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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.

Cine are ultimul Cuvânt
în familia ta?

Sigur, e o problemă serioasă atunci nu se pot lua hotărâri împreună.
Evident că există păreri și opinii diferite, pentru că suntem diferiți. Nu
întotdeauna este ușor să mergi în aceeași direcție când sunt două drumuri
diferite. Atunci, cine ar trebui să decidă, cine își asumă răspunderea?
Cine să aibă ultimul Cuvânt?
Dintotdeauna a existat problema aceasta în familii. Adam a avut
un moment de ezitare când în loc să își exprime punctul de vedere auzit
direct la Domnul, lasă ca negocierea soției lui cu șarpele să aibă ultimul
cuvânt. El știa care este porunca, știa și care este rezultatul neascultării.
Deznodământul este tragic. De atunci suportăm consecințele acestei
greșeli de familie. Așa se întâmplă când nu se respectă Cuvântul!
Nici Avraam se pare că nu înțelege bine cine să aibe ultimul cuvânt în familia lui. După ce aude promisiunea Domnului că vor avea
copil, forțat de Sara care nu mai are răbdare, se lasă împins în brațele
altei femei. Au în cele din urmă copilul mult așteptat, doar că nu este
copilul promis. Episodul se sfârșește trist, iar Sara dă vina normal … pe
bărbat. Așa e când altcineva hotărăște peste Cuvânt! Chiar dacă hotărăsc
împreună și aparent este armonie în decizia lor, tot nu este bine. Așa se
întâmplă când o familie nu respectă Cuvântul!
Manoah și soția lui primesc un Cuvânt din partea Domnului: vor
avea un copil și el va fi judecător al poporului sfânt. Ei ascultă și cresc
acest copil potrivit indicațiilor primite. Dar Samson crește și forțează
mâna părinților și încalcă acest Cuvânt. Dezastrul este inevitabil, nu-i
așa?
Maria și Iosif sunt tineri, urmează să se căsătorească. Înainte să
se căsătorească însă, aud amândoi niște cuvinte care îi tulbură profund.
În gândul lui, Iosif găsește că soluția potrivită pentru ei este despărțirea.
Pentru că se tem, primesc asigurări speciale și cuvinte menite să îi
liniștească. În familia lor urmează să se nască nimeni altul decât Cuvântul. Ei merg pe mâna Domnului și înțeleg că în familia lor, așa cum este
normal și ar trebui, ultimul Cuvânt să îl aibe … Cuvântul!
Aceasta este soluția pentru fiecare familie în parte: în neînțelegeri
sau în armonie, în binecuvântări speciale sau lipsuri, în orice situație,
ultimul cuvânt ar trebui să îl aibă Cuvântul. De aceea, fiecare familie trebuie să citească Cuvântul, să se roage ca să înțeleagă și să urmeze întru
totul acest Cuvânt.
În familia ta, Cine are ultimul Cuvânt?
						Pastor Drăgan Ovidiu

Anuturi
,

În duminica din 5 mai, după masă, vom sărbători Ziua Mamei.
Prețuim fiecare mamă și dorim binecuvântarea Domnului peste ele şi copiii lor.
În această lună, vom avea mai multe nunți în biserică. Aceasta
înseamnă programe speciale, invitați, musafiri și multe bucurii. Dumnezeu să binecuvânteze pe cei care vor încheia legământ înaintea Lui cu
iubire, sănătate și urmași credincioși.
11 mai - Sâmbătă, 11 mai, va avea loc cununia religioasă a Deliei Moldovan și Casian Fizidean, aceasta va avea loc în Biserica Baptistă Harul
din cartierul Gai.
12 mai - Duminică, 12 mai, vom oficia cununia religioasă pentru Paul
Cotta și Simona Costea. Le dorim har și binecuvantare din partea Domnului.
19 mai - Suntem alături de Fabiana Buglea și Darius Haida. Ei vor veni la
altar pentru a cere binecuvântarea Domnului în duminica din 19 mai. Ne
rugăm ca atât sărbătoarea lor cât și viața de familie să fie binecuvântate
de Dumnezeu.
Conferința pentru familii - Sâmbătă, 18 mai, organizăm o conferință
pentru familiști. Ne-am dori să participe cât mai multe familii. Conferința
se va desfășura în trei sesiuni. Pentru prima sesiune, participanții vor
putea alege să participe la unul din ateliere în funcție de subiectul care
îi interesează. Cea de-a doua sesiune se va ține în plen, iar cea de-a treia
va consta în timp de părtășie și socializare la masă. Pentru înscrieri, luați
legatura cu pastorul Ovidiu Dragan sau Romică Iuga.
24-25 mai - Va avea loc Congresul Cultului Baptist la Cluj, Mănăștur.
La acest Congres vor avea loc alegeri, Domnul să binecuvânteze noua
conducere a Cultului Baptist.
Tabăra „Campionii lui Isus” - Împreună cu familia Gibson și un grup
de frați americani organizam o tabără la Șiștarovăț și în perioada 17-22
iunie, (pe lângă tabăra pe care o vor organiza învățătorii noștri de copii
în luna august). Copiii cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani vor avea posibilitatea să practice limba engleză, de jocuri și vor înveța lucruri interesante din Scriptură. Cei interesați să participe pot să ia legătura cu fratele
Romică Iuga
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Studiu Biblic
9.05.2019
Tema: Biserica implicată mărturie pentru societate:
dărnicia din inimă
Text: 2 Corinteni 8:1-15
Verset de aur: 2 Corinteni 8:5
16.05.2019
Tema: Biserica implicată mărturie pentru societate:
veghere unii asupra altora
Text: Evrei 10:1-39
Verset de aur: Evrei 10:24
23.05.2019
Tema: Biserica implicată mărturie pentru societate:
balsam pentru răni
Text: Fapte 3:1-11
Verset de aur: Fapte 3:6
30.05.2019
Tema: Biserica mărturisitoare transformarea societatii:
sarea pământului
Text: Matei 5:38-48
Verset de aur: Matei 5:13
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