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De curând am sărbătorit
Rusaliile. Se pare că în acea zi de
Rusalii, Duhul Sfânt a produs un
anumit deranj în Ierusalim. Cei mai
mulți oameni se simt deranjați de
sunetele puternice și iată că Duhul
alege să producă un “sunet ca
vâjâitul unui vânt puternic”(Fapte
2.2) atunci când se revarsă. Aceasta
a făcut ca mii de oameni să se deranjeze și să se îndrepte spre locul
de unde venea acel sunet. Și despre limbile “ca de foc” s-ar putea
spune același lucru.
Tot un “deranj”, de data
aceasta cu ghilimelele de rigoare, a
produs Duhul atunci când i-a scos
pe primii creștini de la dulcea lor
părtășie și i-a trimis încă din prima
zi în lucrarea misionară. Dacă i-ar
fi trimis doar în Ierusalim, nu ar fi
fost “deranjul” prea mare, însă i-a
trimis și în Iudeea, Samaria și până
la marginile pământului. Așadar,
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Cand Duhul Sfant te deranjeazăa

uneori Duhul Își propune să “deranjeze”.
Mulți
credincioși,
din
generația noastră, au nevoie de
un “deranj” din partea Duhului Sfânt.   O liniște prea mare s-a
așternut peste viața multora. Vin și
stau liniștiți în biserică, fără să se
implice la rugăciune măcar printrun “amin”. Când vine vorba de
închinarea prin cântare ne place
mai mult să-i ascultăm pe cei care
cântă decât să ne implicăm cu trup
și suflet. Putem să facem parte dintr-o biserică fără să ne implicăm
în ceva anume. Putem să plecăm
de la biserică și o săptămână să ne  
trăim viața de credință fără să ne
deranjăm pentru a vorbi cuiva despre Cristos. Nu vreau să fiu critic,
pentru că îmi dau seama că s-ar
putea ca cineva să fie deranjat, dar  
constat că liniștea este foarte mare
și avem nevoie de un ”deranj” din

partea Duhului Sfânt.
Stând în fața unei hărți și
arătând cu degetul spre China, Napoleon spunea odată: “Acolo zace
un uriaș adormit. Dacă se va trezi
cândva, atunci va fi de neoprit”.
Astăzi, multe biserici sunt un “uriaș
adormit”. Multe din scaunele
lor sunt pline de credincioși a
căror preocupare majoră este săși “păstreze” credința. Pentru ca
“uriașul adormit” să se trezească,
avem nevoie de un “deranj” din
partea Duhului Sfânt.
Sunt plăcut surprins să constat că Dumnezeu a așezat în fiecare credincios daruri extraordinare.
Când mă gândesc la credincioșii
care compun Biserica Speranța, realizez că Domnul, în mod cumulat,

avem așa o bogăție de talent, de
resurse, de capacitate de creație,  
de energie. Această bogăție trebuie
explorată și toată energia aceasta
cumulată trebuie deblocată pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să
propășească.
Provocarea mea pentru
tine este ca să îndrăznești să Îi ceri
Duhului să te scoată din zona ta de
confort și să folosească tot ceea ce
Domnul a investit în tine. Spune-I
duhului că ești gata să te lași “deranjat”. Dacă nu ști ce ai putea
face, poți să ne întrebi, și împreună
să găsim cel mai bun loc și cea mai
bună modalitate de a te implica în
lucrare.
		Păstor Romică Iuga

,

Vino cu noi într-o expediție care te va ajuta să te apropii de Dumnezeu, să îți faci prieteni noi și să înveți să trăiești în înțelepciune.
Excursioniștii noștri vor învăța ce să facă pentru a avea:
•
Urechi ascultătoare de Dumnezeu,
•
Inimi credincioase,

•
Limbi care Îl laudă pe Domnul,
•
Mâini harnice,
•
Picioare care umblă cu înțelepciune.
Fiecare zi va începe cu o ceremonie de deschidere: timp de laudă și
închinare, moment misionar și rugăciune. Expediția va continua cu cele
patru popasuri:
•
Jocuri de savană,
•
Gustări pe vârful muntelui,
•
Lecții pline de aventură,
•
Experimente și activități practice.
Ziua se va încheia cu programul de seară care va include scenete,
cântece și alte suprize.
Unde: Centrul de conferințe “Al 7-lea Izvor“ Șistarovăț
Când: 24-29 august 2015
Cât: 300 RON (cazare, masă, activități, transport)
Detalii și înscrieri la învățătorii de copii.
Dumincă, 07 iunie, în cadrul serviciului divin de dimineața, îl
avem din nou ca invitat pe fratele Radu Gheorghiță. Să ne rugăm pentru
fratele Radu mai ales că în urma cu 3 săpătămâni, Domnul l-a chemat
acasă pe tatăl său, Gheorghiță Nicolae, fost pastor al Bisericii Emanuel
din Oradea.
Duminică, 14 iunie, corul de tineri al bisericii noastre, împreună
cu fratele Romică și fratele Timotei Popa vor sluji în biserica română din
Kremz și cea din Viena.
La cel de-al 36-lea Congres al Cultului Baptist din România a fost
ales un nou comitet executiv. În cei 4 ani care urmează vom fi slujiți de  
următorii frați:
Președinte - Iuga Viorel
Secretar general - Ardelean Ioan
Vicepreședinte cu misiunea - Bunaciu Otniel
Vicepreședinte cu educația - Paul Necruț
Vicepreședinte cu pastorala - Tuțac Samuel
Secretar general adjunct - Milutin Ilie.
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04.06.2015
JUDECATA FINALĂ
Matei 25:31-46
Matei 24:44
11.06.2015
CEI DOI DATORNICI
Luca 7:36-50
1Timotei 1:15
18.06.2015
SAMARITEANUL MILOSTIV
Luca 10:25-37
Luca 10:27
25.06.2015
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Matei 25:1-13
1Petru 5:4
02.07.2015
PRIETENUL DE LA MIEZUL NOPŢII
Luca 11:5-13
Luca 11:10
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