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Rugăciunea de dimineaţa

„Doamne, auzi-mi glasul, dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept 
rugăciunea spre Tine, şi aştept.“ Psalmul 5.3

     Cum începem ziua? Dacă o începem cu Domnul, vom 

simţi întreaga zi efectul sfânt, pe care îl are comunicarea 

conştientă cu Domnul dimineaţa. Dacă începem ziua fără 

a vorbi cu El, vom avea multe înfrângeri.

Dimineaţa, ziua respectivă stă înaintea noastră ca o foaie 

de hârtie nescrisă. Doamne, scrie Tu prima literă pe foaie! 

Cât de binefăcător este să ne aducem aminte de 

promisiunea Domnului: „Eu voi fi cu tine…; nu te voi 

lăsa, nici nu te voi părăsi“ (Iosua 1.5). Inima noastră poate 

să răspundă la aceasta: „Da, Doamne, şi astăzi sunt al 

Tău! Doresc să iau şi această zi din mâna Ta, ca o zi în 

care pot veni la Tine, Îţi pot sluji şi Îţi pot rămâne 

credincios.“

Instrumentul inimii noastre trebuie să fie acordat corect dimineaţa pentru cântecul zilei. 

Atunci putem să-i predăm Domnului tot ceea ce stă înaintea noastră – poate ca un 

munte de neînvins – şi să luăm din bogăţia Sa puterea şi harul de care avem nevoie. 

Este bine şi necesar, ca dimineaţa devreme, când grijile năvălesc asupra noastră 

ca valurile mării, să ne îndreptăm privirea mai întâi spre 

Domnul.

PROGRAMELE  BISERICII 
IZVORUL VIEŢII
DUMINICĂ  13 APRILIE 

- dimineaţa 09:00-12:00 – Mat.21:1-17
   - dupa-masa -18:00-20:00 - Mat.21:18-22

MIERCURI 16 APRILIE 
-  seara- 18:00-20:00 – Psalmul 67

JOI 17 APRILIE-
 seara- 18:00-20:00 - Mat.26:1-17

VINERI 18 APRILIE
- seara- 18:00-20:00 - Mat.26:36-46

SÂMBĂTĂ 19 APRILIE 
- seară de tineret -18:00-20:00 

    Aglomerație, agitație o procesiune și o intrare triumfală într-o cetate... Mari și mici, 
bătrâni și tineri- toți s-au pus în mișcare. Unii strigau, alții scrâșneau din dinți, unii 
aduceau daruri, iar alții pregătieau piatre. Cei mai mulți erau mânați de curiozitate,  
venea în cetate unul care a înviat din morți pe Lazăr. Au fost unii, ce au venit cu gândul 
rău să CRITICE, să CORUPĂ  pe alții, să CONDAMNE.Nu a fost important în acea zi 
copii ce strigau, nici cele ce veneau după Isus, nici ce ce mergeau înainte, nici ucenicii, 
nici cărturarii, nici ce ce-și puneau hainele pe jos, nici măcar măgărușul. Importante nu 
au fost Cuvintele, Cântecele sau Cărturarii. A fost atunci și este acum important cel ce 
vine în numele Domnului! Important  este Isus!Azi la închinare, în centrul atenției 
noastre este Isus, pe buzele noastre este Isus în inima noastră este Isus! Și atunci și azi 
putem învăța, lucruri pentru suflet, învățătură pentru minte....

   1. Când Isus te trimite du-te!
Sunt atâția care vin fără să fie trimiși, împuterniciți aceasta atitudine aduce faliment și 
inevitabil durere și SUFERINȚĂ. 
Când Dumnezeu te trimite du-te, nu comenta, nu da înapoi!  
-du-te și nu mai păcătui (Ioan 8:11)
-du-te în pace (Luc. 7:50)
-du-te și ajunge carul acesta ( Fap. 8:29)
-du-te dar şi eu voi fi gura ta (2Sam. 7:3)
-du-te întâi și împacă-te cu fratele tău (Mat. 5:24) 

   2. Dacă cineva te întreabă "Spune-i" 

Ce neînțelept este să vorbești neîntrebat și cît de mult poți pierde în relațiile cu semenii, 
cu familia, cu Dumnezeu când alegi să vorbești neîntrebat.
Dacă ești întrebat răspunde!
-Vorbește copiilor lui Israel și spune-le (Luc. 27:1) 
-Vor spune slava Împărăției (Ps. 145: 11)
-Spune sănătate (2Tim. 4:19)
                                                                                                                       
   În această zi de sărbătoare bucură-te!                                              

Editorial: Mesaj de florii
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 SA NE ÎNTELEGEM UNII CU ALTII ( III )

