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Plin
de
Duh
si
de
Roada
Va invit
să facem o vizită în prima biserică creştină. Prin
ce impresionează biserica
aceasta? Prin clădirea pe
care o are? Nu, deoarece nu
avea clădire proprie. Prin
puterea politică pe care o
avea? Nu, deoarece membrii
ei nu erau implicaţi politic.
Prin oamenii din societatea
înaltă, care o conduceau?
Nu, deoarece conducătorii nu
erau cărturari. Prin bogăţiile
pe care le aveau? Nu, pentru că deşi aveau de toate
totuşi nu erau bogaţi. Prin
ce impresionează totuşi, biserica aceasta? Ea străluceşte
prin
oamenii
care
o
formează. Un lucru care face
din membrii acestei biserici
nişte oameni deosebiţi este
relaţia lor cu Duhul Sfânt.
De nenumărate ori în
cartea Faptele Apostolilor,
se face precizarea că aceştia
erau nişte oameni plini de
Duhul Sfânt. Cum poţi şti
dacă eşti plin de Duhul
Sfânt? În epistola către
Galateni, apostolul Pavel ne
aminteşte că Duhul Sfânt

face roade în viaţa credinciosului. Un credincios plin de Duhul Sfânt
este şi un credincios
plin de roada Duhului.
O să vă aduc aminte
doar de primele două
roade
ale
Duhului:
dragostea şi bucuria.
Pavel spune că dragostea
este prima roadă a Duhului.
Poate noi ne-am fi aşteptat
să spună că sfinţenia sau
slujirea este prima roadă.
Scriptura
spune
dragostea. De ce? Pentru că
Dumnezeu este dragoste
(1 Ioan 4:16) şi pentru că
doar ceea ce facem din
dragoste şi cu dragoste
are valoare în ochii lui
Dumnezeu şi mişcă inimile
oamenilor (1 Corinteni 13).

Pentru că dragostea este
prima roadă a Duhului, miaş permite să te provoc cu
câteva întrebări: Dacă ar fi
să îţi dai o notă între 1 şi
10 la disciplina spirituală
numită dragoste, ce notă
ţi-ai da? De ce? Crezi că
Dumnezeu ţi-ar da aceeaşi
notă pe care ţi-ai dat-o tu?
Aş vrea să enumeri câteva
modalităţi practice în care
ţi-ai arătat dragostea faţă
de semeni în ultimul timp
şi să te gândeşti că poate
Dumnezeu îţi mai dă ocazia
să ţi-o arăţi şi în alte moduri.
Faptul că bucuria este
cea de-a doua roadă a Duhului nu înseamnă că este mai
puţin importantă. În ultimul
timp am întâlnit foarte mulţi
oameni trişti,chiar şi creştini.
“Roada Duhului, dimpotrivă este:
dragostea, bucuria , pacea, indelunga răbdare, bunătatea, facerea
de bine, credincioşia, blândeţea,
înfrânarea poftelor. Împotriva
acestor lucruri nu este lege.”
Galateni 5:22-23
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Oare de ce? Pentru că Duhul
Sfânt nu mai rodeşte bucurie în noi? Nu cred. Se prea
poate ca noi să ne opunem
lucrării pe care vrea Domnul
să o facă în noi. Pavel a fost
bucuros în închisoare, multi
martiri au murit cântând şi noi
suntem trişti pentru puţină

criză?

În calitate de creştin
ai multe motive de bucurie,
care nu depind de cele ce se
întâmplă în lume. Dumnezeu
ţi-a iertat păcatele prin jertfa
Domnului Isus, Duhul Sfânt
este în tine, numele tău este
în cartea vieţii şi vei trăi

veşnic în fericire împreună
cu Domnul Isus.
Învaţă să te bucuri
de ceea ce ai şi caută
plinătatea Duhului pentru ca
viaţa ta să fie plină de roadă.
 Păstor Romică Iuga

Versetul vietii tale
Fiindcă am primit dar
o împărăţie, care nu se
poate clătina, să ne arătăm
mulţumitori, si sã aducem
astfel lui Dumnezeu o închinare plãcutã, cu evlavie şi cu
frică; fiindcă Dumnezeul nostru este ,,un foc mistuitor``.
Evrei 12:28, 29

De multe ori

se întamplă
în viaţa noastră să ne fie greu
să fim mulţumitori şi acest
lucru ne afectează atitudinea şi chiar slujirea noastră.
Dumnezeu m-a învăţat anul
acesta că atitudinea mea de
mulţumire nu trebuie să fie
una de resemnare în faţa Lui,
chiar dacă ceea ce a îngăduit
El în viaţa mea doare. Când
învăţam să-I fim mulţumitori
vom putea să-I aducem lui
Dumnezeu o închinare (slujire)
plăcută, cu evlavie şi cu frică.
 Mirela Cusursuz

