CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 19/05
- Neemia 1-3
Marţi, 20/05
- Neemia 4-7
Miercuri, 21/05 - Neemia 8-9
Joi, 22/05
- Neemia 10-11
Vineri, 23/05
- Neemia 12-13
Sâmbătă, 24/05 - Estera 1-3
Duminică, 25/05 – Estera 4-7

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

Rom.6:23
2Petru2:9
Isaia48:17
1Cor.15:57
Apoc.22:12-14
Prov.14:26-27
1Petru2:9-10

Cuvântul lui Dumnezeu
„Adevărata interpretare a Sfintei Scripturi se întemeiază pe trei fundamente:
credință, nădejde și dragoste. Cei ce se abat de la această cale rătăcesc singuri
si se rup de tulpina adevărului”. (Augustin)
”Biserica se naște, se hrănește, se susține și se întărește din Cuvântul lui
Dumnezeu”. (Augustin)

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU SECULARISM
Adepții secularismului să îl cunoască pe Hristos și să-și predea
Lui inimile lor
Sistemul de învățământ să fie protejat de atacurile
secularismului
Principiile sănătoase ale Scripturii să nu fie eliminate din viața
publică, ci să aibă un loc de cinste în conducerea statelor lumii
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL GALAȚI
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
Pentru har și plănătate a Duhului în Biserici
Evanghelia să ajungă în toate localitățile județului și câte o
biserică penticostală să fie plantată

Situat în Moldova, cuprinde 2 municipii, 2 orașe și 56 de comune
înregistrând o populație de 507.402 locuitori. Municipiul Galați este
reședința de județ cu o populație de 290.733 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
18 Mai 2014

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Marți - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 17:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
17:00 – Adolescenți
18:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI
Predică: Pastor, John Dolinschi

ÎNCHINĂ-TE!

BUCURĂ-TE! DĂRUIEȘTE! ÎNVAȚĂ!

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

VENIREA LUI ISUS DIN CER

PLECAREA TA ÎN CER

Matei 24:42-46
Cel mai mare eveniment aşteptat de creştini este a doua venire a D.I.Hr.
I. VENIREA LUI ISUS ANUNŢATĂ ÎN CĂRŢILE BIBLIEI
1. În Genesa
- 3:15 – sămânţa femeii (care va veni) îţi va zdrobi capul
- 22:1-12 – Dumnezeu va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot (prin Mielul
care va veni)
- Ioan Botezătorul, cel care i-a pregătit calea pentru venirea Lui, a strigat: „Iată
Mielul lui Dumnezeu…”
2. Exod
- 12:1-28 – Paştele anunţă venirea lui Hristos
- Sângele de pe uşorii uşii vorbeşte despre protecţia sângelui D.I.Hr.
3. Isaia
- 9:1-7 – îndepărtarea întunericului prin cel ce este: „Lumina lumii”
- El va fi numit: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al
păcii
4. Maleahi
- 3:1 Solul legământului pe care-l doriţi; iată că vine.
- Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui?
- Cine va rămânea în picioare când Se va arăta El?
- El va fi ca focul topitorului, şi ca leşia nălbitorului
5. Ioan Botezătorul
-Matei 3:11-Cel ce vine după mine, este mai puternic decât mine. …El vă va boteza
cu Duhul Sfânt şi cu foc.

Filipeni 3:20 – ”Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca
Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și-l va
face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Și
supune toate lucrurile.”

CERUL –
-

locul de unde a venit Isus
locul unde S-a dus Isus – Ioan 14.4
locul unde Isus ne pregătește un loc – Io.14:2f
locul unde Isus vrea să ajungi (să fii) și tu. - Io.14:3

CARE SUNT LUCRURILE CARE TE AJUTĂ SĂ AJUNGI ÎN CER?
I. CREDINȚA – Ioan 14:1
Evrei 11:6 – fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui
Dumnezeu.
Cine se apropie de Dumnezeu trebuie:
- să creadă că El este
- să creadă că el răsplătește pe cel ce-L caută
o Cerul = este răsplătirea lui Dumnezeu ptr cel credincios
Coloseni 1:4-5 - credința pe care o avem din pricina nădejdii care ne
așteaptă în ceruri și despre care am auzit mai înainte în cuvântul
adevărului Evangheliei.
II. NĂDEJDEA – 1Petru 1:3-4
Suntem născuți din nou:
- la o nădejde vie
- la o moștenire nestricăcioasă
o Apoc.22:12 – Domnul Isus: ”răsplata mea este cu Mine...”

II. ISUS VINE PENTRU TINE
1. El a coborât din cer pentru tine
- Filipeni 2:6-11
2. El a întins mâinile pe cruce pentru tine
- Omul a întins mâna spre fructul pomului şi a adus moartea
- Isus a întins mâna pe lemnul pomului aducând viaţa
3. Isus vine şi astăzi aici pentru tine
- Pentru problema ta; boala ta; păcatul tău; nesiguranţa ta; îngrijorarea ta
4. Eşti pregătit pentru venirea lui Isus?
- Ceea ce-ţi trebuie este credinţa. Încrede-te în El

Evrei 3:6 – să păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu
care ne lăudăm (v.14)
Matei 24.13 – ”cine va răbda pănă la sfârșit va fi mântuit”
1 Tes. 1:9-10
Ne-am întors la Dumnezeu:
- ca să slujim lui Dumnezeu
- și să așteptăm din Ceruri pe Fiul Său,..
o care ne izbăvește de mânia viitoare
CONCLUZIE: Filip.3:14 – ”Alerg spre țintă, pentru premiul chemării
cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus”

