LA MULŢI ANI!
Carmen Florian, Mia Olcean, Gaius Vãduva,
Lois Lancaster, Dorina Pere, Veronica Livãdaru,
Elise Bota, Rozalia Erdös,
Timothy & Dorothea Lancaster, Ica Toduţ,
Nicu Vecleniţ, Phillip Chirla, Crina Floruţa,
Angela Dumitrãşcuţã, Richard Price, Emily Cocîrţeu,
Gheorghe Toduţ, Titus Lungu, Lina Benea,
Lucinel Dumitrãşcuţã, Mariana Costiuc

Sa mijlocim in rugaciune pentru
Bisericile romane
din Asociatie si de pretutindeni,
ca Domnul sa se indure de cei rascumparati!
Sa continuam sa sprijinim pe cei care sunt
bolnavi, batrani sau in nevoie!
Dar in mod deosebit sa mijlocim pentru aceia dintre noi care in aceste zile
sunt greu incercati si au nevoie de interventia miraculoasa a Harului Divin!
Lista completa este afisata in biroul Bisericii

Activitãţile Bisericii:
Servicii divine:

Miercuri
Duminicã

6:30-7:30PM
9:30-12:00
5:00 - 7:00

Corul copiilor:

Duminicã

9:30-10:15

Repetiţii cor mixt:

Miercuri

7:30-9:00 PM

Studiu
Tabãra de iarnã CRBC
Tabãra de iarnã RBYA

Pãrtãşia surorilor:

Sa vestesc un an de indurare...

“Cãci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi,
zice Domnul,
gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca sã vã dau
un viitor şi o nãdejde.
Voi Mã veţi chema şi veţi pleca; Mã veţi ruga şi vã voi asculta.
Mã veţi cãuta şi Mã veţi gãsi
dacã Mã veţi cãuta cu toatã inima”
Ieremia 29:11-13

MIJLOCIRE IN RUGACIUNE

Tineret:

IANUARIE

Vineri 7:00-9:00 PM
3 - 5 Ianuarie
17 - 20 ianuarie

Sâmbãtã
10:00AM- 2:00 PM
1 Februarie
5 Aprilie
7 Iunie
6 Septembrie
1 Noiembrie

LUPTA
SPIRITUALA
Cãci noi n-avem de luptat împotriva cãrnii şi sângelui,
ci împotriva cãpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva
stãpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor
rãutãţii care sunt în locurile cereşti.
Efeseni 6:12
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BIRUINŢA SE NAŞTE ÎN LUPTÃ
Am trecut pragul unui nou an, şi toţi ştim cã ne stau în faţã evenimente
ale cãror împlinire este inevitabilã. Însã, sã fim tari, încrezãtori! Isus Cristos
este acelaşi! Dumnezeu îngãduie unele situaţii în viaţa noastrã pentru a-Şi arãta
puterea şi fiinţa Lui minunatã. Deci, la început de an, sã ne însuşim o lecţie
valoroasã de viaţã care se plaseazã pe primul loc: o gãsim în cartea Rut. Ai citio deja! Are 4 capitole şi dacã nu ai citit-o recent, o putem citi în 20 de minute.
A venit o foamete în Betleem, iar Naomi, soţul ei şi cei doi fii s-au mutat în Moab, unde economia “mergea bine”...! Cei doi fii se cãsãtoresc cu douã
fete din zonã: Rut şi Orpa. Şi iatã cã inevitabilul se întâmplã, îi ia pe neaşteptate,
şi soţul şi cei doi fii ai Naomei au murit. Cele trei femei au experimentat un
proces de sudare a relaţiilor, care se formeazã indiferent de vârstã, rasã şi
trecut! Acum începe lupta spiritualã: trebuie sã se ia hotãrâri, se fac planuri, iar
Naomi le dã sfaturi.
De aici putem învãţa cã poţi sã câştigi lupta prin încercãri dacã vezi
Harul lui Dumnezeu la lucru şi poţi merge mai departe atunci când viaţa se
schimbã brusc. Dumnezeu este în control, cunoaşte situaţia prin care trecem şi
are în continuare un plan cu viaţa noastrã! Deci, sã fim încurajaţi şi luptãtori
pentru cã avem de câştigat din durerea noastrã, şi sã fim bucuroşi de luptele
noastre, cãci în curând vom primi cununa. Sprijineşte-te pe braţul Lui, cãci El ne
va ajuta sã trecem şi peste asta!
Dupã discuţii, Orpa o sãrutã pe soacra sa şi pleacã. De menţionat este
faptul cã Orpa nu este un personaj negativ! Rolul ei în aceastã situaţie orchestratã de Dumnezeu din veşnicie s-a încheiat! Trebuie sã învãţãm sã recunoaştem când ceva s-a terminat şi s-o luãm de la început!
Naomi, plinã de amãrãciune, a auzit cã în Betleem situaţia s-a
îmbunãtãţit şi s-a hotãrât sã se întoarcã acasã. Rut s-a ţinut de ea. Când a ajuns
acasã, Naomi a spus: “La plecare eram în belşug (în ciuda foametei îl avea pe soţul
ei şi pe cei doi fii) şi acum Domnul mã aduce acasã cu mâinile goale”. Dacã dorim ca o lucrare sã meargã bine dar nu reuşim sã acceptãm voia lui Dumnezeu
care este în control la tot ce se întâmplã, înseamnã cã ne-a pregãtit ceva mai
bun, aşa cã sã ne încredem în El şi sã mergem mai departe.
Viaţa lui Rut se pare cã merge din ce în ce mai jos: soţul ei murise, îşi
pãrãseşte casa din Moab, ajunge în Betleem şi abia ajunge sã supravieţuiascã culegând spice de orz. Dintr-o datã lupta a fost câştigatã, Dumnezeu a intervenit,
a rãsturnat situaţia, se deschid uşi, apar oportunitãţi. Rut se îndrepta spre o
destinaţie şi s-a trezit în alta. În loc sã lucreze într-un colţ pe câmp, a ajuns sã fie
stãpâna acelui ogor!
Când Dumnezeu este la lucru, totul se petrece foarte repede, aşa cã sã
fim pregãtiţi! “Nu ţi-am dat Eu porunca aceasta: “Întãreşte-te şi îmbãrbãteazãte, nu te înspãimânta şi nu te îngrozi cãci Domnul Dumnezeu este cu tine în tot
ce vei face” Iosua 1:9
Sr. Eva Barac

