CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 08/02
- Numeri 3-4
Marţi, 09/02
- Numeri 5-6
Miercuri, 10/02 - Numeri 7-8
Joi, 11/02
- Numeri 9-10
Vineri, 12/02
- Numeri 11-13
Sâmbătă, 13/02 - Numeri 14-15
Duminică, 14/02 – Numeri 16-18

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

Isaia 30:23
Ps.124
Ps.68:28
Apoc.3:12
Ps.139
Isaia 43:2
Ps.62:5-7
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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: Pastor, Costel Grămadă

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

Trăiește după învățătura Domnului Isus
„Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel.” ( Luca 6:31)
1. Fă bine altora când ei nu merită – Luca 6:27-36
Manifestarea dragostei față de cineva care nu merită este unul
dintre cele mai grele lucruri din punct de vedere omenesc, dar
acesta este semnul distinctiv că cineva este născut din Dumnezeu
și că este „fiul Celui Preaînalt” (Luca 6:35). Este absolut imposibil
ca cineva care nu este plin de Duhul Sfânt să dea dovadă de
această dragoste.
2. Fii iertător cu alții – Luca 6:37, 38
C.S. Lewis spunea: „Tuturor li se pare o idee minunată iertarea,
până când trebuie să ierte”. Întrucât prin iertare am fost eliberați
de sub jugul păcatului, în momentul când iertăm, și noi la rândul
nostru eliberăm captivi, prin puterea dragostei lui Dumnezeu. Nu
trebuie să judecăm lucrarea, isprăvnicia sau slujba altuia (1 Cor:
4:1-5). Un spirit critic, care mereu vânează greșelile altora nu
dovedește că a experimentat dragostea și iertarea lui Dumnezeu.
3. Fii atent mai întâi la greșelile tale – Luca 6:39-45
Putem fi o binecuvântare pentru alții în funcție de starea noastră
spirituală. Dacă suntem orbi cu privire la adevărul Scripturii, nu îl
putem da mai departe. Dacă vrem să îi ajutăm pe alții, viața
noastră trebuie să fie una exemplară. Omul cu bârna în ochiul său
vorbeşte cu o deosebită amabilitate celui cu paiul în ochiul, ca şi
cum s-ar oferi să-i facă o favoare.
4. Fii bun și înțelept – Luca 6:46-49
Dacă frica de Domnul este începutul înțelepciunii, ascultarea de El
este excelența înțelepciunii. Esenţa succesului spiritual este legată
de felul în care ascultăm. Pentru o clădire sunt importante și
elementele decorative, dar când vine vorba însă despre trăinicia
unei construcții, atenția se îndreaptă în primul rând către fundația
clădirii, către temelia pe care este zidită (1 Cor. 3:11).

CITATE CELEBRE DESPRE ISUS HRISTOS (II)
„Pentru aceea a venit Hristos in lume, ca omul sa
cunoasca si sa inteleaga cat de mult il iubeste
Dumnezeu.”
„Sunt miliarde de păcătoşi și miliarde de păcate, dar este
doar un singur Ispăşitor - Domnul Isus!”
„Misterul intruparii Cuvantului poarta in
semnificatia intregii creatii sensibile si inteligibile.”

sine

„Isus Se face ascultator Tatalui, vindecand propria
noastra neascultare si devine pentru noi modelul unei
ascultari fara de care nu exista mantuire.”
„În Hristos, Dumnezeu devine partas la conditia omului,
pentru ca acesta sa aiba posibilitatea trecerii spre El.”
„Fiul lui Dumnezeu S-a intrupat si, prin aceasta, a
inceput recapitularea noastra in Sine.”
„Dacă Isus nu este Domn al tuturor lucrurilor, nu
suntem ucenici adevăraţi.”
„La Isus poti privi, fara sa incetezi sa-i privesti si pe
ceilalti.”
„Isus Hristos este Noul Adam, ce innoieste continuu
lumea intreaga.”
„Hristos S-a intrupat pentru o opera universala,
reintegrand si aducand toate lucrurile in Sine.”
„Domnul Isus, S-a dat pe Sine Însuși în mâinile
păcătoșilor pentru a putea aduce păcătoșii în mâinile lui
Dumnezeu.”

