CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 22/02
- Deuteronom 3-4
Marţi, 23/02
- Deuteronom 5-8
Miercuri, 24/02 - Deuteronom 9-11
Joi, 25/02
- Deuteronom 12-15
Vineri, 26/02
- Deuteronom 16-19
Sâmbătă, 27/02 - Deuteronom 20-23
Duminică, 28/02 – Deuteronom 24-27
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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: Prezbiter, Nicu Sandu

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

HARUL ADUS DE HRISTOS

E NEVOIE SĂ FAC ȘI EU CEVA?
În călătoria pe mare spre India, un tânăr marinar ședea într-o seară

Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi
oamenii, a fost arătat

întunecoasă în cabina lui; îi era foarte rău. Marea era tot mai agitată.

Tit 2:11

Deodată, tânărul a fost speriat de strigătul: „Un om a căzut peste bord!“. În

Harul lui Dumnezeu reprezintă activitatea dragostei Sale către cei care
merită mânia Sa și, pentru noi, acest har este în Domnul nostru Isus
Hristos. Îl vom înțelege mai bine dacă îl vom privi în El și, totodată, nu-l
vom savura pe deplin dacă îl disociem de El, căci harul și adevărul au
venit prin Isus Hristos, iar El a locuit printre noi plin de har. Harul lui
Dumnezeu, care înseamnă mântuire, nu ne-a fost trimis, ci ne-a fost adus.
N-a fost trimis printr-un înger, ci ne-a fost adus prin Fiul preaiubit al lui
Dumnezeu.
Mulți privesc această binecuvântare așa cum privesc un cadou primit
prin poștă – a venit, l-au primit și se bucură că-l au, ca o dovadă a
dragostei din partea unui prieten din depărtări. Însă acel prieten nu este
acolo și cât de diferite ar fi lucrurile dacă el ar fi adus cadoul în persoană!
Și, împreună cu această greșeală, ei consideră mântuirea a fi un lucru, în
timp ce ea este, de fapt, o Persoană, căci, dacă Îl ai pe El, pe Mântuitorul,
atunci ai mântuirea. Moise a înțeles acest lucru, atunci când a spus: „El
este mântuirea mea“ (Exod 15.2).
Aceasta este ceea ce Domnul a vrut să spună, atunci când i S-a adresat
lui Zacheu: „Grăbește-te și coboară, pentru că astăzi trebuie să rămân în
casa ta“ (Luca 19.5). După ce a trecut pragul casei acestuia, Domnul a
spus: „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta“ (versetul 9). De ce?
Fiindcă El intrase în acea casă; Domnul Isus Însuși era mântuirea. Când ne
aduce mântuirea, El vine să locuiască cu noi. Este ca și cum ne-ar spune:
«Te iubesc atât de mult și te-am căutat atât de mult timp, încât nu vreau să
Mă mai despart niciodată de tine». Avem binecuvântarea, însă Îl avem și
pe Binecuvântător. Din nefericire, prea puțini apreciază harul pe care El la adus. Însă noi ne bucurăm că inimile ne-au fost deschise pentru a-L
primi!

aceeași clipă auzi zgomot deasupra lui, provocat de marinarii grăbiți să
acorde ajutor. N-ar fi trebuit oare să îi ajute și el? Dar era într-o stare așa de
jalnică, încât nu avea niciun sens să meargă pe punte. Nu ar fi putut ajuta
la salvarea acelui om, poate ar fi stat doar în calea celorlalți. Dar totuși se
întrebă: „Aș putea oare să fac și eu ceva?“ Desprinse repede lampa sa și a
ținut-o aproape de fereastra cabinei, astfel încât razele lămpii să cadă pe
mare. Și ce s-a întâmplat? Câteva minute mai târziu răsună strigătul de
bucurie: „Este în siguranță; este salvat!“.
Dimineața, tânărul marinar a aflat că lampa sa a contribuit la salvarea
acelui nenorocit. Lumina lămpii a căzut în clipa potrivită pe cel ce se
zbătea între valuri, astfel că frânghia a putut fi aruncată, ca el să o poată
prinde. Exemplul acestui tânăr trebuie să ne însuflețească pe toți pentru a
fi de ajutor pentru semenii noștri. „Adevărat este cuvântul acesta și vreau să
spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie
cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni!“ (Tit 3.8).
ÎL URMEZI PE ISUS CU ADEVĂRAT?
„Domnul Isus are mulţi ucenici care doresc Împărăţia Lui cerească, dar puţini
vor să poarte crucea Lui. El are mulţi care doresc mângâierile Lui, dar puţini vor
să sufere pentru Numele Lui. Mulţi vor să se ospăteze cu El la masă, dar puţini
vor să postească împreună cu El. Toţi doresc să aibe parte de bucuria Lui,
dar puţini vor să sufere pentru Numele Lui. Mulţi Îi urmează Lui până la
frângerea pâinii, dar puţini vor să bea paharul suferinţelor Lui. Mulţi Îi laudă
minunile Lui, dar puţini Îl urmează până la ocara crucii Lui. Mulţi Îl iubesc câtă
vreme nu li se întâmplă nici o împotrivire. Îl măresc şi-L binecuvintează câtă
vreme primesc binefacerile Lui, când însă El Se ascunde şi-i lasă singuri puţin,
îndată cârtesc sau îşi pierd nădejdea”.
Thomas a Kempis

