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SINGURA EXPLICAȚIE
CITATE
“Întreaga fiinţă, cu toate simţurile, cu
mintea şi trupul, trebuie să fie implicată
în închinarea adevărată.”
Jerry Kerns
“Când oamenii Lui Dumnezeu încep să
Îl laude şi să I se Închine, folosind metodele biblice pe care El le oferă, puterea prezenţei Lui vine printre oamenii
Lui într-o măsură mult mai mare.”
Graham Truscott
“Dumnezeu trebuie să fie lăudat cu vocea, iar inima trebuie să I se alăture într-o exaltare sfântă.”
Charles H. Spurgeon
“Fară închinare, rătăcim nefericiţi.”
A.W. Tozer
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Lăudați pe Domnul!

SINGURA SOLUȚIE
Cănd te vei uita la El, vei fi sfinţit.”
Manley Beasley
“Noi învăţăm cum să ne comportăm
corect în prezenţa Lui Dumnezeu.”
C.S. Lewis
“La fel cum închinarea începe într-o
aşteptare sfântă, se termină în ascultare
sfântă. Ascultarea sfântă salvează
închinarea de la a deveni un opiu, o
evadare din nevoile stresante ale vieţii
moderne.”
Richard Foster
“Închinarea schimbă închinătorul
după imaginea Celui la care se
închină.”
Jack Hayford

“O privire către Dumnezeu te va salva.
Biserica Creştină Baptistă

EDITORIAL

Anunţuri

Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 09.30 Cursuri de cateheză
Duminică ora 10.00 Serviciu divin cu participarea tuturor bisericilor filiale. Serviciul de dimineaţă va continua cu o Agapă. Duminica viitoare nu vom avea întâlnire după amiază.

DEZIDERATUL
ÎNCHINĂRII
Încă de la începutul istoriei, de pe
vremea lui Cain şi Abel, Dumnezeu a
vrut să-i înveţe pe oameni că atunci când
aceştia I se închină, trebuie să aştepte un
răspuns din partea Lui.
Faptul că Dumnezeu răspunde este
confirmarea netăgăduită că închinarea
aceea a fost acceptată şi este pe placul
Său.
Când regele Solomon a rostit rugăciunea de inaugurare a Templului din

Ierusalim, slava lui Dumnezeu a pătruns
înăuntrul Casei Domnului, semn că închinarea lor a fost bine primită şi după
placul Lui.
În clipa în care împăratul Ezechia a
luat decizia să-L onoreze pe Domnul aşa
cum se cuvine şi a provocat întreg poporul să aibă atitudinea corespunzătoare faţă de Paştele Domnului, rugăciunea lor a ajuns până la ceruri, oferindu-le
astfel certitudinea că închinarea le-a fost
primită.
„Preoţii şi leviţii s-au sculat şi au binecuvântat poporul. Glasul lor a fost auzit, şi rugăciunea lor a ajuns până la
ceruri, până la locuinţa sfântă a Domnului.“ (2 Cronici 30:27)
Urmând acelaşi tipar şi închinarea
Bisericii primului veac a fost însoţită de
răspuns din partea Domnului.
„După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au
umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.“
(Faptele apostolilor 4:31)
Prezenţa cutremurului nu se datora
nicidecum unei activităţi seismice
intense, ci era cauzată de Continuare pag. 2

răspunde spre închinarea care este pe
placul Lui.
El va privi cu încântare spre o închinare adusă din inimă, dar mai ales
va răspunde atunci când închinătorii au inimile curate.
Să-i aducem cu bucurie închinarea
noastră, dar în acelaşi timp să ne închinăm cu dorinţa profundă ca Dumnezeu
să fie surprins într-un mod plăcut de atitudinea lăuntrică şi într-un gest de mărinimie divină să binevoiască a ne răspunde.
pastor Daniel Chereji

Continuare din pag.1

manifestarea prezenţei lui Dumnezeu.
A fost felul lui Dumnezeu de a arăta că
atitudinea şi închinarea pe care aceştia
o practică este pe placul Său.
Aşadar, Dumnezeu este interesat să
fixeze în mintea noastră că atunci când
îI aducem închinare este nevoie să ne
preocupe răspunsul pe care îl vom primi
din partea Lui.
De cele mai multe ori, credincioşii
sunt interesaţi să afle dacă felul lor de
închinare a fost pe placul oamenilor,
când, de fapt cel mai important lucru este ca închinarea să-I placă Domnului.
Dumnezeu se va uita cu drag şi va

