CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 07/12
- Efeseni 1-6
Marţi, 08/12
- Filipeni 1-4
Miercuri, 09/12 - Coloseni 1-4
Joi, 10/12
- 1 Tes. 1-5
Vineri, 11/12
- 2 Tes. 1-3
Sâmbătă, 12/12 - 1 Timotei 1-6
Duminică, 13/12 – 2 Timotei 1-4

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

Prov 11:25
Filip. 4:7
Ps.145:14
Ps.37:5
1 Ioan 2:5
2Cor.13:11
Ps.50:15

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

Duminică, 06 Decembrie – Nicu Sandu
Sâmbătă, 12 Decembrie – Gheorghe Georgiana
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
SEBASTIAN ȘI GEORGIANA V. - KOSOVO
Relația de familie; protecția Domnului să fie cu ei în fiecare
clipă;
Înțelepciune în învățarea limbii albaneze și a culturii din
Kosovo;
Domnul să se descopere albanezilor și să îi mântuiască.
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL: TIMIȘ
Implicarea bisericilor în împlinirea Marii Trimiteri;
Viziune și posibilități pentru plantarea de biserici în satele
neevanghelizate;
Domnul să ridice oameni dedicați pentru lucrarea Sa.

Situat în vestul țării, cuprinde 5 municipii, 10 orașe și 89 de comune
înregistrând o populație de 677.926 locuitori, din care 27.885 sunt
credincioși penticostali. Municipiul Timișoara este reședința de județ cu
o populație de 304.467 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
06 Decembrie 2015

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Dum. dim. – 10:00-Slujbă
Dum. seara– întâlniri speciale
Joi, 18:00 – Rugăciune
Vineri, Borănești
Sâmbătă - Moldoveni
Sâmbătă - Urziceni
- repetiție grup
- întâlnire tineret

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)
.

DRAGOSTEA LA SUPERLATIV
(CEA MAI MARE DINTRE TOATE ESTE DRAGOSTEA)

1Cor.13:1-13
Viața este o chestiune de dragoste.
Pentru că Dumnezeu este dragoste, cea mai importantă lecție pe care El vrea s-o
înveți pe Pământ este să înveți cum să iubești.
A învăța să iubești în mod altruist nu este ușor. Este ceva împotriva naturii noastre
egocentrice.
De aceea avem la dispoziție o viață întreagă să învățăm să iubim.
Să învățăm să iubim cu o ”dragoste neprefăcută” (2cor.6:6; 1Petru 1:22), cu
dragostea turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. (Rom.5:5)
Să iubim cu dragostea descrisă de ap. Pavel, care este:
1. DRAGOSTEA MAI MARE DECÂT DARURILE SPIRITUALE (1Cor 13:1)
- darul adesea confundat cu caracterul.
- darul ar trebui să fie un mijloc de slujire a altora şi a lui Dumnezeu.
- darurile pot fi „folosite” şi fără dragoste, ...sunt zgomotoase, supărătoare
2. DRAGOSTEA MAI MARE DECÂT CUNOAŞTEREA (1Cor 13:2).
- cunoaşterea intelectuală este o mare pasiune a multora.
- cunoaşterea fără dragoste este aroganţă, neînţelegere faţă de alţii, judecarea altora
fără milă, etc. 1Cor.8:1b
3. DRAGOSTEA MAI MARE DECÂT CREDINȚA (1Cor 13:2)
- credinţa se apucă cu mâinile de Dumnezeu
- credinţa face lucruri mari
- a face toate acestea fără dragoste nu foloseşte la nimic.
4. DRAGOSTEA MAI MARE DECÂT MILA (1Cor 13:3)
- există creştini care-şi dau şi cămaşa de pe ai pentru alţii
Nimic, dacă o faci cu dragoste, fără să te umpli de o falsă neprihănire obţinută prin
fapte, fără să te umfli de importanţă şi de mândrie.
5. DRAGOSTEA MAI MARE DECÂT MARTIRAJUL (1Cor 13:3).
- sacrificiu din încăpăţânare, din egoism, din dorinţa de a avea dreptate chiar şi cu
preţul vieţii… fără dragoste nu-s nimic!
6. DRAGOSTEA ÎN RELAȚIILE NOASTRE
Cum este această dragoste? - 1Cor.13:4
7. DRAGOSTEA ÎN COMPORTAMENTUL NOSTRU
Ce face această dragoste? - 1Cor.13:5-7

Dragostea nu va peri nicioadă
Rămâneți în această dragoste și nu veți muri niciodată!

Un adevărat credincios este o ciudăţenie. El are o dragoste supremă pentru Cineva pe
care niciodată nu l-a văzut; îi vorbeşte cu familiaritate, zi de zi, Unuia pe care nu-l
poate vedea; el se aşteaptă să meargă în ceruri pe baza meritelor Altcuiva; se goleşte
singur de sine pentru a fi umplut de Altcineva; recunoaşte că a greşit pentru a putea fi
socotit drept; se coboară pentru a fi ridicat; este cel mai puternic atunci când este cel
mai slab; este cel mai bogat când este cel mai sărac, cel mai fericit când îi merge cel
mai rău. El moare pentru a putea trăi; pierde pentru a putea câştiga; dăruieşte altora
pentru a păstra pentru el. Vede nevăzutul; aude neauzitul şi cunoaşte necunoscutul.
(A. W. Tozer)

