Motive de rugăciune:





CUM SĂ REUȘEȘTI ÎN VIAȚA DE CREDINȚĂ
Am încheiat prima lună din an. Am privit împreună peste cîteva condiții și practici
care ne ajută pe calea credinței și care oglindesc sănătatea vieții de credință:
 Cunoasterea lui Hristos, tinta suprema (Evrei 12.1-3
 Plinătatea Duhului Sfânt (Efeseni 5:16-18)
 Postul și rugăciunea (Isaia 58)
 Vestirea Evangheliei (Matei 28:18-20)
 Asimilarea Cuvântului lui Dumnezeu (2 Timotei 3:13-17)
 Părtășia cu biserica locală (Evrei 10:19-27)
 Călăuzirea Duhului Sfânt (Ioan 16:13)
 Slujirea activă pentru Dumnezeu (1 Tes 1:9-10)
O întrebare onestă: cum suntem cu aplicarea celor de mai sus?
Așa cum s-a menționat și în buletinul informativ al lunii Ianuarie, este foarte
important să începem viața de credință bine. La fel de important este și să o
continuam bine. Unii credincioși nu au început prea bine această nouă viață și de
aceea au dese întrebări, frământări și eșecuri pe parcurs. Alții au început bine dar s-au
abătut din cale, iar alții merg așa cum ne învață Scriptura. De aceea să nu neglijăm cele
primite și învățate din Cuvântul lui Dumnezeu privitor la modul cum să ne ducem
viața de credință. O viață de credință este o viață de ascultare și de biruință.
Dumnezeu, în bunătatea Lui, ne vorbește (și noi trebuie să ascultăm) și ne asigură
resurse suficiente ca să biruim până la capăt.
Ultima temă a fost despre slujire – ea este o parte din scopul mântuirii noastre. Pentru
că suntem chemați să-L slujim pe Dumnezeul cel Viu, vă invităm să începem să o
facem și împreună, nu doar individual. De aceea să ne rugăm lui Dumnezeu și să ne
mobilizăm în această lună, în cadrul grupelor mici, dar și alături de ceilalți membri ai
bisericii care nu sunt încă integrați în aceste grupe, pentru a prelua sub călăuzirea
Duhului Sfânt câte o slujire practică. Lista de mai jos este orientativă și deschisă:

Grupa de slujire in misiune pe sate

Grupa de slujire la evenimente evanghelistice (afise, invitatii, etc)

Grupa de slujire pentru cei in varsta si bolnavi

Grupa de slujire pentru cei nou veniti (preluare, acomodare)

Grupa de slujire pentru cei intorsi de curand la Domnul (ajutați, sfătuiți,
stabilizați, integrați)

Grupa de slujire pentru diferite acțiuni sociale (vizite la spital, la azile, în
familii nevoiașe din afara bisericii, etc)

Pentru o inimă aplecată spre împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu, a
celor primite din partea Lui în întâlnirile bisericii.
Pentru tinerii bisericii și a celor ce vin printre noi: mântuire (unde este
cazul), călăuzire, protecție și un spirit de ascultare de Dumnezeu.
Pentru cei bolnavi și neputincioși: întărirea și rafinarea credinței, alinarea
durerilor, vindecare după Voia lui Dumnezeu.
Pentru bisericile Domnului din Galați

Calendar Iov (Februarie 2020)
Data
02.02
09.02
16.02
23.02

Lecția
Privire de ansamblu asupra cărţii Iov (Drumul de la
religie la relaţie)
Prosperitatea și credincioșia lui Iov (Poate omul să-L
iubească pe Dumnezeu în mod dezinteresat?)
Necazul și nedumerirea lui Iov (Dumnezeu are un
plan pentru viața mea chiar și în mijlocul suferinței! )
Teologia și atitudinea prietenilor lui Iov din primul
ciclu de discuții

Textul
Iov 1-42
Iov 1-2
Iov 1-3 (3)
Iov 4-5,8,11

Aniversări ale zilei de naștere în luna Februarie
Andronache Viorica
Dumitriu Victoria
Federenciuc Benţia
Tecla Cristina
Grom Camelia
Mititelu Valentin
Teodorovici Nicolae
Niculăieş Ana-Maria
Manea Otilia
Burghelea Adrian
Radu Luciu
Ciobanu Humă Narcis

01
01
01
05
07
07
10
10
10
11
12
12

Ploscaru Ioana (Mera)
Andrei Paraschiva
Diaconu Liviu
Oprea Mircea
Mititelu Lucian
Petrea Marina
Sîrbu Viorica
Palade Lia
Mocanu Serenela
Raţă Cătălina
Ghiţă P. Ovidiu
Gogu Maria (Odobeşti)

13
15
16
17
18
23
24
25
26
26
27
28
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