Urăm ,,La mulți ani!”în umblarea lor cu Domnul celor care își
serbează ziua de naștere:
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Biserica Penticostală Speranța Linz

,,Mame în rugăciune”

Sâmbătă,3 martie - Anca Mihăilă
Luni, 12 martie - Iulia Crista
Vineri, 6 aprilie - Vali Gal

Să ne rugăm pentru:
...toate surorile din Biserica
noastră ca Dumnezeu să reverse
peste fiecare binecuvântările Lui
cerești și să le însoțească în
umblarea cu El pe acest pământ.
...surorile: Mirela Mihăilă, Duta
Burdet, Daniela Petrean care
urmează ca în perioada următoare
să aducă pe lume încă o
binecuvântare din partea Domnului.
El să le poarte de grijă și să le
întărească.
... 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 insoțească
pretutindeni.
,,Tot ce veți cere cu credință, prin
rugăciune, veți primi.”
Matei 21:22

Anunţuri:
...13.04.2018 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.

,,Îmi ridic ochii către munți...
De unde-mi va veni ajutorul?
Ajutorul îmi vine de la Domnul
care a făcut cerurile și
pământul.”
Psalmul 121:1,2

Un parfum deosebit
E luna martie și primii ghiocei au răsărit...apoi lalelele și panseluțele, fiecare având
parfumul ei specific, discret sau mai puternic, dar toate vestindu-ne același lucru:
venirea primăveri. Natura renaște la viață și o dată cu ea și sufletele noastre.
E timpul să vestim și noi această schimbare pe care o face Împărăția cerească. Să o
vestim cu putere ca să poată fi auzită de toți oamenii de pe pământ.
Așa cum ghioceii ies la iveală din zăpezi, fără să se teamă că vor îngheța , haideți și
noi să înmiresmăm cu parfumul ceresc ce-l primim prin Cuvânt de la Duhul Sfânt. Acest
parfum are esențe prețioase: dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea,
binefacerea, credința, blîndețea, înfrânarea, puritatea și vestește biruința binelui .
Indiferent cât de înnourate sunt vremurile, este cineva care are soluții și veghează
asupra noastră.
DUMNEZEU este acest parfum. El este soarele care încălzește și face să se topească
gheața. Tu ești opera Lui de artă și El se îngrijește de tine să poți înflori, zâmbi, ierta și
dărui.
TU NU EȘTI SINGURĂ, EL ESTE CU TINE ÎN FIECARE ZI!! !

D.Z.

Cum poți
poți să
să zâmbești
zâmbești când toți sunt triști în jur?
,, Chiar dacă ar fi să umblu prin valea
umbrei morții, nu mă tem de niciun
rău, căci Tu ești cu mine.”
În vremea în care trăim , dis-de-dimineață ți se umple sufletul și gândul de îngrijorare și teamă.
Femeile din jurul nostru au în sufletul lor multă îndoială și frică pentru ziua de mâine. Majoritatea
femeilor se întreabă: ,,Ce va fi cu noi și cu copii noștri?”
Cum poți ca femeie, ca mamă și ca soție să nu te îngrijorezi, când în fiecare zi știrile sunt tot
mai rele? Totuși, femeia din Proverbe 31, de la care trebuie să învățăm, ,,este îmbrăcată cu tărie și
slavă și râde de ziua de mâine” . Este posibil să fii încrezătoare în ziua de mâine? Este posibil să crezi
și să nu-ți pierzi nădejdea, într-o vreme ca aceasta pe care o trăim noi? Am o veste bună: ESTE
POSIBIL! Putem fi încrezătoare în ziua de mâine dacă alegem să ne trăim viața împreună cu Hristos!
Dacă nu avem rădăcinile înfipte în acest pământ, ci înrădăcinate în Dumnezeu vom putea fi
încrezătoare și vom putea să râdem de ziua de mâine.(Prov.31)
Eu nu mă tem, căci Dumnezeu mi-a promis că mă va ține în mâna Lui și nimic nu mă va smulge de
acolo. Nu am de ce să mă tem, pentru că în El nu este ,,nici schimbare, nici umbră de
mutare” (Iacov 1:17)
Domnul și Mirele meu mi-a promis că se va duce la Tatăl să-mi pregătească un loc și apoi se va
întoarce să mă ia la Sine, ca acolo unde este și El să fiu și eu. Dacă inima mea ar fi pătrunsă de
această promisiune și de această nădejde, dacă aș trăi în fiecare zi cu ochii ațintiți înspre El,
așteptându-L, n-aș avea teamă de ziua de mâine.
Dumnezeu a creat toate lucrurile și tot El strânge norii grămadă ți face ca ploaia să cadă pe
pământ. El ridică ți tot El doboară pe Împărați. El hrănește păsările cerului și îmbracă crinii din văi.
El a atins ochii orbului și ochii au văzut. El a vorbit mării și vântului și ele au asccultat de glasul Lui.
Dumnezeu este Tatăl meu și a promis că nu mă va lăsa niciodată singură. Cu un așa Dumnezeu, eu
pot privi ziua de măine cu încredere și pot zâmbi, de aceea eu nu mă îndoiesc, nici nu mă
îngrijorez. Am toate motivele să râd de ziua de mâine!
Uneori pot veni valuri, dureri, dezamăgiri și lacrimi. ,,Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei
morții nu mă tem...”Știți de ce? ,,PENTRU CĂ TU EȘTI CU MINE! Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie...,
tu mă duci la pășuni verzi și la ape de odihnă, îmi înviorezi sufletul din pricina Numelui
Tău.”(Psalmul 23) Ce ar trebui să fac eu? Trebuie să-mi pun pe inimă promisiunile Lui, să le rostesc
cu credință și voce tare pentru mine și casa mea. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să-mi fie hrana
zilnică.Așa voi trăi prin credință într-o vreme cănd lucrurile nu merg bine!
,,Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd! Lucrurile care se văd
sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice.”(2 Corinteni 4:18)
,,Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite o puternică încredințare despre
lucrurile care nu se văd.”(Evrei 11:1)
Dacă vrei să scapi de teamă și îngrijorare, te îndemn să proclami peste tine și casa ta
promisiunile lui Dumnezeu în fiecare zi: ,,Să nu vi se tulbure inima, aveți credința în Dumnezeu,
aveți credința în Mine!” (Ioan 14:1)
Hrănește-te în fiecare zi prin cuvîntul plin de dragoste și pace și doar așa vei putea rîde de ziua
de mâine !
D.Z.

