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ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Încetarea violenţelor
-

Pentru abolirea sistemului religios islamic, care autorizează violenţa
şi promovează crima în numele religiei
Pentru ca Dumnezeu să-i elibereze pe musulmani din strânsoarea
celui rău şi din lanţurile islamismului
Pentru ca Dumnezeu să le schimbe inimile prin dragostea si puterea
Sa şi să-i transforme în fiinţe noi, umplute de dragostea Sa
Despre prietenie

Prietenia indoieste bucuriile si injumatateste necazurile
Prietenia inseamna un suflet in doua trupuri.
Un prieten adevarat te prinde de mana si iti atinge inima.
Prietenia inseamna a fi frate si sora, doua suflete ce se ating fara sa se confunde, doua
degete ale aceleiasi maini.
Prietenia este inchisoarea sufletului de buna voie într-un trup strain.
E bine sa te induioşezi de nenorocirea prietenilor tăi, dar mai bine este sa le vii in
ajutor.
Fereste-te deopotriva de prietenia dusmanului si de dusmania prietenului.
Un bun si sigur prieten e constiinta ta: n-o ucide, ci las-o sa moara odata cu tine.
Prieten adevarat este acela care te sfatuieste de bine, iar nu acela care iti lauda
nebuniile.
Prietenia este o haină valoroasă care se curăţă când se murdăreşte, nu se aruncă la
prima pată.
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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

Când privesc cerurile-lucrarea mînilor Tale, luna şi stelele pe cari le-ai făcut, îmi
zic: ,,Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă?
(Psalmul 8:3, 4)

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Nicu Sandu
Rugăciune pentru încetarea violenţei din lumea musulmană
SEARA:
Închinare, părtăşie şi învăţătură biblică
Studiu biblic: Boştiog Vasile

VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Eu am spus, şi Eu voi împlini; Eu am plănuit şi Eu voi înfăptui”
Isaia 46:11

Predică dimineaţa: Nicu Sandu
Exemplul de slujire al lui Iosua (II)
(Iosua 11:15)

În prezenţa lui Dumnezeu
Text: Matei 17:1-13
1. În prezenţa lui Dumnezeu eşti schimbat (v. 2)
a. Schimbat pentru a străluci - v. 2
i. Ex. FA 17:11
b. Schimbat pentru a fi curat – v. 2
i. Ex. 1 Petru 3:2, 4, 5

2. În prezenţa lui Dumnezeu eşti acoperit (v. 5; cf. Ps. 91:4)
a. Acoperit cu un nor luminos – v. 5
i. Ex. 16:10; 13:21
b. Acoperit cu umbra Lui – v. 5
i. Ex. Ps. 17:8; FA 5:15, 16

3. În prezenţa lui Dumnezeu eşti atins (v. 7; cf. Matei 8:3)
a. Atins ca să te ridici - v. 7
i. Ex. Ps. 40:1, 2
b. Atins ca să nu te temi – v. 7
i. Ex. Ps. 46:2, 3

1. Continuă misiunea de lider naţional şi spiritual
a. Succesor capabil de conducere
i. Prin exemplu personal şi al familiei (primul care
acţionează) – Ios 24:15
ii. Disciplinare, la nevoie (Ios. 7:25)
b. Succesor ce ţine naţiunea lângă Dumnezeu (Ios. 24:31)
c. Succesor ce învaţă naţiunea toată Legea Domnului (Ios. 8:35)
i. Pledoarie pentru a sluji doar Domnului (Ios. 24:14)
2. Luptă până când inamicul este distrus complet (Ios. 10:20)
a. Străbate dincolo de limitele umane (Ios. 10:12,13)
b. E convins că aceasta are loc doar prin „puterea divină” (10:8)
c. Aceasta înlătură pericolul de a fi atras de rău (10:37; cf. Jud.
2:10, 11)
Neajunsuri:
3. Manifestă un spirit invidios când ceilalţi sunt înzestraţi (Num.
11:28-29)
a. Mai mult pentru stăpânul său, Moise, decât pentru el (v. 28)
b. Moise – nici urmă de a umbla după gloria omului (v. 29)
c. Comp. Ioan 3:26; FA 11:17
4. Lucrează uneori fără să investigheze voia Domnului (Ios. 9:14)
a. Consecinţa: ai parte de viclenia omului (9:16)

5. Nu este preocupat să-şi lase un succesor (Ios. 24:31)
a. Spre deosebire de Moise (Deut. 34:8, 9)
b. Lipsa liderului spiritual – apariţia haosului (Judecători)

