CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni
- 1 Regi 21
Marţi
- 1 Regi 22:1-40
Miercuri - 1 Regi 22:41-53
Joi
- 2 Regi 1
Vineri
- 2 Regi 2
Sâmbătă - 2 Regi 3
Duminică – 2 Regi 4

Zaharia 2
Zaharia 3
Zaharia 4
Zaharia 5
Zaharia 6
Zaharia 7
Zaharia 8

Psalm 89
Psalm 90
Psalm 91
Psalm 92
Psalm 93
Psalm 94
Psalm 95

Iacov 3:1-12
Iacov 3:13-18
Iacov 4
Iacov 5
Ioan 1:1-18
Ioan 1:19-51
Ioan 2

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Biserica subterană
-

Pentru siguranța creștinilor care se ascund acum
Pentru ca toți cei care îl urmează pe Isus să fie un model pentru
familiile si prietenii lor
Pentru ca Scripturile să fie accesibile pentru toți credincioșii din
biserica subterană

Biserica
Apostolică
Filadelfia

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
FUNCŢIILE BISERICII

28 octombrie 2012

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE

PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 17:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri-Joi-Vineri,
18:00-2-:00 - Slujire în localităţi
Sâmbătă,
18:00 – Repetiţie grup

Maxime creștine
„Cel care, dimineaţa, pleacă din faţa lui Dumnezeu, cu greu îl va mai găsi în restul
zilei”.

„Nu e de ajuns să faci binele, trebuie să îl faci bine”.

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Tavy Brumă
Rugăciune pentru biserica subterană

„Fericirea este o stare de împlinire continuă a ființei noastre. Această împlinire o
dobândește creștinul viețuind după voia lui Dumnezeu”.

SEARA: Pastor, Costel Grămadă
Închinare, părtășie și învățătură biblică

„Cei care nu se dușmănesc cu adevărul nu vor ajunge să urască mântuirea”.

„Dumnezeu va avea grijă de lucrurile prin care treci, tu ai grijă cum treci prin ele”
„Fiecare vrea să trăiască pe vârful muntelui, însă toată fericirea şi creșterea vin în
timp ce îl urci”

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Ajutorul nostru este în Numele Domnului, care a făcut cerurile şi
pământul”
Psalmul 124:8

Tavy Brumă

Pastor, Costel Grămadă
Viata copiilor lui Dumnezeu
1Petru 2.1-13

CARACTERISTICILE UNUI CREDINCIOS MATUR
Evrei 5:12-14

1.Copiii lui Dumnezeu se dezvolta spiritual vv. 1-3
a.Prin a renunta la lucruri care opresc dezvoltarea v.1
-orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de
clevetire
b. Prin a dori Cuvantul lui Dumnezeu v.2
c. Prin a gusta bunatatea lui Dumnezeu v.3

(a) maturitate fizică - atunci când toate părțile corpului fizic sunt complet
dezvoltate și funcționale;
(b) maturitate psihologică - atunci când o persoană este în măsură să
răspundă într-un mod emoțional adecvat, în relațiile și cele mai multe tipuri
de situații sociale.
Creștinii sunt, de asemenea, interesați de maturitate - în special, de
"maturitate spirituală."
Când este corect să spunem că un credincios este matur spiritual?
Toți creștinii, în timpul creșterii spirituale, ar trebui să demonstreze aceste
caracterisitci cheie ale maturității spirituale:

1. Un credincios matur are un apetit pentru hrană spirituală solidă,
nu lapte.

2. Copiii lui Dumnezeu isi cunosc identitatea vv. 4-10

Acest lucru înseamnă că un credincios este capabil de a digera aspecte mai
provocatoare ale adevărului biblic. Evrei 5:11

a. Crestinii sunt o casa duhovniceasca v.4
b. Crestinii sunt o preotie spirituala v.4

2. Un credincios matur nu se ofensează cu ușurință.

c. Crestinii sunt un popor sfant v.9-10

El înțelege că, atunci când cineva acționează ofensiv, există, de obicei, o
miză mult mai mare decât apărarea drepturilor sale personale. Proverbe
19:11

3. Copiii lui Dumnezeu traiesc diferit vv. 10-13

3. Deciziile unui credincios matur nu depind de opiniile altora sau de
cea mai recentă modă. Evrei 13:9

a. Se feresc de poftele firii v.11

Un credincios matur este în Hristos și umblă în puterea Duhului Sfânt.
Galateni 5:22-25

i. pentru ca sunt staini pe acest pamant
ii. pentru ca firea este impotriva sufletului

4. Un credincios matur a învățat să aibă încredere în Dumnezeu, în
ciuda circumstanțelor contrare. Iacov 1:5-8

b. au un comportament ireprosabil
5. Un credincios matur este marcat de umilință.
El este întotdeauna mulțumit și uimit atunci când Dumnezeu îl folosește. El
preferă să dea atenție lui Dumnezeu și altora decât se se laude cu realizările
personale. 1 Timotei 3:6

