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

)

Cuvântul
de multumire
,
al unui pastor

Romani 16 este un capitol extraordinar în ce privește inima de
păstor. Duhul a inspirat pe Pavel să amintească pe cei mai apropiați colaboratori care l-au ajutat de-a lungul anilor în frumoasa lucrare pe care
a făcut-o. Sigur, el vorbește și despre cei care au produs dezbinări și
tulburări în biserici și recomandă distanța față de acești oameni.
În această duminică avem un moment special de mulțumire pentru cei 30 de ani de slujire ai fratelui păstor Viorel. Am ales acest pasaj
pentru a evidenția trei lucruri esențiale:
O recunoaștere personală
E important să recunoști meritele altora în viața și în lucrarea ta.
Adevărul este că în lucrarea Domnului ca și în viață, nu poți singur, nu
poți fără ajutor. Recunoaștem și amintim pe toți cei care ați făcut lucrarea
Lui să meargă! Slavă Lui! Noi recunoaștem chemarea și lucrarea fratelui
Viorel, care a avut un impact deosebit în viețile multora. A Domnului să
fie toată lauda!
O mulțumire profundă
Se vede din fiecare verset că Pavel este mulțumit! Mulțumirea lui
este față de toate împrejurările în care a fost de folos și față de toți colaboratorii lui. Mulțumirea este o atitudine potrivită, frumoasă. Ea trebuie
verbalizată și exprimată din inimă. O astfel de stare este bună, frumoasă
și cu rezultate. Și noi mulțumim Domnului pentru fratele Viorel! Înaintea
Domnului, din toată inima apreciem și mulțumim tuturor lucrătorilor și
colaboratorilor. Domnul să vă binecuvânteze!
O urare din suflet
Care este cea mai frumoasa și des folosită urare în acest text? Este
aceea de sănătate. Este atât de des pomenită urarea aceasta, încât este
evident ce prețuire și considerație simte Pavel față de toți prietenii lui.
Drept urmare, el le dorește tuturor acest dar de preț, o mare binecuvântare, sănătatea.
Ne rugăm și noi ca Domnul să îi dăruiască în continuare sănătate
fratelui Viorel!
Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toți! Amin.
Iar Aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea și
propovăduirea lui Isus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei, care a
fost ținută ascunsă timp de veacuri, dar a fost arătată acum prin scrierile
proorocilor, și, prin porunca Dumnezeului celui vecinic, a fost adusă la
cunoștința tuturor Neamurilor, ca să asculte de credință - a lui Dumnezeu, care singur este înțelept, să fie slava, prin Isus Hristos, în vecii
vecilor! Amin!
						
pastor Drăgan Ovidiu

Anunturi
,
1 iulie

Un moment special de mulțumire pentru 30 de ani de slujire a
fratelui păstor Iuga Viorel în Biserica “Speranța”. Domnul să îl binecuvânteze și să îl răsplătească: “Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru! Și întărește lucrarea mînilor noastre, da, întărește lucrarea mînilor noastre!” Psalmul 90:17
4 iulie

Ne rugăm pentru Naomi care se întoarce în Uganda. Domnul să o
însoțească și să îi dea biruință în toate proiectele.
22 iulie
În această după-masă, începând cu orele 16.00, ne
vom bucura alături de Alex Duma și Bianca Mara ce vor
spune da! unul altuia înaintea celor dragi, dar mai ales
înaintea lui Dumnezeu. El să binecuvânteze noua familie!
28 iulie
Ne rugăm pentru binecuvântarea lui Alexandra
Balaș și Denis Găluț care se vor căsători în 28 iulie în Biserica Penticostală Betania Arad (ora 18).
29 iulie
Ne rugăm pentru tinerii care
vor pleca în tabăra Connected în Delta
Dunării. Domnul să îi ocrotească și să
îi păzească, să le dea un timp frumos
împreună.
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Studiu biblic
5.07.2018
Tema: Evanghelia după Marcu:
Isus “Slujitorul Divin”
Text: Marcu 6:30-56
Verset de aur: Marcu 10:45
12.07.2018
Tema: Evanghelia după Luca:
Isus “Omul Desăvârşit”
Text: Luca 17:20-37
Verset de aur: Luca 19:10
19.07.2018
Tema: Evanghelia după Ioan:
Isus “Fiul lui Dumnezeu
Text: Ioan 1:1-18
Verset de aur: Ioan 20:31
26.07.2018
Tema: Patru Evanghelii:
O singură Veste Bună
Text: Fapte 8:1-40
Verset de aur: Fapte 5:42
3.08.2018
Tema: Vestea Bună
a lui Isus Hristos:
O chestiune de viaţă şi de moarte
Text: Ioan 3:1-21; Numeri 21:4-9
Verset de aur: Ioan 3:14-16
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