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Efeseni 3:20-21 Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate
să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava
în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.

Un botez nou testamentar este întotdeauna un motiv de mare bucurie în orice biserică. Este unul din semnele de sănătate spirituală a unei
biserici, este mărturia că Evanghelia a fost prezentată corect și clar și că
membrii acelei biserici sunt și fac ceea ce trebuie. Datorită acestui lucru,
în urma cercetării Duhului Sfânt, păcătoșii au recunoscut starea lor și au
avut un moment marcant în care au acceptat invitația Domnului de a veni
cu păcatele lor la El, singurul care poate rezolva această problemă. Dar,
acest lucru, mai înseamnă și faptul că au înțeles și chemarea de a renunța
la ei și la felul lor de viață și au acceptat domnia lui Hristos și înrolarea
în procesul de ucenicie.
Dragilor, ne rugăm și ne dorim un nou botez în biserica noastră.
Lucrul acesta se va întâmpla cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar,
puțin probabil să se întâmple ceva dacă nu există intenție clară din
partea noastră de a face cele amintite mai sus: prezentarea Evangheliei și
mărturia unei vieți curate. Apostolul Pavel este un exemplul extraordinar
și un model de urmat în a ajuta pe alții să se convertească. Ar trebui să
învățăm că lucrurile nu se întâmplă pur și simplu. În orice loc a ajuns,
Pavel a căutat oamenii, a petrecut timp cu ei, a stat lângă ei până au devenit ucenici și apoi i-a învățat să facă ucenici mai departe. El i-a provocat
să facă ceea ce au văzut la el. Ce lecție impresionantă! Asta înseamnă
transparență și curăție. Înseamnă vulnerabilitate și curaj. Așa a deschis
Pavel nenumărate biserici și a ajutat pe mulți să se întoarcă la Domnul.
Oare noi urmăm acest model? Călcați pe urmele mele, căci și eu calc pe
urmele lui Hristos!
Dacă ne dorim un botez și în anul acesta, este necesar și important
să ne rugăm. Trebuie să stăruim, să ne rugăm insistent și neîntrerupt pentru ca oamenii să se pocăiască. Rugăciunea și postul nostru însă, nu vor
înlocui munca pe care Dumnezeu ne-o cere. Cei care fac ucenici nu doar
se roagă, ci în ascultare de Cuvânt, trăiesc și în puterea Duhului, vestesc.
Oare câți dintre noi vom asculta și vom împlini cuvintele Domnului?
Dacă aveți nevoie de ajutor vă rog să ne căutați și împreună să lucrăm
în via Lui. Dacă aveți nevoie de rugăciune, spuneți și vă vom susține în
rugăciune. Doamne, dă-ne harul să vedem oameni care se întorc la Tine
și anul acesta în biserica noastră.
„Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru! Și
întărește lucrarea mâniilor noastre, da, întărește lucrarea mânilor noastre!” Psalmul 90:17

Anunţuri

În aceasta perioadă, ajutam Biserica Baptistă din Drauț să își
găsească un nou păstor. Anumiți lucrători din biserica noastră ajută prin
vizite și predicare lucrarea de la Drauț Putem însă să ajutăm toți rugândune ca Domnul să pregătească păstorul potrivit pentru această biserică
Între 28-30 martie, fratele pastor Romică Iuga va participa la o
conferință a baptiștilor din Europa Centrală și de răsărit care va avea loc
în Polonia la Varșovia. Tema conferinței este Fapte 2.8 şi scopul este acela
ca liderii bisericilor din aceasta parte a Europei să lucreze împreună pentru ca Împărăția Domnului să se extindă. Să ne ne rugăm pentru aceasta.
Luna martie este o luna în care mai multe biserici au evanghelizare. Și păstorii bisericii noastre vor merge la evanghelizări, așa că au
nevoie să fie susținuți în rugăciune.
De aproximativ doi ani, un grup de copii învață să cânte la chitară.
În duminica din 24 martie, în cadrul serviciului divin de dimineață, vor
cânta acest copii.
Fratele Daniel Chereji, pastor în Biserica Baptistă Biruința din
Baia Mare, va vizita biserica noastă și va sluji în cadrul timpului de închinare de dimineață din data de 31 martie.
Să ne rugam pentru Coreea de Nord
– Înainte de 1945 aproape 50 % erau creștini.
– Se estimează că în prezent în Coreea de Nord sunt aproximativ 300 000 de creștini, care fac parte din Biserica
subterană.
– Creștinii sunt considerați “cea mai mare amenințare împotriva statului”.
– Dacă un om este prins cu Biblia, are două variante: 1. este exacutat și
2. dus în lagăr împreună cu toată familia. Multe execuții se fac în public.
– Creștinismul este interzis cu desăvârșire. Orice om care este găsit practicând credința în Isus, este destinat lagărelor.
– Creștinii din Coreea nu cer să ne rugăm pentru ei ca să fie scăpați, ci să
aibă îndrăzneală să Îl mărturisească pe Cristos.
– În Coreea de Nord, în fiecare an aproximativ 10 000 de creștini plătesc
cu viață prețul credinței lor în Isus, devenind martiri.
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Fapte 28
Evrei 1
Evrei 2
Evrei 3
Evrei 4
Evrei 5
Evrei 6
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Evrei 11
Evrei 12
Evrei 13
Galateni 1
Galateni 2
Galateni 3
Galateni 4
Galateni 5
Galateni 6
Iacov 1

Studiu Biblic
7.03.2019
Tema: Biserica şi statul
Text: Romani 13:1-7
Verset de aur: Matei 22:21b
14.03.2019
Tema: Revenirea Domnului Isus
Text: 1 Tesaloniceni 4:13-18
Verset de aur: Ioan 14:3
21.03.2019
Tema: Judecata finală
Text: Apocalipsa 20:11-15
Verset de aur: 2 Corinteni 5:10
28.03.2019
Tema: Starea după judecata finală
Text: Matei 25:31-46
Verset de aur: Matei 25:34,41
4.04.2019
Tema: Biserica sănătoasă - şansa
societăţii: glorificarea lui Dumnezeu
Text: Efeseni 1:1-23
Verset de aur: Efeseni 1:3
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