CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 29/08
- Ezechiel 18-20
Marţi, 30/08
- Ezechiel 21-22
Miercuri, 31/08 - Ezechiel 23-24
Joi, 01/09
- Ezechiel 25-27
Vineri, 02/09
- Ezechiel 28-30
Sâmbătă, 03/09 - Ezechiel 31-32
Duminică, 04/09 – Ezechiel 33-35

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

Deut. 31:8
Prov. 22:9-10
Rom.8:37
Iosua 1:9
Gen. 49:25-26
Isaia 51:16
Prov.1:33

RUGĂCIUNEA ANULUI 2016:

UMPLEREA CU DUHUL SFÂNT
ÎNMULȚIREA BISERICII

Biserica
Apostolică
Filadelfia
FUNCŢIILE BISERICII

O biserică pentru oameni ca tine
Urziceni, Str. Regele Ferdinand, nr.10
www.filadelfiaurziceni.ro
E-mail: info@filadelfiaurziceni.ro
Pastor Costel Grămadă, tel: 0722596871

Buletin Duminical
28 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 28 august - 03 septembrie, să ne rugăm pentru:

Dum. dim. – 10:00 - Slujbă
Dum. seara - Borănești,
- Moldoveni
Miercuri, 18:00–Rugăciune
Sâmbătă - Borănești
Sâmbătă - Urziceni
- repetiție grup
- întâlnire tineret

Oman

RUGĂCIUNE DE MIJLOCIRE CONTINUĂ

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața predică: Evanghelist, Rusu Daniel
Slujire prin cântare: Daniel Hârtie

PENTRU FAMILIILE BISERICII
În săptămâna care urmează să ne rugăm pentru familia
fratelui:

CROSMAN RADU (Moldoveni)

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

SECRETELE BIRUINŢEI
1. Dumnezeu vrea să te ajute să trăieşti tot timpul o viaţă de biruinţă (Romani
8:37). Crede aceasta din toata inima ta.
2. Aplică cu seriozitate și în mod constant Cuvântul lui Dumnezeu în viața ta
(Psalmul 119: 11).
3. Dumnezeu îi iubeşte pe ucenicii lui Isus la fel de mult cât Îl iubeşte pe Isus
(Ioan 17:23). Găseşte-ţi siguranţa în această iubire. Isus a fost cel mai fericit
om care a umblat vreodată pe Pământ. Totuşi, El a fost singurul care a şi
suferit cel mai mult. Fericirea Lui a izvorât din înfăptuirea voii Tatălui Său,
nefiind rezultatul unei vieţi destinse și lejere.
4. Fiecare încercare are un scop dumnezeiesc (Romani 8:28-29). Scopul final
al tuturor lucrărilor lui Dumnezeu în viața noastră este ca noi să putem fi
părtași naturii Lui. Dumnezeu nu va îngădui niciodată să fii ispitit sau încercat
peste puterile tale (1 Cor. 10:13). Crede aceasta din toată inima ta.
5. Isus a fost ispitit în toate privinţele, exact aşa cum suntem şi noi. Totuşi, El
nu a păcătuit niciodată (Evrei 4:15). Când eşti ispitit, uită-te la El ca la
Exemplul tău.
6. Dumnezeu dă har numai celor smeriţi. Deci ia crucea şi smereşte-ţi propria
fiinţă tot timpul pentru ca la vremea potrivită El să te înalțe (1 Petru 5:6).

MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ (9)
A CULTULUI CREȘTIN PENTICOSTAL - BISERICA APOSTOLICĂ
DIN ROMÂNIA
7. Noi credem că harul lui Dumnezeu a făcut şi face posibilă
mântuirea omului prin jertfa Domnului Isus Hristos.
Harul este bunătatea şi iubirea nemărginită a lui Dumnezeu, arătate prin
Domnul nostru Isus Hristos, faţă de noi păcătoşii (loan 1:17; Efeseni 2:47). Nimeni nu se poate mântui prin propriile sale fapte sau binefaceri şi nici
prin faptele Legii Vechiului Testament, decât prin Isus Hristos (Gal. 2:27;
Efeseni 2:5-9). Harul lucrează împreună cu credinţa. Prin har se capătă
trecere înaintea lui Dumnezeu (1 Cor. 15:9-10). Harul este sursa
binecuvântărilor (Efeseni 4:7-8; 1 Cor. 15:10; 2 Cor. 1:15; 1 Petru 4:10).
Prin har, Dumnezeu ne învaţă cum să trăim în veacul de acum cu
cumpătare, dreptate şi evlavie (Tit 2:11-12).
Harul este mai presus de mulţimea păcatelor, întrecând mărimea şi
mulţimea lor (Rom. 5:20). El poate fi înmulţit în noi în măsura cunoştinţei
de Dumnezeu (2 Petru 1:2). El întăreşte inima (Evrei 13:9), ne creşte
sufleteşte (2 Petru 3:18) şi drege vorbirea noastră (Col. 4:6).

7. Dumnezeu controlează toate circumstanţele din viaţa ta, astfel încât ele vor
lucra împreună spre binele tău (Genesa 50:20). Așadar, trăiește în fiecare zi
având o credință de neclintit. Pentru a avea o credinţă de neclintit, aceasta
trebuie neapărat să fie ancorată pe temelia celor trei realităţi privitoare la
Dumnezeu: iubirea Lui desăvârşită, puterea Lui absolută şi înţelepciunea Lui
ireproşabilă.

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui
Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică"

8. Să fii dependent numai de Dumnezeu, onorându-L ca Ajutor al tău de
nădejde, în orice situaţie. Cere-i să te dezveţe de obiceiul de a fi dependent de
orice altceva sau de oricine altcineva, în afară de El. Atâta timp cât eşti
dependent de bunăstarea ta materială şi de prietenii tăi influenţi, căutând să-ţi
petreci viaţa într-un mod confortabil, Dumnezeu te va lăsa să te descurci
singur (2 Cronici 16:12-13). Dumnezeu vrea să fim dependenţi numai de El,
pentru toate nevoile noastre. Atunci vom putea trăi tot timpul în biruinţă.

CAUZE:

(loan 3:16).

(va urma)

POST ȘI RUGĂCIUNE ÎN FIECARE VINERI
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UMPLEREA CU DUHUL SFÂNT
ÎNMULȚIREA BISERICII
SFINȚIRE
SLUJBA DE DUMINICĂ

