CE HAR POATE SĂ FIE...
Ce har poate să fie mai 'nalt şi mai frumos,
Decât să-ajungi în slavă, în Ţara lui Hristos?
Pe străzile de aur să umbli în lumină,
Şi-n roua dimineţii pe-aleea din grădină?
Un har, chiar şi mai mare? Da, poate fi cândva:
Atunci când vii la Domnul cu încă cineva...
Există fericire mai mare, mai de preţ,
Decât să-L ai pe Domnul şi harul Său măreţ?
Să ştii că al tău nume e scris în sfânta Carte?
Şi că din Pomul vieţii avea-vei şi tu parte?
Ceva mai scump şi mare? Da, poate fi aşa:
Să-aduci şi tu la Domnul pe încă cineva!
Ce altă bucurie mai mare poate fi,
Decât să ai chemarea la masă-n veşnicii?
Ce oare-ntrece slava din ziua glorioasă,
Când vei fi dus de îngeri şi invitat la masă?
Neant de bucurie, da, poate fi aşa:
Când la ospăţul nunţii mai vii cu cineva!

dă!
O da, e fericirea să poţi elibera
Din moartea făr'delegii pe încă cineva!
Ce alt fior de slavă mai poate fi-ntrecut
Când Tatăl Se apleacă să-ţi dea al Său sărut?
Când Răscumpărătorul cu faţa-I orbitoare,
E gata să te prindă în sfânta-mbrăţişare?
O da, atunci când alţii cu drag te-or săruta,
Că le-ai vorbit de Domnul şi de salvarea Sa!
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EDITORIAL

Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Întâlnire de tineret. Radiografia unei vocații
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 09.30 Cursuri de cateheză
Duminică orele 10.00 şi 17.00 Servicii de închinare
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Să ne cunoaștem istoria

”...alerg spre ţintă, pentru premiul
chemării cereşti a lui Dumnezeu,
în Hristos Isus.”
(Filipeni 3:14)

...O, Doamne Preaslăvite, cu glas tremurător
Te rog, cu-atâtea haruri, mai toarnă înc-un dor,
Aşa cum e dorinţa în inima de frate,
Să vreau să scot pe alţii din moarte şi păcate.
Prin har mi-ai dat lumina şi-mpărăţia Ta!
Ajută-mă, să nu vin, doar singur eu în ea.

Anunţuri

DIN CUPRINS:

Pastor Daniel Chereji

Există tresăltare mai fără de hotar,
Ca-n ziua când primit-ai al mântuirii dar?
Când dragostea lui Isus te-a scos de sub robie?
Când ai băut din Stânca Vieţii apă vie?
Fior mai fără seamăn? Da, poate fi aşa:
Să vii la Stânca Vieţii cu încă cineva!

Ce altă înălţime de slavă şi de vis,
Poate întrece slava să-ajungi în Paradis?
Din pulberea ce cade şi-n vânt se descompune,
Ajută-mă, Isuse, să-mi fie preaiubit
Să-ajungi un alabastru ce poartă o minune?
Chiar harul suferinţei cu care m-ai cinstit!
O slavă şi mai mare, da, poate fi cândva:
Şi viaţa mea să fie mlădiţă roditoare,
Atunci când porţi minunea în viaţa altuia!
Să Te slujesc cu cinste, cu râvnă arzătoare!
Ce fericire mare, să vin 'naintea Ta,
Există har mai mare în vastul univers,
La Tronul de mărire, cu încă cineva!
Ca simţul fără seamăn că ţi-e păcatul şters?
Să nu-ţi mai fie teamă când moartea stă la pânValentin Popovici
dă,
Căci tu-ai fost scos la viaţă din moarte şi osânBiserica Creştină Baptistă
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CREDINŢA ÎN
VICTORIE
„Caleb a potolit poporul care cârtea
împotriva lui Moise. El a zis: „Haidem
să ne suim şi să punem mâna pe ţară,
căci vom fi biruitori!”“
(Numeri 13:30)
În urma unei bătălii pierdute de către
armata franceză, Napoleon îl asculta pe
generalul care a condus bătălia, expunând motivele înfrângerii.

După ce generalul a explicat cum a
ştiut el mai bine cauzele care au dus la
înfrângere, Napoleon i-a replicat: „a
mai existat un motiv care a contribuit la
pierderea bătăliei: nu ai crezut că poţi
câştiga”.
Exact acelaşi este şi motivul pentru
care mulţi copii ai lui Dumnezeu nu câştigă bătăliile spirituale la care iau parte:
pur şi simplu nu cred că pot câştiga.
Înconjuraţi de o lume sleită şi lipsită
de puteri spirituale, care merge din eşec
în eşec, ne putem lăsa influenţaţi cu uşurinţă de spiritul acesteia, punând la îndoială câştigarea bătăliilor care ne
stau înainte.
Continuare pag. 2

este în stare să câştige orice confruntare şi orice bătălie.
Este nevoie ca marea armată a credincioşilor să iasă din starea de amorţeală, îndoială, marasm şi necredinţă, să renunţe la atitudinea defensivă şi să mărşăluiască spre bătălii
şi provocări mari, animată de gustul şi
certitudinea victoriei.
Când Isus Cristos este Conducătorul
nostru nu avem voie să ne îndoim de
soarta bătăliilor în care suntem implicaţi. Când ştim că ne trăim viaţa de credinţă aşezaţi pe laurii celei mai mari
victorii obţinute de Isus Cristos la cruce,
nu avem decât să pornim la luptele care
ne stau înainte cu însufleţire şi încrederea deplină că suntem în stare să biruim.

