botezul este mărturia credinței în Isus – 1Petru 3:21

Hristos ne vorbeste atât de mult despre ingrijorare (care inseamnă sa fii
impărțit sau distras). Trebuie sa intelegem anumite lucruri.

Ingrijorarea:
1) Îți răpește timpul si energia. Domnul Isus a spus: “cine dintre voi,
chiar ingrijorandu-se, poate sa adauge macar un cot la inaltimea lui?” (Matei 6:27).
S-a dovedit medical faptul ca ingrijorarea nu iti va lungi sau imbogati viața,
ci o va scurta.

ADMINISTRAREA BOTEZULUI
1. Pregătirea pentru botez
Fiecărui candidat i se cer două condiții pentru a fi botezat: pocăința și
credința.
Candidații trebuie sa aibă un moment al predării, după care intră în
perioada de pregătire pentru botez.
2. Formula botezului
(Matei 28:19)
Botezul în Numele Sfintei Treimi se bazează pe faptul că:
o Isus a dat această formulă
o Apostolii au utilizat-o
o Scrierile creștine din primele secole arată că botezul era oficiat în
Numele Sfintei Treimi.
3. Botezul în apă nu se administrează copiilor, ci celor care au o vârstă care
poate oferi o credibilă mărturie a credinței
MODUL DE ADMINISTRARE A BOTEZULUI
Botezul prin scufundare
Argumentul biblic în favoarea botezului prin scufundare este ticmai
semnificația lui: ”moarte”, ”îngropare” și ”înviere” – Rom.6:4

2) Te va impiedica sa te bucuri de ceea ce ai. Cum? Prin crearea de
greutati pe care Dumnezeu nu a dorit niciodata sa le duci, pentru ca sunt ale
Sale.
3) Te poate face sa te simți mai putin demn. Isus a spus ca tu valorezi
mai mult decat pasarile de pe cer, iar acestea nu se ingrijoreaza, nici nu mor
de foame; ele se bucura pur si simplu de viață. Daca Dumnezeu se ingrijeste
de ele, nu crezi ca se va ingriji si de tine?
4) Te face sa scapi din vedere promisiunile lui Dumnezeu. “El, care
n-a cruțat nici chiar pe Fiul Sau, ci L-a dat pentru noi toti, cum nu ne va da fara
plată, impreună cu El, toate lucrurile?” (Romani 8:32). Remarcă cuvântul
“toate”. Acesta acopera situatia prin care treci acum, plus tot ce va aparea in
viitor. Așa că nu te mai ingrijora.

