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ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni
- Deut. 28:1-14
Marţi
- Deut. 28:15-68
Miercuri - Deut. 29
Joi
- Deut. 30
Vineri
- Deut. 31
Sâmbătă - Deut. 32
Duminică – Deut. 33

Mica 4
Mica 5
Mica 6
Mica 7:1-14
Mica 7:15-20
Naum 1
Naum 2

Prov. 29
Prov. 30
Prov. 31
Ecl. 1:1-3
Ecl. 1:4-11
Ecl. 1:12-18
Ecl. 2:1-11

Mat. 6:19-24
Mat. 6:25-34
Mat. 7:1-12
Mat. 7:13-29
Mat. 8
Mat. 9
Mat. 10

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Nicolae Iacob și Lidia (Turcia)
-

Tot mai mulți lideri să răspundă și să se implice în proiectul de
instruire
Înțelepciune și har în relaționarea cu slujitorii bisericilor turce
Dedicare și entuziasm în lucrarea echipării păstorilor turci
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 18:00
Joi, Grupul surorilor
Vineri, Slujire în localităţi
Sâmbătă,
18:00 – Adolescentii
19:30 – Repetiţie grup

„Fii credincios până la moarte, și-ți voi da cununa vieții”
(Apoc. 2:10)

Cuvinte duhovnicești II (Augustin)
„Pentru cine vrea să creadă, am o mie de motive. Pentru cine nu vrea să creadă, n-am
nici unul”.
”Dumnezeu este asemenea unui cerc ale cărui margini nu sunt nicăieri, iar al cărui
centru este pretutindeni”.
”Cine pierde nădejdea în mila lui Dumnezeu, îl necinsteşte la fel ca cel care se
îndoieşte de existenţa Lui”.
”Dumnezeu este în afara tuturor, nerămânând în afară; este în toate, dar necuprins de
ele; este mai presus de toate, fără înălţare; este mai jos de toate, fără coborâre; este în
toate şi, totodată, deasupra tuturor”.
„Dumnezeu este ascuns în poruncile Sale, iar cei ce-L caută îl găsesc doar în măsura
împlinirii lor”.

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Nicu Sandu
Rugăciune pentru Nicolae Iacob și Lidia (misionari în Turcia)
SEARA:
Talantul în negoț: închinare părtășie și învățătură biblică
Studiu biblic: Boștiog Vasile
VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„El ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile

cereşti, în Hristos Isus”
.

(Ef. 2:6)

Nicu Sandu:
Vasile Boștiog:

Nu te îndoi, ci crede
Protecție asigurată
Psalmul 121

Text: Ioan 20:24, 29

1. Când suntem în nevoie (de unde-mi va veni ajutorul? - 1)
1. Nu te-ndoi, ci crede că după orice nor, e-un soare şi mai dulce, şi
mai strălucitor

- Exod 2:11, 23, 24; 3:7

2. Când atitudinea este orientată spre ajutorul divin (imi ridic
ochii… - v. 1)
3. Oferă încredere omului credincios (ajutorul vine de la Domnul – v.
2)
4. Oferă siguranța omului credincios (El nu va lăsa… - v. 3 )

2. Nu te-ndoi, ci crede că dincolo de tot, veghează Dumnezeul
Puternic, Savaot

-

siguranță garantată de către cea mai înaltă sursă (v. 5 – Domnul
este Păzitorul tău)

-

siguranță garantată:

- Luca 8:22, 25
o întregii ființe umane (îți va păzi sufletul… de acum și
până în veac – v. 7, 8)

3. Nu te îndoi, ci crede că nimic nu-i spre rău, ci totul se va-ntoarce
spre-un şi mai bine-al tău

o în toate circumstanțele (nu te va bate soarele ziua, nici
luna noaptea – v. 6)
o tot timpul (la plecare și la venire – v. 8)

- Genesa 37:23, 28; 39:1, 20, 21

o de toate pericolele (te va păzi de orice rău – v. 7)