Continuare din pag.1

Acest lucru se poate întâmpla chiar
dacă bătălia are o motivaţie corectă şi
urmăreşte interesele Împărăţiei lui Dumnezeu.
Dincolo de nevoia unor vieţi curate
şi călăuzite după voia lui Dumnezeu ca
şi condiţii pentru obţinerea victoriilor
spirituale, este necesară o atitudine de
învingători care să creadă dinainte că
Dumnezeu poate da biruinţa.
Dumnezeu nu ne va oferi cu forţa
victorii în care nu am îndrăznit să credem.
Ba mai mult, a pune la îndoială victoriile Domnului înseamnă o lipsă de
cunoaştere a măririi şi puterii Sale.
Când îndrăznim să credem în victorie, noi nu ne bazăm nicidecum pe puterea şi resursele noastre, ci pe atotputernicia lui Dumnezeu.
Suntem în stare să biruim din cauza
Celui ce merge înaintea noastră şi care
AMINTIRE...

pastor Daniel Chereji

De patru ani s-a dus la Domnul
Un drag părinte şi bun soţ,
Şi-acum, ades ne vine-n minte
Fiinţa lui cu tot ce-a fost.
De n-ar fi fost acea-ncercare,
De n-ar fi fost acel sfânt foc,
Trăit-am fi în nepăsare
Necunoscând al morţii rost.

Dar iată că trecut-au anii
Şi-am înţeles... dar mai târziu,
Că înţelept e-acela care
Prin moarte trece biruind.
Marina Pintea

~ Ceea ce e folositor pentru noi, aceea vrea Dumnezeu. Ceea
ce vrea Dumnezeu, aceea e folositor pentru noi ~
Sf. Ioan Gură de Aur

~ Căci nu începi să fii cu adevărat creștin decât prin credința
în Isus Cristos și nu sfârșești biruitor această viață decât
rămânând în El cu orice preț ~
Fer. Augustin
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SĂ NE CUNOAȘTEM ISTORIA
O carte de cântări
Cum în bisericile baptiste cântările se
cântau în comun şi în cor, este explicabil
faptul că fiecare membru căuta să aibă
cartea de cântări. [….(de-a lungul, au
fost tipărite numeroase ediţii ale cărţilor
de cântări – 1919, 1922, 1931, 1933)…
.]. Din pricina condiţiilor de sciziune
internă, nicio organizaţie n-a mai luat
iniţiativa de a tipări cartea de cântări.
Abia în 1941, la hotărârea Comitetului
executiv al Uniunii, a apărut la 26 martie
ediţia a douăsprezecea ce conţinea 860
de cântări. Această ediţie a apărut la Arad, sub îngrijirea lui Alexa Popovici.
Titlul cărţii de cântări a fost schimbat
din Cântările Sionului în Cântările Evangheliei, fiindcă la acea dată guverna
un curent antisionist, astfel că orice cuMAXIME
Simion Cure
~ Este o mare diferenţă între a spune
ce-va şi a avea ceva de spus …
~ Lumea se entuziasmează de vizitatorii străluciţi care vin să predice, dar
lucra-rea avansează numai dacă se nasc
oameni anonimi care să staruiască în
lu- crurile mici şi necesare din biserică.
N. Steinhardt
~ Dumnezeu este o relaţie, cea mai frumoasă relaţie, de care nu se poate să voieşti a te lipsi fără a da dovadă de
prostie.
~ Răul poate să-l facă oricine, cât de
nevoielnic ar fi... Binele însă, e numai
pentru sufletele tari şi firile călite.
~ Prieten se numeşte omul care te ajută
fără ca verbul să fie urmat de un complement adverbial circumstanţial de
timp, sau de loc, sau de mod.
Daniel Brânzai
~ Dumnezeu ne-a dat oameni ca să-i

vânt era interpretat şi putea constitui o
pricină de neplăceri şi neajunsuri. Tirajul acestei ediţii a fost de 12.000 de exemplare, şi în mai puţin de un an, întregul
stoc a fost vândut, întrucât la desfiinţarea cultului de către decretele antonesciene, în depozit nu mai exista niciun
exemplar din cărţile de cântări.
În 1941 n-a mai apărut decât o singură
broşură, „Revelionul”, de Alexa Popovici, căci nu peste mult a urmat desfiinţarea confesiunii baptiste prin decretele antonesciene şi n-a mai fost cu
putinţă să apară vreo altă lucrare.
Istoria baptiştilor din România
(1856 – 1989) – 3 volume, ediţie
revizuită, Alexa Popovici, Editura
Făclia, Oradea, 2007
iubim şi lucruri ca să le folosim. Păcatul
răstoarnă această ordine și ajungem să
iubim lucrurile și să folosim oamenii.
~ Cu cât e mai leneş cineva, cu atât
face mai multe planuri pentru... mâine!
Richard Wurmbrand
~ Pentru a judeca drept, nu asculta numai toate vocile, ci ascultă şi toate tăcerile.
~ Bucuria omului credincios, ca şi
mirosul florilor, nu se naşte dintr-un suflet veşted.
~ În urmărirea adevărului, foloseşte-ţi
intuiţia, instinctul, credinţa, emoţiile şi
mai ales textul Scripturii.
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