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

„Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor, care nu lipsește
niciodată în nevoi.” Psalmul 46:1
Știi? Locul acela unde mergi când ai probleme, locul pe care îl
cauți când ești atacat, locul pe care îl dorești când vrei să fii în siguranță.
La ce te gândești primul lucru când te întreb care este locul tău de
adăpost? Psalmistul spune că Dumnezeu este cel mai sigur și de dorit loc
de adăpost: „ajutorul care nu lipsește niciodată în nevoi”.
Autorul afirmă că nu se teme de nimic în viață, dacă munții ar
sări în mare și pământul s-ar surpa sub picioare. Acum, serios, dacă ar
sări munții în mare, dacă ar fi un astfel de cutremur, nu te-ai teme puțin?
Trăiești ca și mine în timpuri pline de teamă: viitor nesigur, tensiune,
terorism, probleme de sănătate, tensiune în relații, violență, …  Ai nevoie
de un loc de adăpost!
Toți avem nevoie de un loc de adăpost, de aceea să căutăm să
facem pe Domnul locul nostru de adăpost!
Ca să fii sigur că locul tău de adăpost este Domnul, fă aceste lucruri:
- Caută prezența Lui
Mulți oameni vor ajutor de Sus, dar nu vin la Biserică, nu citesc
Cuvântul, nu se roagă, nu vor să fie cu copiii Domnului. Prezența Lui întotdeauna va adăposti, va crea siguranță, va liniști! Oare cine a fost trimis
special pentru mângâiere? Nu Dumnezeu, Duhul Sfânt? Dacă tu te-ai
înstrăinat de El, cum să fii mângâiat? Caută pe Domnul împreună cu noi!
- Cere purtarea Lui de grijă
Unii oameni tind să gândească în exces la anumite probleme
căutând soluții și care este rezultatul? Stres. Când mintea ta este doar
acolo, faci o mulțime de scenarii, o sucești pe toate părțile, dar aparent nu
vine ajutorul când te îngrijorezi fără măsură. Lasă în schimb îngrijorarea
ta înaintea Lui, cere în rugăciune ca El să Se îngrijească de tine.
- Încrede-te în puterea Lui
Este o chemare absolut fascinantă în acest psalm: OPRIȚI-VĂ!
Nu mai face nimic altceva, până nu ajungi să cunoști pe Domnul și ce
putere are El. Puterea Lui este suverană! Să știi că El, Dumnezeu, este
cea mai mare siguranță pe care o poate avea omul în viață. Dacă vrei un
loc sigur de adăpost, atunci aleargă la Domnul. Încrede-te în El!
						Pastor Drăgan Ovidiu

ANUNTURI
,
Academia Eroilor
Duminică 16 septembrie, în cadrul timpului de închinare de dupămasă, suntem invitați să participăm la Academia Eroilor. Copiii care au
fost în tabără la Șiștarovăț ne vor învăța că eroii lui Dumnezeu au inimă
curată, au curaj, au înțelepciune, speranță și putere.
Grupele de copii
Grupele de copii își vor relua activitatea din data de 16 septembrie. În 16 septembrie dimineața, va fi timp de pregătire pentru programul de după masă și apoi începând din duminica de 23 septembrie, grupele
de copii își vor relua programul obișnuit.
Împreună în misiune - Mission Romania 2018
Vă anunțăm că în perioada 27-29 septembrie, va avea loc la Arad
un important eveniment creștin intitulat ÎMPREUNĂ ÎN MISIUNE MISSION ROMANIA 2018. La acest eveniment organizat la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, în colaborare cu cele trei culte evanghelice
din România, vor conferenția renumiți teologi și misionari din lumea
întreagă. Tema dezbătută va fi BISERICA MISIONALĂ ȘI CONDUCEREA
ECLEZIALĂ ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ PLURALISTĂ și va fi
expusă astfel:
-  Joi: Liderii bisericii și misiunea
- Vineri: Credinciosul și misiunea (fiecare credincios - un martor al lui
Hristos)
- Sâmbătă: Biserica în misiune (una, ca trup al lui Hristos, în misiune)
Mai multe detalii legate de temă, grupuri mici, workshop-uri și
program găsiți in broșurile pe care la distribuim sau pe
www.missionromania.ro.
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Ieremia 47-49
Ieremia 50-52
Plângeri 1-5
Ezechiel 1-3
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Ezechiel 15-18
Ezechiel 19-21
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Ezechiel 31-33
Ezechiel 34-36
Ezechiel 37-39
Ezechiel 40-42
Ezechiel 43-45
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Daniel 1-3
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Daniel 7-9
Daniel 10-12
Osea 1-4
Osea 5-7
Osea 8-10
Osea 11-14
Ioel 1-3
Amos 1-3
Amos 4-6
Amos 7-9

Studiu biblic

6.09.2018
Tema: Epistolele lui Petru, Iacov,
Ioan şi Iuda: Fundamentele
Bisericii dintre evrei
Text: 1Petru 1:1-4, Iacov 1:1-8,
3Ioan 1-14, Iuda 1-4
Verset de aur: 2 Petru 1:20-21
13.09.2018
Tema: Epistolele către Timotei, Tit
şi Filimon: Fundamentele slujirii
lucrătorilor din Biserică
Text: 2Timotei 2:1-15, Tit 1:4-9,
Filimon 7-17
Verset de aur: 1Timotei 3:15
20.09.2018
Tema: Apocalipsa: Evenimentele
zilelor din urmă
Text: Apocalipsa 1:1-20
Verset de aur: Apocalipsa 3:20-22
27.09.2018
Tema: Apocalipsa: Restaurarea
Paradisului
Text: Apocalipsa 22:1-21
Verset de aur: Apocalipsa 22:17
4.10.2018
Tema: Salutari şi introducere
Text: Romani 1:1-17
Verset de aur: Romani 1:16-17
Contact:
Str. Iustin Marşieu nr. 20-22,
cod 310150,
tel:0257/228322
Vă așteptăm sugetiile legate
de buletinul informativ la adresa:
scrobp@gmail.com
www.speranta.net

