CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 21/04
- 2 Împ. 14-16
Marţi, 22/04
- 2 Împ. 17-18
Miercuri, 23/04 - 2 Împ. 19-21
Joi, 24/04
- 2 Împ. 22-23
Vineri, 25/04
- 2 Împ. 24-25
Sâmbătă, 26/04 - 1 Cronici 1-2
Duminică, 27/04 – 1 Cronici 3-4

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

Mc. 16:17
Zah. 10:12
Ier. 15.20
Ps.23
Zah.12:8
Prov.13.13
2 Cron. 7:14

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
20 Aprilie 2014

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

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 revelația întrupării Fiului lui
Dumnezeu, a morții Sale răscumpărătoare pe cruce și a învierii
glorioase dintre cei morți.

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL CONSTANȚA
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
Pentru har și plănătate a Duhului în Biserici
Biserici puternice și pline de Duhul Sfânt în fiecare oraș și
localitate.

Situat în regiunea Dobrogea, cuprinde 3 municipii, 9 orașe și 58 de
comune înregistrând o populație de 630.679 locuitori. Constanța este
reședința de județ cu o populație de 310.471 locuitori.

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, Costel Grămadă

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

Pastor, Costel Grămadă

ÎNVIEREA – TEMELIA CREDINȚEI
1Corinteni 15:1-23
Duminica Paştelor este ziua Învierii, ziua victoriei, ziua speranţei.
Învierea Domnului Isus confirmă trei pietre de temelie ale credinței noastre

I. ÎNVIEREA CONFIRMĂ DIVINITATEA LUI ISUS

MIRACOLUL ÎNVIERII LUI HRISTOS
Toată istoria creștinismului nu este altceva decât istoria unei singure și unice
minuni, a minunii învierii lui Hristos, care continuă să existe neîntrerupt în
inimile creștinilor, zi de zi, an de an, veac de veac, pana la cea de-a doua
venire

- Un om poate fi omorât, dar nu Dumnezeu.
Din acest motiv, învierea dovedește că Isus este Dumnezeu – Rom.1.4
Isus a fost născut în slăbiciune, în trup omenesc, dar a fost înviat cu autoritate divină.
Din acest motiv, El a putut spune: ”Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ.”
– Mt 28.18
- Mormântul gol este o dovadă a ceea ce era El cu adevărat
Nu este surprinzător că Omul Isus moare, ci este surprinzător că Isus Hristos,
Domnul, moare.
Pe de altă parte, nu este surprinzător că Isus Hristos, Domnul, învie, ci că Omul Isus
învie din morți.
Acesta este motivul pentru care ne putem pune toată încrederea în El.

Oamenii L-au condamnat pe Dumnezeu la moarte, Dumnezeu însă, prin
învierea Lui, îi „condamnă” pe oameni la nemurire, în locul loviturilor pe care
I le-au dat oamenii, El îi îmbrăţişează; în locul ocărilor, El le împărtăşeşte
binecuvântări; în locul morţii, El le dă nemurirea. Nicicând oamenii n-au
arătat ură faţă de Dumnezeu ca atunci când L-au răstignit, şi niciodată
Dumnezeu n-a arătat iubire faţă de oameni ca atunci când a înviat. Oamenii au
vrut să-L facă pe Dumnezeu muritor, El însă, prin învierea Lui, i-a făcut pe
oameni nemuritori.

II. ÎNVIEREA CONFIRMĂ NEPRIHĂNIREA NOASTRĂ

Să vestim învierea Mântuitorului, dar si mai mult, să strigăm mântuirea
noastră. Prin învierea lui Hristos se omoară păcatul care este boldul morții.

- La moartea lui Hristos am fost declarați neprihăniți, iar dovada a venit odată cu
învierea Lui. – Rom.4.25
Învierea dovedește că Isus este viu, iar noi vom trăi de asemenea El este învierea și viața – Ioan 11.25-26
Isus a fost adus din nou la viață, ca și cei ce cred în El să poată avea viața veșnică. –
1Cor.15.3-4
- Fără înviere nu există nicio bază pentru credință – v.14
Dacă obiectul credinței noastre este mort, și credința noastră este moartă.
Domnul Isus a deschis o ușă care era închisă de la moartea primului om.
El S-a luptat cu regele morții și l-a învins. - Apoc.1.18
Din acest motiv, toate lucrurile se înnoiesc când o persoană vine la credința în Isus.
2Cor.5.17
Moartea Sa a înlocuit moartea noastră, iar viața Lui devine viața noastră.

III. ÎNVIEREA CONFIRMĂ VENIREA DIN NOU A LUI HRISTOS
- VT a prezis prima venire a Domnului Isus, care s-a împlinit cu exactitate.
Dacă promisiunea despre prima venire s-a împlinit, înseamnă că și cea cu privire la a
doua venire se va împlini.
- Isus nu Și-a finalizat lucrarea. Noi nu suntem ceea ce vom fi într-o zi.
Când Isus va reveni, El Își va desăvârși lucrarea și ne va face asemena Lui- 1Ioan 3.2
Evenimentul învierii face posibilă revenirea Lui – v.23
- Odată cu Hristos va veni și moștenirea noastră ca sfinți – Evrei 1.1-2
Prin înviere, tot ceea ce Îi aparține Tatălui, Îi aparține și Fiului.
Rom.8.17

Se tem de moarte doar cei care nu cred în înviere

De acum nu vom mai muri ca niște condamnați, ci așteptăm treji învierea
obștească.
Lucarea de mântuire a Domnului nostru Isus Hristos nu s-a încheiat cu
moartea Sa pe cruce, ci a fost desăvârșită prin învierea Sa.
Cel cu viața nelegiuită nu se bucură de ziua Învierii pentru că va petrece fără
sfărșit în întuneric.
Orice suflet care crede în înviere se păzește pe sine însuși, pe când cel care nu
crede în înviere se dă pierzării.
Dacă nu există înviere, atunci s-au răsturnat și cele ale credinței
Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cel ce crede în Mine va trăi chiar dacă
moare”. (Ioan 11:25)

