CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 01/08
- Isaia 60-63
Marţi, 02/08
- Isaia 64-66
Miercuri, 03/08 - Ieremia 1-3
Joi, 04/08
- Ieremia 4-5
Vineri, 05/08
- Ieremia 6-8
Sâmbătă, 06/08 - Ieremia 9-11
Duminică, 07/08 – Ieremia 12-14

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

Ps.128
Apoc.3:12
Ps.34:15
Apoc.3:8-10
Ps.145:17-20
1Ioan 3:1-3
Ps.138:7-8

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
31 Iulie 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 31 iulie-06 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

Bahrain
PROGRAMUL DE AZI
Dimineața predică: Diacon, Boștiog Vasile

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

CHIOSEA MARIANA

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

De ce trebuie să citești zilnic Biblia?
Ca să ai o viață fericiă (binecuvântată)
Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor
păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în
Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! (Psalmi 1:1-2)
Cel mai lung psalm din Biblie este psalmul 119 și este în totalitate dedicat
Cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce motive spune David că ai pentru a citi Biblia
zilnic și a o studia:
Ca să fii fără prihană în calea ta (v.1)
Ca să nu săvârșești nici o nelegiuire (v.3)
Ca fiind tânăr, să-ți poți ține curată cărarea pentru că te vei îndrepta după
Cuvântul lui Dumnezeu (v.9)
Ca să strângi Cuvântul lui Dumnezeu în inimă și să nu păcătuiești împotriva
Lui (v.11)
Ca să ai bucurie ca a celui ce are toate comorile (v.14)
Ca să te desfătezi în orânduirile lui Dumnezeu (v.16)
Ca să-ți abați ochii de la vederea lucrurilor deșarte (v.37)
Ca să poți trăi în neprihănirea cerută de Dumnezeu (v.40)
Ca să poți răspunde celui ce te batjocorește (v.42)
Ca să dobândesti credința mântuitoare
Nu actul în sine al citirii Bibliei aduce mântuirea, pentru că sunt atât de mulți
oameni care citesc Scriptura, dar nu au experimentat nașterea din nou. Totuși,
citirea Bibliei ne conduce către credința în Isus și către acceptarea mântuirii. Isus a
mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea
aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este
Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui (Ioan
20:30-31).
Ca să fii un om al lui Dumnezeu desăvârșit (matur) și cu totul pregătit pentru
orice lucrare bună
Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să
îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie
desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună (2 Timotei 3:16-17).

MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ (5)
A CULTULUI CREȘTIN PENTICOSTAL - BISERICA APOSTOLICĂ DIN
ROMÂNIA
3. Noi credem că Dumnezeu la început a făcut cerurile şi pământul (Gen.
1:1).
a. Cerurile. Acolo este scaunul de domnie al lui Dumnezeu (Ps. 103:19;
Matei 5:34) şi locuinţa îngerilor (Matei 18:10). Cuvântul lui Dumnezeu ne
arată că în al treilea cer este Raiul lui Dumnezeu (2 Cor. 12:1-4). Domnul Isus
S-a înălţat la cer şi acolo pregăteşte un loc pentru credincioşii Săi (Ioan 14:2;
Luca 24:50-51). În ceruri se află scrise numele celor mântuiţi (Luca 10:20;
Ioan 17:24).
b. Pământul. La început Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul (Gen. 1:1),
pământul era pustiu şi gol (Gen. 1:2). Dumnezeu prin puterea şi Cuvântul Său
a făcut ca în decursul a 6 zile, pământul să fie bun de locuit şi 1-a dat în
stăpânire omului spre a-1 umple, supune şi îngriji (Genesa 1:31; 26-28). După
intrarea păcatului în lume, Dumnezeu a blestemat pământul (Gen. 3:17-18).
Din cauza răutăţii omului Dumnezeu a adus judecată şi pedeapsă asupra
pământului, ca: pustiirea prin potop (Gen. 6:11-13), nimicirea Sodomei şi a
Gomorei (Gen. 19:12-14; 2 Petru 2:6) şi altele. De atunci încoace s-au mai
petrecut diferite cataclisme, potrivit cu cele prezise de Domnul Isus (Mat.
24:7). La urmă, pământul existent va da loc noului pământ, unde va locui
neprihănirea (2 Petru 3:7, Apoc. 21:1-4).
(va urma)
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