
ANUNȚURI, DIVERSE 

EVENIMENTE: PROGRAMUL BISERICII ÎN
LUNA FEBRUARIE

• Săptămâna mondială a căsătoriei

                        7 - 14 feb. 
(rugăciune, expuneri, studiu biblic pe tema 
căsătoriei, familie creştină e.t.c...)

intervenţia lui Dumnezeu în rezolvarea 
problemelor morale, etice, economice, politice, 
dar şi cele legate de vremea de iarnă, cu care se 
confruntă ţara noastră. 

 toţi cei implicaţi intr-o lucrare de slujire 
în biserica noastră. Să cerem Domnului 
har şi inspiraţie peste cei ce ne învaţă 
din Cuvânt. 

 cei ce se confruntă cu necazuri şi 
probleme. Să ne rugăm pentru fraţii, 
surorile şi în mod deosebit pentru 
familiile care trec prin sărăcie, 
singurătate, boală şi alte lipsuri. 

 surorile care slujesc şi jertfesc pentru 
lucrarea de la cantina bisericii. Domnul 
Slavei să le răsplătească şi să le dea 
putere. 

 oamenii care mănâncă la cantină, fie că 
sunt mântuiţi sau nemântuiţi. 

Luni          – Consiliere spirituală 
(18:00-20:00)
Miercuri  – Repetiţii de fanfară. 
(19:30-21:00)
Joi         – Rugăciune, Studiu biblic.
(18:00-20:00)
Vineri   – Rugăciune, Studiu bliblic cu tinerii 
bisericii. (19:00-20:00)
Sămbătă –“Călătorie biblică ptr.copii” 
(11:00-13:00)
Duminică – Rugaciune, Serviciu Divin. 
(10:00-12:00)
               – Serviciu de evanghelizare.
(18:00-20:00) 

 Lavric Daniel – 1 feb. 
 Suici Jiva – 4 feb. 
 Răiceanu Natalia – 9 feb. 
 Codreanu Doina – 11 feb. 
 Szabo Ioan – 14 feb. 
 Creţa Adam – 15 feb. 
 Lissi Mărioara – 18 feb. 
 Crişan Persida – 20 feb. 
 Lăcustă Gabriel – 20 feb. 

BUCURIA PĂCII
AGENDĂ INFORMATIVĂ
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MOTTO: "V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în 
Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am 
biruit lumea." Ioan: 16:33

GRATIS

 

Dumnezeu în fiecare zi ne poartă povara. Ps. 68:17-20.

  În aceste zile,  în România, ne confruntăm cu o criză pe toate planurile, criză 
morală, criză politică, criză economică, criză socială, criză spirituală, chiar şi criza 
vremii de iarnă. Toate acestea se manifestă ca o povară care vine peste noi şi care 
are tendinţa să ne apese, să ne dezechilibreze. 

   Vestea bună din Cuvântul Lui Dumnezeu, o veste cu totul remarcabilă este că 
indiferent de vreme sau de vremuri, Dumnezeu este Mântuitorul nostru şi El în 
fiecare zi prin Carele pe care le are la dispoziţie este gata să ne poarte povara: 
,,Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, mântuirea 
noastră” (v. 19).

Iată câteva din miile de Care ale lui Dumnezeu:

1. Carul pocăinţei. F.A. 8:28-35.

În acest car urcă toţi cei ce primesc propovăduirea lui Isus, şi-L urmează în apa 
botezului. Citim în F.A. 2:41.
Cînd Domnul vorbeşte despre cetatea Ninive, El precizează că oamenii s-au pocăit 
la propovăduirea lui Iona, iar El este Unul mai mare decât Iona. (Mat. 12:41).

SĂ NE RUGĂM PENTRU:

SĂRBĂTORIŢII ACESTEI LUNI

PICĂTURA DE SPIRITUALITATE
CUVÂNT DIN PARTEA PĂSTORULUI
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CONTINUARE 

2. Carul râvnei pentru Dumnezeu. 2 Împ. 10:15-16.
Odată cu urcarea în carul pocăinţei suntem provocaţi să urcăm şi în carul râvnei pentru 
Dumnezeu. E foarte important ca râvna să fie însoţită de pricepere. E dureros să vezi tineri cu 
râvnă, dar fără pricepere, dar la fel de dureros e să vezi vârstnici ajunşi la bătrâneţe, dar fără 
maturitate.

