
    Duminică, 11 februarie, 2018 
 
Timpul de rugăciune: fr.Toma Babișca                                                                    

 

Rugați-vă pentru cei care suferă 
fr. Cristi Selagea, Jessica Medrea, fr. Mihai Popovici, 

fr. Ioan Barbu,  fr. Vasile Ianculovici, sora Lidia Selagea 
(mama lui Daniel), fr. Simion Medrea, fr. Gigi Stăncescu, 

fr. George Mangrău 

 
Școala duminicală: fr. Viorel Cătană                                                                        
Subiectul: O credintă disciplinată 
Textul biblic:  Iacov 3:1-12 
Versetul de aur: Iacov 3:8 
 
 
Serviciul Divin                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Laudă și închinare                                                                                                                                                                                                                                       
Corul                                                                                                                                                
Meditație - fr. Lazăr Arnăut, Borlova, România                                                                                                                                                                                                                                         
Anunțurile și colecta                                                                                                                                                                                                                        
Corul                                                                                                                                                                                                 
Mesaj - fr. Cristi Cocian                                                                                                                               
Rugăciune de încheiere                                                                                                                                                                                                                             
 
 
Programul de seară                                                                                                                               
 

Laudă și închinare                                                                                                                                                                                                                                                          
Fanfara                                                                                                                                                     
Isaiah și Joelle Hreniuc - cântare                                                                                                                                                           
Anunțurile și colecta                                                                                                                                                                                                                     
Fanfara                                                                                                                                                                                                   
Mesaj – fr.Viorel Iuga, pastor - biserica Speranța din Arad,  

                       președintele Uniunii Baptiste din România                                                                                                                                            

  Iacov 3:8 dar limba nici un om n-o poate îmblânzi. Ea este un 
rău, care nu se poate înfrâna, este plină de o otravă de moarte. 
 

LIMBA 
 
Roata vieţii se aprinde De la limbă, fraţilor. 
Când vorbim cu răutate, Şi cu gând nimicitor. 
 
Nu mai aruncaţi cuvinte, Vorbe care otrăvesc, 
În aceia care cântă, În acei care vestesc. 
 
Orice fiară se-mblânzeşte, Numai limba foarte greu. 
Limba care cleveteşte E un lucru foarte rău. 
 
Nu mai ascuţi săgeata, Trageţi sabia 'napoi, 
Nu mai nimici cu limba Pe acei ce vin cu noi. 
 
Nu se poate apă dulce Din izvorul cel amar. 
Îmblânzeşte-ţi frate limba Prin a Domnului sfânt har. 
 
Limba face dezbinare, Sau adună la un loc 
Când vorbim cu-nflăcărare Şi cu al iubirii foc. 
 
Limba binecuvântată E un leac alinător, 
Care vindecă durerea La al Domnului popor. 
 
Râuri pline de viaţă Să purtăm în piept şi-n grai, 
Să vorbim o limbă sfântă Ca şi îngerii din Rai. 
 
Cu blândeţe, cu iubire, Vorbe sfinte să rostim, 
Binecuvântând pe Domnul, În unire să trăim. 
 
Limbi de foc, ca la Rusale, Haideţi ca să cerem, fraţi, 
Să se schimbe-a noastră stare, Să fim binecuvântaţi. 
 
 
 

Școala duminicală 18 februarie, 2018 
Subiectul: Ucenici credincioși 

Textul biblic:  Faptele Apostolilor 9:36-43 
Versetul de aur: Faptele Apostolilor 9:40 