ÎNCHINAREA PLĂCUTĂ DOMNULUI
chinare fără aceste stări deosebite, paEvrei 12:28-29 "Fiindcă am primit,
guba este a noastră, ba mai mult, ar fi o
dar, o împărăţie care nu se poate clătiofensă la adresa lui Dumnezeu. Să ne
na, să ne arătăm mulţumitori şi să adupăzească DOMNUL de așa ceva. Viața
cem astfel lui Dumnezeu o închinare
noastră, în întregul ei, trebuie să fie moplăcută, cu evlavie şi cu frică, fiindcă
dul nostru de închinare, dar nu poate fi
Dumnezeul nostru este „un foc mistu“când trăim păcate ascunse, când ni-e
itor”.
duhul mânios, în zadar atunci ne strânEu sunt unul din cei multi, aflați de
gem, fiindcă ne-adunăm fără HRISDomnul Isus, pe căi străine și-apoi mânTOS.” Suntem conștienți că viața noastră,
tuit prin jertfa LUI. Cum aș putea tăcea,
sau mai bine zis, felul nostru de viețuire
când sunt chemat să cinstesc, să-nalț, să
printre semeni, se va reflecta în atituslăvesc acest nume scump Isus Hristos?
dinea noastră în închinare? GândinduDin starea de răscumpărat de către
ne că suntem în prezența unui Foc MisMÂNTUITORUL Isus Hristos, înfiați
tuitor, Dumnezeu, care cunoaște totul
chiar, născuți din nou, cu o altă gândire,
despre mine, despre noi. Îi vom aduce o
și ea înnoită, schimbată, este cât se poate
închinare cu evlavie, cu smerenie, cu o
de normal să-I aducem închinare Lui
teamă sfântă, cu pocăință, Celui ce a dat
Dumnezeu, dar așa cum ne-o cere EL.
TOTUL pentru Mântuirea noastră. SlaÎnțelegând că în tot timpul vieții noastre,
vă Lui DUMNEZEU!
suntem sub o observare atentă a lui
“Dacă avem a LUI iubire, dacă avem
DUMNEZEU - ( Și cum s-ar putea altal LUI sfânt țel, ori de câte ori ne strânfel, din moment ce ne numește Fii?)
gem, e prezent cu noi și EL,” și aducem
Închinarea noastră trebuie să fie după
și închinarea plăcută DOMNULUI.
cum o cere EL. Nu-i putem aduce o înCu drag, fratele dumneavoastră în
chinare plăcută lui Dumnezeu, fără smeHristos,
renie, fără o adâncă reverență, sfințenie,
Cornel Sabou
iar dacă totuși am vrea să-I aducem în-
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“Nu-i chemare mai mare,
Nu-i altă onoare,
Decât să îngenunchez la tronul Tău
Copleșit de uimire, scăldat în iubire
Eu trăiesc doar pentru-a Te lăuda.”
Această cântare este o cântare profundă pentru mine, plină de putere, iar versurile ei mă motivează mereu la o trăire
după voia lui Dumnezeu și la dorința de
a-L lăuda dintr-o inimă curată. Dumnezeu ne-a pus pe fiecare într-un loc,
lângă anumiți oameni, cu diferite slujbe,
cu anumite sarcini de îndeplinit, dar nimic din toate acestea nu se compară cu
minunata chemare care El ne-a făcut-o
de a fi copiii Săi. Ce altă onoare mai mare putem avea în viața aceasta decât să
știm că ne putem închina înaintea Creatorului acestei lumi și să știm că suntem ai Lui? Ce altă chemare mai mare
putem avea pe acest pământ decât să
știm că suntem chemați să trăim pentru
El și să ajungem cu El în veșnicie?
LĂUDAȚI PE DOMNUL!
„În fiecare zi Te voi binecuvânta şi
voi lăuda Numele Tău în veci de veci.
Mare este Domnul şi foarte vrednic de
laudă, şi mărimea Lui este nepătrunsă.” (Psalmi 145:2-3)
Dumnezeu merită din partea mea, din
gura mea, nenumărate cuvinte de laudă,
El mă susține! Prin El sunt azi în viață,
El m-a iubit mai mult ca oricine, încât
mi-a luat povara de păcate, de obiceuri
și dorințe ce îmi îngreunau mersul.
Le-am pus pe umerii Lui, acea Cruce...
care o ducea în spate, reprezenta păcatele mele.
Isus nu doar mi-a luat păcatele mele,
ci le-a răstignit împreună cu El.
Nu puteam să simt bucuria și beneficiile adevărate ale laudei lui Dumnezeu,
decât dacă L-am primit pe Isus Hristos

Dumnezeu ne copleșește cu dragostea
Sa, ne uimește în modurile cele mai minunate atunci când ne așteptăm mai puțin, cum am putea să nu Îl lăudăm? Sunt
atâtea moduri prin care Îi putem aduce
laudă, încât nu avem nicio scuză ca să
nu o facem. Știm că lauda și închinarea
își au rolul lor în viața de creștin, știm
cum ne pot înviora sufletul, cum ne pregătesc pentru a asculta Cuvântul și cum
prin ele putem să Îl simțim atât de aproape pe Dumnezeu lângă noi așa că,
“Lăudați pe Domnul! Căci este frumos
să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci
este plăcut și se cuvine să-L lăudăm.”
Psalmi 147:1
Nu Îi vom putea mulțumi îndeajuns
niciodată pentru tot ce a făcut pentru
noi, dar putem să trăim o viață prin care
să Îi aducem laudă neîncetat!
Roxana Tentiș

ca și Domn și Mântuitor.
Cum putem sa ÎL lăudăm pe Dumnezeu? Cântând cântece și imnuri, săltând de bucurie. Putem să aducem laudă
și glorie, folosindu-ne de inima, mintea
noastră și de faptele noastre. Indiferent
de felul în care îi aduc laudă și închinare, trebuie să fim uimiți de puterea, dragostea și harul Său pentru toți!
Rodica Tincu
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