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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)

im

Veniți să zid

ÎMPREUNĂ!

Sunt convins că ați auzit cuvinte ca acestea: „Cum este la voi
la biserică? La noi nu se face mai nimic. Nu se iau inițiative care să ne
ajute la ceva. Se lucrează haotic, nu este organizare. Nu se întâmplă mare
lucru nici la grupele de copii, nici la tineret, nici cu familiile.” Cred că ai
mai auzit aceste vorbe și posibil nu doar odată. Observații, comentarii,
plângeri, critici, cârtiri, nemulțumiri … lucruri pe care le auzim prea des
legat de lucrarea bisericii. Este chiar facil să îți exprimi nemulțumirea sau
să critici vehement stând de vorbă cu alți membri din  biserici, analizând
și chiar având la îndemână soluții … dar o faci din postura de spectator.
De pe stadion se vede foarte bine cum trebuie să se joace pe teren, dar
dacă ai intra tu pe teren?
Veniți să rezidim împreună! Cred că Dumnezeu caută oameni care
suferă pentru cauza Împărăției Lui, le pasă suficient, încât să vorbească
și mai ales să facă ceva practic. Îmi doresc să fim motivați corect și
cercetați, de aceea am ales să ne uităm în Scripturi acolo unde Domnul
ne poate oferi soluții și îndrepta pașii.
Vom studia împreună cu biserica în luna februarie cartea
„Neemia”. El este acel credincios practic, pasionat și implicat. Vede
dezolarea și ruina în care a ajuns Ierusalimul, cât de împărțiți sunt oamenii, iar cei credincioși, care puteau și trebuiau să facă ceva, erau interesați
doar de binele lor, ignorând problemele celorlalți.
Neemia ne este lăsat în Scripturi ca unul care nu doar vede ce se
întâmplă și chiar este mâhnit, ci este acela care se organizează și face
ceva incredibil: se roagă, mobilizează, motivează și în timp record are un
rezultat impresionant. Adună oameni în jurul acestui proiect, el care avea
cel mai puțin de câștigat ceva și muncește împreună. Reface, rezidește,
cheltuie, luptă și finalul este unul binecuvântat.
Ai avea impresia că toți salută inițiativă lui, că îl susțin și că este
foarte ușor ce face el. Scriptura ne prezintă partea negativă a acestui proiect: uneltiri, piedici, acuze, împotriviri pe față sau în ascuns. O putere
uriașă se ridică împotriva acestui om care vrea să realizeze o lucrare bună.
În cele din urmă cu înțelepciunea care vine de sus, în ciuda obstacolelor,
ei rezidesc în timp record, se unesc apoi în jurul Scripturii și sărbătoresc
în dedicare și în curăție de inimă.
Veniți să rezidim, să punem mâna în dreptul nostru și al familiei noastre, să ne încurajăm, să lucrăm pentru Împărăție. Veniți să înlocuim plângerile cu planuri, criticile cu rugăciune, cârtirile cu încurajări și
împreună să zidim împreună pentru lauda Domnului.
						Pastor Drăgan Ovidiu

ANUNȚURI
Luna februarie dorim să fie o lună în care să pregătim evanghelizarea din luna martie. Pentru a pregăti această evanghelizare, vom face
câteva lucruri:
O serie de mesaje din cartea „Neemia” prin care chemăm întreaga
biserică “să zidim” împreună
-

O săptămână de rugăciune în perioada 23-29 februarie

Ne gândim la oamenii pe care îi invităm la biserică să asculte
Evanghelia.
Adunarea generală anuală
Duminică, 16 februarie, în cadrul serviciului divin de după masă,
este programată Adunarea generală anuală a bisericii noastre. În cazul în
care nu vom avea numărul statutar se va ține în duminica din 23 februarie
de la orele 17:30.
Botez nou testamentar
Duminică, 23 februarie, în cadrul serviciului divin de dimineață,
vom avea un botez nou testamentar. Mulțumim Domnului pentru cei care
s-au decis să încheie un legământ cu El.
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).
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