CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 18/01
- Exod 8-10
Marţi, 19/01
- Exod 11-13
Miercuri, 20/01 - Exod 14-16
Joi, 21/01
- Exod 17-20
Vineri, 22/01
- Exod 21-23
Sâmbătă, 23/01 - Exod 24-27
Duminică, 24/01 – Exod 28-30

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

1 Ioan 4:9-10
Isaia 54:13-14
Naum 1:7
Ps.68:19-20
Ezech. 18:5-9
Isaia 62:2-3
Apoc. 2:17
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

Dum. dim. – 10:00-Slujbă
Dum. seara– întâlniri speciale
Joi, 17:00 – Rugăciune
Vineri, Borănești
Sâmbătă - Moldoveni
Sâmbătă - Urziceni
- repetiție grup
- întâlnire tineret

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața: Predică: Student ITP, Beni Capus

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

LUCRĂRILE DIVINE ALE LUI ISUS HRISTOS

CAUTĂ SĂ TE ASEMENI CU HRISTOS!
„La aceasta aţi fost chemaţi … să călcaţi pe urmele Lui” (1 Petru 2:21)

 El a creat toate lucrurile
Acționând împreună cu celelalte persoane ale Sfintei Treimi, Fiul,
fiinnd împreună lucrător cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, a realizat actul de
creație a tuturor lucrurilor, cu excepția păcatului (1 Cor. 8:6; Ioan 1:3;
Col 1:16).
 El susține toate lucrurile
Nu numai că toate lucrurile „se țin” prin El (Col. 1:17), dar totodată
Fiul „ține” toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui (Evr. 1:3).
 El Îl descoperă pe Tatăl
În calitate de Cuvânt etern, Fiul L-a revelat pe Tatăl (Mat. 11:27). El a
făcut lucrul acesta prin acțiunile și cuvintele Lui în timpul lucrării Sale
pe pământ (Ioan 1:!4; 14:8-11; Apoc. 1:1).
 El iartă păcatele
Numai Dumnezeu poate ierta păcatele oamenilor pentru că orice păcat
este îndreptat împotriva Lui, El fiind stăpânul suveran al universului.
Isus a exercitat autoritatea de a ierta, și a demonstrat că are această
autoritate prin faptul că i-a și vindecat pe cei pe care i-a iertat (Luca
7:47-49).
 El dă viața
Pe lângă faptul că a dat viață fizică la creație (Ioan 1:3-4), Fiul lui
Dumnezeu are puterea de a da viață spirituală celor care se încred în El
ca Mântuitor al lor (Ioan. 6:32-40). Mai mult decât atât, El va învia toți
morții (Ioan 5:21, 25).
 El exercită judecata
Doar Dumnezeu poate exercita judecata cu dreptate dând oamenilor
ceea ce merită, pentru că El cunoaște atât motivațiile și intențiile lor,
cât și faptele lor (Rom. 2:2, 6, 11, 16). Întrucât Isus este Suveran și
cunoaște inimile oamenilor (Ioan 2:24-25), El va judeca toți oamenii
(Ioan 5:22-29).

La creaţie, Dumnezeu a spus: „Să facem om după chipul Nostru, după
asemănarea Noastră” (Genesa 1:26). Din acest verset înţelegem că
intenţia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi a fost să reflectăm
chipul Său, caracterul Său, planurile Sale, gândurile Sale şi căile Sale.
Dacă doreşti să ştii cum arată toate acestea, analizează viaţa lui Hristos.
Pavel a spus: „El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâinăscut din toată zidirea” (Coloseni 1:15).
Aşadar, scopul nostru suprem trebuie să fie asemănarea cu Hristos. Asta
înseamnă că trebuie să ne străduim să ne confruntăm cu toate situaţiile
aşa cum a făcut-o El şi să ne purtăm cu oamenii aşa cum ar face-o El.
Petru scrie: „la aceasta aţi fost chemaţi (ceva ce nu se poate separa de
chemarea voastră); fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi, şi v-a lăsat o
pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui”.
Domnul Isus este exemplul nostru în următoarele trei privinţe:
1) Suferinţa. Când a fost batjocorit, în loc să se răzbune, El a răspuns
prin dragoste, răbdare şi bunătate.
2) Slujirea. El s-a aplecat ca să spele picioarele ucenicilor Săi, după
care le-a spus: „şi voi să faceţi cum am făcut Eu … robul nu este mai
mare decât domnul său” (Ioan 13:15-17).
3) Supunerea. El a spus: „nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care
M-a trimis” (Ioan 5:30). Iată care e vestea cea bună: Dumnezeu va lucra
mai departe în tine – negreşit; El a promis că te va modela până acolo
că, în fiecare împrejurare a vieţii, vei acţiona în acelaşi fel ca Domnul
Isus.

