CINA DOMNULUI
„Creștinul a cărui inimă arde de dragoste pentru Domnul dorește să ia parte
la sărbătoarea memorialului sacru, Cina
Domnului, când se vestește moartea
Domnului și așteptarea revenirii Sale,
cât se poate mai des! „În ziua dintâi a
săptămânii eram adunați laolaltă ca să
frângem pâinea.” Fapte 20:7
În ce privește felul sărbătorii, noi, creștinii, ar trebui să arătăm că frângerea
pâinii este ținta de căpetenie pentru care
ne adunăm în ziua întâi a săptămânii.
Mielul jertfit ar trebui să fie astfel, ținta
tuturor gândurilor și simțămintelor noastre. Cina, prilejul de închinare a adunării
este atât de însemnată și înălțătoare, încât ar trebui să sensibilizeze inimile credincioșilor și cu cât ei sunt mai duhovnicești cu atât va izvorî mijlocul lor mai
multă laudă, mulțumire și închinare. Să
lăsăm pe Duhul Sfânt să-Și facă lucrarea, ca prin noi, să vestească și să glorifice Numele, ființa și lucrarea lui Hristos
Domnul; Lui singur I se cuvine fără îndoială cârmuirea adunărilor creștine. Să
fim însă convinși că totdeauna El va da
locul dintâi lucrării lui Hristos.
Când vine cea dintâi zi a săptămânii,
ca și creștini adevărați, ar trebui să avem

gândul să dăm singura expresie a unității
noastre, pe care Duhul Sfânt o poate recunoaște, care este frângerea pâinii.
Frângerea pâinii ar trebui să fie imaginea vie a adevărului că toți creștinii alcătuiesc un trup, iar la sărbătoarea Cinei
Domnului, dacă ar fi bine înțeleasă, ar
trebui ca Domnul să aibă cel dintâi loc,
El să fie centrul strângerii laolaltă a Bisericii ca expresie vizibilă a prezenței și
părtășiei cu El.
Chiar dacă creștinii nu sunt adunați toți
într-un singur loc, la frângerea pâinii, totuși se pot aduna în mai multe locuri dar
potrivit unuia și aceluiași adevăr și pe aceeași temelie, în același fel, cum se
adunau și primii creștini, iar mulțimea
lor „era o inimă și un suflet” Fapte
4:32a. Așa se arăta unitatea lor. Nici locurile diferite, nici măsura felurită de cunoaștere nu împiedica unitatea copiilor
lui Dumnezeu.
Domnul să dea tuturor, alor Săi, un
ochi limpede, un duh smerit și drept și
să fie un Trup și un Duh. Amin. ”
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EDITORIAL
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Anunţuri
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Întâlnire de tineret.
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele 10.00 şi 17.00 Servicii de închinare
„Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme;
lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.”
(Psalmi 34:1)

DIN CUPRINS:
pag. 3 Tu-ai fi putut s-alegi
pag. 4 Cina Domnului...

„Ioan propovăduia şi zicea: „După
mine vine Cel ce este mai puternic
decât mine, căruia eu nu sunt vrednic
să mă plec să-I dezleg curelele
încălţămintei. Eu, da, v-am botezat cu
apă; dar El vă va boteza cu Duhul
Sfânt.””
(Marcu 1:7-8)

C. H. Mackintosh
Cules de Gheorghe Magdaș

„Noi avem nevoie nu doar de o Biblie deschisă, ci şi o
inimă care ascultă.”
Max Lucado
Biserica Creştină Baptistă
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BOTEZUL
DOMNULUI
La-mplinirea vremii scrise
Vine Domnul la Iordan
Să se-ntâmple cum promise:
Că o să-L boteze Ioan.

El e pur, n-are păcate
Nici nevoie de botez,
Dar ştia c-aşa se cade
În ce-i scris să te aşezi.

Vine ca un Miel de jertfă
Să-L gătească de tăiere,
Căci cu moartea Lui ridică
Iarăşi lumea spre-nviere.

„Să respect în tot Scriptura,
Nu să trec peste ce-i scris
Când mi-am umilit natura:
Tatălui, Eu i-am promis”.
Continuare pag. 2

Continuare din pag.1

Este semnul că lucrarea
Poate-ncepe în sfârşit:
Mai întâi cu predicarea
Şi-apoi gata de murit.

Nu a vrut să pară altul,
Ci să fie dintre-ai noştri:
Botezându-se în apă
Semăna cu păcătoşii.
Vine Isus la Iordan
Şi păşind în apă-ncet
Prin botez să-L ungă Ioan
Ca profet pe un Profet.