„Va îndemn … sa fiti uniti în chip desavârsit într-un gând si 
o simtire” (1 Corinteni 1:10)

lata doua lucruri pe 
care trebuie sa le faci pentru 
a repara o relatie stricata. 
Primul, ataca problema, nu 
persoana. Nu poti rezolva 
situatia daca esti obsedat de 
problema vinei celuilalt. 
Biblia spune: “Un raspuns 
blând potoleste mânia, dar o 
vorba aspra atâta mânia” 
(Proverbe 15:1). În 
rezolvarea oricarui conflict, 
modul în care spui ceva este 
la fel de important ca ceea 

ce spui. Daca spui lucrurile în mod ofensiv, vei fi receptat defensiv. “Cine are o 
inima înteleapta este numit priceput, dar dulceata buzelor mareste stiinta” 
(Proverbe 16:21). Nu merge cu cicaleala. Nu esti niciodata convingator când 
esti abraziv! Nu folosi cuvinte care condamna, care înjosesc, care compara, care 
eticheteaza, care insulta, care dau un aer protector sau care sunt sarcastice; ci 
“nici un cuvânt stricat sa nu va iasa din gura; ci unul bun, pentru zidire, dupa 
cum e nevoie, ca sa dea har celor ce-l aud” (Efeseni 4:29).

Al doilea, concentreaza-te asupra relatiei, nu asupra diferentelor. Este 
nerealist sa astepti ca cineva sa fie de acord cu tine întru totul! Dar când ne 
concentram asupra relatiei, problema îsi pierde deseori semnificatia, se 
diminueaza sau devine irelevantâ. Deseori putem restabili relatia chiar daca nu 
reusim sa rezolvam diferentele întotdeauna vom avea neîntelegeri sincere, dar 
fireste, prin harul lui Dumnezeu, putem sa nu fim de acord fara sa fim 
dezagreabili. Putem merge brat la brat fara sa avem aceeasi parere. Asta nu 
înseamna sa renuntam la gasirea unei solutii. Poate va trebui sa continuam sa 
discutam despre problema – dar acum ne-am hotarât sa o facem în duhul 
dragostei. împacarea înseamna îngroparea securii, nu neaparat a problemei. 
Asadar, cu cine trebuie sa iei legatura? Cu cine trebuie sa reiei relatia? la 
telefonul si începe procesul.

NIMIC

 „Frica de Domnul este un izvor de viata, ea ne fereste de cursele 
mortii.“ Proverbe 14.27

   
     Un credincios deportat în Germania nazista a facut marturisiri uimitoare despre 
interventiile miraculoase ale lui Dumnezeu în viata sa: În anumite perioade trebuia sa 
lucram în port. Acest obiectiv militar si baza de construire a submarinelor din apropierea 
lui reprezentau pentru noi un pericol permanent si, ori de câte ori trebuia sa muncim în 
aceste doua locuri, mergeam cu inima grea, plina de presimtiri sumbre. Trebuia însa sa 
ne supunem ordinelor. Ca urmare a ultimelor evenimente care intervenisera pe front, 
politia era cu ochii pe noi si erau date ordine severe în privinta noastra. Într-o dimineata 
munceam pe un vapor la descarcat marfa. Înainte de a începe lucrul m-am adresat 
tovarasilor mei:
    – Prieteni, sa-i cerem lui Dumnezeu sa ne protejeze! În locul acesta suntem în mare 
pericol. Sa-L rugam pe Dumnezeu sa ne fereasca de bombardamente, pentru ca daca ar 
începe sa cada bombele, n-am avea nici macar unde sa ne adapostim si am pieri cu totii.
     – Cine vorbeste de Dumnezeu? întreba un tânar. Dumnezeu nu exista! Priviti aici! Pe 
piept, în dreptul inimii avea tatuat cuvântul: „Nimic“.
La auzul acelor cuvinte, am ramas oarecum descumpanit, dar Dumnezeu mi-a dat 
întelepciunea necesara, ca sa-i dau raspunsul potrivit. 
    – Minti, i-am raspuns privindu-l drept în ochi. În inima ta, în care crezi ca poti sustine 
ca nu este nimic, exista dragoste pentru mama ta, frica de moarte, cunostinta binelui si a 
raului. Acestea sunt în inima ta. 
    – Nu-i adevarat; eu nu ma tem nici de Dumnezeu, nici de moarte. 
    – Tu ai venit de curând aici. O sa avem prilejul sa ne dam seama, daca e adevarat ca 
nu te temi de moarte.
 În ziua aceea nu a fost niciun bombardament. A doua zi ne-am întors la lucru, dar nu ne-
am apucat bine de treaba ca prietenul nostru a cazut în apa. L-am vazut zbatându-se si 
strigând dupa ajutor. M-am aruncat în apa si, dupa multe eforturi, am reusit sa-l scot din 
apa teafar. Faţa îmi sângera pentru ca, zbatându-se, ma zgâriase cu unghiile, dar, prin 
harul lui Dumnezeu, scapase cu viata. 
    – Ai vazut că ti-e frica de moarte?
     – Da, raspunse el furios; dar voi ce aveti în inima? 
    – Îl avem pe Mântuitorul. Da, frica de Domnul este un izvor de viata!
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