CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 29/02
- Deuteronom 28-29
Marţi, 01/03
- Deuteronom 30-32
Miercuri, 02/03 - Deuteronom 33-34
Joi, 03/03
- Iosua 1-4
Vineri, 04/03
- Iosua 5-7
Sâmbătă, 05/03 - Iosua 8-10
Duminică, 06/03 – Iosua 11-13

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

Ps.139:5
Isaia 51:16
Ps.9:9-10
Ps.22:24
Prov.1:33
Ps.118:10-17
1Ioan 5:14-15
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE

RUGĂCIUNEA ANULUI 2016:
PROGRAMUL SAPTAMÂNII

UMPLEREA CU DUHUL SFÂNT
ÎNMULȚIREA BISERICII

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: Pastor, Costel Grămadă

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

PLIN DE VIAȚĂ SAU STATUIE?

Viaţa îşi are rost numai în Domnul Isus
"Eu sunt calea, adevărul şi viaţa" (Ioan14:6). Da, El este singura cale,
singurul adevăr, singura viaţă, nu o cale, un adevăr şi o viaţă. Înainte de
Domnul Isus, au mai fost oameni care au pretins să arate fiecare câte o
cale şi un adevăr, fără să se numească pe sine calea, adevărul şi viaţa.

Un tânăr sculptor a lucrat cu toată migala la statuia unui înger. Când
maestrul său, Michelangelo, a sosit să o vadă, artistul s-a ascuns pe
aproape şi a aşteptat să audă comentariile dascălului său.
Michelangelo s-a uitat atent la sculptură cu respiraţia întretăiată. In
final a spus:

Întreita arătare a Domnului Isus despre Sine, este tocmai ceea ce omul
are absolută nevoie. Slăvit să fie Mântuitorul că s-a făcut cale pentru
noi, tot El este şi adevărul şi viaţa. Deci prin El, la El şi pentru El: calea,
adevărul şi viaţa. Şi tot El este şi uşa: "Eu sunt uşa oilor; dacă intră
cineva prin Mine va fi mântuit, va intra şi va găsi păşune" (Ioan 10:9).

„Îi lipseşte numai un singur lucru".

Ce poate fi mai bun pentru o turmă decât păşunea? Şi ce păşune
minunată ne dă El, celor ce se lasă păziţi de El! Iată ce spune împăratul
David despre acest păstor: "Domnul este păstorul meu şi nu voi duce
lipsă de nimic. El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă"
(Psalm 23:1-2). Dacă avem păşunea vieţii, care este Cuvântul lui
Dumnezeu; dacă El ne cunoaşte şi noi Îl cunoaştem ca Cel ce şi-a dat
viaţa pentru noi, noi avem totul în El, belşug de iertare, belşug de
bucurie. Toate acestea ni se dau în schimbul ascultării de "Păstorul cel
Bun" (Ioan 10:11): "Oile Mele ascultă glasul Meu, Eu le cunosc şi ele
vin la Mine. Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri şi nimeni nu le
va smulge din mâna Mea" (Ioan 10:27-29).

„Îi lipseşte doar viaţa; cu ea ar fi desăvîrşită".

Ce făgăduinţa minunată, dacă Îl avem pe El ca Păstor, căci pe lângă
slobozenia ce o avem "de a intra şi a ieşi", ni se dă şi viaţa veşnică şi
siguranţa de a nu fi smulşi din mâna Lui. Ce Păstor minunat! El este
totul. Oile care se încred în acest Păstor nu duc lipsă de nimic, viaţa lor
stă în mâna Păstorului. Dacă trăim cu Domnul Isus aici pe pământ, vom
trăi cu El şi în veşnicie: "Cine crede în Fiul are viaţa veşnică, dar cine
nu crede în Fiul, nu va vedea viaţa şi mânia lui Dumnezeu este peste el"
(Ioan 3:36).

Auzind aceasta, tînărul artist a fost deprimat. Zile la rînd n-a mai
putut dormi şi nici mînca. Un prieten al său a devenit foarte îngrijorat
de el şi s-a dus la Michelangelo ca să-1 întrebe ce-i lipseşte statuii.
Maestrul a răspuns:
Unii oameni sînt la fel ca statuia aceea. In afară, au o înfăţişare
admirabilă. Conform standardelor lumii sînt buni. Trăiesc vieţi
morale şi exemplare. Sînt membri credincioşi ai unei biserici. Dar
nefiind niciodată născuţi din nou, le lipseşte numai un lucru - viaţa
spirituală. Biblia ne spune că „Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică, şi
această viaţă veşnică este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viaţa;
cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa" (1 Ioan 5:11, 12).
„Omul umil nu simte nici gelozie nici invidie. El îl laudă pe
Dumnezeu cînd alţii sînt preferaţi sau binecuvîntaţi înaintea
lui. Poate suporta ca alţii să fie lăudaţi în timp ce el este
uitat, deoarece el a primit spiritul lui Isus, care nu a acţionat
după propriul Său plac, şi care nu a căutat gloria Lui
personală. De aceea, îmbrăcîndu-se cu Domnul Isus
Cristos, el s-a îmbrăcat cu o inimă miloasă, cu bunătate, cu
blîndeţe, cu îndelungă răbdare şi cu umilinţă”.
Andrew Murray

