CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
Luni, 31/10
- Ioan 1-2
Marţi, 01/11
- Ioan 3-4
Miercuri, 02/11 - Ioan 5-6
Joi, 03/11
- Ioan 7-8
Vineri, 04/11
- Ioan 9-10
Sâmbătă, 05/11 - Ioan 11-12
Duminică, 06/11 – Ioan 13-15

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

Prov.20:18
Isaia 58:9-10
Efes.2:19
Ioan 14:18
Fapte 10:35
Ps.4:8
Evrei 13:5

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
30 Octombrie 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 30 octombrie - 05 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

Sudan
PROGRAMUL DE AZI
Dimineața predică: Student ITP, Sava Irinel

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

POȘIRCĂ ROXANA

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

CE CÂȘTIGĂM ATUNCI CÂND STUDIEM BIBLIA?
„Cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele …”
(Ieremia 15:16)
Dumnezeu ne promite anumite lucruri minunate atunci când petrecem
timp în fiecare zi ca să-L cunoaștem prin Cuvântul Său. Atunci când nu
neglijăm citirea Cuvântului lui Dumnezeu avem parte de:
1. Bucurie. „Când am primit cuvintele Tale, le-am înghițit; cuvintele
Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt
numit, Doamne, Dumnezeul Oștirilor”.
2. Putere. „Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a
Cuvântului harului Său care vă poate zidi sufleteşte şi vă poate da
moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi” (Fapte 20:32).
3. Pace. „Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta şi nu li se întâmplă nicio
nenorocire” (Ps. 119:165). „O! de ai fi luat aminte la poruncile Mele,
atunci pacea ta ar fi fost ca un râu, şi fericirea ta, ca valurile mării”
(Isaia 48:18).
4. Stabilitate. „Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este
El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul
mi se înveseleşte şi trupul mi se odihneşte în linişte” (Ps. 16:8-9).
5. Biruință. „Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă
asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci
vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune”
(Iosua 1:8).
6. Rugăciuni ascultate. „Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi
cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da” (Ioan 15:7).
Așadar, bucuria, puterea, pacea, stabilitatea, izbânda și rugăciunile
ascultate sunt lucruri pe care și le dorește toată lumea. Dacă vrei să
beneficiezi de ele, Dumnezeu a promis că ți le va da atunci când petreci
timp cu El, în Cuvântul Său, în fiecare zi.

MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ (18)
A CULTULUI CREȘTIN PENTICOSTAL - BISERICA APOSTOLICĂ
DIN ROMÂNIA
14. Noi credem în instituirea Cinei Domnului pentru Biserică.
Participarea la Cina Domnului constituie o proclamare a morţii
Domnului Isus Hristos.
Cina Domnului este un simbol care exprimă părtăşia noastră cu natura
dumnezeiască a Domnului nostru Isus Hristos, adică cu trupul şi sângele Lui
(1 Cor. 10:16; 2 Petru 1:4), o amintire a suferinţelor şi morţii Sale (1 Cor.
11:26), o proorocie despre venirea Sa a doua oară. Credincioşii mântuiţi
alcătuiesc prin participarea la frângerea pâinii un singur trup (1 Cor. 10:17).
Frângerea pâinii are, în săvârşirea şi serbarea ei, două momente: primul
simbolizează suferinţele Domnului, al doilea, vizavi de primul, momentul de
cercetare de sine din partea credincioşilor (1 Cor. 11:23-29). La Cina
Domnului nu pot participa decât membrii activi ai Bisericii, botezaţi în apă
sau cu Duhul Sfânt, şi numai după ce s-au cercetat pe sine. Cina se săvârşeşte
ori de câte ori este posibil, fără deosebire de zi sau dată. Este recomandabil să
se efectueze cel puţin o dată pe lună.
15. Noi credem că Domnul Isus a instituit actul spălării picioarelor.
Domnul Isus a spălat picioarele ucenicilor cărora le-a zis: „deci dacă Eu,
Domnul şi învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi datori să
vă spălaţi picioarele unii altora" (Ioan 13:14). Este amintită şi ca o condiţie
de adevărată evlavie în viaţa de credinţă (1 Tim. 5:10).
(va urma)

POST ȘI RUGĂCIUNE ÎN FIECARE VINERI
CAUZE:

-

UMPLEREA CU DUHUL SFÂNT
ÎNMULȚIREA BISERICII
SFINȚIRE
SLUJBA DE DUMINICĂ

