PENTRU TOATE MULȚUMIRILE
Pentru toate mulţumirile ce ţi s-ar cuveni Ţie,
Mi-ar trebui Doamne, o veşnicie
De aceea am ales azi vreo câteva
Iar pe celelalte ţi le voi aspune la tronul
de slavă,
Cândva.
Îţi mulţumesc Doamne că pe lumea asta,
Tu mi-ai împărţit frumos zilnica pâine:
Nu mi-ai dat-o azi pe cea de mâine,
Şi ai făcut bine, să înţeleg să depind,
Încontinuu de Tine.
Îţi mulţumesc Doamne că nu m-ai ascultat
Şi mi-ai dat o colibă când ţi-am cerut un
palat.
O Doamne, nu știam ce-ţi cer,
Palatul meu o fi pe vreundeva,
Prin cer.

Îţi mulţumesc Doamne că de-atâtea ori
Când să m-abat din cale, m-ai lovit cu
nuiaua dragostei Tale.
Mi se părea atunci că eşti rău şi mă
doare;
Dar Tu erai bun şi durerea,
O binecuvântare.
Îţi mulţumesc Doamne când te-am rugat
ceva,
Fie c-ai zis “NU”, fie c-ai zis “DA”,
Şi mai presus de toate îţi mulţumesc
Că pe când muream eu,
Ai murit Tu.
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Anunțuri

Pentru toate mulțumirile

„Să nu vă potriviţi chipului veacului
acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea
bună, plăcută şi desăvârşită.”
(Romani 12:2)

Tudor Arghezi
Cules de Roxana și Dorin Chereji

Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri orele 18-20 Cursuri la Şcoala Biblică
Sâmbătă orele 9-15 Cursuri la Şcoala Biblică
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică orele 10 și 17 Servicii de închinare
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ALEŞI SUB
CĂLĂUZIRE DIVINĂ
Biserica Creştină Baptistă

DIN CUPRINS:

„Apoi au făcut următoarea
rugăciune: „Doamne, Tu care cunoşti
inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe
care din aceşti doi l-ai ales ca să ia loc
în slujba şi apostolia aceasta...”
(Faptele apostolilor 1:24-25)
Chiar de la începuturile sale, Biserica
Domnului a pus mare preţ şi atenţie pe
alegerea celor care urmau să slujească,
indiferent de natura slujirii încredinţate.
Tocmai pentru că o asemenea slujbă

nu este un lucru de apucat, aceasta are
nevoie să fie tratată cu maximă responsabilitate, înţelegând că înainte de orice
slujitorii sunt ai Domnului şi primesc
spre încredinţare turma Domnului.
Dacă orice calitate şi însărcinare este
importantă când avem în vedere Biserica lui Cristos, de departe, responsabilităţile care vizează conducerea spirituală
a poporului Domnului trebuie privite cu
cea mai mare grijă şi atenţie.
Sub călăuzirea Duhului Sfânt, oamenii care alcătuiesc Biserica lui Cristos
vor şti întotdeauna să accepte că au
nevoie de îndrumarea Domnului pentru
a lua cele mai bune decizii în privinţa
alegerii slujitorilor spirituali.
Există toate şansele ca atunci când
considerăm că ştim prea bine ce avem
de făcut şi nu ne mai osContinuare pag. 2

LA CE SĂ SE AȘTEPTE BISERICA?
Ce ar trebui creștinii evanghelici să
facă în noul context geopolitic, într-o
lume cu o clasă politică lipsită de viziune, cu un viitor incert?
Primul lucru, desigur, este să se roage.
Biblia ne spune să ne rugăm pentru toți
cei care sunt în dregătorii (1 Tim. 2:12). Mai mult, Scriptura ne spune să dăm
cinstea cui datorăm cinstea (Rom.
13:7). Mulți dintre noi suntem profund
diferiți de noii politicieni și nu agreăm
agenda lor, și asta ar fi fost situația indiferent cine ar fi la putere, însă noi trebuie să ne rugăm pentru ca ei să reușească să conducă țara noastră cu
înțelepciune și dreptate.
Conservatorismul la care mulți din noi
am sperat – multietnic, profund constitu-țional, vizionar – a fost înlocuit cu
altceva. Problemele de morală precum
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care fac parte şi au fost aleşi de
aceştia.
Aşa că este foarte posibil ca unele
lucruri legate de contestarea lor să
aibă legătură cu propriile noastre
slăbiciuni. La urma urmei fiecare comunitate are conducătorii pe care îi
merită.
Dar o Biserică matură, înrădăcinată
în Cuvântul Scripturii, cunoscătoare a
caracterului şi suveranităţii Domnului,
dependentă de Domnul şi pasionată de
umblarea în sfinţenie în toate aspectele
vieţii ei, va şti să îşi ceară slujitorii de
la Dumnezeu şi apoi va avea înţelepciunea şi puterea să-i accepte, să-i urmeze,
să-i respecte, să-i preţuiască şi să le stea
alături în împlinirea planului măreţ prin
care Cristos îşi conduce Biserica spre
desăvârşire.

