Stăruință în rugăciune pentru:
➢ Duh de descoperire și de cunoaștere a Scripturilor
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Programul bisericii în perioada
13-19- Martie 2017:
Luni - Vineri – 07:00
Rugăciune
Marți – 19:00 Seară de Tineret
Miercuri- 18:30 S.O.M.I.
Joi – 19:00 Serviciu divin
Vineri- 18 :30
Serviciu mesianic
Duminică:
10:00 Serviciu divin
18:00 Seară de laudă și
închinare

Viața între binecuvântare și blestem

Sărbătoritul săptămânii 13-19
Martie:
Ionuț Haidu
Ruben Paunovici

Versetul săptămânii:
Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din belșug!
Coloseni 4:6, NTR

Ziua de astăzi e rezultatul alegerilor de ieri. În fiecare dimineață
suntem puși în situația de a alege: de a alege să trăim în blestem sau
binecuvântare. Binecuvântarea e atunci când ești în prezența lui Dumnezeu,
pentru că nu există blestem mai mare decât să-L pierzi pe Dumnezeu; pe
Cel care te-a creat și care te ține în ființă. Să crezi că ești cu El și El cu tine, și
de fapt să fii singur, gol și fără speranță. Doar în prezența Sa te simți
binecuvântat: indiferent ce lucrează Dumnezeu în tine, ești convins că este
cel mai benefic, pentru că o face El, Cel care deține manualul tău de
instrucțiuni. A fi binecuvântat înseamnă a fi în clocot, iar a trăi în blestem
înseamnă a fi rece. Starea de binecuvântat te face sa-L lauzi și să-I
mulțumești lui Dumnezeu, iar starea de blestemat te face să fii disperat
după ajutorul Său, conștient fiind că doar El poate interveni în viața ta. De
aceea, starea de căldicel e topoganul spre moartea spirituală, emoțională și
fizică. În această condiție a inimii, nu vezi pentru ce să-I multumești lui
Dumnezeu, și nici nu îți recunoști dependența de El.
Pentru a trăi în binecuvântare, trebuie să ne lăsăm binecuvântați și
să declanșăm binecuvântările pe care Dumnezeu le are pentru noi.
Pastor Ionuț Haidu

Binecuvântare sau blestem
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Binecuvântarea familiei
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Sora Ica Dobocan
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Deși trecută prin viață și având multă experiență, sora Ica
Dobocan este un om plin de prospețime și cu o inimă parcă mereu
tânără. De o eleganță deosebită, o vedem mereu zâmbind, plină de
candoare și finețe. Sora Ica s-a născut într-o familie numeroasă,
aparținând credinței ortodoxe. Ca profesie, ea a lucrat în domeniul
radioficării și, respectiv, al telecomunicațiilor, unde a avut o funcție
de răspundere.
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Întoarcerea ei la Dumnezeu a avut loc în anul 1998, la Biserica
Baptistă Ghetsimani, unde El a cercetat-o la o rugăciune, urmând
apoi botezul, la scurt timp, pe 22 februarie 1998. Sora Ica are o fată,
întoarsă mai demult la Domnul, și cinci nepoți, așa că în trecut,
înainte de întâlnirea personală cu Isus, a avut ocazia să audă și să
citească Biblia chiar de la fata ei, plecată cu familia în Australia.
În biserică, sorei Ica îi place să citească poezii, spre slava
Domnului, însă adevărata ei chemare este aceea de mijlocitor. A făcut
parte mai mult timp dintr-un grup de rugăciune, dar acum vârsta și
sănătatea o forțează să-și înalțe cererile către Dumnezeu din propria
sufragerie. Cea mai mare dorință a sorei, pentru care roagă și biserica
să mijlocească, este ca nepoții ei să fie mântuiți. Să ne alăturăm ei în
rugăciune pentru această cauză și să mulțumim Domnului pentru
fiecare luptător nevăzut care zidește biserica stând pe genunchi.
Dumnezeu să vă binecuvinteze, soră Ica, suntem reunoscători
să vă avem!
Interviu realizat de Florin și Delia Mihai

Tu alegi!
A venit rândul altei cărți să fie prezentate în buletinul nostru
duminical și nu puteam să trecem cu vederea cartea Binecuvântare sau
blestem de Derek Prince. O carte care mi-a deschis ochii înspre
adevăruri despre care Dumnezeu menționează deseori în Sfânta
Scriptură ca fiind vitale pentru fiecare creștin. Autorul, vorbitor de
limba greacă și latină, a absolvit două dintre cele mai faimoase
instituții educaționale britanice - Colegiul Eton și Universitatea
Cambridge - și a studiat limbile ebraică și aramaică la Universitatea
Evreiască din Ierusalim. A publicat mai mult de 50 de cărți, care au
fost traduse în peste 100 de limbi.
Cartea Binecuvântare sau blestem nu este doar un studiu
teologic, ci reprezintă de asemenea dorința autorului de a înfățișa
aspectul practic relatat din bogata sa experiență personală,
dobândintă de-a lungul a mai bine de cinci decenii, în nenumărate
orașe de peste șase continente, Derek Prince a dat învățătură, a
predicat, a încurajat, a vestit, a împărtașit și a inspirat. Cred că
această dorință a fost mai întâi în inima lui Dumnezeu, pentru că a
schimbat și continuă să schimbe viețile multor credincioși din lumea
întreagă.
Cei mai mulți dintre acei creștini probabil au fost ca și cei pe
care personal i-am auzit spunând că o persoană întoarsă la
Dumnezeu, născută din nou, este imposibil să trăiască sub incidența
unui blestem pentru că ”toate s-au făcut noi”, deși viețile lor erau
departe de a fi înnoite, chiar dacă întâlnirea lor cu Hristos avusese
loc, iar relația lor cu Dumnezeu era autentică și vie. În ciuda acestor
lucruri, continuau să existe acele cicluri aparent fără explicație, care îi
impiedecau să aibă biruință într-un domeniu specific din viața lor.
Întrucât nu opinia mea e cea care contează în primul rând, ci
adevărul incontestabil a lui Dumnezeu, vă provoc să lecturați această
carte, care vă poate deschide ușa spre trăirea unei vieți sub spectrul
binecuvântărilor și promisiunilor lui Dumnezeu! Lectură plăcută!
Mihai Florin
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