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Eram deci prizonieri pe teritoriul ocupat
de inamic, în cunoştinţă despre ce e bine
şi ce e rău, dar în imposibilitate de a ne
salva! În această situaţie S-a oferit să
plăteacă preţul libertăţii noastre! Nimic
mai simplu!? Da.... şi totuşi... nimic mai
greu! Pentru cine?Aici cuvintele mi se
termină căci... se condensează... în laDE FAPT...
De fapt, tăcerea uneori
Mai tare-i ca vorbirea
S-o prețuim frați și surori,
Să ne-arătăm iubirea.

crimi... iar cunoştinţa... se transformă în
recunoştinţă ...
Să mulţumim deci lui Dumnezeu
pentru fiecare clipă a vieţii aflate sub
protecţia Sa şi să ne dăm robi din dragoste Salvatorului nostru! Aleluia!
Amin.
Irina Gherghel
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EDITORIAL
Dintr-un eveniment precar
Rezultă-ncredințare.

Pastor Daniel Chereji

„Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul
şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă
cu toată armura lui Dumnezeu, ca să
puteţi ţine piept împotriva uneltirilor
diavolului. Căci noi n-avem de luptat
împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor
întunericului acestui veac, împotriva
duhurilor răutăţii care sunt în locurile
cereşti.”
(Efeseni 6:10-12)

De fapt, aducem la altar
Ce inima ne spune
Să dăm preasfântului Tâmplar
Preasfântă-nchinăciune.

De fapt, în noaptea de dureri
Conecția-i mai tare
Lumina sfintei Învieri
Ne-aduce-nviorare.

George Cornici
De fapt, din rănile ce-apar
Răsar mărgăritare
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nezeu și nu în staule făcute de oameni...
În Adunarea lui Dumnezeu, fără îndoială, oricât ar fi ea de slabă, de disprețuită, de hulită și de prigonită, să fim
siguri că este un loc ce priește tuturor
mielușeilor și oilor care alcătuiesc turma
lui Cristos. Se înțelege aici e răspundere,
grijă, neliniște trudă, nevoie de neînBiserica Creştină Baptistă
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treruptă veghe și rugăciune...
... Aici putem fi o binecuvântare pentru
Adunarea lui Dumnezeu și un martor
bun al gândului biblic că Numele lui
Isusu Cristos este de ajuns, în veci!
C.H. Mackintosh
Selecție Gheorghe Magdaș
Anunţuri
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
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De fapt, o cruce o purtăm
Știind ce reprezintă,
De humă ne îndepărtăm
S-atingem sfânta țintă.

De fapt, mergând spre Paradis
Vedem de-aici splendoarea,
Vedem ce Tatăl ne-a promis
(Și forma și culoarea)

DIN CUPRINS:

E TIMPUL
PREGĂTIRII
Să nu îţi plângi singurătatea
Nici zilele cu vânt şi ploi
C-aşa se naşte dimineaţa
În aşteptarea lumii noi.
De eşti copil făcut prin jertfă
Fără vreun merit, ci iubit
Prezenta stare nu-i perfectă,
Ci este timpul de cioplit.

În orice fel de circumstanţe
Vei fi trecut aici pe jos
Gândul acesta să te-nalţe:
Tu eşti lucrarea lui Cristos.
De nu ar urmări vreun bine,
Răul prezent te-ar ocoli;
Iar ce-i potrivnic să lovească, vine
Doar firea veche-n grabă-a dezlipi.
Căci ce se-ntâmplă şi nu-ţi place
E numai test şi pregătire
Pentru când casa se desface
Mutată-n cer spre strălucire.
pastor Daniel Chereji

