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Psalmul 2:11 “Slujiţi Domnului cu frică şi bucuraţi-vă, tremurând”

La fel și totuși

diferiTi
,

Ultima conferință la care am participat a avut tema: „La fel și
totuși diferiți” Subiectul m-a ajutat să îmi reamintesc că atunci când ne
întoarcem la Dumnezeu, unele aspecte rămân neschimbate. Ne palce sau
nu, nu ni se schimbă aspectul fizic, nu ni se schimbă condiția materială,
rămânem în același statut social sau familial, rămânem cu aceleași sentimente etc. În același timp, foarte multe aspecte din viața noastră suferă
schimbări majore:
Astfel, deși capacitatea noastră intelectuală rămâne aceeași,
vom fi diferiți în felul în care o folosim. Mintea noastră va fi înnoită și
călăuzită de Duhul Sfânt. Manualul care o va influența, Sfintele Scripturi , vor avea un rol decisiv în luarea fiecărei decizii. Principiile după
care ne vom coordona viața vor fi cele aflate în Biblie și în mod absolut
firesc, comportamentul nostru va fi diferit. Întoarcerea la Dumnezeu nu
ne schimbă nici din punct de vedere sentimental. În urma pocăinței, a
credinței în Domnul Isus și a botezului, devenim făpturi noi, copiii lui
Dumnezeu, dar rămânem cu aceleași sentimente.
La fel ca ceilalți oameni, vom continua să avem capacitatea de
a iubi și de a urî, dar le vom folosi diferit. În starea nouă, ca membri în
familia lui Dumnezeu, vom urî păcatul și vom iubi neprihănirea. Îi vom
iubi pe cei păcătoși, vestindu-le Evanghelia, arătându-le cum pot găsi
eliberarea de sub autoritatea celui rău și îi vom iubi pe frații de credință
ajutându-i să împlinească voia Domnului în orice situație din viață.
Cum spuneam, cel puțin în prima fază, împăcarea cu Dumnezeu
nu schimbă starea noastră materială. Nu ne vom îmbogăți peste noapte,
dar se va schimba imediat modul în care percepem valorile pământești.
De acum înainte, nu vom trăi doar pentru lumea de acum, nu vom alerga
să adunăm cât mai mult, nu vom aduna pe orice cale și nu vom folosi ce
avem pentru propriile plăceri. Împăcarea cu Dumnezeu ne va ajuta să
înțelegem că suntem trecători, că importante cu adevărat sunt valorile
veșnice și că ceea ce avem ne-a fost dat în administrare, pentru o vreme.
Bunurile materiale vor fi mijloace prin care vom împlini mandatul divin
și ne vom strânge comori în cer.
Obișnuim să le spunem oamenilor că suntem copiii lui Dumnezeu. Ce văd ei în noi? Văd doar oameni ca ei, văd oameni mai răi decât
ei sau văd oameni la fel și totuși diferiți? Sunt aspecte pe care nu le
putem schimba și nici nu trebuie să le schimbăm. Sunt însă aspecte care
trebuie să fie schimbate imediat: Să ne concentrăm atenția pe Domnul
Isus Cristos, să citim cu atenție învățăturile apostolilor și să umblăm zilwww.speranta.net

nic călăuziți de Duhul Sfânt prin Scripturi. Atunci, mintea noastră va fi
înnoită, conduita noastră va fi diferită și va putea fi folosită de Domnul să
îi influențeze și pe alții la o schimbare apreciată și răsplătită de Dumnezeu.
Creștinii, așa cum se spune de multe ori, sunt în lume, dar trebuie
să fie diferiți de lumea păcătoasă. Noi suntem la fel ca ceilalți oameni, dar
totuși diferit mulți de ei. Dacă se va vedea diferența în viață, se va vedea
diferența și în veșnicie!
pastor Viorel Iuga

Anunţuri

Duminică 11 iunie, în cadrul serviciului divin de dimineața,
avem o persoana care va încheia un legământ cu Domnul prin botez. Cu
aceasta ocazie, vom putea asculta o mărturie extraordinară despre felul în
care lucrează Domnul în viața oamenilor. Este o ocazie specială în care
puteţi invita prietenii la biserică.
Joi 15 iunie, de la ora 17:00, va avea loc în biserica noastră serbarea finalului de an și cea de absolvire pentru elevii Liceului Teologic
Baptist Alexa Popovici.
A trecut aproape un an de când Naomi Vesa a plecat pe termen
lung în Africa. În duminica din 18 iunie, în cadrul timpului de închinare
de dimineața, Naomi va fi cu noi și ne va vorbi despre lucrarea din Africa.
Tabăra de vară
Haide să navigăm împreună cu
Noe pe oceanele agitate ale potopului ca
să învățăm: • să nu fim doborâți de valuri
• să ascultăm de Că pitan
• să ne încredem în Dumnezeu
• să fim mulțumitori
• să ne temem de El
Cât (cazare, masă, activități, transport):
• 300 RON pentru copiii din biserica Speranța si pentru prietenii lor
• 330 RON pentru copiii din alte biserici
Unde: Centrul de conferințe “Al 7-lea Izvor“ Șistarovăț
Când: 21-26 August 2017
Detalii și înscrieri la învățătorii de copii.
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Studiu biblic
8.06.2017
Biruitori într-o viaţă de mărturie spirituală
Text: Fapte 2:1-22, 37-47
Verset de aur: Fapte 2:38
15.06.2017
Biruitor în ispite
Text: Fapte 13:1-15, 42-52
Verset de aur: 1 Corinteni 10:13
22.06.2017
Biruitor în conflicte
Text: Fapte 19:8-41, 20:1-6
Verset de aur: 1 Tesaloniceni 2:4
29.06.2017
Biruitor în lucrare
Text: Fapte 20:17-38
Verset de aur: Fapte 20:28

