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Cei ce se împrăştiaseră,
mergeau din loc în loc,
şi propovăduiau
Cuvântul.
Fapte 8:4

Perioada concediilor și a deplasărilor nu s-a terminat. În luna august, destul de mulți vor continua să plece în vacanță și să vină acasă în
vacanță. Ne bucurăm de toți cei care pot face aceasta și ne rugăm să fie
binecuvântați de Dumnezeu.
Rugămintea noastră este însă următoarea: Indiferent unde și când
veți pleca, nu uitați să luați cu voi Cuvântul. Când spunem aceasta, nu
ne referim doar la a purta Biblia în telefon, laptop, geantă sau mașină.
Mesajul pe care îl avem în minte este implicarea noastră în vestirea Evangheliei mântuitoare a Domnului nostru Isus Cristos. Probabil că unii vă
veți vizita rudeniile, alții veți vizita locuri în care ați mai fost și aveți
cunoștințe, iar unii veți încerca să ajungeți unde nu ați ajuns niciodată.
Indiferent de locul în care veți ajunge, suntem siguri că și acolo sunt oameni care au nevoie de salvare și de sfințire.
Peste tot în această lume, sunt păcătoși cărora trebuie să li se
amintească de Jertfa Domnului Isus Cristos și de Calea spre ceruri. Indiferent în ce colț de lume am ajunge, pretutindeni sunt ființe care au
nevoie de încurajare, mângâiere, îndrumare, corectare etc. Domnul Isus
Cristos poate răspunde tuturor acestora prin Cuvântul care ne-a fost lăsat
nouă. Chiar dacă din punctul unora de vedere este vremea seceratului,
noi să ne facem datoria și să semănăm, să împărtășim Evanghelia cu cei
dragi și cu străinii.
Dacă nu faceți parte din categoria celor care vor pleca, mesajul
rămâne același. Și cei care nu părăsim orașul, trebuie să ne gândim la
împărtășirea Evangheliei. Știu că sunt în jurul vostru persoane cărora leați spus despre Domnul Isus de multe ori. Continuați să le transmiteți
mesajul iubirii divine. Niciodată nu știm care va fi ziua în care sămânța
Evangheliei va prinde mai bine. Apoi, toți știm că în jurul nostru sunt persoane cărora încă nu le-am vestit Evanghelia. Indiferent că sunt răi sau
buni, că sunt creștini sau nu, toți avem nevoie să ni se amintească mesajul
lui Cristos.
Să citim Cuvântul, să ne rugăm și să ne lăsăm călăuziți de Duhul
Sfânt în transmiterea Veștii Bune.
Împărtășirea Evanghelie este o onoare deosebită, urmată de o
mare, foarte mare răsplătire. Să nu obosim deci în semănarea seminței
și Dumnezeu, Care rămâne credincios, va veghea să crească și să aducă
roadă.
							Pastor Viorel Iuga
www.speranta.net

Anunţuri

Nuntă Roberta Buzle și Otniel Sîrb.
Vor spune “DA” în fața bisericii și în Fața Domnului Roberta Buzle și Otniel Sîrb. Cununia religioasă  va avea loc  Duminică 14 august,
în cadrul serviciului divin de după masa începând cu orele 17.00. Dorim
binecuvântarea Domnului peste ei!
Nuntă Lois Matzek și Marcus Ionescu.
Bucuria prilejuită de căsătorii continuă și în duminica din 21 august, când  Lois Matzek si Marcus Ionescu vor veni la altar pentru a face
legământ. Serviciul divin de cununie va avea loc duminică dimineatza  
începând cu orele 10.00. Vrem ca să fie binecuvântați de Domnul!
						
Binecuvântări
Ne-am bucurat alături de Timeea și Daniel Tipei cu ocazia
binecuvântării fiului lor Abel. Domnul a binecuvânt și familia Martin
cu două fetițe. Ramona și Sergiu le vor aduce la binecuvântare pe Olivia
și Clara în data de 28 august, în cadrul serviciului divin de dimmineață.
Dumnezeu să îi binecuvinteze pe noii născuți!
						
Tabără de volei
În săptămâna 22-27 august, la Șiștarovăț, se organizează o tabără
de volei pentru adolescenți și tineri. Vârsta minimă de participare este
de 14 ani, iar costul este doar de 100RON. Pentru mai multe informatii
și înscrieri, puteti vizita facebook.comtabaradevoleisistarovat sau puteti
suna la Andreea Stoica 0742526217.
					
Clubul Awana
În urmă cu câteva săptămâni, am prezentat în biserică un material
despre Clubul Awana. Awana este o lucrare făcută cu precădere pentru
copiii din afara bisericii. Începând din toamna aceasta, am dori să ne
implicăm mai intens într-o lucrare de evanghelizare a copiilor. În sensul
acesta
Sâmbătă 1 octombrie, în Biserica noastră va avea loc o întâlnire
cu reprezentanții organizației Awana, care vor prezenta lucrarea și vor
face instruire pentru lideri. Avem nevoie de câțiva lideri care să nu fie
implicați deja în lucrarea cu copiii. Dacă sunt personae care doresc să se
implice în această lucrare, le rugăm să ne contacteze.
www.speranta.net
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ISAIA 16-18
ISAIA 19-21
ISAIA 22-24
ISAIA 25-27
ISAIA 28-30
ISAIA 31-33
ISAIA 34-36
ISAIA 37-39
ISAIA 40-42
ISAIA 43-45
ISAIA 46-48
ISAIA 49-51
ISAIA 52-54
ISAIA 55-57
ISAIA 58-60
ISAIA 61-63
ISAIA 64-66
IEREMIA 1-2
IEREMIA 3-5
IEREMIA 6-8
IEREMIA 9-12
IEREMIA13-16
IEREMIA 17-20
IEREMIA 21-23
IEREMIA 24-26
IEREMIA 27-29
IEREMIA 30-32
IEREMIA 33-36
IEREMIA 37-39
IEREMIA 40-42
IEREMIA 43-46

Studiu biblic
4.08.2016
FII RESPONSABIL CA ISUS!
Text: Ioan 18:1-11
Verset de aur: Ioan 18:8
11.08.2016
FII RECUNOSCĂTOR CA ISUS!
Text: Ioan 11:1-46
Verset de aur: Ioan 11:41b-42
18.08.2016
FII SENSIBIL CA ISUS!
Text: Matei 19:13-15; Luca 19:41-44
Verset de aur: Luca 19:41
25.08.2016
FII PRIETEN CA ISUS!
Text: Ioan 15:12-17
Verset de aur: Ioan 15:13

Contact:
Str. Iustin Marşieu nr. 20-22,
cod 310150,
tel:0257/228322
buletin_informativ@speranta.net
www.speranta.net