NIMIC MAI SIMPLU - NIMIC MAI GREU!
Ce minunat lucrează Domnul în viaţa
copiilor Lui! Cu blândeţe, cu delicateţe şi
uneori chiar cu oarecare spirit ludic, de joacă
ori glumă nevinovată; alteori cu provocări
care să le ofere oportunităţi diverse pentru
a-i ridica spre maturizare spirituală, desăvârşire în sfinţire. Sunt acestea ţinte pe care
ei şi le doresc, spre care aleargă, lucruri pentru care ei se roagă.
Când eşti copil, în primii ani de şcoală,
este o necesitate ca învăţătoarea să-ţi fie cel
puţin simpatică; apoi relaţia se consolidează, evoluează spre admiraţie şi iubire, astfel
cuoştinţele se dau şi se acceptă, sunt asimilate în mintea şi integrate în comportamentul
copilului. E şcoala perfectă, nu-i aşa ?
Mai târziu, când ai dorit să faci o specializare pe trepte profesionale superioare, acest
deziderat iniţial al şcolii este facultativ; aşa
cum este de fapt si opţiunea de a accede la
acele nivele. Atunci, maturitatea vârstei îţi
selectează profesorii şi vei lua învăţătura
chiar şi de la o persoană care-ţi va impune
ritmul şi stilul ei fără să arate că-i pasă câtuşi
de puţin dacă ţi-e uşor sau greu să ţii pasul.
Dar sistemul îţi permite o reexaminare, o
eventuală „mărire de notă”, pentru a primi
bursa; însă toate acestea presupun „să te
coste ceva”; de exemplu: o vacanţă mai
scurtă, un program zilnic mai sever, mai puţin flexibil, un buget mai auster, etc., sau...
măcar o noapte albă, în faţa computerului,
luptându-te să nu pierzi ceva deosebit de
preţios care ar putea fi în pericol...
Vrem să fim lumină, vrem să dăm gust
bun vieţii în jurul nostru, acolo unde ne-a
aşezat Domnul, în mijlocul familiei, la locul
de muncă, la şcoală, între vecini, oriunde ne
poartă paşii. Nimic mai simplu! Din moment ce hotărârea a fost luată în forul nostru
interior,acolo unde se dau cele mai aprige
bătălii pentru a ne abate de la pista alergării
noastre -calea pe care ne-a pus Mântuitorul
- nimic nu ne mai opreşte să acţionăm con-
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form hotărârii căci: „Dumnezeiasca Lui
putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi
evlavia, prin cunoaşterea Celuice ne-a chemat prin slava şi puterea Lui... De aceea,
daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu
credinţa voastră fapta; cu fapta cunoştinţa;
cu cunoştinţa înfrânarea; cu înfrânarea
răbdarea; cu răbdarea evlavia; cu evlavia
dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi iubirea de oameni. Căci dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa
să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste
lucruri este orb, umblă cu ochii închişi şi
a uitat că a fost curăţit de vechile lui păcate” (2 Petru 1:3,5-9)
În fiecare zi, pe care Dumnezeu ne-o mai
dăruieşte, ne oferă oportunitatea de-a ne da
„toate silinţele” ca să ajungem ucenici bursieri ai Domnului Hristos Isus, Cel care ne
insuflă dorinţa de a-L urma şi ne ajută la
aceasta. Cum? Simplu: întâi ne-a arătat o iubire neconditionată căci deşi eram răi, păcătoşi, meritând pedeapsa, totuşi ni s-a dat
iubire; apoi ne-a oferit exemplul personal,
prin faptul de a Se fi coborât la noi „luând
trup ca al nostru, locuind printre noi plin
de har şi de adevăr”(Ioan 1:14) prezentându-ne caracterul Său -dragostea desăvârşită. Asemănarea aceasta cu Dumnezeu este
ceea ce am pierdut prin Adam şi Eva pricopsindu-ne în schimb cu natura păcătoasă
a lui Satan şi cu lanţurile robiei faţă de el urmând să-i împărtăşim soarta, condamnarea
despre care n-a suflat nici o vorbă când a
ademenit-o pe Eva ca să nu asculte porunca
referitoare la pomul din mijlocul grădinii
Eden, ci dimpotrivă: „...şarpele a zis femeii:
„Hotărât că nu veţi muri; dar Dumnezeu
ştie că în ziua în care veţi mânca din el, vi
se vor deschide ochii, şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binle şi răul.”
(Genesa3:4,5).
continuare în pagina 4

‘ „Când urmez învățăturile Tale, mă
bucur de parc-aș avea toate comorile.’’
Psalmii 119:14
Suntem copiii Domnului dar mai înainte de toate suntem oameni supuși
zilnic slăbiciunilor firești. Cu siguranță
că pare descurajant când vedem în jurul
nostru cât de stăpânită este lumea de
propriile ei pofte dar să nu uităm niciodată cine este de partea noastră, să nu
uităm că avem un Dumnezeu care are
autoritate peste toate lucrurile. Învățăturile Cuvântului sunt pline de viață pentru omul care a ajuns la o cunoaștere
adevărată a voii Lui, el găsește într-adevăr plăcere în legea Domnului și caută
să crească zilnic în asemănare cu El.
Văzută din exterior, lucrarea minunată a
harului pare ceva abstract, de neînțeles.
Cândva am fost și noi așa, prinși în
banalitatea vieții fără un scop anume și
ADUNAREA LUI DUMNEZEU (V)
4. Autoritatea (puterea, dreptul) pe
temeiul căreia se strânge Adunarea lui
Dumnezeu este Cuvântul lui Dumnezeu
și nimic altceva. Legea Adunării este
Cuvântul cel veșnic al Dumnezeului
Celui viu și adevărat, nu tradiția, nici
învățăturile sau poruncile oamenilor...
centrul în jurul căreia se strânge Adunarea, puterea care adună și autoritatea
sunt aceleași și anume: nu putem recunoaște alt centru decât Cristos; altă putere care adună decât Duhul Sfânt; altă
autoritate decât Cuvântul lui Dumnezeu;
altă însușire decât sfințenia și curăția
învățăturii.
Așa este Adunarea lui Dumnezeu, și
afară de ea nu putem recunoaște alta.
Da, putem să recunoaștem, să iubim și
să onorăm pe sfinții lui Dumnezeu oriunde-i găsi; dar sistemele omenești potrivnice adevăratelor interese ale sfinților lui Dumnezeu le privim ca o necinstire a lui Cristos și potrivnice adevă-

respingând ideea nevoii unei salvări. Cu
atât mai mult copilul Domnului trebuie
să se bucure acum și să prețuiască salvarea vestită prin Cuvânt întrucât știe de
unde a fost scos, având totuși datoria de
a aduce alte suflete înrobite la cunoașterea adevărului.
Ionel Hotea

ratelor interese ale sfinților lui Dumnezeu... Toți creștiniii trebuie să fie adevăratul teren al Adunării, pentru că
Adunarea este locul adevăratei binecuvântări și al unei puternice mărturii...
unde se adună în prima zi a săptămânii,
”ca să ia parte la frângerea pâinii și la
rugăciuni” și să fie în așteptarea venirii
Domnului Isus Cristos.
... Iată calea cea simplă – după gândul
dumnezeiesc – care cere, poate, mai
multă credință pentru a fi înfăptuită, din
pricina numeroaselor secte în conflict în
zilele noastre, dar totuși calea cea simplă
și adevărată în privința strângerii noastre
laolaltă.
... Unirea unui suflet cu Cristos este o
lucrare făcută odată pentru totdeauna...
mielușeii și oile au nevoie să fie laolaltă,
ca să aibă parte de îngrijire... și ele ar
trebui să se adune în Adunarea lui Dumcontinuare în pagina 4
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