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

Lucrezi la îmbunătățirea
relațiilor?

Suntem la mijlocul unei serii de mesaje pe care le-am intitulat “Clădește relații mai bune”. Nu este ușor să lucrezi la relații
mai bune, dar este absolut esențial. Din modul în care Christos S-a
raportat la ucenicul Toma, am înțeles că se pot clădi relații mai bune
și cu oamenii dificili dacă învățăm acceptarea.
Una din cele mai dureroase experiențe pe care le poate trăi
cineva este experiența trădării. Poți reclădi o relație cu o persoană
care te-a trădat? Christos l-a absolvit pe Petru de vina trădării, i-a
oferit o nouă șansă și a funcționat. Unii oameni sunt învățați să
vâneze greșelile pe care le fac alții și să îi critice. Dacă „vânăm” lucrurile bune pe care le fac oamenii și îi apreciem pentru ele, atunci
relațiile noastre se vor îmbunătăți substanțial. Urmează să învățăm
și despre alte lucruri care contribuie la relații mai bune precum iertarea (acoperire) sau rezolvarea conflictelor (asumare).
Dar dincolo de toate aceste informații pe care ni le furnizează
Scriptura, rămâne o întrebare absolut fundamentală: tu lucrezi la
îmbunătățirea relațiilor?
Am spus-o de nenumărate ori și o să o spun în continuare
că Biblia nu ne este dată doar pentru informare, ci pentru transformare. Ceea ce învățăm din Scriptură trebuie pus în practică, altfel
nu ajută la nimic.
De aceea întrebarea la care vreau să-ți răspunzi este dacă tu
lucrezi la îmbunătățirea unor relații? Te-ai gândit dacă ai putea face
ceva ca relația ta de familie să fie mai bună, sau să clădești o relație
nouă cu o persoană pe care o întâlnești la biserică, sau să-ți refaci o
relație care s-a stricat?
Te rog nu presupune că toate relațiile tale sunt la maxim și
că nu mai ai de făcut nimic, ci roagă-te Domnului ca El să îți arate
unde trebuie să lucrezi.
pastor Romică Iuga

Anunțuri
Mulțumim Domnului pentru că a venit în sfârșit timpul cald și
frumos. Să vă bucurați de toate în sănătate și împreună de tot ce face El
în viața noastră.
6 mai, în cadrul serviciului de după masă, vom
sărbători Ziua Mamei. Copiii bisericii vor avea un program special cu această ocazie. Să fie binecuvântate toate
mamele!
13 mai, dimineața ne vom bucura împreună cu familia Tipei Dani
și Timea care vor aduce la binecuvântare pe Darius Daniel. Domnul să vă
binecuvânteze!
27 mai. Au trecut 50 de zile de la sărbătoarea Învierii și vom
sărbători Rusaliile, Coborârea Duhului Sfânt și Nașterea Bisericii.
Tot acum, familia Rediș Filip și Corina vor aduce pe Amias la binecuvântare. Domnul să îi crească mari și frumoși pe el și pe fratele lui, Titus.
28 mai, a doua zi de Rusalii, vom merge la Șiștarovăț pentru un
serviciu special de închinare în natură, vom lua masa împreună și vom
clădi relațiile noastre.
Tabăra de vară la Dunavățu de Jos 2018, tinerii de la Speranța
vor merge în tabără în Delta Dunării în perioada 30 iulie - 4 august. Înscrieri și detalii la Ruben Vesa 0731615153 și Ovidiu Drăgan 0723723019.
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Studiu biblic
10.05.2018
Tema: Atacuri asupra familiei:
ispita imoralității
Text: Proverbe 6:20-35
Verset de aur: Proverbe 4:23
17.05.2018
Tema: Provocările familiei:
creșterea copiilor
Text: Proverbe 4:1-27
Verset de aur: Proverbe 3:5-6
24.05.2018
Tema: Provocările familiei:
zidirea unui altar curat
Text: Fapte 5:1-11
Verset de aur: Fapte 4:33
31.05.2018
Tema: Familia - componenta de
bază a bisericii
Text: Romani 16:1-20
Verset de aur: Romani 16:16
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