În carul râvnei pentru Dumnezeu, urcă acei oameni care au inimile curate. De fapt Domnul Isus 
îi fericeşte pe cei cu inima curată.(Mat. 5:8). Să citim şi pasajul din F.A. 8:21-23. Atenţie la 
legătura dintre râvna noastră şi inima noastră.

3. Carul luptei. Ps. 45:1-4.

Cât timp trăim pe acest pământ trebuie să luptăm. Orice ostaş înţelept se îmbracă cu toată 
armătura (Ef.6:13) şi se antrenează, ca să fie în permanenţă în formă (Ps.18:34).

În acest car urcă numai curajoşii,  numai oamenii  care au primit Duhul de putere,  Duhul de 
infiere, Duhul care ne face să strigăm ,,Ava”, adică ,,Tată”. (Rom. 8:14-16).

4. Carul biruinţei. 2 Cor. 2:14-17.

Este carul în care urcă toţi cei care au urechi ca să audă ce zice Bisericilor Duhul. Biruinţa o 
câştigă doar cei ce se identifică cu Isus. (Ioan 6:53-58).

5. Carul înălţării sau al glorificării. 2 Împ. 2:9-14.

Este carul care ne duce pentru eternitate în prezenţa Lui Dumnezeu. Domnul Isus le spune 
ucenicilor (Io. 14:1-3) şi (Io. 17:20-24). Domnul Isus Hristos s-a înălţat la cer (FA 1:9), şi va 
reveni să ne ia şi pe noi acolo. (1 Tes. 4:16-18). În acest car urcă doar cei ce au răbdat până la 
capăt.

Şi în luna aceasta ne punem toată încrederea în Dumnezeu, şi bazaţi pe Cuvântul sfânt, aruncăm 
asupra Lui toate îngrijorările noastre, având deplina convingere că Dumnezeu este pentru noi 
Dumnezeul izbăvirilor care ne scapă de la moarte. (v. 20).

MEDITAŢIE 

          

Cunoaştem faptul că rugăciunea este importantă. Toţi oamenii deosebiţi pe care îi întâlnim 
confirmă rolul decisiv pe care rugăciunea îl are în viaţa lor. Astfel înţelegem că ar trebui să ne 

rugam, dar de ce,… ce  motivează rugaciunea?

  Se pare că motivaţia pentru rugăciune vizează rezultatele acesteia; cu alte cuvinte, ne rugăm 
doar pentru a primi răspunsuri la anumite cereri. Rugăciunea poate fi formulată ca o listă de 
cumpărături pentru magazinul din colţul străzii: „Tatăl nostru, care eşti în ceruri... dă-mi, dă-mi, 
dă-mi!” Este un gen de rugăciune „consumeristă.” Iar în ce ne priveşte pe noi copiii Domnului, 
nu putem accepta că, această atitudine surprinde în vreun fel esenţa rugăciunii.
   Prin urmare, ne uitam in Cuvânt si vedem cum şi de ce s-a rugat Domnul Isus, şi găsim cel 
puţin cinci motive pentru rugăciune:

 rugăciunea zideşte relaţia mea cu Isus. 
            Psalmii 85:7
           “Arată-ne, Doamne, bunătatea Ta şi dă-ne mântuirea Ta!”

 rugăciunea ne ajută să biruim ispita. 
            Luca 22:40 b
            "Rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită."

 rugăciunea este esenţială în aflarea voii lui Dumnezeu. 
            Coloseni1:9 b
            “…şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de înţelepciune şi 
pricepere duhovnicească;”

 rugăciunea desăvârşeşte lucrarea lui Dumnezeu. 
            Ioan 14:13
             “…şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.”

 rugăciunea este o armă în războiul spiritual. 
            Efeseni 6:11

      “Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine  piept împotriva 
uneltirilor diavolului.”

             Efeseni 6:18
       “Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri.Vegheaţi la aceasta, 
cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii,”

                                                                                     AMIN

Frate şi soră pentru ce te rogi?


