Urăm ,,La mulți ani!” în umblarea lor cu Domnul celor care își
serbează ziua de naștere:
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,,Mame în rugăciune”

Vineri, 27 aprilie - Violeta Catanon

Miercuri, 2 mai - Silvia Drăgan
Luni, 11 mai - Doina Trif

Să ne rugăm pentru:
...evanghelizarea din 6 Mai ca Duhul
Sfânt să se descopere în viața celor
care nu-L cunosc pe Dumnezeu.
...familiile bisericii. Dumnezeu să le
binecuvinteze și să-Și împlinească
planul Său în fiecare familie.
...lucrarea cu surorile. Dumnezeu să
lase har, călăuzire, binecuvântare ca
tot ce se va face să fie făcut spre Slava
Numelui Său.
...sora Claudia Suciu - misionară în
India. Să ne unim în rugăciune, în
fiecare zi de miercuri, ca Dumnezeu
să o poarte pe brațul Său puternic și
ungerea Lui divină să o însoțească
pretutindeni.
,, Tot ce veți cere cu credință, prin
rugăciune, veți primi.”
Matei 21:22

Anunțuri:
...11.05.2018 este data
următoarei întâlniri. Până
atunci Domnul să ne poarte de
grijă și să ne întărească ca
oriunde ne vom afla să ducem
cu noi și prezența Celui Prea
Înalt.
...ne unim în post și
rugăciune împreună cu
întreaga biserică pentru
evanghelizarea din 6 Mai

,, Mulțumiți totdeauna lui
Dumnezeu Tatăl, pentru
toate lucrurile, în Numele
Domnului nostru Isus
Hristos.”
Efeseni 5:20

Sărbătoarea Învierii Domnului Isus Hristos
Hristos a Înviat!
Adevărat a Înviat!
Așa ne salutăm noi creștinii la această sărbătoare.
Dar haideți să citim împreună în Cuvântul lui Dumnezeu, ce înseamnă pentru noi Învierea lui
Hristos.
Ioan 11:25
Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.
Domnul Isus face o afirmație unică: aceia care se încred în El vor trăi chiar și după moarte. El
le va da VIAȚA VEȘNICĂ.
Mulți oameni de știință promit omenirii o prelungire a vieții prin diverse metode. Dar numai
UNUL a promis viața pentru ETERNITATE.
O viață de creștin aici pe pământ înseamnă pentru mulți o viață, în care nu poți face tot ce
vrei. Este foarte adevărat.
Dar dacă te-ai hotărât să trăiești ascultând de Domnul Isus Hristos, oare te așteaptă numai o
viață de renunțări sau este vorba de ceva mai mult decât atât?
1 Petru 1:3-4
Dumnezeu Tatăl nostru ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morți la o
moștenire, care este păstrată în ceruri pentru noi.
Dacă crezi în Învierea Domnului Isus:
-vei deveni o persoană nouă, pentru că El are puterea să transforme ființa ta interioara
-vei primi ca răsplată o moștenire veșnică din partea lui Dumnezeu.
În concluzie:
Cel ce crede în Învierea Domnului Isus Hristos va primi ca răsplată:
Statutul de Copil al lui Dumnezeu, Viața Veșnică și o Moștenire Cerească.
Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a
înviat din morți, vei fi mântuit. (Romani 10:9)
M.O.

16 MOTIVE DE RUGĂCIUNE pentru copiii mei
O mamă creștină are nu doar responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu de a-și
iubi, crește, îndrepta și educa copiii, ci și să își aducă copiii înaintea lui Dumnezeu
în rugăciune. Iată care sunt motivele de rugăciune ale lui Michelle Duggar pentru
cei 19 copii ai săi:
1. Mântuirea lor.
2. Viitorul lor partener de viață.
3.Să se îndrăgostească de Cuvântul lui Dumnezeu.
4. Domnul să îi păzească de cel rău.
5. Să aibă un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor.
6. Caracterul lor să le fie mai prețios decât diplomele dobândite.
7. Să fie întotdeauna de partea binelui. Chiar dacă asta înseamnă să fie singurii
care fac acest lucru.
8. Să fie feriți de iubirea de bani.
9. Să rămână curați din punct de vedere moral.
10. Să aibă inima unui slujitor.
11. Inima lor să ardă de dor după veșnicie.
12. Păcatul să le fie întotdeauna dezgustător și să nu fie ușor ispitiți.
13. Să se iubească unul pe altul.
14. Să se încreadă în Domnul cu privire la părinții lor, nelăsând să apară niciun
duh de răzvrătire.
15. Indiferent de greutăți, să nu se revolte niciodată împotriva lui Dumnezeu.
16. Băieții să fie bucuroși că sunt băieți și fetele că sunt fete.
Care sunt motivele tale de rugăciune pentru copiii tăi?
www.duggarfamilyblog.com

