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Deut.28:12
Ps.55:22
Exod 15:2
2 Corint.12:9
Isaia 41:3
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Atitudinea biruitoare
Când William Sangster

a primit vestea că suferă de atrofie

musculară progresivă, a luat următoarele hotărârii pe care şi le-a
ţinut fără rabat:
1) nu mă voi plânge niciodată;
2) voi ţine evidenţa binecuvântărilor;
3) voi încerca să transform acest prejudiciu într-un câştig.
Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori,
prin Acela care ne-a iubit.
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 17:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
18:00 – Adolescenți
19:00 – Repetiţie grup

(Romani 8:37)

MAXIME SPIRITUALE CELEBRE (II)
„Ştim că trebuie să slujim nu vremurilor, ci lui Dumnezeu.”(Atanasie cel
Mare)
„Ceea ce vrei să-ţi facă ţie Dumnezeu fă şi tu oamenilor.”
„Nu fii iubitor de sine şi vei fi iubitor de Dumnezeu. Nu căuta plăcerea în
tine şi o vei găsi în ceilalţi.”(Maxim Mărturisitorul)
„Credinţa neclintită este un turn întărit, iar Hristos Se face toate celui ce
crede.”( Marcu Ascetul)
„Iubeşte şi fă ce vrei.”(Fericitul Augustin)
„A avea credinţă înseamnă să crezi în ceea ce nu vezi, iar răsplata pentru
această credinţă va fi să vezi ceea ce crezi.”(Fericitul Augustin)

PROGRAMUL DE AZI
Predică: Prezbiter, Nicu Sansu
Studiu biblic: Brumă Octavian

LUNA NOIEMBRIE – RODIREA ÎN LEGĂTURA FRĂȚEASCĂ
VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc au o minte
sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci.
(Ps. 111:10)

Predică – Prezbiter, Nicu Sandu

ADEVĂRATUL CREȘTIN
Text: Ioan 7:18

1. Adevăratul creștin caută slava celui care l-a trimis (v. 18)
a. Căutăm slava celui care ne-a trimis prin faptele noastre (1

RODIREA ÎN LEGĂTURA FRĂȚEASCĂ (II)
PATRU ATITUDINI CARE DISTRUG RELATIILE FRATESTI

1.BARFA este vorbirea de rău despre o persoană care nu este de faţă.
a. Bârfa dezbină prieteni - Prov 16.28

Petru 2:12)
b. Căutăm slava celui care ne-a trimis când ne pironim ochii spre

b. Bârfa menţine cearta - Prov 26.20

cer (FA 7:55)
c. Căutăm slava lui Dumnezeu când facem totul pentru

c. Bârfa produce durere - Prov 25. 18

Dumnezeu (1 Cor. 10:31)
2. INVIDIA - sentiment de nemulţumire, provocat de succesele, situaţia sau
2. În adevăratul creștin nu este strâmbătate (v. 18)
a. Ce este strâmbătatea (Col 3:5, 8, 9)

calităţile cuiva; pizma; ciudă
a. Invidia te eticheteaza ca lumesc - 1Cor. 3:1-3

b. Cum putem scăpa de ea (Col. 3:12-15)
c. Când nu trebuie să umblăm cu strâmbătate (Col. 3:18-22)

3. Adevăratul creștin rămâne în Cuvântul lui Dumnezeu (Ioan 8:31)
a. Ca să rămâi în Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să crezi (v. 31)

b. Invidia se dezvolta pe fondul altor fapte rele - Iacov 3:16

3. MATERIALISMUL–LACOMIA - dorință necumpătată de câștig de avere
a. lacomia te determina sa asupresti pe aproapele - Proverbe 22:16

b. Ca să rămâi în Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fi ucenic (v.
31; Mat. 5:1)
c. Ca să rămâi în Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să nu fi rob al
păcatului (Ioan 8:34; Rom. 6:14, 18, 22)

b. lacomia te determina sa fi profitor - Ieremia 22:13
4. MANIA-URA - Stare de iritare puternică, provocată de un fapt care
contrariază; furie stăpânită
a. mania provoaca certuri - Proverbe 29.22, 30.33

b. cel iute la manie ia decizii gresite - Proverbe 14.17

