Buletin
informativ

Anul 4, nr.7, iulie 2012

Cu ajutorul lui Dumnezeu,
nului, Dumnezeu venea să-l
trăim din nou miezul unei veri
întâmpine pe acesta în răcoarea
călduroase şi, oridecâte ori, ne
zilei (Gen. 3:8). Dar de la căderea
uităm la fenomenele naturale şi
omului în păcat a început seceta
la condiţiile climatice din jur, ne
spirituală şi cumplita arşiţă care
aducem aminte de faptul că şi viaţa
mistuie fiinţa umană. Ea va continua
spirituală are un anumit climat ce
şi în veşnicie pentru toţi aceia care
o caracterizează. Vara eşti izbit
nu sunt ai lui Cristos; iadul este prin
în plin de realidefiniţie un loc al
tatea şi prezenţa
toropelii trupeşti
impetuoasă
a
şi sufleteşti, loc
căldurii, a secetei,
în care mulţi şi-ar
Caci
voi
racori
a arşiţei. Este pedori un strop de
sufletul însetat…
rioada codurilor
apă cu care să-şi
Ieremia
31:25a
roşii de caniculă,
răcorească limba,
în care te simţi
însă nu îl vor avea
realmente ca într-un cuptor: sufonici măcar pe acesta (Luca 16:24).
carea, moleşeala generală şi trafiCristos Domnul a strigat:
cul iritant sunt la ordinea zilei. Aşa
“dacă însetează cineva să vină la
se face că într-o astfel de vreme,
Mine şi să bea” (Ioan 7:37). Nurăcoarea este una dintre cele mai
mai El te poate scoate din arşiţa
alese binecuvântări.
spirituală şi te poate răcori, iar toţi
Scriptura nu insistă atât
cei ce s-au adăpat din El gustând
de mult pe răcoarea trupească, cât
mântuirea, vor continua să se
pe cea duhovnicească. Sufletul
răcorească la nivel spiritual prin
se usucă şi îşi pierde vitalitatea în
părtăşie şi creştere spirituală, lucru
arşiţa păcatului, şi numai o relaţie
subliniat de apostolul Pavel: “să
potrivită cu Dumnezeu îi readuce
ajung la voi cu bucurie, cu voia lui
prospeţimea necesară. De fapt, în
Dumnezeu, şi să mă răcoresc puţin
relaţia Lui cu omul în grădina Edeîn mijlocul vostru” (Rom. 16:31).

Racorirea
biblica…

Ce-i viata ta?

Ne rugăm ca Domnul să ne
Valentin Popovici
facă parte şi în vara aceasta de vreCe-i viaţa ta? E o peniţă
muri de înviorare, în care să spoCu
care
scrii mereu pe-un drum,
rim în cunoaşterea lui Cristos şi în
Şi-apoi
ultima portiţă,
legătura frăţească pentru ca astfel Când vrei să-llaştergi
ca pe-o tăbliţă
răcoarea biblică să se odihnească
Nu se mai şterge, nicidecum!
peste sufletele noastre.
		
Ciprian M Ardelean
Şi vorbe-n vânt şi fapte rele
Rămân pe veci ca-ntr-un album;
Păzit e scrisul tău de stele,
De-ai pune mări întregi să-i spele,
Nu se mai şterge, nicidecum!

Fiind o lună încărcată de
evenimente, iunie a trecut foarte
repede şi am hotărât ca şi în luna
iulie să rămânem lângă acelaşi motto: „Experimentează o viaţă mai
bună”.
Aşadar şi în această lună
să căutăm să spunem oamenilor
că viaţa trăită împreună cu Domnul Isus sub călăuzirea Duhului
Sfânt este o viaţă mult mai bună.
Nu întotdeauna mai uşoară, dar cu
siguranţă, cea mai bună viaţă pe care
o poate experimenta cineva. Este
mult mai bună datorită prezenţei
divine, dar este mult mai bună în
mod special pentru că ne pregăteşte
pentru viaţa perfectă din Împărăţia
lui Dumnezeu. Aşadar şi în această
lună să căutăm să fim nişte promotori ai unei vieţi mai bune.

