Fie ca Domnul să ne ajute să trăim zilnic această viață! Cu atât mai mult cu cât revenirea
Domnului Isus este tot mai aproape și fiecare dintre noi va trebui să se înfățișeze înaintea
Lui ca „să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup”.

Creștinul in viața de toate zilele
Duminică 03.02 – Creștinul în lume: sare și lumină (baze biblice)
Duminică 03.02 – Creștinul la evenimente (nuntă, înmormântare, botez, vizite, altele)

(Februarie 2019)
Creștinul in viața de toate zilele
13 Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi
puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în
picioare de oameni.
14 Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.
15 Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor
celor din casă.
16 Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi
să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. (Matei 5:13-16)

Duminică 10.02 – Creștinul în viața de familie (roluri, responsabilități, relații)
Duminică 10.02 – Creștinul în viața de familie (administrarea timpului: între supraviețuire
și slujire)
Duminică 17.02 – Creștinul și resursele materiale
Duminică 17.02 – Creștinul și dezvoltarea personală
Duminică 24.02 – Creștinul și munca (elev/student, angajat, angajator, pensionar, casnic)
Duminică 24.02 – Creștinul și provocările cotidiene (cum să răspund nedreptăților și
abuzurilor din partea celor din jur, a statului, etc)

Aniversări ale zilei de naștere în luna Februarie

„Voi sunteţi sarea pământului.” „Voi sunteţi lumina lumii.” Ce afirmații incredibile pentru
mintea omenească! Și chiar așa și sunt. Afirmațiile acestea ne uluiesc, și totuși realitățile
acestor cuvinte sunt posibile și la îndemâna fiilor lui Dumnezeu, a ucenicilor lui Hristos.
Ele sunt imposibile pentru puterea omenească, dar posibile pentru puterea lui Dumnezeu.
Domnul Isus Hristos a spus odinioară ucenicilor aceste cuvinte cu rang de principiu
universal: „Ce este cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeu.” (Luca 18:27 – vezi
și Geneza 18:14; Iov 42:2; Ieremia 32:17; Zaharia 8:6 și Luca 1:37)
Da, viața creștină „strălucitoare” și „cu gust” este posibilă!
Da, este la îndemână să fim sarea pământului și lumina lumii!
Cu câteva condiții: să fim copiii lui Dumnezeu și ucenici devotați ai Domnului Isus Hristos,
să rămânem „în Hristos” și să ne bizuim cu toată inima și cu toată încrederea nu pe
puterile noastre ci pe Duhul Sfânt (umblând cu EL, trăind prin EL, fiind plini de EL).
Doar în acest fel viața din abundență a Fiului lui Dumnezeu va curge prin mădularele
noastre și se va arăta în faptele noastre prin lucrarea plină de putere a Duhului Sfânt.
Dar ce înseamnă practic să fii lumină și sare?
Cum arată această viață plină de farmec trăită de Hristos Însuși și oferită nouă prin Duhul
Lui cel Sfânt?
Răspunsul este amplu și privește toate detaliile vieții noastre cotidiene – atât viața ascunsă
cât și viața văzută de către cei din jur.
Cu ajutorul Domnului, în luna Februarie 2019 vom privi la câteva aspecte practice și
comune/obișnuite ale vieții creștine, și vom căuta să învățăm de la Domnul Hristos cum se
manifestă fiecare din ele. El a trăit zilnic în acest fel și dorim să trăim și noi ca El. Mai
mult, vom căuta ca prin ajutorul Lui să înțelegem și să credem că acest fel de viață ne este
oferită acum și pentru fiecare zi ”în EL”, prin Duhul Sfânt.

Andronache Viorica
Dumitriu Victoria
Federenciuc Benţia
Grom Camelia
Mititelu Valentin
Teodorovici Nicolae
Niculăieş Ana-Maria
Manea Otilia
Burghelea Adrian
Radu Luciu
Ciobanu Humă Narcis
Diaconu Liviu
Mititelu Lucian
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Petrea Marina
23.02
Sîrbu Viorica
24.02
Palade Lia
25.02
Mocanu Serenela
26.02
Raţă Cătălina
26.02
Ghiţă P. Ovidiu
27.02
Membri care nu sunt în Galați
Zlatan Lavinia
05.02
Ploscaru Ioana
13.02
Andrei Paraschiva
15.02
Oprea Mircea
17.02
Stan Maghiţa
26.02
Gogu Maria
28.02

Motive de rugăciune





Învățând de la Domnul Isus cum să ne rugăm, să ducem o viață de rugăciune autentică și eficace
Pentru bolnavii bisericii și pentru cei bătrâni și/sau neputincioși fizic
Pentru o viață de rodire în acest an: o viață de mlădiță în adevărata Viță
Pentru mântuirea celor nemântuiți din casele noastre

