CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 14/12
- Tit și Filimon
Marţi, 15/12
- Evrei 1-4
Miercuri, 16/12 - Evrei 5-8
Joi, 17/12
- Evrei 9-10
Vineri, 18/12
- Evrei 11-13
Sâmbătă, 19/12 - Iacov 1-5
Duminică, 20/12 – 1 Petru 1-3

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

Matei 7:8
Ioan 5:24
Ps.34:17
Matei 5:9
Ioan 16:15
Zah.2:10
Isaia 40:11

„Dacă urmasii lui Cristos radiază dragostea Domnului lor
stralucind în mijlocul comunității lor, acestia devin pur si
simplu magneti pentru cei care se confruntă cu cele mai
profunde nevoi!”
ROAGĂ-TE ZILNIC PENTRU CAUZA FRAȚILOR TĂI!

-

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
NICU ȘI ELENA SIMA - BULGARIA
Plantarea de biserici turcești în sudul Bulgariei;
Lideri turci pentru biserica lui Isus din Haskovo;
Domnul să însoțească lucrarea cu semne și minuni;
Călăuzirea Domnului în toate deciziile.
SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL: VÂLCEA
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor;
Har și plinătatea Duhului în biserici;
Pasiune în evanghelizare și plantare de noi biserici.

Situat în sudul României, cuprinde 2 municipii, 9 orașe și 78 de
comune, înregistrând o populație de 413,247 locuitori, din care 815
sunt credincioși penticostali.
Reședința județului este municipiul Râmnicu Vâlcea cu o populație de
107.726 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
13 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: Student ITP

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

NIMIC NU NE POATE DESPĂRȚI DE DRAGOSTEA LUI
DUMNEZEU
Pliniu, guvernatorul Romei în Asia Mică a celui de-al doilea

Măreția dragostei
Despre Ioan 3:16 se spune că acest verset conţine cele mai
multe SUPERLATIVE aflate într-un singur verset. Iată câteva
dintre ele :

secol după Hristos, a fost atât de stupefiat de creştinii aduşi
înaintea lui pentru a fi judecaţi încât a decis să-i scrie o

- Cel mai mare motiv: "Fiindcă atât de mult a iubit

scrisoare împăratului Traian pentru a-i solicita sfatul. Iată ce

Dumnezeu lumea"

spune că l-a încurcat şi tulburat atât de mult la aceşti oameni.

- Cel mai mare iubitor: "Dumnezeu"
- Cel mai mare gest: "a dat"

Odată un creştin necunoscut a fost adus înaintea lui, iar Pliniu

- Cel mai mare sacrificiu: "pe Fiul Său"

a început să-l ameniţe spunându-i:

- Cel mai mare privilegiu: "oricine crede în El"
- Cea mai mare salvare: "să nu piară"

"Te voi exila!"

- Cea mai simplă condiţie: "a crede"

"Nu poţi s-o faci" a venit răspunsul, "căci toată lumea

- Cel mai mare dar: "viaţă veşnică"

este Casa Tatălui meu!"

- Cel mai scump cadou: "Isus"

"Atunci, te voi omorî!"

- Cel mai nevrednic primitor: "lumea"

"Nu poţi s-o faci", a răspuns creştinul, "fiindcă viaţa mea

Ioan 3:16 arată dragostea lui Dumnezeu, dar 1Ioan 3:16 arată

este ascunsă împreună cu Hristos în Dumnezeu!"

cum se transmite mai departe această dragoste: Noi am

"O să-ţi confisc averea!" a strigat Pliniu.

cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi;

"Nu poţi s-o faci fiindcă averea mea este în ceruri!"
"O să te alung dintre oameni şi nu o să mai ai nici un
prieten!" a venit o ultimă ameninţare.

şi noi deci trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi. Cel mai vizibil
mod de a-i evangheliza pe cei nemântuiți, este să îi surprindem
cu dragostea pe care Dumnezeu a turnat-o în inimile noastre
prin Duhul Sfânt (Rom. 5:5). Cel ce este cu adevărat mântuit nu
se va mulţumi să meargă singur în ceruri.

Şi încă odată răspunsul calm a fost:
Dragostea lui Dumnezeu are efect asupra noastră atunci când
"Nu poţi s-o faci, fiindcă am un Prieten nevăzut care mă

credem. Spurgeon spunea: „A trăi prin credinţă este un lucru

iubește și de care tu nu poţi să mă desparţi!"

mult mai sigur şi mai plăcut decât să trăieşti după simţuri sau
după fapte”.