Daniel Chereji

Cineva a spus că un creștin este atât
de puternic cât este viața lui de rugăciune. Rugăciunea este comunicare. Când
tu te rogi, vorbești cu Dumnezeu. Când
citești Biblia, Dumnezeu îți vorbește.
Relația ta personală cu Domnul Isus nu
poate crește fără o comunicare potrivită.
Prin rugăciune recunoaștem supunerea
noastră față de El și voia Lui. Credinciosul care se roagă se află într-o atitudine
de așteptare, este sensibilizat spiritual.
Individul care nu se roagă tinde să depindă de intervenția umană, circumstanțe,
mijloace de scăpare, înainte de a lua o
hotărâre.
Rugăciunea este o armă puternică pe
care trebuie s-o folosim în orice dificultate.
Iar când ne adunăm împreună și din inimile noastre izbucnesc rugăciuni înălțate spre cer, se petrec lucruri asemenea
celor din Faptele Apostolilor 4:31
„După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat
locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvân-

Ajută-mă să pot şi eu
să-I mulţumesc lui Dumnezeu,
în orice loc şi-n orice fel,
de tot ce-mi rânduieşte El.
Tu-ai fi putut s-alegi şi trupul
şi Mama care să le ai,
dar n-ai ales, ci cu iubire,
ce Tatăl Îţi dădea, primeai.

dar n-ai ales, ci cu răbdare
primeai ce Tatăl Ţi-arăta.
Tu-ai fi putut s-alegi şi fraţii
şi calea de mărturisit,
dar n-ai ales, ci-ai vrut pe-aceia
ce Tatăl Ţi i-a rânduit.
Tu-ai fi putut s-alegi, Isuse,
oricând – şi tot ce-ai fi dorit,
dar n-ai ales, ştiind că Tatăl
alege cel mai potrivit.
Traian Dorz
Cules de Roxana Tentiș

Tu-ai fi putut s-alegi alt leagăn
şi-alt loc pentru venirea Ta,

tul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.”
Rugăciunea dă putere, „locul a fost
zguduit”- împotriva păcatului căderii și
împotriva slăbirii în slujire.
Prin rugăciune viața spirituală crește,
„ei au fost umpluți de Duhul Sfânt” și
ne motivează să facem lucrarea lui Cristos: „vesteau Cuvântul lui Dumnezeu
cu îndrăzneală”
Când se întâmplă lucrurile acestea diavolul pierde teren, iar noi înaintăm mai
mult biruitori spre biruința finală!
Carmen Cirțiu

„Dacă slujirea ta în biserică e reală, biserica va rămâne
cercetată nu impresionată.”
„Oamenii vor să-i dea cât mai puțin lui Dumnezeu dar au
pretenția ca Dumnezeu să le dea totul.”
Cristian Boariu
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TU-AI FI PUTUT S-ALEGI
Tu-ai fi putut s-alegi, Isuse,
dar n-ai ales – ci ai primit
cu mulţumire şi-ascultare
ce Tatăl Sfânt Ţi-a dăruit.

1. La Tine, Doamne, îmi înalţ sufletul.
2. În Tine, Dumnezeule, mă încred: să
nu fiu dat de ruşine, ca să nu se bucure
vrăjmaşii mei de mine!
3. Da, toţi cei ce nădăjduiesc în Tine nu
vor fi daţi de ruşine: ci de ruşine vor fi
daţi cei ce Te părăsesc fără temei.
4. Arată-mi, Doamne, căile Tale şi învaţă-mă cărările Tale.
5. Povăţuieşte-mă în adevărul Tău şi învaţă-mă; căci Tu eşti Dumnezeul mântuirii mele, Tu eşti totdeauna nădejdea
mea!
6. Adu-Ţi aminte, Doamne, de îndurarea
şi bunătatea Ta; căci sunt veşnice.
7. Nu-Ţi aduce aminte de greşelile din
tinereţea mea, nici de fărădelegile mele;
ci adu-Ţi aminte de mine, după îndurarea Ta, pentru bunătatea Ta, Doamne!
8. Domnul este bun şi drept: de aceea
arată El păcătoşilor calea.
9. El face pe cei smeriţi să umble în tot
ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi calea Sa.
10. Toate cărările Domnului sunt îndurare şi credincioşie pentru cei ce păzesc
legământul şi poruncile Lui.
11. Pentru Numele Tău, Doamne, iartămi fărădelegea, căci mare este!

12. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îi arată calea pe
care trebuie s-o aleagă.
13. El va locui în fericire, şi sămânţa lui
va stăpâni ţara.
14. Prietenia Domnului este pentru cei
ce se tem de El, şi legământul făcut cu
El le dă învăţătură.
15. Eu îmi întorc necurmat ochii spre
Domnul, căci El îmi va scoate picioarele
din laţ.
16. Priveşte-mă şi ai milă de mine, căci
sunt părăsit şi nenorocit.
17. Neliniştea inimii mele creşte: scoate-mă din necazul meu!
18. Uită-Te la ticăloşia şi truda mea şi
iartă-mi toate păcatele mele.
19. Vezi cât de mulţi sunt vrăjmaşii mei
şi cu ce ură mare mă urmăresc.
20. Păzeşte-mi sufletul şi scapă-mă! Nu
mă lăsa să fiu dat de ruşine când mă încred în Tine!
21. Să mă ocrotească nevinovăţia şi neprihănirea, când îmi pun nădejdea în Tine!
22. Izbăveşte, Dumnezeule, pe Israel din
toate necazurile lui.
(Psalmi 25:1-22)
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