SAPTAMANA DE RUGACIUNE 2014
MARTI: Cugeta la Legea Domnului
Psalm 1:1-2
Multumire: pentru ca avem Biblia in limba romana, pentru libertatea Cuvantului
in tara noastra, pentru cei care tiparesc si raspandesc Biblia
Mijlocire: pentru cei care sprijinesc cu resursele lor tiparirea si raspandirea
Cuvantului si protectia acelora care isi risca viata si libertatea ca sa duca Biblia in zonele
in care Cuvantul este interzis
Cerere: fiecare om care are o Biblie sa o citeasca, oamenii mantuiti sa-si gaseasca placerea in studierea Scripturii si sa-si incurajeze copiii sa studieze Cuvantul
MIERCURI: Memorarea Cuvantului Psalm 119:8-11
Multumire: pentru cei care memoreaza versete sau capitole din Biblie, pentru
puterea Cuvantului de a ne desparti de pacat, de a ne sfinti gandirea, si biruinta Cuvantului in viata tinerilor in lupta cu pacatul
Mijlocire: pentru cei care sunt ispititi sa neglijeze Cuvantul, care sunt descurajati de cel rau sa nu memoreze Biblia, care sunt ispititi sa adopte standardele si caile lumii
Cerere: pasiune pentru memorarea Cuvantului, disciplina zilnica in studierea si
memorarea Scripturii, pentru ca tinerii din bisericile noastre sa umble pe calea Domnului
JOI: Omul nu traieste numai cu paine Matei 4:1-3
Multumire: pentru hrana spirituala a Cuvantului, pentru cei ce se incred din
toata inima in Cuvant, pentru aceia care nu neglijeaza Cuvantul datorita dorintei de
castig, pentru cei care l-au biruit pe cel rau prin Cuvant
Mijlocire: pentru credinciosii care sunt prinsi de dorinta de castig si neglijeaza
Cuvantul, pentru familiile in care copiii sunt hraniti cu lucrurile lumii acesteia si nu au
cunoscut hrana spirituala a Cuvantului
Cerere: pentru discernamant duhovnicesc in prioritatea Cuvantului, eliberarea
celor care sunt in robia lucrurilor materiale, pentru parinti intelepti care sa-si educe
copiii in invatatura sanatoasa a Cuvantului, pentru cei care s-au indepartat de Domnul
datorita dorintei de castig
VINERI: Puterea Evangheliei Romani 1:16-17
Multumire: pentru cei ce se ostenesc in propovaduirea Evangheliei, pentru
puterea Evangheliei de a transforma vietile oamenior, pentru mijloacele de raspandire a
Evangheliei
Mijlocire: pentru ca pastorii, misionarii, evanghelistii sa fie ocrotiti de atacurile
celui rau, iar cei care sprijina in rugaciune si financiar lucrarea sa ramana credinciosi
Cerere: Domnul sa deschida usa pentru Evanghelie in tarile in care crestinii sunt
persecutati, sa deschida inima pentru Evanghelie oamenilor care aud Cuvantul, pentru
propovaduirea curata de la altare si amvoane
SAMBATA: Studiu, ascultare si invatare
Ezra 7:10, I Tim. 4:13,16
Multumire: pentru toti care au studiat, implinit si invatat pe altii Cuvantul,
invatatorii de scoala duminicala, profesorii de religie din scolile publice, profesorii de la
licee si institutii baptiste de grad universitar
Mijlocire: pentru pastrarea invataturii sanatoase in casele si bisericile noastre,
ocrotirea tuturor lucratorilor cu Evanghelia de erezii si de atacurile celui rau
Cerere: protectia bisericior si a credinciosilor din bisericile baptiste de
invataturi false si nebiblice, ca Dumnezeu sa ridice o generatie de oameni care sa fie pasionati de studiul, trairea si propovaduirea Evangheliei, pentru ajutor si izbavire pentru
toti care sufera din pricina Cuvantului lui Dumnezeu

