IMPORTANŢA DRAGOSTEI
„Cel care ştie că este iubit poate să se multumească şi cu o bucata de pâine, in
timp ce tot luxul lumii nu satisface poftele celui însingurat.” - Frances J.
Roberts
„Ne place de cineva pentru că... Iubim pe cineva cu toate ca” - Henri de
Montherlant
„Iubirea este ca si cele cinci paini si doi pesti. Nu incepe sa se inmulteasca
panu nu o dai altora.”
„Când o persoană se află jos in lumea acesta, un gram de ajutor este mai
bun decât un kilogram de predica.” - Edward George Bilwer-Lytton
PROMISIUNI ZILNICE
DUMINICĂ
LUNI
MARŢI
MIERCURI
JOI
VINERI
SÂMBĂTĂ

- Ecles.11:1
- Matei 24:13
- Ps.138:7
- Ioan 6.35
- Ps.37:18
- Ps.34.19
- Rom. 8:28

CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ
SĂPTĂMÂNA
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

- Romani 9-11
- Romani 12-16
- 1 Corinteni 1-4
- 1 Corinteni 5-8
- 1 Corinteni 9-12
-1 Corinteni 13-16
- 2 Corinteni 1-3

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU

Turcia şi românii misionari de acolo
şi
Duminică - în cadrul slujbei
DE CE NU EŞTI ATEU?
O tânără profesoară, cu vizibile tendinte liberale, explica micutilor ei elevi,
faptul ca ea este ateu. Îi intreba dacă cumva sunt si ei. Nestiind de fapt ce-i
ala un ateu, şi dorind sa fie ca si profesoara lor, micutii isi ridicara mânuţele
în aer. Este totusi o exceptie. O fetita frumoasa pe nume Lucy, nu se lua
după mulţime. Profesoara o întreabă de ce s-a decis sa fie diferită. Pentru că
nu sunt ateu. Apoi o intreaba profesoara din nou: Tu ce esti? Sunt crestină.
Profesoara, putin perturbată, se inroşi. O intreba de ce este crestină. Ei bine,
am fost crescută să-L cunosc si să-L iubesc pe Isus.
Mama este crestină, la fel şi tata, aşa ca sunt şi eu. Profesoara s-a înfuriat:
Ăsta nu e un motiv, spuse in gura mare. Ce-ar fi fost daca mama ta ar fi fost
o idioată si la fel si tatăl tău? Ce ai fi tu atunci? Fetita tacu putin si zambi.
Atunci, aş fi ateu!
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Apostolică
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FUNCŢIILE BISERICII
ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
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PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 17:00
Miercuri - ucenicizare
Joi, Grupul surorilor
Vineri, Slujire în localităţi
Sâmbătă,
16:00 – Adolescentii
19:30 – Repetiţie grup

Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi.
Psalmul 146:2
PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
PREDICĂ DIMINEAŢA: Nicu Sandu
RUGĂCIUNE pentru vizita pastorului în America
SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică
VERSETUL SĂPTĂMÂNII

„Isus le-a zis: ,,Eu sunt Pânea vieţii. Cine vine la Mine, nu va flămânzi
niciodată; şi cine crede în Mine, nu va înseta niciodată. .
S
Ioan 6:35

Predică dimineaţa: Nicu Sandu
Pentru ce să-L lăudăm pe Dumnezeu?
Text: Psalmul 113:1-9

STUDIU BIBLIC DESPRE DUHUL SFÂNT

Lumea privită de sus
Ps. 33:13-24; 2 Cor. 4:17-18

1. Să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru numele Lui (v. 1, 2)
-

Ex. 1 Sam. 1:3; Gen 22:14; Exod 17:15; Jud. 6:24; Ps. 23; Ezechiel
48:35

-

să lăudăm numele Domnului de acum şi până în veac – v. 2 (Dan.
2:20)

-

să lăudăm numele Domnului de la Răsărit şi până la Apus – v. 3 (Isaia
59:19)

2. Să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru domnia Lui (v. 5)
-

ca Domn El locuieşte în locurile preaînalte – v. 4

-

pentru că este Domn nu este nimeni ca El – v. 5 (Ps. 89:6)

-

Ca Domn El îşi pleacă privirile să vadă ce se întâmplă în ceruri şi pe
pământ - v. 6 (Ps 136:6; 11:4)

3. Să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru că El se coboară în locurile cele
mai adânci – v. 7
-

se coboară să ne ridice din ţărână - v. 7 (Luca 10:35)

-

se coboară să ne ridice din gunoi – v. 7 (Luca 13:35)

-

se coboară să ne facă să stăm împreună cu cei mari – v. 8 (Iov 36:7)

Priviţi de sus, toţi oamenii sunt egali (Gal. 3:28)
- oameni „mari” sau „mici”, înalţi sau scunzi, mai mult sau mai puţin
frumoşi, atletici sau cu dizabilităţi – toţi par aproximativ la fel
- Din perspectiva lui Dumnezeu toţi suntem egali
i.
Creaţi după chipul lui Dumnezeu
ii.
Cu aceeaşi problemă mare – păcatul
iii.
Pentru toţi a murit Hristos
De sus, toate lucrurile sunt mai mici (2 Cor. 4:16; 11:23-25)
- lucrurile neplăcute: gropile, denivelările – greutăţile, bolile,
examenele, eşecurile
- lucrurile plăcute, frumoase, valoaroase
- lucrurile preţioase nouă au valoare doar dacă au semnificaţie pentru
Dumnezeu
De sus se vede şi ce nu se vede de jos (2 Cor. 4:18)
2 C - pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se
văd; căci lucrurile cari se văd, sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd,
sânt veşinice.
De sus, alegerile noastre au o altă semnificaţie (Ps. 3:18-19)
- de jos, o bifurcaţie pare să ducă doar până la intersecţia următoare; de
sus se vede că duce în celălalt capăt al oraşului
- de sus se pot vedea atât înfundăturile cât şi ieşirile din labirintul
oraşului (vieţii)
De sus, multe lucruri arată altfel decât de jos (2 Cor. 4:16-18)
- lucruri urâte pot arăta frumos şi lucruri frumoase pot arăta urât

