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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.

Mai
mult
în viață

Vă scriu aceste rânduri de pe un alt continent, mai bine spus o
altă lume. Aici totul este mai simplu, mai încet și mai sărac. Nu există
pretenții mari, dar nici pregătiri speciale în zilele acestea. Dar, cu toate
acestea, viața este liniștită și frumoasă. Faptul că viețile sunt atât de diferite nu este o surpriză, ci mă surprinde modul în care ne-am obișnuit noi
să ne trăim viața cu pretențiile și așteptările noastre.
Îmi aduc aminte ce spunea Mântuitorul: “nu vă îngrijorați de
viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea; nici de trupul
vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult
decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea?”
Întrebarea aceasta: “oare nu este viața mai mult?” mă face să mă
gândesc la ce poate însemna “mai mult” în viață. Mai multe bogății? Mai
multe posesiuni și lucruri materiale? Mai multe realizări? Nimic din ce
am enumerat nu este greșit sau păcătos, atâta timp cât acestea nu sunt
mai importante decât ceea ce ne spune Domnul că trebuie să avem și să
urmărim în viață.
De aceea, pentru un an nou, să urmărim împreună să avem câteva
lucruri mai mult în viețile noastre:
Îmi doresc ca într-un an nou viața noastră să fie mai mult despre
El și mai puțin despre noi. O viață în care să căutăm mai mult să stăm
în prezența Lui, să căutăm Fața Lui, să avem mai multe experiențe cu
Dumnezeu. În acest capitol, Domnul spunea că nu putem sluji doi stăpâni
în același timp. Dar nici nu putem fără să slujim pe unul din ei. Cred că
vom avea o viață mai frumoasă atunci când vom sluji cu toată puterea și
pasiunea pe Domnul, când ne vom pune viața în slujba Domnului.
Mă rog să fie un an nou în care viața să fie mai mult încredere și
mai puțin îngrijorare. Aici, Mântuitorul ne oferă o lecție incredibilă despre cum funcționează îngrijorarea. El spunea nu vă îngrijorați gândinduvă la lucruri sau vorbind despre ele. Așa vine îngrijorarea prin aceste
două porți, fie prin intermediul gândurilor sau a vorbelor. Mustrarea puțin
credincioșilor este o evidentă chemare la încredere și credincioșie în
puterea și grija lui Dumnezeu. Ce har să avem un Dumnezeu care poartă
de grijă, în care să ne putem încrede cu toată inima.
Așa că vă doresc un an nou binecuvântat cu mai mult în viață din
aceste lucruri decât am avut până acum!
						Pastor Drăgan Ovidiu

Anunţuri
Duminică, 6 ianuarie 2019, vom fi vizitați de un grup de studenți
care urmează programul de Master în seminarul Asbury din statul Kentuky. Grupul va fi condus de Dr.Randy Jessen, un prieten al bisericii
noastre.
Cele mai multe din bisericile noastre parcurg o perioadă de
stagnare sau chiar descreștere numerică. În data de 17 și 18 ianuarie
la Șiștarovăț va avea loc Conferința Multiplicare. În cadrul acestei
conferințe, diferiți pastori și lucrători din bisericile baptiste vor discuta
despre plantarea de noi biserici. Orice persoană interesată de acest subiect se poate înscrie sunând la 0723519662. Costurile conferinței sunt de
80 RON.
La Aiud se vor întâlni frații din Consiliul Uniunii pentru o zi
de post și rugăciune în vederea înțelegerii voii Domnului cu privire la
viitorul Cultului Baptist din Romania. Întâlnirea va avea loc în data de 22
ianuarie, iar în 23 ianuarie, se va întâlni Comisia Națională de propuneri
pentru a propune candidați pentru funcțiile de conducere a Cultului pentru viitorii 4 ani. Să ne rugăm pentru aceste evenimente.
Ne bucurăm să vă anunțăm că în data de 27 ianuarie, biserica noastră va fi vizitată de corul Consonantis. Dorim ca Domnul să pregătească toate lucrurile
pentru ca slujirea lor să fie cât mai benefica pentru
biserica noastră.
Familia Iuga Cristian și Acsa îl va   aduce pe
micuțul Karl la binecuvântare în data de 27 ianuarie.
În acea dimineață, cu ajutorul Domnului, ne vom ruga
împreună ca Domnul să îl binecuvânteze pe Karl și să
îl ajute să crească frumos pentru slava Sa.
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Studiu Biblic
3.01.2019
Tema: Cina Domnului
- un simbol profund
Text: Matei 26:26-29
Verset de aur: Matei 26:26-29
10.01.2019
Tema: Cina Domnului
- condiţiile participării
Text: 1 Corinteni 11:17-34
Verset de aur: 1 Corinteni 11:28
17.01.2019
Tema: Ziua Domnului
Text: Psalmul 133
Verset de aur: Psalmul 84:10
24.01.2019
Tema: Despre rugăciune
- cum ne rugăm
Text: Matei 6:5-13
Verset de aur: 1 Tesaloniceni 5:17
31.01.2018
Tema: Beneficiile rugăciunii
Text: Efeseni 3:14-21
Verset de aur: 2 Corinteni 12:8-9
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