Continuare din pag.1

tenim să-L întrebăm pe Domnul, să
suferim un eşec lamentabil în tentativa
de a stabili cine sunt cei care vor administra bunul mers al lucrării Casei lui
Dumnezeu.
Chiar şi în situaţia în care în Biserică
există o abundenţă de lucrători dintre
care pot fi aleşi cei chemaţi să o
conducă, aceştia tot trebuie să fie ceruţi
cu umilinţă şi sinceritate de la Domnul.
Când ne vom lăsa mintea condusă de
Dumnezeu şi nu de firea şi gusturile
noastre, Domnul va onora într-un mod
neobişnuit atitudinea de dependenţă faţă
de El şi ne va descoperi cine sunt cei
vrednici de slujba aceasta.
În multe comunităţi cei care conduc
nu sunt altceva decât o oglindă a celor
care sunt conduşi. Acesta este un motiv
pentru care nu ar trebui să fim prea aspri
în judecarea liderilor, având în vedere
că ei sunt exponenţii comunităţii din

pastor Daniel Chereji
și probleme de stabilitatea familiei- sunt
marginalizate. Avem acum la orizont o
politică de revoluție sexuală. Nu e cea
mai rea situație în care ne putem găsi.
Puterea politică - sau iluzia acesteia - nu
a fost întodeauna favorabilă în ceea ce
ne privește. Astfel de influențe au condus la conformarea minților noastre la
cele lumești, cu privire la ceea ce
contează și cine contează, pe tot parcursul istoriei. Ar trebui să avem, așa cum
a spus Jim Eliot în urmă cu o generație,
propria noastră enclavă/comunitate separată. Ce putem face? În primul rînd,
putem menține o claritate profetică care
este dispusă să îndemne la pocăință tot
ceea ce este nedrept și împotriva lui
Hristos, fie că este cultura avorturilor, a
divorțurilor sau a libertinajului sexual.
Noi putem fi acei oameni care să spună
continuare in pagina 3
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adevărul care ajută sau rănește pe așa zișii
noștri aliați sau așa zișii noștri dușmani.
Mai mult, putem fi acele biserici care
să demonstreze și să întruchipeze reconcilierea Împărăției lui Dumnezeu. La urma
urmei, nu suntem doar o parte a coaliției,
ci parte a Trupului - un Trup care este de
diferite etnii, barbat și femeie, bogat și
sărac. Suntem parte a unui Trup cu un Cap
care este vorbitor de limba aramaică din
Orientul Mijlociu. Ceea ce afectează pe
unii ar trebui să afecteze toți creștinii. Noi
aparținem unii altora, pentru că aparținem
lui Hristos.
Cea mai importantă lecție pe care trebuie să o învățăm este aceea că Biserica
trebuie să se opună modului în care politica a devenit o religie, iar religia a devenit
politică. Putem remarca această atracție
idolatră până și în limbajul apocaliptic
folosit de mulți, anume că alegerea unui
om ar fi „ultima nostră șansă”. Şi o
putem auzi la cei care susțin că această
răsturnare globală pe care o vedem pe mapamond- în Europa, Orientul Mijlociu , iar
acum în Statele Unite – se referă la un cataclism care ar trebui să ne panicheze.
O astfel de abordare nu este demnă de
o Biserică care este deja biruitoare în
ceruri iar pe pământ se îndreaptă către victoria supremă a Domnului Isus Hristos.
Vom face față zilelor dificile ce ne stau
înainte ? Da. Preocuparea pentru libertatea
religioasă va continua. Declinul cultural
asupra căruia am atras atenția este acum
parte din orice coaliție ideologică din țară.
Întrebarea pe care însă trebuie să o punem
este cine suntem NOI.
În primul rînd nu suntem oameni cu
orientări politice. Chiar dacă suntem patrioți, noi nu ne identificăm, la urma
urmei, nici măcar cu patria. Noi suntem
Biserica Domnului Isus Hristos Cel Înviat

şi triumfător. Noi am supravieţuit începând cu dezlănţuirea lui Nero şi până la
celulele teroriste ale Orientului Mijlociu.
Noi ne descurcăm de fapt cel mai bine
atunci cînd suntem, ceea ce spune unul
dintre istorici, „fermentul răbdător” a
unei Biserici animate de Evanghelie.
Biserica trebuie să fie, aşa cum ne-a
spus Martin Luther King Jr.- conştiinţa de
stat. Noi însă facem asta de pe o poziţie a
puterii date de Evanghelie şi nu de pe o
poziţie a fricii care ne face să dăm înapoi.
Asta înseamnă că noi- cu toţii- ar trebui să
privim alegerile din politică ca unele importante pentru ţara noastră, însă nu decisive pentru universul nostru.
Noi ar trebui să fim gata să ne rugăm şi
să predicăm pentru a promova binele
comun şi de a ne opune nedreptăţii.
Noi ar trebui să promitem loialitate faţă
de steag, însă vom promite o şi mai mare
loialitate faţă de Cruce. Noi ne putem ruga
şi îi putem cinsti pe liderii noştri, să
lucrăm cu ei atunci când e posibil, dar să
ne şi pregătim să ne împotrivim lor atunci
când e nevoie. Noi nu avem nevoie de
influenţa care vine din faptul de a fi un
bloc politic. Noi avem mai mult decât
influenţă; noi avem putere- puterea care
vine din slăbiciunea Celui crucificat.
Noi strigăm în cor nu „Trăiască şeful ”,
ci „Isus Hristos este Domnul”. Indiferent
ce se întîmplă pe plan geopolitic, noi trebuie să căutăm din nou mai întâi Împărăţia
lui Dumnezeu și dreptatea Lui.

Articol preluat și adaptat după Russell
Moore, Președintele Comisiei de Etică
și Libertate Religioasă, Convenția
Baptistă de Sud
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