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

mandatul

credinciosilor
nu s-a schimbat
,

Sărbătoarea Rusaliilor s-a schimbat. Astăzi nu mai serbăm
pogorârea Duhului Sfânt. El a venit atunci, a rămas și lucrează. Oamenii,
în schimb, au rămas la fel. Fiecare om are nevoie disperată de salvare.
Situația a rămas aceeași, adică nimeni nu se poate salva prin propriilei puteri sau prin alte modalități. Pentru ca Evanghelia să ajungă la cât
mai mulți, trebuie să ne amintim că nici mandatul celor credincioși nu
s-a schimbat. Am rămas aici împuterniciți de Tatăl să mărturisim despre
iertarea și înfierea prin Fiul Său. Să ne bucurăm că Duhul Sfânt a venit,
să Îi mulțumim că locuiește în copiii Săi și să ne lăsăm călăuziți de El în
tot adevărul. Să ne preocupe mai mult salvarea semenilor și mandatați
de Duhul să îi învățăm pe cât mai mulți să folosească înțelept și urgent
Calea spre ceruri deschisă de Domnul Isus. Să ne rugăm sincer, insistent
și cu credință ca Duhul Sfânt să continue să cerceteze, să transforme, să
călăuzească și să însuflețească pe cât mai mulți tineri, familiști și bătrâni.
Nu, dorința lui Dumnezeu nu S-a schimbat. El continuă să
dorească salvarea oamenilor. Pentru aceasta, Tatăl ceresci îi ajută pe copiii Săi în transmiterea Evangheliei și îi ajută pe păcătoși să o creadă, să
se pocăiască și să creadă în Domnul Isus Cristos.
În lumina Cuvântului scris, urmând Modelul Mântuitorului, în
puterea Duhului Sfânt suntem obligați să facem tot ce putem pentru salvarea celor de aproape și de departe. Să mijlocim în rugăciuni înflăcărate,
să mărturisim Evanghelia cu cuvinte înțelepte și să-i încurajăm insistent
pe toți cei din jur la ascultare imediată și totală.
Convinși că Duhul Sfânt ne poate folosi și că îi poate transforma
pe toți oamenii care se pocăiesc, să ne facem partea cu încredere și cu
credincioșie. Indiferent cât de mare va fi investiția și pe ce durată, Domnul nu va rămâne dator. Dacă dorim, dacă ne sfințim și dacă cerem biblic,
Domnul ne va binecuvânta cu multe sărbători frumoase, ne va ajuta să
trăim în ascultare și ne va pregăti o răsplată frumoasă și glorioasă.
Să ne bucurăm de prezenta Persoanei, să-I folosim puterea și să
plătim prețul misiunii!
							pastor Viorel Iuga

Anunturi
3 iunie

În cadrul serviciului divin de după masă, ne vom bucura împreuna cu un cor de fete de la Timișoara, cor condus de fratele dirijor Pele
Achim.
14 iunie
Așa după cum ne-am obișnuit, joi 14 iunie de la ora 17:00, vom
sărbători împreună cu proaspeții absolvenți de liceu încheierea anului
școlar de la Liceul Baptist Alexa Popovici Arad. Felicitări și Domnul să
binecuvânteze viitorul acestor tineri, să îi ajute la bacalaureat și să le dea
un viitor fericit și o nădejde.
17 iunie
Dimineața, ne vom bucura de botezul celor care au hotărât să
meargă pe calea credinței. Înaintea Domnului, în prezența familiei și a
celor dragi, vor depune mărturie. Ne bucurăm de alegerea lor și dorim să
fie întăriți în credință! Dumnezeu să îi binecuvânteze!
24 iunie
În această dimineață, familia Ionescu (Matzek) Lois si Marcus îl
vor aduce  pe micuțul Mikael la binecuvântare! Domnul să facă să lumineze Fața Lui peste el.
Nuntă

După masă, de la ora 17,   vom fi martori la întemeierea familiei Trif Samuel și Ana Carina, alături de familie, cei dragi și invitații
lor. Domnul să vă binecuvânteze familia, să vă facă fericiți și împliniți
împreună.
1 iulie

În prima duminică a lunii iulie, vom avea o sărbătoare specială,
prilejuită de împlinirea a 30 de ani de slujire a fratelui pastor Viorel Iuga
în Biserica Speranța.
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Psalmii 22-24
Psalmii 25-27
Psalmii 28-30
Psalmii 31-33
Psalmii 34-36
Psalmii 37-39
Psalmii 40-42
Psalmii 43-45
Psalmii 46-48
Psalmii 49-51
Psalmii 52-54
Psalmii 55-57
Psalmii 58-60
Psalmii 61-63
Psalmii 64-66
Psalmii 67-69
Psalmii 70-72
Psalmii 73-75
Psalmii 76-78
Psalmii 79-81
Psalmii 82-84
Psalmii 85-87
Psalmii 88-90
Psalmii 91-93
Psalmii 94-96
Psalmii 97-99
Psalmii 100-102
Psalmii 103-105
Psalmii 106-108
Psalmii 109-111

Studiu biblic
7.06.2018
Tema: Familia - imaginea ordinii
divine
Text: Efeseni 5:21-23
Verset de aur: 1 Corinteni 14:13
14.06.2018
Tema: Familia - imaginea
legământului
Text: Geneza 6:1-22
Verset de aur: Evrei 11:7
21.06.2018
Tema: Familia - model în slujire
Text: Fapte 18:2-3, Rom. 16:3,
1 Cor. 16:19, 2 Tim. 4:19
Verset de aur: Galateni 5:13
28.06.2018
Tema: Evanghelia după Matei:
Isus “Împăratul Mesia”
Text: Matei 27:26-44
Verset de aur: Matei 27:11
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