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Mai repede decât am aşteptat sau am dorit, a trecut şi vara aceasta. Cei mici se pregătesc temeinic pentru şcoală. Liceenii mai aşteaptă
puţin, dar şi timpul acesta va trece repede. Chiar dacă nu au restanţe
pentru toamnă, studenţii ar trebui să înceapă să se gândească la noul an
universitar. Într-un cuvânt, mulţi trebuie să se pregătească pentru şcoală.
Ce facem noi, ceilalţi? Ştiu că am terminat cursurile demult, dar în ce
etapă suntem în şcoala Domnului Isus? Mai suntem la zi sau am trecut la
“seral”? Oare sunt şi din aceia care încearcă să obţină o diplomă autentică
şi frumoasă doar la “fără frecvenţă”? Ştiţi creştini care au rămas restanţi
la anumite materii?
Fraţi şi surori, eu nu ştiu unde ne aflăm, dar ştiu unde ne doreşte
Domnul Isus. Învăţătorul nostru ne vrea prezenţi şi atenţi la cursuri în fiecare zi. El vrea să învăţăm fiecare lecţie la timp, bine, ca să o putem aplica şi
explica. Cred că în febra pregătirilor pentru şcoala copiilor sau a nepoţilor,
este bine să ne amintim şi de statutul
nostru. Suntem ucenicii Domnului Isus.
Prezenţa noastră în
şcoala Lui este un
favor, dar şi o mare
responsabilitate.
Domnul ne învaţă să
ne pregătim pentru

marele examen. El vrea să îl trecem cu nota maximă. Să ne facem partea
ca în ziua aceea şi noi şi Profesorul nostru să fim mulţumiţi.
Ps. Dacă eşti printre cei binecuvântaţi cu mult, şi cred că eşti, ajută-i şi
pe alţii. Sunt mulţi care încă stau indecişi pe la poarta “şcolii”. Ajută-i să
intre pe Uşă şi să devină discipolii lui Isus. Sunt alţii care afirmă că sunt
slabi. Dacă acesta este adevărul, nu-i neglija, nu-i ajuta să lenevească,
nu-i ajuta să se scuze, ci ajută-i să înveţe şi să practice tot ce ne predă
Domnul Isus Cristos. El ne vrea pe toţi “studenţi eminenţi!”
păstor Iuga Viorel

,
Proverbe 16.1 spune: “Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar
răspunsul … vine de la Domnul”.
Noi avem planuri și pentru luna septembrie. Conștienți fiind că
Domnul este Cel care le împinește, spunem “dacă Domnul ne va ajuta”
atunci se vor întâmpla următoarele:
Îi așteptăm la cursul de caticheză, în fiecare duminică dimineața
de la ora 9.30, pe cei care s-au hotărât pentru botez.
Vineri 11 septembrie, la Timișoara, va avea loc cununia religioasă
a Adinei Martin. Ea se căsătorește cu Laurențiu Muntean. Ne rugăm ca
Domnul să fie cu ei.
Duminică 13 septembrie, în cadrul serviciului divin de după
masă, copiii care au fost îi tabără vor prezenta bisericii câteceva din ceea
ce au învățat pe parcursul taberei. Ne rugăm ca alături de ei să participe
cât mai mulți părinți și bunici.
Duminică 20 septembrie, la timpul de închinare de după masa,
vom avea Serbarea roadelor.
Tineretul va avea luna aceasta un weekend de apologetică cu Vlad
Crîsnic de la Cluj. Vlad va fi cu noi între 25 și 27 septembrie.

Sâmbătă 3 octombrie, în biserica Baptistă din Pâncota, biserica
miresei, va avea loc cununia religioasă a lui Paul Ciupa cu Mihut Kristine. Și lor le dorim multă binecuvântare în viața de familie.
Continuăm să ajutăm la înviorarea lucrării spirituale şi administrative din Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste rugându-ne pentru cei
care slujesc în poziţia de secretari ai comunităţilor zonale. Iată-i pe cei
care slujesc în funcţia aceasta:
Arad - Petru Bozian
Bacău - Beni Handaric
Brăila - Aurel Gacea
Bucureşti - Sorin Bădrăgan
Caraş - Dumitrascu Gelu
Cluj - Bosca Aurel
Constanţa - Corneliu Serdenciuc
Craiova - Scurtu Daniel
Hunedoara - Timotei Rusu
Oradea - Faur Alin
Sibiu - Sorin Căpăţînă
Suceava - Amateesei Ionuţ
Timişoara - Florin Iosub
Valea Crişului Alb - Daniel Suciu
După 24 de ani de slujire în calitate de director al Liceului Teologic Baptist Alexa Popovici din Arad, fratele Nelu Rediș s-a pensionat
cu data de 01 septembrie a.c. Dorim ca Dumnezeu să îl binecuvânteze și
să îl răsplătească pentru toată lucrarea făcută. Pe o perioadă determinată
noua coducere a Liceului baptist este asigurată de prof. Pop Emilia în
calitate de director și Neli Iovin în calitate de director adjunct.
Să ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze în continuare lucrarea
din acest liceu. Fratele Redis v-a pleca in SUA pentru o perioadă de 3
luni. Domnul să îl însoțească.

Studiu

biblic
3.09.2015
Ispravnicul necredincios
Luca 16:1-9
Luca 16:10
10.09.2015
Bogatul şi Lazăr
Luca 16:19-31
Luca 16:31
17.09.2015
Robi netrebnici
Luca 17:7-10
Luca 17:10
24.09.2015
Judecatorul nederept
Luca 18:1-8
Luca 18:17
01.10.2015
Vamesul şi fariseul
Luca 18:9-14
Luca 18:14
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