Să nu te minţi că-n veşnicie
Trecutul se preface-n scrum,
Căci Dumnezeu stă mărturie
Că-n faţa Lui tot ce se scrie
Nu se mai şterge, nicidecum!
În ceasul greu de judecată
Îţi vei citi întregul drum
Şi vei ‘zbucni în plâns de-odată
Dar nici o slovă lăcrimată
Nu se mai şterge, nicidecum!
Nu poate şterge decât sânge,
Dar sânge sfânt, şi nu oricum...
Ce înger trupul şi-l va frânge?!
Şi-astfel ce-ai scris,
oricât ai plânge,
Nu se mai şterge, nicidecum!
Hai, adu-ţi vina ta şi greşul,
Isus îţi şterge-al vieţii drum
Cum trece pe nisip vârtejul,
Dar dacă azi nu prinzi prilejul,
Nu se mai şterge, nicidecum!
Isus pe lemn răbdă arşiţa,
Isus e preţul tău acum;
Te face alb ca lămâiţa
Şi tot ce-a scris cândva peniţa
Nu se mai vede, nicidecum.

Anunturi
Întâlnirea liderilor de grupuri mici

Luni, 02.07.2012, orele
19.00, la biserică, vom avea o
nouă întâlnire cu liderii grupurilor
mici. În cadrul întâlnirii, vom discuta despre reguli importante în
funcţionarea grupurilor mici. La
această întâlnire, pot participa toţi
cei interesaţi în lucrarea cu grupurile mici.

zie, serviciul divin de după masa va
începe la orele 17.00. Din toată inima le dorim o viaţă binecuvântată
de Domnul Isus!

Tabăra de copii
Tabăra este locul în care cei
mai mulţi copii iau cele mai importante decizii spirituale. Vă încurajăm
să căutaţi copii din afara bisericii
dispuşi să participe la tabăra pe
care o organizăm. Pentru mai multe
informaţii sau înscrieri, vă rugăm să
ne contactaţi la numărul de telefon
0742526217 sau
Musafiri din Ungaria
În duminica din 8 iulie, contact@speranta.net
vom fi vizitaţi de un grup de fraţi Perioada: 23-28 iulie 2012
din Ungaria, Budapesta. Este vorba Locaţia: Dezna, Arad
de un grup de instrumentişti care
Îl vor lăuda pe Domnul prin cân- Tabăra de tineret
Anul
acesta,
tinerii
tare. Domnul să-i binecuvânteze în
organizează
o
tabără
de
evanghecălătoria şi lucrarea pe care o vor
lizare. Dorinţa noastră ar fi să
face.
participe toţi tinerii bisericii şi să
invităm cât mai mulţi tineri din afara
Vizita grupului Elim Harmony
Duminică 15 iulie, în cadrul bisericii. Pentru informaţii şi înscriserviciului divin de după masă, ne eri, ne puteţi contacta la numărul de
vor sluji prin cântare grupul Elim telefon 0722700535 sau contact@
Harmony din Timişoara. Este o speranta.net
ocazie specială de a invita şi alte Perioada: 29 iulie – 4 august 2012
Locaţia: Voroneţ, Suceava
persoane la biserică.
Nuntă

În duminica din 22 iulie în
biserica noastră va avea loc cununia
religioasă a fratelui Daniel Reslău
cu sora Diana Han. Cu această oca-

Studiu biblic

5 iulie 2012
Tema: Descoperirea modului în care
Dumnezeu m-a modelat pentru lucrare D
L
Text: Romani 9:20-28
Iov 10:8a
M
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Tema: Pavel, un exemplu de om
V
„modelat” pentru o anumită slujire
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darurile spirituale
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Tema: Scopul darurilor spirituale
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Tema: Cum să-ţi descoperi darul?
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2 Timotei 1:9
S
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