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

La finalul verii să fim
“mai copti”
,

Fără îndoială că principala cauză pentru multe din  problemele cu care oamenii se confruntă în viață este imaturitatea. Familii
care au probleme, deoarece soțul și soția dau dovadă de imaturitate. Biserici care au probleme, deoarece mulți membri sunt imaturi. Națiuni care parcurg perioade grele, deoarece nu au politicieni
maturi. Ne confruntăm cu tot felul de probleme în viață, deoarece
avem atitudini imature, rostim cuvinte ce trădează imaturitate, luăm
decizii cu imaturitate.
Epistola lui Iacov este una din cele mai practice scrieri
din Noul Testament. Autorul folosește de câteva ori conceptul de
„desăvârșire”. În înțelegerea lui Iacov, desăvârșirea nu trebuie
văzută ca fiind sinonimă cu perfecțiunea pentru că nimeni nu este
perfect. Desăvârșirea trebuie mai degrabă asociată cu maturitatea.
Chiar dacă nu sunt perfecți, dar cei maturi fac mult mai puține
greșeli decât cei imaturi.
Vara aceasta în biserica Speranța, parcurgem o serie de mesaje, din epistola lui Iacov. Aceste mesaje sunt foarte practice și
ne provoacă să dezvoltăm o credință matură, care înseamnă și o
credință practică. Am văzut că cei maturi au o atitudine  pozitivă
chiar în probleme, ei au o sessibilitate deosebită față de semeni. Oamenii maturi își controlează vorbirea și știu să evite certurile. Vom
mai învăța și alte lucruri interesante din această epistolă. Dacă ai
pierdut unele mesaje le poți vizualiza în arhiva video de pe pagina
bisericii.
Așa cum am facut-o în multe mesaje, și prin acest articol
vreau să vă îndemn să căutați maturitatea.
Dacă tot avem parte de o vară foarte călduroasă, să ne ajute
Dumnezeu ca la finalui ei, să fim “mai copți”.
						Pastor Iuga Romică

www.speranta.net

Anunţuri

Duminică, 13 august, în cadrul timpului de închinare de dimineața,
va avea loc cununia religioasă a fratelui Marius Ghilea cu sora Andreea
Mihețiu. Andreea provine din Bocșa, jud Caraș, dar momentan lucrează
în Germania. Domnul să îi binecuvinteze.
În data de 20 august, le serviciul divin de dimineață, Ligia și Robert Grindei o vor aduce pe Teodora pentru a primi rugăciunea de binecuvântare. Să ne rugăm ca toți să aibă parte de binecuvântarea Domnului.
De mai mult timp ne rugăm pentru tabăra copiilor din biserica noastră
care va avea loc din data de 21 august. Să continuăm să îi aducem înaintea
Domnului și pe copii și pe învățători.
Din 28 august, timp de 5 zile, tinerii care sunt interesați pot participa la o tabară de volei, la Șiștarovăț. Prețul este cât se poate de atractiv. Vezi facebook tabara de volei Șiștarovăț.
În 27 August, voi pleca din nou în Uganda pentru o perioadă mai
lungă și m-aș bucura să știu că și în continuare vă veți ruga pentru mine
și pentru lucrarea de acolo. Câteva motive concrete de rugăciune sunt:
- Echipa de tineri români care vor veni în luna septembrie să ajute
la proiectul de construcție și în lucrarea cu tinerii și copiii din satul Buyaga, să lucreze bine împreună și să nu aibă loc niciun eveniment neplăcut.
- Interacțiunile și relațiile pe care le am cu localnicii să arate din
plin dragoste și bunătatea lui Cristos.
- Mai multe persoane să își dorească să se implice activ în proiectul misionar „Împreună pentru Africa”.
- Motivația mea pentru orice lucru pe care îl fac să rămână glorificarea lui Dumnezeu.
Mulțumesc pentru toată dragostea pe care mi-o arătați! Naomi
Vesa
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Studiu biblic

10.08.2017
Suferinţă şi eliberare:
Constituirea miraculoasă
a poporului ales de Dumnezeu
Text: Exod 3:1-22
Verset de aur: Exod 3:8a
17.08.2017
Constituţia naţiunii alese de Dumnezeu
Text: Exod 20:1-17
Verset de aur: Exod 24:3
24.08.2017
“Fiecare făcea ce-i plăcea”:
Drama filozofiei de viaţă contrare
constituţiei Divine
Text: Judecători 19:1-30; 21-25
Verset de aur: Judecători 19:18
31.08.2017
Pericolul dorinţei de a fi ca toate
celelalte naţiuni
Text: 1 Samuel 8:1-22
Verset de aur: 1 Samuel 8:19-20
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