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Iov 42:2
„Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale”.

Trecutul acoperit si prezentulfolosit
,

Zăpada, la fel ca dragostea, acopere totul... Când se aşează un strat
frumos de zăpadă, totul devine alb, curat, imaculat. Numai că zăpada nu
şterge totul. După o perioadă, mai lungă sau mai scurtă, zăpada pleacă şi
toate murdăriile sau lucrurile dezordonate sunt vizibile.
Mă întrebam dacă se întâmplă la fel cu păcatele noastre. Când
cineva se pocăieşte şi îşi cere iertare, Domnului păcatele sunt acoperite
sau sunt şterse definitiv? Este evident că ele nu sunt şterse din istoria
pământească, din memoria altora şi nici măcar din cugetul nostru. Apostolul Pavel vorbea deseori despre păcatele lui sau ale celor mântuiţi dinainte de convertire. Nu, păcatele noastre nu sunt şterse din istorie, dar
Dumnezeu alege să le ierte şi să le acopere cu Sângele Domnului Isus.
Aceasta înseamnă că atâta vreme cât rămânem, cât umblăm sub protecţia
Sângelui, suntem iertaţi şi imaginea noastră este curată.
Gândind în felul acesta, trebuie să privim sfinţirea cu toată seriozitatea. Dumnezeu nu ne-a acoperit trecutul cu Sângele Fiului Său ca
să putem adăuga mai multe păcate. Plăcerea Domnului nu constă în acoperirea în mod continuu a greşelilor noastre. Născuţi din nou şi aşezaţi
în Familia sfântă, Domnul aşteaptă să folosim tot ce ne oferă în har ca să
trăim o viaţă curată.
Intrând prin harul Domnului în luna martie, să ne gândim mai
mult la începerea unui nou ciclu de viaţă. Să ne aşezăm la dispoziţia
Duhului Sfânt, să cerem şi să muncim ca primăvara aceasta, să fim mai
vii, mai plini de sevă şi mai roditori pentru Stăpânul nostru. Să îmbrăcăm
viaţa noastră în sfinţenie şi neprihănire. În felul acesta, Dumnezeu va fi
bucuros că ne-a acoperit trecutul şi mulţumit că ne poate folosi prezentul
ca mărturie pentru cer şi pentru pământ.
							pastor Viorel Iuga

Anunturi
,

4 -11 martie
Cu ajutorul Domnului în data de 4 (sau 11 martie), vom avea adunarea generală a Bisericii. Domnul să binecuvânteze lucrarea Bisericii
noastre.
24 martie
În mai multe orașe din țară se va organiza “Marșul pentru viață”.
Ne rugăm ca Dumnezeu să protejeze pe cei care nu se pot apăra și să
apere familia de atacurile celui rău.
30-31 martie
Între 30 – 31 martie, la Biserica “Ghetsimani”, din Caransebeș,
va avea loc Conferința Națională a Uniunii baptiste din România.
Încredințăm în Mâna Domnului lucrările conferinței și pe toți lucrătorii
din ogorul Evangheliei.
1 aprilie
În data de 1 aprilie vom avea o colecta specială pentru Uniunea
baptistă din România.
1-6 aprilie
În biserica noastră, între 1- 6 aprilie, se vor seri de evanghelizare.
În Săptămâna Mare, vom avea câteva seri în care diferiți invitați vor sluji
în Biserica noastră.
Vă încurajăm să susținem cu post și rugăciune această lucrare, să
ne rugăm pentru cei care vor sluji în această perioadă și să ne rugăm în
mod special pentru cei care îi vom chema să cunoască pe Domnul.
Vom pune la dispoziția tuturor invitații pe care să le putem împărți colegilor, rudelor, prietenilor sau vecinilor.
Vino cu noi, și îți vom face bine, căci Domnul a făgăduit că va
face bine … Numeri 10:29

Studiubiblic

8.03.2018
Tema: Diaconul și slujirea
administrativă a bisericii
Text: Fapte 6:1-6
Verset de aur: Fapte 6:3

15.03.2018
Tema: Botezul - simbolul transformării
vieții prin Hristos
Text: Romani 6:1-14
Verset de aur: Romani 6:4
22.03.2018
Tema: Cina Domnului - amintirea
jertfei lui Hristos
Text: Matei 26:26-29
Verset de aur: 1 Corinteni 11:26
29.03.2018
Tema: Familia creștină - autoritate,
unitate și iubire
Text: 1 Petru 3:1-13
Verset de aur: 1 Petru 3:12
5.04.2018
Tema: Familia creștină - locul
binecuvântării prin supunere
Text: Efeseni 6:1-4
Verset de aur: Exod 20:12
Contact:
Str. Iustin Marşieu nr. 20-22,
cod 310150,
tel:0257/228322
Vă așteptăm sugetiile legate
de buletinul informativ la adresa:
scrobp@gmail.com
www.speranta.net

Citirea Bibliei
martie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Iosua 10-12
Iosua 13-15
Iosua 16-18
Iosua 19-21
Iosua 22-24
Judecători 1-4
Judecători 5-8
Judecători 9-12
Judecători 13-15
Judecători 16-18
Judecători 19-21
Rut 1-4
1 Samuel 1-3
1 Samuel 4-7
1 Samuel 8-10
1 Samuel 11-13
1 Samuel 14-16
1 Samuel 17-20
1 Samuel 21-24
1 Samuel 25-28
1 Samuel 29-31
2 Samuel 1-4
2 Samuel 5-8
2 Samuel 9-12
2 Samuel 13-15
2 Samuel 16-18
2 Samuel 19-21
2 Samuel 22-24
1 Împărati 1-4
1 Împărati 5-7
1 Împărati 8-10

