CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 13/04
- 1 Împărați 16-18
Marţi, 14/04
- 1 Împărați 19-20
Miercuri, 15/04 - 1 Împărați 21-22
Joi, 16/04
- 2 Împărați 1-3
Vineri, 17/04
- 2 Împărați 4-5
Sâmbătă, 18/04 - 2 Împărați 6-8
Duminică, 19/04 – 2 Împărați 9-10

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

Ps.18:32-36
Ps.100:3
Ieremia 1:8
Marcu 9:23
Rom. 6:14
Habacuc 2:3
Mica 5:7

Urăm ”La Mulți Ani!” în umblarea cu Domnul
celor ce își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:

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
12 Aprilie 2015

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Luni, 13 Aprilie – Boștiog Vasile
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!
SĂ NE RUGĂM PENTRU:
CA MUSULMANII SĂ CREADĂ ÎN ÎNVIEREA LUI ISUS
-

Toți credincioșii islamici să vadă în adevăr că Isus a fost mereu
supus Tatălui, dar că El a fost mai mult decât un simplu profet;
Musulmanii să primească revelațiea învierii glorioase dintre cei
morți a Domnului Isus.

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL CLUJ
Plantarea de biserici în satele și comunele fără biserici
evanghelice.
Relații de pace și colaborare frumoasă între slujitori și biserici.
Implicarea bisericilor în nevoile societății pentru un mai
puternic impact al mărturiei lor.

Situat în partea central-vestică a României, cuprinde 5 municipii, un
oraș și 74 de comune, înregistrând o populație de 659.370 de locuitori,
din care 20.975 sunt credincioși penticostali.

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)
.

ISUS, DIN GROAPĂ ÎN GLORIE
Ioan 20:1-18; Isaia 53:9
Isus a început călătoria Sa pământească din GRAJD – locul în care S-a întrupat., apoi a
continuat ajungând în GHETSIMANI – locul în care se roagă pentru întreaga omenire, după
aceea urmează GABATA-locul judecătții și condamnării Sale, GOLGOTA – locul crucificării
Sale și ultimul loc pământesc este GROAPA (Isaia 53:9).
Isus era pus în GROAPĂ. Totul părea că s-a sfârșit. Dar, ... Mt.28:2
Piatra n-a fost dată la o parte pentru a ieși Isus, ci pentru a putea intra ucenicii în mormântul
gol.
Ioan 20:14 - Aici se arată pentru prima data Mariei Magdalina = ”Amaraciune!
Maria Magdalina a fost prima persaonă care L-a văzut pe Hristos cel înviat.
Isus: ”Nu mă ține, căci încă nu M-am suit la Tatăl meu...” Drumul Lui era spre GLORIE.
De ce nu l-a putut ține groapa pe Isus?
1. Groapa era făcută doar pentru muritori, El era Domnul vieții.
- Fapte 3:15; Ioan 11:25; Ioan 11:26
În groapă moartea era stăpână, însă ea nu putea domni și peste Isus. - Apoc. 1:18
Isus a biruit moartea la ea acasă. Boldul morții a fost rupt. 1Cor.15:55
Moartea nu mai are putere asupra celor ce cred în Isus cel viu.

ÎNVIEREA LUI HRISTOS – FUNDAMENTUL VIEȚII CREȘTINE
Invierea lui Hristos este cel mai mare eveniment din istorie. Este ceea ce
diferentiaza crestinismul de orice alta religie. Celelalte religii au capi muritori, in
vreme ce Capul Bisericii este Hristos, Care a inviat din morti. Invierea lui Hristos a
insemnat innoirea naturii omenesti, refacerea neamului omenesc si trairea realitatii
eshatologice. Nu putem vorbi despre Inviere in afara Rastignirii, deoarece
Rastignirea si Invierea sunt cei doi poli ai vietii mantuitoare.

Invierea lui Isus a devenit cea mai solida certitudine pentru credinta
apostolilor si i-a transformat radical si pentru totdeauna. Asa cum afirma apostolul
Pavel, in 1 Corinteni 15:1-28, invierea este temelia crestinismului. Biserica se
sprijina pe faptul Invierii Fondatorului ei. Minunea invierii si existenta crestinismului
sunt atat de strans unite incat nu pot decat sa stea sau sa cada impreuna. Mormantul

2. Groapa nu putea fi locul Lui de veci, fiindcă El era Domnul cel veșnic
- Ioan 1:1; Apoc.1:8
Triumful invierii si al vietii a influentat pentru intotdeauna cele trei sfere ale timpului,
trecutul, prezentul si viitorul.
Isus, cel veșnic, transcende timpul, venind de dincolo de timp, din veșnicie.
3. Groapa nu era compatibilă (nu se putea împăca) cu GLORIA
Isus venise din Gloria cerească, loc unde era destinat să se întoarcă - Ioan 17:1f-4,5
- Isus nu S-a născut să sfârșească în groapă.
Moartea zace biruită de către Isus, căci El a călcat peste groapa de foc a iadului
4. Fiindcă Gloria cerească este mediul cel mai potrivit pentru Prințul Cerului
- Gloria cereasca este mai strălucitoare cu Isus inviat din morți.
- Isus trebuia să treacă prin groapă pentru a ajunge în gloria Sa – Luca 24:26
Dovezi că Isus a ajuns în gloria cerească:
Ucenicii L-au văzut înălțându-Se în glorie – Fapte 1:10

gol este sanctuarul central al credintei crestine.

Oricat de sceptici ar fi unii oameni, evidentele aduse in favoarea invierii lui
Isus n-au putut fi rasturnate inca. Frank Morrison un mare sceptic, a vizitat Palestina
cu scopul de a dovedi ca Biblia este o legenda. El s-a ocupat de viata lui Isus si a
inceput cu invierea, pentru ca s-a gandit ca o poate spulbera usor. La finalul
cercetarilor lui a scris o carte: "Cine a mutat piatra". Iata una din afirmatiile acestui
mare sceptic: "Afirm ca exista, si de lucrul acesta sunt convins, exista o baza
temeinica, istorica, asupra mult discutatei fraze din Crezul Apostolic in legatura cu
Isus Cristos – a treia zi a inviat!" .

Ștefan L-a văzut pe Isus în gloria cerească – Fapte 7:55-56
Ioan L-a văzut în glorie – Apoc.1:10-18
Isus este în glorie ca Mare Preot – Evrei 5:5-6 ; 10:21 ; 7:23-28
Isus, prin învierea Sa ne-a scos și pe noi din groapa pieirii și ne-a promis gloria veșnică.
- Ps. 40:2; Ioan 14:2-3: 1Tes.2:12; 2Tes.2:14
Noi, ucenicii Lui, avem datoria de a-i scoate pe oameni din groapa păcatului...
- Iuda 1:23

„TOATĂ ISTORIA CREȘTINISMULUI NU ESTE ALTCEVA
DECÂT ISTORIA UNEI SINGURE ȘI UNICE MINUNI, A
MINUNII ÎNVIERII LUI HRISTOS, CARE SE CONTINUĂ
NEÎNTRERUPT ÎN INIMILE NOASTRE, ZI DE ZI, AN DE AN
VEAC DE VEAC, PÂNĂ LA CEA DE-A DOUA VENIRE”

