COPII AI MULȚUMIRII
Copii ai mulțumirii, popor de biruință,
cât datorați voi oare, azi Domnului n-o
știți.
- ce multă mulțumire și ce recunoștință
că-n fața Lui de-atatea ori ați fost
învredniciți!
Copii dragi ai suferinței, popor de biruință,
sunteți puțini și umili? - fiți tari și încrezători
- Voi nu pe altă cale, ci numai prin credință
putea-veți pân-la capăt să fiți biruitori!
Copii ai rugăciunii, popor de biruință,
supuși fiți ca și Domnul și blânzi ca niște miei
PSALMUL 4
„Către mai marele cântăreţilor. De
cântat pe instrumente cu corzi. Un
psalm al lui David.
1. Răspunde-mi, când strig, Dumnezeul
neprihănirii mele: scoate-mă la loc larg,
când sunt la strâmtorare! Ai milă de
mine, ascultă-mi rugăciunea!
2. Fiii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Până când veţi iubi
deşertăciunea şi veţi umbla după minciuni? (Oprire)
3. Să ştiţi că Domnul Şi-a ales un om pe
care-l iubeşte: Domnul aude când strig
către El.
4. Cutremuraţi-vă, şi nu păcătuiţi! Spuneţi lucrul acesta în inimile voastre când
staţi în pat: apoi tăceţi. (Oprire)
5. Aduceţi jertfe neprihănite şi încredeţiBiserica Creştină Baptistă
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slăvită-i rugăciunea făcută-n umilință
puternică-i aceasta! - voi fiți copii ai ei!
Copii ai mărturiei, popor de biruință,
voi numai cât vesti-veți pe Domnul veți
trăi
și veți pieri în clipa când slaba nevoință
s-ar rușina sau teme de El a mai grăi.
Copii ai înfrățirii, popor de biruință,
uniți-vă-ntr-un suflet, o inimă având,
să-L așteptați pe Domnul și-a Lui făgăduință
căci doar atunci stați bine,
când sunteți într-un gând!
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EDITORIAL
Pastor Daniel Chereji

Luni
ora 18:00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18:00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18:00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17:00 Întâlnire de tineret.
Sâmbătă orele 10:00-12:00 Program cu copiii
Duminică ora 09:30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 09:30 Pregătire pt. botez (cateheză)
Duminică orele10:00şi17:00Servicii de închinare

pag. 2 Porunci
pag. 3 Adunarea lui Dumnezeu (IV)

„Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că
potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută
pe cine să înghită.”
(1 Petru 5:8)

Traian Dorz
Cules de Roxana Tentiș

vă în Domnul.
6. Mulţi zic: „Cine ne va arăta fericirea?” Eu însă zic: „Fă să răsară peste
noi lumina feţei Tale, Doamne!”
7. Tu-mi dai mai multă bucurie în inima
mea, decât au ei când li se înmulţeşte
rodul grâului şi al vinului.
8. Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte deplină
în locuinţa mea.”
Anunţuri

DIN CUPRINS:

FIGELINA ŞI
ERMOGENITA
„Ştii că cei ce sunt în Asia toţi m-au
părăsit; între alţii şi Figel şi Ermogen.”
(2 Timotei 1:15)
Odinioară acestea erau nume de oameni dar din nefericire, în vremea noastră sunt mai potrivite pentru nume de
boli spirituale. Cel puţin aşa s-ar putea
numi starea de abandon şi delăsare care
îi caracterizează pe tot mai mulţi creştini.

Figel şi Ermogen se pare că au fost colaboratori ai apostolului Pavel, oameni
cu responsabilităţi în lucrare, de la care
apostolul avea aşteptări mari. Însă, alături de alţii, aceştia au părăsit lucrarea
Domnului, fără să cunoaştem alte detalii
cu privire la viaţa lor.
Probabil acestea sunt bolile care bântuie mai mult ca oricând prin Bisericile
Domnului, dezvelind goliciunea unor
suflete care au abandonat spiritul de slujire şi de implicare în lucrarea Domnului.
Oameni care au părut că sunt dăruiţi
lucrării Domnului şi care erau plini de
calităţi şi gata să îşi asume responsabilităţi în slujire, s-au lăsat amăgiţi de
lume, se complac în comoditate, invocă
tot felul de motive puerile sau sunt antrenaţi într-o mulţime de preocupări trecătoare care nu au nimic în comun cu
veşnicia, în timp ce au lăsat ca toate
acestea să le răpească bucuria şi
frumuseţea slujirii.
Continuare pag. 2

PORUNCI
”„Adevărat vă spun că, ori de câte ori
aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti
foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi
le-aţi făcut.”” (Matei 25:40b)
Ascultă chemarea;
Slujește pe cei în nevoie
De sunt singuri
Bolnavi sau sunt goi
Slujindu-i cu râvnă
Pe Domnul slujești.
Întinde o mână
La cel ce-a căzut
Ridică-l din groapa adâncă
Îndreaptă-i privirea spre Stâncă,
Isus negreșit a văzut.

2

credincioşia pe care am dovedit-o sau
nu?
Pentru cei care sunt copiii lui Dumnezeu există şansa trezirii, a reabilitării şi a vindecării. Figelina şi ermogenita sunt vindecabile. Cine se
lasă mustrat de Duhul Sfânt va înţelege
că se află într-o stare de neascultare şi
tocmai de aceea se va grăbi să repare o
asemenea atitudine care mai întâi nu
este pe placul Domnului şi apoi nu face
bine nici credinciosului şi nu îi aduce
absolut nicio satisfacţie.
În jurul nostru zac o mulţime de talente, daruri spirituale sunt irosite deoarece
posesorii le-au ascuns bine prin vreo văgăună, frumuseţea unor caractere nu şi-a
dezvăluit încă strălucirea, comori nebănuite lâncezesc fără să fie apreciate şi în
tot acest timp Dumnezeu aşteaptă cu
răbdare să vadă că în credincioşii Lui se
reaprinde flacăra şi pasiunea slujirii.
Când toată Biserica Domnului va înţelege acest lucru înseamnă că figelina şi
ermogenita vor fi fost eradicate.

