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Psalmul 2:11 “Slujiţi Domnului cu frică şi bucuraţi-vă, tremurând”

Fă-ţi
partea!

În bunătatea Sa, Domnul a decis ca alergarea noastră să continue
şi în anul 2017. Necunoscutele sunt multe. Nu ştim câte zile vom prinde
şi nici ce fel de zile vor fi. Suntem siguri însă că Domnul nostru continuă
să fie bun, drept, iubitor, atotputernic şi rămâne la cârma istoriei.
Astfel stând lucrurile, indiferent ce schimbări vor apărea, dacă
rămânem în voia Lui şi sub ocrotirea Lui, suntem asiguraţi de biruinţă.
Pentru că începutul unui an implică anumite planificări, vă propun să ne
rugăm şi să facem ce depinde de noi ca şi în anul 2017:
1. Dumnezeu să fie Părintele şi Stăpânul nostru. El să fie onorat şi
ascultat în fiecare zi şi în fiecare situaţie.
2. Domnul Isus Cristos să fie Mântuitorul, Modelul şi Mijlocitorul nostru. El să primească mulţumirile şi să fie imitat în toate.
3. Duhul Sfânt să fie Mângâietorul şi Călăuza noastră. El să fie respectat şi ascultat. Să trăim călăuziţi de El şi să rodim ceea ce Îi produce
plăcere.
4. Sfintele Scripturi să fie „candela” noastră. În ele să găsim
răspuns la fiecare întrebare despre viaţă şi veşnicie.
5. Biserica să fie locul unde devenim mai buni. Închinarea cu
fraţii şi surorile de credinţă să fie autentică. Prezenţa la adunare să ne
ajute să creştem în cunoaşterea şi în trăirea Adevărului.
6. Drumul nostru să fie identic cu Calea Lui. Să continuăm să
mergem hotărâţi spre Cer, prin văile sau pe piscurile trasate de El.
7. Investiţiile în cele veşnice să fie mai mari decât în cele vremelnice. Să ne adunăm mai multe comori în locul unde nu sunt în pericol de
devalorizare sau furt.
8. Slujirea să fie făcută cu dragoste. Să fim dornici de slujire şi
pregătiţi pentru o slujire competentă. Să îi slujim cu Evanghelia pe cei
nemântuiţi şi să îi slujim conform Evangheliei pe fraţii şi surorile de
credinţă.
9. Sfinţirea să fie un obiectiv major. Să privim la Cel sfânt şi să
investim în a deveni ca El. Să ne ferim de tot ce pare rău!
10. Maturizarea să fie evidentă. Să nu ne mai comportăm ca şi
copii, ci ca oameni maturi, statornici în principiile sfinte.
11. Familia să fie unită în jurul lui Cristos. Să ne iubim, să
respectăm şi să căutăm căi prin care să Îl slujim pe Domnul împreună.
12. Îngrijorările să fie „aruncate” asupra Lui. Indiferent care va fi
domeniul frământărilor noastre, să Îi spunem Domnului tot ce ne apasă.
Cel care îmbracă florile câmpului şi ţine în viaţă păsările cerului, ne va
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oferi tot ce avem nevoie.
Să aveţi parte de un an binecuvântat. Binecuvântaţi-L pe Domnul
pentru toate binecuvântările şi folosiţi-le pentru binecuvântarea multora!
							Pastor Viorel Iuga

Anunţuri

2017 Anul dezvoltării slujirilor
Am ales un motto și pentru anul acesta: Anul slujirii sau anul
dezvoltării slujirilor. Dorim ca în acest an să creștem în toate privințele,
dar vom accentua și încuraja în mod deosebit implicarea în slujire. Se
spune că în general în biserici, aproximativ 20% din membrii, se implică
activ în slujire.
În Biserica Speranța, procentul este mai mare, dar vrem să creștem
tot mai mult. Fiecare membru trebuie să Îl slujească pe Dumnezeu într-un
mod specific. În sensul acesta, dorim să susținem, să încurajăm slujirile
existente în biserică. Prin harul Domnului, avem aproximativ  30 de compartimente de slujire care funcționează. Sunt însă multe alte oportunități
de slujire, pe care trebuie să le fructificăm pentru ca să fim slujitori
credincioși. Așadar rugați-vă pentru anul acesta și fiți deschiși pentru slujire.
Vizita doctoranzilor de la Seminarul Asbury
În perioada 18-23 ianuarie, vom fi vizitați de un grup de studenți
la programul de doctoral al Seminarului Asbury din statul Kentuky, SUA.
Ei vor fi coordonați de pastorul Dr. Randy Jessen, prieten vechi al bisericii noastre. Să ne rugăm ca Dumnezeu să folosească aceste câteva zile
pe care doctoranzii le petrec în România pentru ca ei să fie inspirați la o
lucrare mai rodnică.
Lansarea clubului Awana
În data de 21 ianuarie, cu ajutorul lui Dumnezeu, dorim să lansăm
o lucrare pentru copiii din afara bisericii. Prin clubul Awana, vrem să
avem o mână întinsă pentru copiii din orașul Arad. Ei au nevoie de Domnul Isus și noi vrem să îi ajutăm să Îl cunoască. Avem deja o echipa de
tineri care se pregătesc să înceapă această lucrare. Întâlnirile copiilor vor
avea loc în fiecare sâmbătă. Prin jocuri cântece și prezentarea Evangheliei, vrem să punem în inima lor sămânța Cuvântului lui Dumnezeu. Să
vă rugați pentru echipa de tineri care se pregătesc, pentru copiii care vor
veni, ca prin ei, să ajungem și la inimile părinților.
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Studiu
biblic
12.01.2017

Cuvântul inspirat
al lui Dumnzeu pentru noi
Text: 2 Petru 1:19-21
Verset de aur: 2 Petru 1:21

19.01.2017
Sfânta Scriptură
în viaţa credinciosului
Text: 2 Timotei 3:16-17
Verset de aur: Psalmul 119:105
26.01.2017
Sfânta Scriptură în viaţa Bisericii
Text:  Împăraţi 22:1-20
Verset de aur: Coloseni 3:16
2.02.2017
Triunitatea lui Dumnezeu
- un mister care încă ne uimeşte
Text: Ioan 14:15-26
Verset de aur: 2 Corinteni 13:14
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