“Căci Domnul iubeşte dreptatea şi nu părăseşte pe
credincioşii Lui. Totdeauna ei sunt sub paza Lui, dar
sămânţa celor răi este nimicită.”
Psalnul 37:28
Acest verset îmi arată dragostea şi protecţia
lui Dumnezeu; este o dovadă că El se îngrijeşte de
noi şi că suntem importanţi pentru El, dar totodată ne
demonstrează că trebuie să fim bune exemple pentru cei răi şi să le arătăm calea demnă de urmat pentru ca şi ei să ajungă în Împărăţia lui Dumneneu.
Este unul din versetele mele preferate
deoarece ne dovedeşte că trebuie să căutăm dreptatea
în toate lucrurile pentru a fi plăcuţi lui Dumnezeu.
 Fabiana Olar
Ai un verset preferat care îţi conduce viaţa, sau unul
prin care Domnul ţi-a vorbit în mod special şi pe care ai
vrea să îl împărtăşeşti şi cu alţii? Aşteptăm să ni-l scri
pe adresa de mail buletin_informativ@speranta.net sau
să îl dai personal unei persoane din echipa de redacţie.

Lucratori în
„.... şi pe aproapele tău, ca pe tine însuţi”
Casa Domnului 					
Un om

pune
o întrebare “Ce să fac ca să
moştenesc viaţa veşnică?”,
întrebare la care răspunde
singur “Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată
inima ta, cu tot sufletul tău,
cu toată puterea ta, şi cu tot
cugetul tău; şi pe aproapele
tău, ca pe tine însuţi.”
Dilema acestui om
nu se găseşte în întrebare, ci
chiar în răspuns. El considera că Îl iubeşte pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot

sufletul, cu toată puterea şi
cu tot cugetul , în baza legii
pe care o ţinea, dar dilema
lui şi a altora este exprimată
prin următoarea întrebare “
Cine este aproapele meu?”
Răspunsul la această
întrebare te defineşte ca şi
creştin. Îţi iubeşti familia şi
prietenii, deci ei sunt aproapele
tău. Dar după ce Domnul Isus
spune pilda samariteanului
milostiv, acest om înţelege
că cel care a dat dovadă că
este aproapele celui căzut

între tâlhari, a fost cel care şi-.a
făcut milă de el. Domnul Isus
spune “Du-te şi fă şi tu la fel!”
Grupul de adolescenţi
din biserică şi-a propus în prima
săptămână a lunii august o tabără
de misiune la Vişeul de Sus şi
Borşa, în Maramureş, timp în
care să vestească Evaghelia
ajutând oamenii din acel loc.
Îi putem ajuta împlinind nevoile următoarelor
activităţi pe care adolescentţii
vor să le pună în practică în
această tabără de misiune.

Anunturi

Calendar studiu biblic
05. Iulie
Lucreză în echipă
•
Romani 16:1-27 (Fapte 4:32-33)
12. Iulie
Recunoaşte autoritatea lui Dumnezeu
Iacov 1:1-4 (Luca 17:10)
•
19. Iulie
•
Biruie încercările vieţii
Iacov 1:2-11 (1 Corinteni 3:11-15)
26. Iulie
Învinge ispitele Celui Rău
Iacov 1:12-21 (1 Corinteni 10:13)

în perioada 3 - 8 august va avea loc
tabăra pentru tineret de la Brădatel,
pentru informaţii suplimentare
luaţi legatura cu Codruţ Leucuta
(lgabriel4u@yahoo.com / 0724293194)
în data de 9 august în cadrul serviciului divin de dupamasă vom avea ca
invitaţi pe fratele Valentin Popovici
împreună cu fanfara din Chicago

Copilasi de Dumnezeu

Roaga-te împreuna
cu noi pentru :
•
•
•
•
•
•
•
•

misiunea adolescenţilor în Maramureş
tabăra de tineret de la Brădăţel
familiile care pleacă în concediu
un misionar pentru Ucraina
situaţia din Republica Moldova - pace şi
libertate
proiectul “O masă caldă”
conducerea bisericii (perseverenţa în dorinţa
de reorientare către evanghelizare)
ca bătrânii bisericii să fie model de credinţă
şi credincioşie

Dacă v-a plăcut buletinul informativ, oferiţi-l! Prin acest gest încurajaţi şi chemaţi pe alţii la
Dumnezeu. Aşteptăm articole ale membrilor bisericii, materiale de folos pentru zidire sufletească.
Vă rugăm să ne spuneţi părerea dvs. despre buletin, personal sau la adresa de mail :
buletin_informativ@speranta.net
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