CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 06/10
- Matei 14-17
Marţi, 07/10
- Matei 18-20
Miercuri, 08/10 - Matei 21-22
Joi, 09/10
- Matei 23-24
Vineri, 10/10
- Matei 25-26
Sâmbătă, 11/10 - Matei 27-28
Duminică, 12/10 – Marcu 1-3

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

Ps.34:7
Marcu 9:23
1 Tes. 5:24
Exod 8:23
Ps.6:9-10
Isaia 58:11
Mc. 16:7

Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul
celor ce își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:
Vineri, 10 Octombrie – Sandu Dan

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
KURBAN BAIRAM
Musulmanii să înțeleagă semnificația jertfei lui Hristos și să
creadă în jertfa de la Calvar a singurului Fiu al lui Dumnezeu
Domnul să dea curaj misionarilor să vorbească în această
perioadă despre Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL SĂLAJ
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
Pentru har, unitate și plinătate a Duhului în Biserici
Mobilizarea bisericilor în evanghelizare și plantare de biserici
atât în județ cât și în zonele mai puțin evanghelizate ale
României

Situat în regiunea Transilvania conține un municipiu, trei orașe și 57 de
comune, înregistrând o populație de 217.900 locuitori. Municipiul
Zalău este reședința de județ cu o populație de 62.547 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 Octombrie 2014

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seară-18:00
Miercuri - Grupul surorilor
Joi, 18:00 – Rugăciune
Sâmbătă - Urziceni
16:00 – Adolescenți
19:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Predică: Pastor, Costel Grămadă
Seara: Închinare, Părtășie și Învățătură

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

Pastor, Costel Grămadă
BIRUINŢA DOMNULUI ISUS ASUPRA MORŢII
CUM SĂ RECUNOȘTI GLASUL LUI DUMNEZEU
Text: 1Cor.11:26; Apoc.1:18
INTRODUCERE:
1. Moartea Domnului Isus a fost o moarte reală.
2. Isus a murit ca orice alt om.
3. Moartea lui Isus – eveniment istoric
Evrei 2:14
Ce ne învaţă Biblia despre biruința morții lui Hristos?
I. BIRUINŢA LUI ASUPRA MORŢII ESTE COMPLETĂ.
1. Moartea nu L-a putut ţinea legat
1Cor.15:55-57 – Isus a biruit boldul morţii
Fapte 3:15
2. Moa
rtea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui.Rom.6:9
3. El are stăpânire peste cei morţi şi peste cei vii –Rom.14:9

“Vorbeste, Doamne, caci robul Tau asculta” (1 Samuel 3:9)

Abilitatea de a deosebi glasul lui Dumnezeu nu este dobandita peste noapte, deoarece
El ne vorbeste in momente diferite, in imprejurari diferite si pe cai diferite.

1) Este nevoie de maturitate spirituala. Domnul Isus a spus ca oile lui Il urmeaza
fiindca Ii cunosc glasul (Ioan 10:4). Sa remarcam faptul ca Isus a spus “oile” Lui, nu
mieii Lui Ii cunosc glasul. Mieluseii doar urmeaza oile adulte pana cand li se
dezvolta simturile. Slava lui Dumnezeu ca exista har pentru cei imaturi. Daca
urechile tale spirituale nu sunt inca dezvoltate, Dumnezeu va lucra in tine pana cand

II. BIRUINŢA LUI ASUPRA MORŢII ESTE VEŞNICĂ.
1. Is.25:8 – Domnul oştirilor nimiceşte moartea pe vecie.

vei invata sa-I recunosti glasul.

2. Apoc.1:18 – Am fost mort şi iată că sunt viu în vecii veciilor. Eu ţin cheile morţii
şi ale Locuinţei morţilor.

2) Este nevoie de calauzire si confirmare din partea liderilor duhovnicesti.
“Ascultati de mai marii vostri, si fiti-le supusi, caci ei privegheaza asupra sufletelor
voastre” (Evrei 13:17).

III. BIRUINŢA LUI ESTE PUSĂ LA DISPOZIŢIA NOASTRĂ
1. Moartea lui Isus înseamnă biruinţă asupra morţii pentru cei ce-L urmează.
Io.5.24
1Io.3:14
Rom.8:2
Rom.8:38
Io.8:51 .

3) Nu trebuie sa te limitezi la experientele tale anterioare. Dumnezeu i-a vorbit lui
Moise pe un munte care s-a clatinat, iar lui Ilie i-a vorbit printr-un susur bland. Nu-L
limita pe Dumnezeu; El iti va vorbi prin Scriptura, prin cei calificati sa te invete
Cuvantul Lui, printr-o cantare, printr-o situatie dureroasa si chiar prin gandurile si
dorintele tale atunci cand Ii esti supus.

CONCLUZIE:
Moartea nu l-a făcut pe Isus victimă, ci victorios.
Isus a trecut prin moarte, pentrucă trebuia să câştige biruinţa asupra ei
Tu nu eşti o victimă, ci un victorios
Tu nu vei vedea moartea.
- Apoc.2:11 – Nu vei fi vătămat de a doua moarte
- Apoc.20:6 – Asupra ta a doua moarte n-are nici o putere.

4) Mai presus de toate este nevoie de supunere. Psalmistul a spus: “Inima imi zice
din partea Ta: “Cauta Fata Mea!” Si Fata Ta, Doamne, o caut!” (Psalmul 27:8). Cand
vorbim de auzirea lui Dumnezeu, cum stai cu raspunsul? “Cand am timp? .. Sa vad

daca se potriveste! .. O sa ma mai gandesc!” Dumnezeu vorbeste si continua sa
vorbeasca celor care I Se supun si continua sa I Se supuna.

