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1 Corinteni 13:13: “Acum deci rămân acestea trei: credința, speranța
și dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.” (NTR)

ALEGE-TI
VIITORUL

Ți-a trecut vreodată prin minte că dacă Dumnezeu ne-ar fi făcut
un fel de “roboței programați” care să poată face doar ceea ce vrea El,
atunci în lume nu ar mai fi existat minciună, violuri, bârfe, crime, furturi,
invidii și multe alte lucruri rele? În ciuda faptului că lumea ar fi fost mai
bună dacă omul nu putea face rău, totuși Dumnezeu a ales să ne ofere posibilitatea să alegem. Nu știm exact de ce. Poate pentru a fi mai asemenea
Lui, adică ființe libere.
Ideea libertății de alegere este evidentă. După creație omul a fost
liber să aleagă și a ales așa cum a vrut el, nu cum ar fi vrut Dumnezeu.
Genesa 2:17, Deuteronom 30:19, Ieremia 35:13, Evrei 12.25.
Uneori, auzim că Dumnezeu are încă din veșnicii un plan pentru viața noastră și ne întrebăm dacă această afirmație nu este cumva în
contradicție cu ideea libertății de alegere. Nu este. Dumnezeu are un plan
minunat pentru viața noastră, dar noi avem posibilitatea să alegem planul
lui Dumnezeu sau să respingem planul lui Dumnezeu.
La început de an, te încurajez să privești înainte cu responsabilitate și să alegi planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Viitorul nostru depinde de alegerile noastre.
Oamenii înțelepți se opresc din alergarea lor și se întreabă: “ce ar
trebui să fac astăzi pentru a ajunge acolo unde îmi doresc să fiu mâine?”
Totodată, oamenii înțelepți se întreabă: “cum ar trebui să îmi trăiesc
viața vremelnică pentru a câștiga viața veșnică?”. Răspunsul poate fi
complicat sau simplu.
Cel simplu este “alege să asculți de Dumnezeu și să împlinești
voia Lui în viața ta”. Pentru ca lucrul acesta să se întâmple, și anul acesta
ai nevoie de niște unelte simple precum citirea zilnică a Scripturii, timp
de rugăciune și de părtășie cu Domnul, un anturaj care să te încurajeze
la o slujire în care să te implici și așa mai departe. Așadar, la început de
an, îți amintesc un lucru foarte important și anume că viitorul tău va arăta
mai bine sau mai rău în funcție de alegerile pe care le vei face.
Alege-ți viitorul alegând voia lui Dumnezeu pentru viața ta!
							Păstor Romică Iuga

ANUNTuRI

Mulțumiri corului pentru un eveniment special
Slujirea corului din data de 22 decembrie a avut un ecou extraordinar în comunitatea arădeană. Biserica a fost așa de plină, încât mulți
oameni au fost nevoiți să plece acasă pentru că nu au mai avut loc. Un numar foarte mare de musafiri au fost prezenți în biserica noastră cu această
ocazie. Mesajele de apreciere și de mulțumire au curs într-un număr
mare. Așadar se poate. Să ne rugăm ca Duhul Domnului să continue să
lucreze în inimile oamenilor care au fost cu noi la sărbătoare.
Misiune în Uganda
Să nu uităm că în aceste zile, familia Hac Rahela și Paul, împreună
cu Todinca Otilia și Furtun Doriana sunt plecați să o ajute pe Naomi în
lucrarea misionară din Uganda. Au nevoie de rugăciunile noastre pentru protecție și înțelepciune în alegerea celor două clase de copii care se
adaugă la începutul acestui an.
Evanghelizări
Să ne rugăm în această perioadă pentru păstori și pentru grupurile
de misiune care participă la evanghelizări. Protecție în călătorii și putere
în slujire.
Verset de salut
Versetul de salut al bisericii noastre pentru anul 2020 se găsește
în 1 Corinteni 13:13: “Acum deci rămân acestea trei: credința, speranța
și dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.” (NTR).
Citirea Bibliei
Pentru anul acesta, ne dorim să citim împreună întreaga Scriptură,
de aceea avem pregătit programul de citire pentru fiecare zi. Programul
de citire îl găsiți în holul bisercii.  
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STUDIU BIBLIC

9.01.2020
Tema: Elohim: Dumnezeu Creator
Text: Geneza 1:1–5
Verset de aur: Ioan 1:3
16.01.2020
Tema: Adonai: Domnul,
stăpânul nostru
Text: Psalmul 100:1–5
Verset de aur: Psalmul 100:3
23.01.2020
Tema: Iehova: Dumnezeul
relației de legământ
Text: Exod 3:1–15
Verset de aur: Exod 3:13-14
30.01.2020
Tema: El-Shaddai: Dumnezeul
cel Atotputernic
Text: Geneza 17:1–8
Verset de aur: Geneza 17:1
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