Ianuarie

S-afolosit de autoritatea
pe care o avea
În scurtul timp pe care l-a mai petrecut în funcţia
de administrator, acest om a uzat din plin de autoritatea
pe care o avea. Ştii că şi tu şi eu, datorită poziţiei pe
care o avem în Hristos, suntem investiţi de Dumnezeu
cu autoritate? Ce ai făcut în anul trecut cu această
autoritate pe care El ţi-a pus-o la dispoziţie în fami
lie, în slujire, în viaţa spirituală? Oare nu pentru că
nu ai uzat de această autoritate, ai fost slab şi învins
în bătăliile spirituale pe care le-ai dat în anul care a
trecut? Domnul Isus a spus: "Iată semnele care vor
însoţi pe cei ce vor crede... " (Marcu 16:17-18). Ne-au
însoţit aceste semne în viaţa noastră până acum?
Dacă nu, e doar paguba noastră. Dacă da, să profi
tăm şi în continuare de cec-ul de mare valoare oferit
copiilor Săi de Dătătorul acestor daruri bune şi de
săvârşite.
Ce-ar fi să lucrăm cu mai multă înţelepciune în
anul în care am intrat? Să ne propunem să gestio
năm mai bine timpul. Să folosim la maxim resursele
pe care ni le-a pus la dispoziţie Stăpânul Universului,
pentru binele nostru veşnic şi al semenilor din jurul
nostru. Să ne rugăm pentru o reumplere cu Duhul stănt,
prin care să dobândim autoritate în toate domeniile
vieţii noastre. Aşa să ne ajute Dumnezeu!
Înainte, cu Domnul şi în Noul An!
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Ştiri din Diaspora

Prin Harul lui Dumnezeu, Biserica Penticostală ,,Maranata" din
Verona, Italia se bucură de noi slujitori.
Astfel în data de 9 aprilie 2017, în cadrul slujbei divine dumini
cale, fratele Petru Pavel Circiu şi fratele Regetz Dumitru au fost ordinaţi
în sluJba de diacon (foto sus).
fu cadrul areleiaşi slUJbe, fratele Radu Florin Preda şi fratele Marius
Dobra au fost ordinaţi în slujba de prezbiter (foto jos).
În prezent, Biserica Penticostală ,,Maranata" clin Verona se bucură
de o ceata de slujitori formată din trei pastori, trei prezbiteri şi doi
diaconi. Am rugat pe Domnul secerişului şi El a scos lucrători.
Toată slava să fie a lui Dumnezeu! Amin!

După 12 ani de la deschiderea Bisericii Penticos
tale Eben-Ezer din Torino, Italia, în data de 7 mai
2017 a avut loc ordinarea în slujba de prezbiter a
fratelui Caziuc Daniel (foto sus).
La serviciul de consacrare în lucrare au
participat pastorii: Gigi Munteanu, Mitică
Iordăchescu, Petru Ungureanu şi Nisioi Radu.