Proverbe - un izvor de înțelepciune
14.1a ,,Femeia înțeleaptă își zidește casa,”
19.14b ,,o nevastă pricepută este un dar de la
Domnul.”
31.26 ,,Ea deschide gura cu înțelepciune, și
învățături plăcute îi sunt pe limbă.”
31.27 ,,Ea veghează asupra celor ce se petrec
în casa ei, și nu mănîncă pîinea lenevirii.”
31.30b ,,dar femeia care se teme de Domnul
va fi lăudată.”

Hrana noastră zilnică - Cuvântul lui
Dumnezeu
Autorul manualului ,,Umblarea cu Hristos”
în lecția 4 ne ajută să înțelegem că a-L
cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a-L iubi și a
citi Cuzântul Lui în fiecare zi.Cu alte cuvinte
când citim Cuvântul NU putem citi cu ochiul
omului natural și să înțelegem ce Dumnezeu
vrea să ne spună.
Cuvântul lui Dumnezeu trebuie citit și
aplicat în fiecare zi prin ochii credinței.
Psalmul 119 ne oferă un model cum putem
aplica Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi.
Meditând zilnic la Cuvântul Domnului
permitem Duhului Sfânt să lucreze în noi și să
aducă rod.
Atunci când citim, memorăm, medităm,
ascultăm, ne rugăm cu Cuvântul lui
Dumnezeu, temelia noastră este Isus Hristos
și învățăturile Sale.
În Cuvântul lui Dumnezeu este putere, pace,
înțelepciune, bucurie, eliberare, vindecare
prin rostirea lui.
Concluzie: A-L cunoaște pe Hristos înseamnă
a ne hrăni în fiecare zi cu Cuvîntul Său, care va
adânci relația noastră cu El.

Plan de citire zilnică a
Bibliei
17 Martie

Judecători 3:7 - 5:31

18 Martie

Judecători 6:1 - 10:5

19 Martie

Judecători 10:6 - 12:15

20 Martie

Judecători 13:1 - 16:31

21 Martie

Judecători 17:1 - 18:31

22 Martie

Judecători 19:1 - 21:25

23 Martie

Rut 1:1 - 4:22

24 Martie

1 Samuel 1:1 - 7:17

25 Martie

1 Samuel 8:1 - 12:25

26 Martie

1 Samuel 13.1 - 15:35

27 Martie

1 Samuel 16:1 - 18:30

28 Martie

1 Samuel 19:1 - 21:15

29 Martie

1 Samuel 22:1 - 24:22

30 Martie

1 Samuel 25:1 - 27:12

31 Martie

1 Samuel 28:1 - 31:13

1 Aprilie

2 Samuel 1:1 - 4:12

2 Aprilie

2 Samuel 5:1 - 8:18

3 Aprilie

2 Samuel 9:1 - 10:19

4 Aprilie

2 Samuel 11:1 - 12:31

5 Aprilie

2 Samuel 13:1 - 14:33

6 Aprilie

2 Samuel 15:1 - 17:29

7 Aprilie

2 Samuel 18:1 - 20:26

8 Aprilie

2 Samuel 21:1 - 24:25

9 Aprilie

1 Regi 1:1 - 4:34

10 Aprilie

1 Regi 5:1 - 9:9

11 Aprilie

1 Regi 9:10 - 11:43

12 Aprilie

1 Regi 12:1 - 14:31

13 Aprilie

1 Regi 15:1 - 16:28