Continuare din pag.1

Pe zi ce trece, în creştinism creşte cu
repeziciune numărul consumatorilor şi
implicit pretenţiile mofturoase ale celor
care s-au obişnuit să critice, să comenteze sau să ceară socoteală fără ca să le
treacă prin gând că la rândul lor ar trebui să dea socoteală cuiva.
Oare ce s-a întâmplat cu dorinţa aceea
arzătoare de a fi implicat cu toată inima
în lucrul Domnului, nicidecum pentru
imaginea personală sau pentru vreun alt
avantaj, ci numai şi numai din dragoste
pentru Mântuitorul şi Domnul?
Unde sunt vremurile în care pentru copiii Domnului nu conta cât de ocupaţi
sunt, pentru că ştiau să îşi facă timp pentru Dumnezeu?
Sunt oare scuzele suficiente pentru a
justifica starea de amorţire, de delăsare,
de neimplicare, de dezinteres faţă de o
viaţă spirituală mai intensă şi faţă de exercitarea cu bucurie şi entuziasm sfânt a
darurilor spirituale?
Oare scuzele invocate vor rezista în
faţa judecăţii lui Dumnezeu atunci când
va trebui să dăm socoteală de isprăvnicia încredinţată şi să răspundem de

pastor Daniel Chereji
Fă-ți timp!
Pentru cei ce sunt singuri
Le umple golul din suflet, de vrei,
Căci nu știi clipa când vine,
Și fi-vei în toate ca ei.
Când perii albi îți ies în cale
Cu ani mulți împovărați
Tu pios să te apleci
Domnului sa-I mulțumești
Pentru darul ce ți-a dat.
Ca să fii iubit, iubește,
Isus Cristos îți poruncește
Nu cu vorbe ipocrite
Ci cu fapte împlinite.

ADUNAREA LUI DUMNEZEU (IV)
3. Puterea (autoritatea) prin care se
strânge Adunarea este Duhul Sfânt care
este singura putere care adună sufletele
în jurul lui Isus. După cum Isus este singurul centru, tot așa Duhul Sfânt este
singura putere care adună sufletele în jurul lui Isus pe terenul mântuirii: și oriunde se face lucrul acesta, acolo este Adunarea lui Dumnezeu... Ea poate nu
este alcătuită decât din „doi sau trei”,
deși în sistemele religioase din aceeași
localitate ar putea fi sute de creștini: numai cei „doi sau trei” se găsesc pe terenul Adunării lui Dumnezeu.
Acesta este un adevăr simplu: un suflet
călăuzit de Duhul Sfânt se va aduna numai în numele lui Isus... puterea Adunării va depinde de măsura în care fiecare mădular al trupului se adună acolo
cu toată inima în jurul numelui Isus...
... unii vin la Adunare pentru că găsesc
acolo o învățătură și o binecuvântare pe
care nu le pot găsi în altă parte. Alții vin
aici pentru că le place simplitatea a ceea
ce găsesc aici. Alții vin căutând iubirea.
Nimic din toate acestea nu este la înălțimea Centrului care trebuie să ne adune. Noi trebuie să fim în adunare pentru
simplul motiv că numele lui Isus este
singurul înălțat acolo și pentru că Duhul
Sfânt ne-a adunat în jurul Lui.
Fără îndoială, îvățătura care ne zidește este foarte prețioasă și trebuie s-o avem - dată cu mai multă sau mai puțină
putere - acolo unde totul este în bună
rânduială. Tot astfel, în privința adorării,
știm bine că vom fi într-adevăr simpli și
sinceri când credem că Dumnezeu este

de față și când recunoaștem deplina suveranitate a Duhului Sfânt și ne supunem ei...
...Domnul să lucreze în îndurarea Sa și
să ridice nivelul Adunării în toate locurile să putem să gustăm o părtășie și mai
strânsă cu El și să-I aducem o închinare
sub călăuzirea Duhului Sfânt! Tot El să
ne ajute ca în viața noastră particulară să
umblăm zi de zi judecându-ne pe noi înșine și căile noastre în sfânta Lui prezență în așa fel, încât cel puțin să nu
ajungem o greutate de plumb pentru
Adunare!..
Este bine să ne aducem aminte că numai prin credință putem să ne păstrăm
pe terenul Dumnezeiesc. De altfel, tocmai aceasta este însușirea Adunării lui
Dumnezeu, însușire care o deosebește
de toate sistemele omenești. Și pe acest
teren nu putem umbla decât prin credință.
În sfârșit, nimeni nu poate să stea în
Adunare dacă trăiește în vreun păcat ascuns... când ne luăm adevăratul nostru
loc într-o adunare spirituală, inimile ne
sunt descoperite, căile pe care am umblat sunt aduse în lumină și această lucrare trebuie să se petreacă în particular
- lucrare necesară judecății de sine- .
Fie ca acest mare adevăr prețios să
pătrundă până în adâncul inimilor noastre și să aibă o influență sfințitoare asupra mersului și caracterului nostru!
Amin
C.H. MACKINTOSH
Selecție Gheorghe Magdaș

Margareta Troancheș
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