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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.
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Mesajul primaverii:
Semanati chiar daca...
)

)

,

Prin harul lui Dumnezeu trăim o primăvară frumoasă. S-a încălzit
vremea, au înflorit și cireșii, înverzesc parcurile și totul este extraordinar. Dar primăvara are și mesaj pe plan spiritul. Primăvara este vremea
semănatului. Cei care aveți grădină mai puneți un fir de ceapă, o roșie, un
pătrunjel. Cei care locuiți la bloc poate mai plantați ceva în grădinuța din
fața blocului.
Christos ne spune că există un ogor în care trebuie să semănăm
fiecare dintre noi. Acest ogor este lumea după cum spune Matei 13:38
“Țarina este lumea; sămânța bună sunt fiii Împărăției”. Destul de interesant este că Domnul nu ne spune în acest verset doar să punem sămânță
în ogor, ci spune că noi suntem sămânța ceea ce înseamnă că noi trebuie
să semănăm atât prin Cuvânt cât și prin propria noastră viață.
Luna trecută, fratele Ovidiu ne chema să ne rugăm pentru un
botez. Aș vrea să continui această chemare și să vă chem ca din această
primăvară să semănăm cât mai mult în ogorul acestei lumi. Este foarte
important să începem cu rugăciune și să continuăm cu semănat.
Unul din psalmii care amintește aspectul semănatului este Psalmul 126:5 “Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie.”
Psalmul acesta ne reamintește un principiu foarte important: nu există
secerat fără semănat. Accentul în acest psalm nu cade exclusiv pe lacrimi
ci pe semănat. Poți plânge toată ziua, dacă nu mergi la semănat, nu vei
strânge roadă. De ce semănau evreii aceștia cu lacrimi? Pentru că au fost
ani când au semănat și nu a ieșit nimic. Dar în primăvara următoare, au
mers din nou la semănat. Poate și noi semănăm cu lacrimi, pentru că
de ani de zile tot semănăm și încă nu a încolțit. Să nu ne descurajăm, ci
să continuăm semănatul.
Aș vrea ca în această primăvară să ne rugăm cu lacrimi pentru copiii noștri, pentru prietenii noștri nemântuiți, pentru colegii de muncă sau
de școală, pentru alți oameni pe care Domnul îi aduce în calea noastră.
În același timp, aș vrea ca după rugăciune să mai facem ceva: aș vrea să
semănăm mai mult, să mărturisim, să invităm la biserică, să facem bine
în Numele Domnului, să explicăm Scriptura. Oamenii nu sunt la fel, dar
cred că Duhul Sfânt ne va arăta ce trebuie să facem. Dacă noi vrem să
semănăm, să încercăm să le comunicăm nevoia de mântuire și dragostea
lui Dumnezeu.
Doamne, pe noi ajută-ne să semănăm, chiar plângând, iar Tu, Cel
care poți trimite ploaia, fă ca sămânța să aducă rod!
						
Păstor Romică Iuga
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,

Duminică, 14 aprilie, fratele păstor Florin Ochiș va începe oficial
slujirea ca pastor al bisericii baptiste din localitatea Horia. Ne rugăm
pentru el și pentru familia lui ca Dumnezeu să-i binecuvânteze.
Cu ajutorul Domnului, în Săptămâna Mare, vrem să avem câteva
servicii divine speciale de evanghelizare. În sensul acesta, vă chemăm
să ne mobilizăm la rugăciune și la a invita oameni la biserică. Vom avea
următorii invitați: Marius Cruceru (duminică 21 aprilie), Mladin Onisim
(miercuri 24 aprilie), Rei Abrudan (vineri 26 aprilie). Vor sluji prin cântare și grupul Eutih, corul bisericii Dragostea Arad și grupul Elim Harmony. Joi 25 aprilie, vom avea și Cina Domnului.
Învierea Domnului Isus o vom sărbători atât în duminica din data
de 28, cât și luni 29 aprilie.
Ne gândim de ceva timp să organizăm o conferință pentru familiile tinere. Având în vedere complexitatea vieții și programul aglomerat,
credem că e nevoie să găsim încurajare și principii divine care să ne ajute
în dinamica și provocările vieții de familie. Vă vom anunța detalii în
curând.
Vă încurajăm să vă rugați în fiecare zi pentru familiile voastre,
pentru biserica noastră și pentru această conferință!
Cuba a ridicat restricţiile privind distribuţia de Biblii

Cuba a interzis distribuţia de Biblii, începând din
anul 1969 şi până recent, când guvernul comunist de la
Havana a decis să ridice aceste restricţii, ca urmare a acordurilor încheiate cu Statele Unite, conform unui articol
publicat de Charisma News, care citează surse preluate din portalul The
Joplin Globe.
Această ţară va permite distribuţia de Biblii şi literatură creştină,
graţie unui program experimental pe care l-a iniţiat recent, dar care ar
putea fi oprit în orice moment, dacă distribuţia va crea prea multe probleme sau prea  multe reacţii negative, a spus David Isais, care lucrează
pentru Comisia Biblică din Cuba şi este persoana de contact pentru Revival Fires Ministries.
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Studiu Biblic
11.04.2019
Tema: Biserica sănătoasă - şansa
societăţii: închinarea curată
Text: Ioan 4:1-26
Verset de aur: Ioan 4:24
18.04.2019
Tema: Biserica sănătoasă - şansa
societăţii: dimensiunile cercetării
Domnului
Text: Luca 19:29-44
Verset de aur: Luca 19:42
25.04.2019
Tema: Biserica sănătoasă - şansa
societăţii: puterea învierii lui Hristos
Text: Ioan 20:1-23
Verset de aur: Filipeni 3:10-11
2.05.2019
Tema: Biserica implicată - marturie
pentru societate: braţe deschise
Text: Luca 15:1-10
Verset de aur: Luca 15:7
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