CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 08/09
- Ezechiel 44-46
Marţi, 09/09
- Ezechiel 47-48
Miercuri, 10/09 - Daniel 1-3
Joi, 11/09
- Daniel 4-5
Vineri, 12/09
- Daniel 6-8
Sâmbătă, 13/09 - Daniel 9-12
Duminică, 14/09 – Osea 1-4

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

Ps.85:9
Ps.125:1-2
Isaia 41:10
Ps 37:28
Isaia 60:19-20
Ps.37:39.40
Evrei 13:5

GURA LUMII
„Nu te amărî dacă unii gândesc rău despre tine şi vorbesc lucruri rele
despre tine. Tu însuţi trebuie să te gândeşti şi mai rău despre tine, că nu
e nimeni mai plin de defecte. Dacă ai o bună temelie duhovnicească,
prea puţin îţi va păsa de nişte vorbe care zboară în vânt. Pacea ta să nu
atîrne de gura lumii, căci oricum te-ar judeca ea, fie în bine, fie în
rău, tu tot aceeași persoană rămâi.” (THOMAS A KEMPIS)

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU
OCTAVIAN RETEGAN – MISIONAR ÎN NAMIBIA
Putere în vestirea Evangheliei
Maturitate spirituală a bosimanilor întorși la Dumnezeu de
curând
Protecție fizică și spirituală
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL MUREȘ
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
Pentru har, unitate și plinătate a Duhului în Biserici
Biserici puternice și pline de Duhul Sfânt în fiecare oraș și
localitate

Situat în Transilvania cuprinde 2 municipii, 4 orașe și 90 de comune
înregistrând o populație de 531.380 locuitori. Târgu Mureș este
reședința de județ cu o populație de 150.041 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
07 Septembrie 2014

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

PROGRAMUL DE AZI
Predică: Pastor Arsa Ursu, Phoenix, AZ

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

Pastor: Costel Grămadă

STRIGĂT PENTRU TREZIRE
SAU

BIRUINŢA DOMNULUI ISUS ASUPRA MORŢII

CHEMARE LA REFORMĂ SPIRITUALĂ
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. Moartea 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

2 Cronici 7:14
Trăim vremuri de crize. Criza lipsei de dragoste față de Dumnezeu și a
dragostei față de frați și față de lumea pierdută în păcate și stricăciune e aproape in
toate bisericile.
O stare de moleșeală, de adormire spirituală a pătruns pe nesimțite în viețile și
bisericile noastre. Duhul Sfânt și rugăciunea sunt tot mai neglijate. Tinerii aleg calea
lumii si placerile ei.
Dumnezeu este izvorul dragostei, a caldurii spirituale. Prin îndepărtarea
treptată de El, am ajuns la un formalism uscat.
Rugăciunea nu poate fi înlocuită cu nimic. Ea e părtășia prin Duhul Sfânt cu

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

Dumnezeul nostru mare. Celelalte fără ea, devin surogate. Când nu e părășia

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

prefăcătorie, minciuni, plăceri, avorturi, divorțuri, dușmănii. Și biserica nu mai e

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 .

sfințitoare cu Dumnezeul Preasfânt, valuri de păcătoșenie inundă viețile și bisericile:

Biserică, ci sinagogă a Satanei.
Trebuie să ne trezim, să ne pocăim. Realitatea trebuie să ne zdrobească
inimile. Înapoi, conform Cuvântului, la post și rugăciune.
E vreme târzie. Venirea Domnului e mult mai aproape. Și ce mare e răspunderea
noastră!
Fiecare să înceapă cu el. Dați valoare rugăciunii personale. Domnul Isus a
zis: ”Intră în odăița ta, închide ușa”, adică izolează-te de toate. Lasă televisorul, lasă

CONCLUZIE:

internetul și toate afacerile. Privește-te pe tine în lumina LUI, smerește-te și roagă-L

Moartea nu l-a făcut pe Isus victimă, ci victorios.
Isus a trecut prin moarte, pentrucă trebuia să câştige biruinţa asupra ei

ca prin Duhul Sfânt, să te facă o forță spirituală pentru ridicarea Bisericii și pentru
mântuirea multor păcătoși.

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.

Hotărâți zile de post și rugăciune. Topiți-vă în fața Lui pentru răcirea dragostei.
În toate trezirile spirituale, Dumnezeu s-s folosit de oameni ai rugăciunii.
Fiți la îndemâna Lui, căci El așteaptă și vrea aceasta.

