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Te-ai bucurat de Isus?
Luna trecută a fost plină de
evenimente. Aş vrea să te opreşti
puţin şi să te întrebi: Te-ai bucurat
de Isus? În general, sărbătorile ne
ajută să ne bucurăm de multe lucruri. Întrebarea mea totuşi rămâne:
Te-ai bucurat de Isus? Te-ai bucurat
de un Isus istoric sau de Unul real?
Te-ai bucurat de un Isus mort
sau de Unul viu? Te-ai bucurat de
unul care face ce vrei tu sau de Unul
care conduce Universul, Biserica
şi viaţa ta? Indiferent de răspunsul
tău, mai am o întrebare: S-a bucurat
şi El de tine? S-a bucurat să vadă că
Jertfa Lui de pe Golgota nu a fost
zadarnică? S-a bucurat El de identitatea ta? Eşti un copil al cerului? S-a
bucurat de atitudinea ta? A văzut El
în tine un copil ascultător, fidel şi
plin de devotament? A văzut El în
tine dorinţa de a împlini tot planul
Său pentru viaţa ta?
Ştiu că nu este uşor şi nici
la modă. În acelaşi timp, ştiu că Cel

care a plătit un preţ imens pentru
salvarea noastră, merită sacrificiul
nostru pentru o viaţă frumoasă,
devotată şi folositoare.
Continuă să te bucuri de Isus,
dar lasă-L şi pe El să Se bucură de
tine. Având în vedere evenimentul
din luna aceasta, vreau să te provoc
la un lucru foarte practic: ajută pe
cineva să fie plăcut Domnului şi în
domeniul botezului. Biblia ne spune
cu claritate că botezul este obligatoriu. El trebuie făcut de oamenii
născuţi din nou, la maturitate şi
prin cufundare. Dacă ştii pe cineva
care a făcut botezul, dar nu trăieşte
ca un botezat, te rog să îl ajuţi să
îşi reamintească însemnătatea botezului. Cu respect şi înţelepciune,
aminteşte-i că prin botez, el a murit
faţă de lumea aceasta şi a mărturisit
decizia de a trăi în mod permanent
pentru Domnul Isus Cristos. Ajută-l
deci să îşi reamintească pomisiunea
şi să o trăiască. Dacă ştii pe cineva

interesat de Împărăţie, dornic de cer,
care crede în Domnul Isus, dar nu a
împlinit porunca botezului, ajută-l să
ia deciza botezului biblic. Explică-i
şi necesitatea şi urgenţa botezului.
Dacă ştii oameni care spun că s-au
botezat, dar nu aşa cum cere Scriptura, roagă-te pentru ei, încearcă să
le explici adevărul biblic cu privire
la botez şi invită-i la biserică să afle
cum pot să împlinească şi ei această
poruncă. Cinstirea Mântuitorului
înseamnă să călcăm pe urmele Lui
şi la Iordan. Bucură-te că eşti botezat, trăieşte ca un copil al cerului
şi ajută-i şi pe alţii să împlinească
„tot ce trebuie împlinit”!

Tarăbă de vară pentru copii
Perioada: 23-28 iulie
Locaţie: Marga, Caraş-Severin
Tabără de evanghelizare pentru
tineret
Perioada: 29 iulie - 4 august
Locaţie: Voroneţ, Suceava

păstor Viorel Iuga

Un eveniment important
pentru biserica noastră în această
Lună este botezul din data de 20 mai.
Datorită acestui eveniment, vrem
ca în această lună, atenţia noastră
să se concentreze asupra celor care

încă nu au înfăptuit botezul biblic
în acelaşi fel în care l-a înfăptuit
Domnul Isus. Aşadar discutaţi cu
persoanele ce frecventează biserica
şi încă nu s-au botezat, discutaţi cu
oamenii care au frică de Dumnezeu,
dar nu au înfăptuit botezul, vorbiţi
despre importanţa botezului şi
despre felul cum trebuie împlinit.
Căutaţi persoane care nu au
văzut niciodată un botez şi invitaţile pentru data de 20 mai la biserica
noastră pentru ca să vadă un botez.
Mesajul nostru pentru această lună
să fie: Botează-te ca şi Isus Christos.

Anunţuri
În această primă dumincă din lună, în cadrul serviciului divin
de după masă, vom sărbători „Ziua Mamei”. Folosiţi ocazia de a invita împreună cu dumneavoastră la biserică, o mamă tânără sau mai în
vârstă.
În 13 mai dimineaţa, vom fi viztaţi de către fratele Liviu Percy
din Carolina de Nord. Fratele Liviu continuă lucrarea începută de fratele
Ţon la Sociatatea misionară română şi ţine conferinţe de apologetică.
Dumnealui va predica în biserica noastră.
În 20 mai, în cadrul serviciului divin de dimineaţă, vom avea un
botez. Folosiţi această ocazie pentru a invita oamenii să vadă botezul şi
să asculte Evanghelia.
Iniţiativă de lucrare
Să nu uităm de iniţiativa fratelui păstor, Handra Sima, iniţiativa
formării unui grup de rugăciune de 4-5 persoane, care să susţină în
rugăciune prezentarea Evangheliei în cadrul serviciilor divine, în timpul
desfăşurării lor . Vă rugăm să luaţi legătura cu fratele păstor, Handra
Sima, pentru a-i comunica disponibilitatea de a vă implica în această
lucrare.
Voluntari la tabăra de la Şiştarovăţ
Toţi cei care doriţi să slujiţi ca voluntari peste vară la tabăra de
la Şiştarovăţ, vă rugăm să luaţi legătura cu fratele păstor, Romică Iuga:
romicaiuga@gmail.com, 0723519662 sau 0743066440. Este nevoie de
persoane care să ajute la curăţenie, la bucătărie, la întreţinere şi la alte
lucrări administrative. Vă aşteptăm!
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