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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.

Putere

Pare destul de interesant să privești la ucenici înainte de Rusalii.
Păreau că au tot ceea ce trebuie. Aveau certitudinea că Isus este Fiul lui
Dumnezeu pentru că tocmai s-au convins că El  a înviat din morți. Aveau
Evanghelia,  un mesaj interesant pe care să îl împărtășească tuturor oamenilor.  Aveau speranța reîntâlnirii cu Domnul lor. Se bucurau de o bună
părtășie în noua lor comunitate formată din bărbați și femei. Și totuși încă
nu puteau merge să fie martorii lui Christos. De ce? Pentru că: “Pe când
Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte
acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis El, “ați auzit-o de la Mine”
(Fapte 1:4). Înainte de a le porunci să meargă, Isus le-a poruncit să stea
pentru a se umple de puterea Duhului Sfânt.  În Fapte. 1:8, Isus spune:
„Ci voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi,
și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toata Iudeea, în Samaria și până la
marginile pământului.”
Mă gândesc la Biserica de astăzi și mă întreb oare ce ne lipsește.
Avem convingerea că Isus este Fiul lui Dumnezeu, avem un mesaj pe care
să îl împărtășim, avem biserici, avem metode și avem multe oportunități.
Și totuși parcă lipsește ceva. Lipsește puterea aceea pe care o dă doar
Duhul Sfânt a lui Dumnezeu. Lipsește acea putere care să atingă inimile
oamenilor și să le transforme în mod miraculos.
Chemarea mea pentru biserica “Speranța”, acum când ne apropiem de sărbătoarea Rusaliilor, este să ne rugăm Domnului să ne
umple de puterea Duhului Sfânt. Dorim să ajutăm cât mai mulți oameni
să Îl cunoască pe Dumnezeu, dar o putem face doar atunci când suntem
plini de puterea Duhului Sfânt. Un credincios fără puterea Duhului este
ca o mașină fără combustibil sau ca un aparat care nu este conectat la
sursa de energie. Avem nevoie de putere.
La Congresul Cultului Baptist, care s-a ținut la Cluj săptămâna
trecută, am fost încurajați ca în următorii ani să facem din misiune o prioritate în toate Bisericile Baptiste din Romania. Să ne rugăm ca fiecare
credincios, plin de puterea Duhului Sfânt, să fie un martor al Domnului
Isus.
							Pastor Romică Iuga

Anuturi
,
În dimineața din 9 iunie, ne vom închina
împreună cu invitații noștri speciali, Silo Quartet.
Ne rugăm pentru acest eveniment și căutăm să aducem și pe alții la biserică cu această ocazie.
După-masă, va avea loc sceneta de final de an a grupelor de copii
a bisericii. Mulțumim lui Dumnezeu pentru copiii bisericii și ne rugăm ca
El să răsplătească pe cei care îi pregătesc.
Ne dorim ca ziua de 17 iunie, a doua zi de Rusalii, cu ajutorul
Domnului să ne bucurăm împreună cu toată biserica la Șiștarovăț la un
timp binecuvântat de închinare în aer liber. Vom lua masa împreună și
vom avea o părtășie deosebită.
Tabăra “Campionii lui Isus”
Să ne rugăm pentru tabăra de la Șiștarovăț din perioada 17-22
iunie. Împreună cu familia Gibson și un grup de frați americani organizam o tabără pentru copii cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani. Copiii vor
avea posibilitatea să practice limba engleză, să se bucure de jocuri și nu
în ultimul rând, să învețe lucruri interesante din Scriptură.
În duminica din 30 iunie, la Ineu, va avea
loc cununia religioasă a sorei Țolea Anamaria și
Stemate Mihai. Domnul să binecuvânteze familia lor.

Cateheză
Continuăm serviciile de cateheză în fiecare duminică de la ora
9:30 împreună cu cei care au manifestat dorința să urmeze pe Domnul
Isus. Dacă vrei să cunoști mai multe lucruri din Scriptură, ai întrebări sau
vrei să auzi ce înseamnă să fii creștin ești bine venit să participi la acest
curs.
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6.06.2019
Tema: Biserica mărturisitoare
transformarea societății: lumina lumii
Text: Matei 5:1-15
Verset de aur: Matei 5:14a
13.06.2019
Tema: Biserica mărturisitoare
transformarea societății:
puterea Duhului în viața omului

Text: Ioan 16:5-15
Verset de aur: Fapte 1:8

20.06.2019
Tema: Biserica mărturisitoare
transformarea societății:
mandatul uceniciei
Text: Matei 28:16-20
Verset de aur: 2 Timotei 2:1-2
27.06.2019
Tema: Biserica mărturisitoare
transformarea societății:
spiritul profetic al Bisericii
Text: Apoc. 19:1-21
Verset de aur: Apoc. 22:17
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