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• Praise & Worship

• Prayers

• Words of Welcome and Announcements

• Song: Living Waters Praise & Worship Band .

• Sermon - Rev. Juan Ramos

• Closing Prayer

• Program conductor: Leonor Isfan
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• Me~sages:

•
•
•

Program outline:

Anunţuri importante!

• Spunem bun venit tuturor oaspeţilor de astăzi ai Bisericii "Apele Vii"
împreună cu care dorim să peţrecem un timp binecuvântat; în laudă,

în~hinare şi ascultarea Cuvântului Sfânt!
• Avem bucuria să fim vizitaţi astăzi de către Rev.Juan Ramos, pastorului

Bisericii Love International Outreach Fellowship (Amor Internacional),
despre care va oferim câteva detalii pe pagina a IV-a. El va aduce vestea
bună a Evangheliei într'e noi, la slujba de dhnineaţă.

• Să continuăm să ne rugăm pentru fam. Ardelean, părinţii celei care a fost
Gabriela Parasea, plecatădintre noi într-un mod atât de tragic, în dimineaţa

zilei de 12 Decembrie, să continuăm să îi sprijinim în rugăciune privitor la
custodia celor doi nepoţi rămaşi orfani de ambii părinţi. Tiffany şi Josbua
sunt acum în îngrijirea lor, a bunicilor, dar un frate al tatălui lor, din
California, cere în insanţă drepturile legale de întreţinere a ·copiilor. Sora
Ardelean ne-a comunicat faptul că Joi, 17 Aprilie, va avea loc audierea

. premergătoare procesului final. Să ne alăturăm lor în rugăciune şi Domnul să
lucreze!
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• Aducem din nou în atenţie cele două familii pentru care ne-am rugat
Domnului şi săptăn1âna care a trecut, să insistăm în rugăciune ca El să

rezolve şi aceste cazuri extrem de delicate. .
• La sfârşitul programului tinerilor' din această seară, dorim. ca toţi să

participăm· la acţiunea iniţiată de tineri: "Baking sale fund raising ", în
vederea colectării de fonduri pentru misiune în Moldova şi Mexic. Cei care
s-au înscris pe liste vor aduce prăjiturile, iar ceil,l1ţi,' sunt rugaţi să fie

. pregătiţi' cu bani pentru a cumpăra ptăjhuri şi chiar pentru a face donaţii

'. suplimentare..
• To aH Womenof Falth: )Tou are .cordially invited to corne and fellowship

while we decorate Ţhe.Lord's Nursery.All proceeds will go to a non-profit
.orgaIlization committed t6 :help needy families.· .April l'8th

,' 2008 at 7:00 pm.
at WestWingCommunity Center: 27008 N High Desert Dr.Peoria, AZ
85383. RSVP to Bianca Olar (602) 793-0400. .

• The ASU Romanian Program is pleased to announce the. tenth annual
summer program to Romania aud Central Europe. Detailed information
will be given by Dr. Orlich an the 18th of April 2008, at the youth gathering
from Happy Valley Church. For more infonnation, visit:

http://www.l?-ublic.asu.edu/~orlich/sumlner.html
• Pentru săptămâna în' curs, programele Bisericii "Apele Vii" se vor desfăşura

după cUm urmează:

o Marţi 15 Aprilie - Repetiţia de cor de la 7:30 p"tn. în sala 100.
a Joi 17Aprilie - Rugăciune, Sala 101 de la 7:30 p.m.

- Seara '!epărtăşie a tinerilor, Sala 100
o Duminică 20 Aprilie, slujbele se vor desfăşura astfel:

A.

• Incepând cu ora 10:00 Q.m. - Slujba de dimineaţă
'". • Incepând cu ora 5:30 p.m. - Slujba de seară

.'. Vă reamintim că puteţi depune.zeciuielile, sau darurile de bunăvoie, în cutia
dărniciei. Şi dorim să facem aceasta, cu toată bucuria! .
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