Buletin

Informativ

ANUL 8, NR. 11, NOIEMBRIE 2016

Niciunul
să nu
piară
2 Petru 3.9

Oamenii pun un accent deosebit pe numere şi pe procente. Ne
bucurăm când un procent mare de elevei şi studenţi absolvă cursurile. Suntem fericiţi când un procent însemnat din societate ajunge la
un anumit nivel de trai. În acelaşi timp, suntem tare mulţumiţi când
planurile noastre sunt realizate în procent mare. Spre deoebire de noi,
Domnul nu doreşte procent mare. El doreşte ca planul Său să se realizeze sută la sută.
Apostolul (2 Petru 3.9) ne spune că Domnul Dumnezeu doreşte
ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să se bucure de gloria veşnică. El S-ar
bucura ca niciunul să nu piară. Afirmaţia aceasta are suport în istorie şi
în acţiuni. Jertfirea Fiului pe cruce şi predicarea Evangheliei în fiecare
generaţie sunt dovezi de necontestat. Dar este oare suficient? Mai trebuie să facem şi noi ceva? De ce ne spune El că ne vrea pe toţi salvaţi?
Nu cumva pentru ca să dorim şi noi? Informaţia aceasta nu are de-a
face cu implicarea noastră în salvare?
Dragul meu, timpul se scurge şi se apropie vremea finalului.
Te-ai gândit recent ce vei putea face când cerurile vor trece, corpurile cereşti se vor topi şi pământul cu tot ce este pe el va arde? Din
nefericire, atunci vor muri mulţi, foarte mulţi. Să nu credem însă că
aceasta este voia lui Dumnezeu. Nu, categoric Nu! Domnul nu doreşte
moarte păcătosului, ci salvarea lui. El nu doreşte pedepsirea veşnică a
păcătosului, ci pocăinţa lui.
Având în vedere dorinţa divină exprimată în Cuvânt, te întreb:
Care este atitudinea ta faţă de harul divin? Cum te raportezi la Jertfa
lui Cristos şi la Evanghelie? Ce atitudine adopţi la cercetarea Duhului
Sfânt? Eşti gata să faci ce trebuie pentru a împlini voia Domnului şi a
te înscrie între cei salvaţi sau îngroşi procentul celor pierduţi?
Dragă frate şi soră în Cristos, eşti dispus să te implici în vestirea Evangheliei şi salvarea altora sau nu îţi pasă de inima lui Dumnezeu? Îndemnul meu este să faci tot ce poţi ca mulţi să devină salvaţi.
Atunci vei aduce binecuvântare semenilor şi multă bucurie Domnului!
							
						
Pastor Viorel Iuga
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Anunţuri

Binecuvântare
În duminica din 13 noiembrie, în cadrul
serviciului divin de dimineață, va avea loc
binecuvântarea micuței Oana Hotăran.
Ne rugăm ca Dumnezeu să o binecuvânteze pe ea și să îi ajute pe părinții,
Loredana și Dani, să o crească după voia și pentru slava Domnului.
Botez nou testamental
Ne bucurăm că în data de 20 noiembrie, în cadrul serviciului divin
de dimineață, biserica noastră va avea un botez nou testamental. Domnul
să fie slăvit pentru toți cei care au luat această decizie și să îi ajute să își
ducă legământul până la capăt.
Evanghelizare
Dorim ca începând din data de 13 noiembrie 2016, în fiecare
duminică după masă, să avem servicii speciale de evanghelizare. În sensul acesta vom invita păstori musafiri care să predice Evanghelia.
Am discutat în cadrul comitetului bisericii noastre despre modul în care
am putea contribui mai mult la reușita acestor servicii divine speciale de
evanghelizare. Noi membrii comitetului ne-am angajat ca în fiecare din
aceste săptămâni, în baza rugăciunilor pe care le vom înălța și a zilelor de
post pe care le vom ține, fiecare dintre noi să invităm cel puțin 2 persoane
la serviciul divin special de evanghelizare. În felul acesta dorim să unim
cu credința și fapta.
Am dori să extindem această invitație tuturor membrilor bisericii noastre pentru ca și ei să ni se alăture în această inițiativă. Așadar vă
chemăm pe toți să vă rugați pentru evanghelizare, să vă alegeți o zi de
post în fiecare săptămână și să invitați în fiecare duminică după masă cel
puțin două persoane la biserică.
Imaginați-vă ce lucrare extraordinară ar putea face Duhul lui
Dumnezeu în această perioadă dacă toți membrii bisericii Speranța neam mobiliza și în fiecare săptămână, am chema cel puțin 2 persoane la
biserică. Nu toți ar răspunde invitației noastre, dar dacă o vom face prin
rugăciune și post, cu siguranță, că mulți vor răspunde și Domnul va fi
glorificat prin această lucrare. Sunt invitaţi la Evanghelizare:
- 13 noiembrie PM: pastor Muhai Micula din Satu Mare,
- 20 noiembrie PM: pastor Bunaciu Otniel din București,
- 27 noiembrie PM: va fi anunțat
- 4 decembrie PM: pastor Florin Iosub din Timisoara
- 11 decembrie PM: pastor Marius Sabău din Cluj
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Studiu biblic

10.11.2016
Tema: Viaţa centrată
în Dumnezeu
Text: Coloseni 1:9-29
Verset de aur: Coloseni 1:19

17.11.2016
Tema: Viaţa trăită pentru gloria
lui Domnzeu
Text: Filipeni 1:1-30;
Verset de aur: 1 Cor.10:31
24.11.2016
Tema: Viața trăită
în asemănare cu Cristos
Text: 1 Ioan 2:1-20
Verset de aur: 1 Ioan 2:6
1.12.2016
Tema: Împaratul
care nu se schimbă
Text: Evrei 1:1-14
Versetul de aur: Evrei 13:8
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