Mărgăritarul
Mariana I.
Dacă aș fi mărgăritar
Să fiu pus pe al Său altar
Voia Sa să împlinesc
Veșnic ca să strălucesc.
Dacă aș fi pe cer o stea
Să am din lumina Sa
Din înaltul cerului
Să văd fața Domnului.
Dacă aș fi în câmp o floare
Cu fața scăldată-n soare
Aș simți puterea Lui
La adierea vântului.
Dar din dragoste divină
Tu m-ai creat din tină;
Și din dragoste măreață
Ne-ai deschis un drum spre viață.

Învinge frica

Plan de citire zilnică a
Bibliei

Definiția fricii:
F - false
R - realități
I - imaginare
C - ca fiind
A - adevărate
În întâmpinarea fricii, Dumnezeu ne spune
în Iosua 1:9 ,,Nu ți-am dat eu oare porunca
aceasta: ,,Întărește-te și îmbărbătează-te?
Nu te înspăimânta și nu te îngrozi,căci
Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot
ce vei face.””

14 Aprilie

1 Regi 16:29 - 19:21

15 Aprilie

1 Regi 20:1 - 22:53

16 Aprilie

2 Regi 1:1 - 4:44

17 Aprilie

2 Regi 5:1 - 8:24

18 Aprilie

2 Regi 8:25 - 10:36

19 Aprilie

2 Regi 11:1 - 13:25

20 Aprilie

2 Regi 14:1 - 17:41

21 Aprilie

2 Regi 18:1 - 21:26

22 Aprilie

2 Regi 22:1 - 25:30

Comunicând cu Dumnezeu în
rugăciune

23 Aprilie

1 Cronici 1:1 - 5:26

24 Aprilie

1 Cronici 6:1 - 9:44

Dezvoltarea unei relații cu Dumnezeu
impune o comunicare zilnică, intimă și sinceră
în rugăciune.
Rugăciunea este marele nostru privilegiu de
a avea acces la Dumnezeu, prin Hristos.
Dumnezeu ne-a creat cu nevoia interioară
după El. Rugăciunea este calea pe care
Dumnezeu ne-a dat-o pentru a satisface
dorința sufletului nostru de părtășie cu
Creatorul nostru.
În prima parte a lecției 5 din manualul
Umblarea cu Hristos, avem descris modelul
Biblic de rugăciune.
Ea trebuie să aducă: laudă, mulțumire,
mărturisire și mijlocire înaintea Lui Dumnezeu.
Concluzie: Nu poți să-L LAUZI pe Dumnezeu
fără a renunța la sinele tău! ( Ps. 138:1 )
MULȚUMEȘTE-I lui Dumnezeu pentru
bincuvântările Sale cu o atitudine de smerenie.
( Ps. 9 )
MĂRTURISIREA păcatelor restabilește o
relație corectă cu Dumnezeu și readuce
bucuria mântuirii. (1 Ioan 1:9 )

25 Aprilie

1 Cronici 10:1 - 12:40

26 Aprilie

1 Cronici 13:1 - 15:29

27 Aprilie

1 Cronici 16:1 - 17:27

28 Aprilie

1 Cronici 18:1 - 22:1

29 Aprilie

1 Cronici 22:2 - 27:34

30 Aprilie

1 Cronici 28:1 - 29:30

1 Mai

2 Cronici 1:1 - 5:1

2 Mai

2 Cronici 5:2 - 9:31

3 Mai

2 Cronici 10:1 - 12:16

4 Mai

2 Cronici 13:1 - 16:14

5 Mai

2 Cronici 17:1 - 21:1

6 Mai

2 Cronici 21:2 - 24:27

7 Mai

2 Cronici 15:1 - 28:27

8 Mai

2 Cronici 29:1 - 32:33

9 Mai

2 Cronici 33:1 - 36:23

10 Mai

Ezra 1:1 - 4:24

11 Mai

Ezra 5:1 - 6:22

