CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 06/04
- 2 Samuel 23-24
Marţi, 07/04
- 1 Împărați 1-2
Miercuri, 08/04 - 1 Împărați 3-5
Joi, 09/04
- 1 Împărați 6-7
Vineri, 10/04
- 1 Împărați 8-9
Sâmbătă, 11/04 - 1 Împărați 10-12
Duminică, 12/04 – 1 Împărați 13-15

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

Ps.34:7
Ps.8:3-6
Ps.46:1-3
Ps.91
Ps.6:9-10
Isaia 58:11
Ps.89:24-25

MEDITÂND LA SUFERINȚELE ȘI MOARTEA LUI ISUS

Joi (09 Aprilie) și Vineri (10 Aprilie)
slujbe speciale în Casa Domnului,
începând cu ora 18.00
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
OCTAVIAN RETEȘAN - NAMIBIA
Duhul Sfânt să lucreze prin minuni și namibienii să recunoască
că Dumnezeu are toată puterea
Să-L recunoască pe Isus Hristos, singura cale către Dumnezeu
și să renunțe la închinarea oferită strămoșilor
Formarea de lideri indigeni capabili să slujească bisericii

SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
- Pentru satele în care nu există nici o biserică evanghelică
- O viziune proaspătă pentru slujitorii bisericilor
- Uniformizarea învățăturii în cele 97 de biserici
Situat în regiunile Banat și Transilvania, cuprinde 2 municipii, 6 orașe
și 69 de comune, înregistrând o populație de 274.277 locuitori, din care
8979 sunt credincioși penticostali.
Reșița este reședința de județ cu o populație de 84.026 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
05 Aprilie 2015

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Dum. dim. – 10:00-Slujbă
Dum.seara –Grupuri celulă
Miercuri - Grupul surorilor
Joi, 18:00 – Grupuri celulă
Sâmbătă - Urziceni
16:00 – Adolescenți
17:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Predică: Pastor – Costel Grămadă

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

INTRAREA LUI ISUS IN IERUSALIM

ÎNȚELESUL BIBLIC AL CINEI DOMNULUI

Matei 21:1-17

-

Cina Domnului este sărbătoarea in amintirea suferinţelor şi a morţii
Domnului Isus, constând din împărtăşirea cu Trupul şi Sângele
Domnului, simbolizate prin pâine şi rodul viţei, sărbătoare care uneşte
pe toţi credincioşii într-o părtăşie intimă cu Mântuitorul şi, totodată
unii cu alţii, împlinind astfel porunca Domnului Isus: „Să faceţi lucrul
acesta spre pomenirea Mea” (1Cor11:24). Cina Domnului este ritul
permanent al Bisericii vizibile. Ea este un rit înfiinţat de către Însuşi
Cristos pentru a fi practicat de biserică cu scopul comemorării morţii
Lui. Cina Domnului este un factor care ne unește. Este o ocazie
solemnă de a medita profund la semnificaţia morţii ispăşitoare a lui
Cristos, punctul central al întregii istorii.

-

Prin împărtăşire regulată ne identificăm în mod repetat cu El în
moartea Sa, amintindu-ne că El a murit şi a înviat ca noi să avem
biruinţă asupra păcatului şi să ne ferim de orice fel de rău (1
Tesaloniceni 5:22). Cina Domnului este o asigurare a celei de-a doua
veniri a lui Cristos (Matei 26:29; 1 Corinteni 11:26). Împărtăşirea îi
aminteşte credinciosului despre întâlnirea plină de bucurie şi jubilare
nesfârşită care ne aşteaptă când îl vom întâlni pe Domnul.

-

Cina Domnului este simbolul noului legământ. Semnul noului
legământ este paharul. Acesta simbolizează sângele care a fost vărsat
de Domnul nostru pentru ratificarea noului legământ. Isus a spus:
„Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu.” (Luca
22:20). Aşadar, Cina Domnului ne aminteşte că în şi prin Domnul
nostru Isus Cristos, Dumnezeu a făcut un nou legământ cu noi
credincioşii, Cristos este Mijlocitorul noului legământ. El este capul şi
reprezentantul umanităţii în această nouă înţelegere, în acest
extraordinar leământ făcut de Dumnezeu cu oamenii.” Este o vestire
proclamatoare a morţii lui Cristos. Pavel scrie: „Pentru că ori de câte
ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi
moartea Domnului până va veni El (1 Corinteni 11:26).

-

Timpul de părtăşie cu Cristos şi poporul Său este acel timp special în
care cei răscumpăraţi se adună pentru părtăşie în jurul lui Cristos.
Masa îi aminteşte închinătorului de ceea ce Cristos a pregătit pentru ai
Săi. Noi stăm la masa Domnului unde Cristos este oaspetele nevăzut și
ne amintim de umilinţa lui Cristos şi de responsabilitatea noastră de a
ne sluji unii pe alţii.

INTRODUCERE
Evenimentul intrării triumfale al lui Isus în Ierusalim deschide ultima săptămână din
viața pământească a D.I. Hr. înainte de răstignirea Sa.
Motivele pentru care Isus a ales să se manifeste public în această zi?
1. El asculta de Cuvânt și împlinea profeția din Zaharia 9:9
- Această profeție se putea aplica doar lui Isus Hristos
o El era singurul care putea să dovedească faptul că este Regele lui
Israel.
- Venirea Domnului la Ierusalim a fost un act de milă și de har, nu unul de
dreptate și judecată.
o El a avut mântuirea ptr evrei, dar ei au refuzat-o – Io.1:11
o Data viitoare, când Israel Îl va vedea pe Rege, El va veni cu mare
putere și glorie – Apoc.19:11
- Isus venea călare pe un mânz care nu fusese încălecat niciodată
o Isus îl ținea sub control ca o dovadă a Regalității Sale.(El stăpânește)
Ier. 1:12 – Dzeu veghează asupra Cuvântului Său, ca să-l împlinească
2. El îi forța pe liderii religioși să acționeze
- Când au văzut manifestarea spontană a oamenilor, ei au tras concluzia că
Isus trebuia nimicit – Io.12:19
o Oamenii Îl omagiază pe Isus ca pe Împăratul mesianic.
o Ramurile de finic dovedesc că Isus este sărbătorit ca Mântuitorul
escatologic mult așteptat.
- Nu toți evreii Îl recunoșteau pe Isus ca Rege al lor....erau orbiți spiritual
o Pe conducători nu-i interesa adevărul
 În orbirea lor:: ”Nu avem un alt rege decât pe Cezar”Io.19:15
- Ioan 11:47-57 – Planul liderilor evrei cu privire la nimicirea lui Isus
3. Isus dorea să restabilească ordinea în Templu
- Isus Își începuse lucrarea prin același act – Io.3:17
o Templul – era transformat în peșteră de tâlhari – Ier.7:11
- Isus a numit Templu ”Casa Mea” (El afirmă că este Dumnezeu)
- Ce vrea Dumnezeu în Casa Sa?
o Rugăciune – Isaia 56:7; v.13; 1Tim.2:1 Adevărata rugăciune este o dovadă a dependenței de
Dumnezeu
o Oamenii să fie ajutați – v.14
 Vindecați de boli, eliberați de duhuri, vicii, legături...
o Să existe putere
 Puterea lui Dumnezeu schimbă oamenii
o Laudă – v.15-16; Ps.8:2

