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Momente de tulburare
Textul de memorat: „«Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi.» Să n-apună soarele peste mânia voastră” (Efeseni
4:26)

Duminică, 2 iunie – Conflictul

1. Matei 7:5; Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul din
ochiul fratelui tău.

Proverbele 19:11; Înţelepciunea face pe om răbdător şi este o cinste pentru el să uite greşelile.

Luni, 3 iunie –Câteva principii pentru căsătorie

2. Efeseni 1:7; În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului
Său

Romani 3:23; Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.

Filipeni 2:4-8; 4. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.
5. Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus:
6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu
Dumnezeu,
7. ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.
8. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de
cruce.

Marţi, 4 iunie – Rolul mâniei în conflict

3. Efeseni 4:26,27; 26. "Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi." Să n-apună soarele peste mânia voastră
27. şi să nu daţi prilej diavolului.

Eclesiastul 7:9; Nu te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuieşte în sânul nebunilor.

Iacov 1:19,20; 19. Ştiţi bine lucrul acesta, preaiubiţii mei fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare,
încet la vorbire, zăbavnic la mânie;
20. căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu.

Miercuri, 5 iunie – Conflict, abuz, putere şi control

4. 1 Ioan 4:7,8; 7. Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine
iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.
8. Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.

Coloseni 3:19; Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele şi nu ţineţi necaz pe ele.

Joi, 6 iunie – Iertare şi pace

5. Matei 7:12; Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă
Legea şi Prorocii.
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