CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 15/02
- Numeri 19-21
Marţi, 16/02
- Numeri 22-24
Miercuri, 17/02 - Numeri 25-26
Joi, 18/02
- Numeri 27-29
Vineri, 19/02
- Numeri 30-32
Sâmbătă, 20/02 - Numeri 33-36
Duminică, 21/02 – Deuteronom 1-2
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Vineri
Sâmbătă
Duminică

1 Ioan 3:21
Ps.113:5-9
Ps.121
Isaia 41:13-14
Ps.32:8
Ps.89:24-26
1 Ioan 1:7,9
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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 predică: Diacon, Boștiog Vasile

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

RELIGIOS SAU MÂNTUIT?
CUM EȘTI?
RELIGIA este îmbunătăţirea naturii omului.
MÂNTUIREA este primirea naturii noi prin acceptarea lui Isus
Cristos ca Domn şi Mântuitor personal. Cuvântul lui
Dumnezeu ne spune în Ioan 1:12 că „tuturor celor ce L-au
primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să
se facă copii ai lui Dumnezeu.”
RELIGIA ne îmbracă în haina propriei noastre neprihăniri
(dreptăţi), dar proorocul Isaia ne spune că neprihănirea
noastră este ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu.
MÂNTUIREA ne îmbracă în neprihănirea perfectă a lui
Cristos care (doar ea) ne poate face acceptabili în faţa lui
Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Tit 3:5 că „El
ne-a mântuit nu prin faptele făcute de noi în neprihănire, ci
pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin
înnoirea făcută de Duhul Sfânt.”
RELIGIA este ceea ce face omul pentru Dumnezeu.
MÂNTUIREA este ceea ce face Dumnezeu pentru om.
Isaia 53:6 ne spune că: „Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi,
fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă
asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.”
RELIGIA înseamnă a mă încrede în lucrul făcut de mine.
MÂNTUIREA înseamnă a mă încrede în lucrul făcut de
Cristos
pentru
mine.
Evrei 10:10
afirmă
că
„prin
această voie am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea
trupului lui Isus Cristos, o dată pentru totdeauna.”
RELIGIA depinde de purtarea mea.
MÂNTUIREA
depinde
de
credinţa
mea.
Faptele
Apostolilor 16:31 spune: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi
mântuit tu şicasa ta.”
RELIGIA depinde de suficienţa caracterului.

MÂNTUIREA depinde de Jertfa de pe Cruce. 1Corinteni 1:18
spune ca „propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce
sunt pe calea pierzării; dar pentru noi, care suntem pe calea
mântuirii, este puterea lui Dumnezeu.”
RELIGIA se străduieşte să aducă o jertfă.
MÂNTUIREA se încrede in Jertfa adusă. Ioan 19:30 spune:
„Când a luat Isus oţetul, a zis: S-a isprăvit! Apoi Şi-a plecat
capul şi Şi-a dat duhul.”
RELIGIA se luptă să te facă desăvârşit.
MÂNTUIREA se reazămă pe o răscumpărare desăvârşită.
1Petru 1:18, 19 spune: „Ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu
argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de
vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu
sângele scump al lui Cristos, Mielul fără cusur şi fără
prihană.”
RELIGIA încearcă să ne aducă din întuneric la lumină.
MÂNTUIREA ne aduce din moarte la viaţă. Ioan 5:24 spune
că „cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis,
are viaţa veşnică, şi nu vine la judecată, ci a trecut din
moarte la viaţă. ”
MĂREȚIA ȘI UNICITATEA LUI ISUS
În virtutea divinităţii Sale adevărate şi umanităţii Lui
perfecte, Isus transcende toate personalităţile umane ce
au existat în această lume. Mahomed, se pretinde că a
fost un profet; Buddha, un învăţător; Confucius, un
politician moral; Zoroastru, un înţelept; Ghandi, un
mistic hindus şi un reformator social. Deşi învăţăturile
acestor oameni morţi (ce au dispărut), au continuat să
existe, oasele lor putrezesc în mormintele lumii acesteia.
Dar, Hristosul Scripturilor, nu doar că trăieşte, prin
învăţăturile Sale şi în inimile urmaşilor Săi, ci şi trăieşte
"aşezat la dreapta Tatălui", mijlocind pentru ai Săi (Evrei
7:25).

