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Crescând din radacini

Una

dintre
expresiile favorite ale
apostolului Pavel, expresia „în El” se regăseşte
din abundenţă în epistola către Efeseni.
După
ce
le
reaminteşte fraţilor săi că
sunt mântuiţi prin El, prin
Domnul Isus Cristos, apostolul le arată şi urmările
frumoase: „Aşadar, voi
nu mai sunteţi nici străini,
nici oaspeţi ai casei, ci
sunteţi împreună cetăţeni
cu sfinţii, oameni din casa
lui Dumnezeu, fiind zidiţi
pe temelia apostolilor şi
proorocilor, piatra din
capul unghiului fiind Isus
Hristos.” Efeseni 2:19-20.
Datorită
acestui
lucru, sfinţii trebuie să
înţeleagă că cel mai natural lucru este să crească
pentru a fi un „lăcaş al lui
Dumnezeu, prin Duhul”.
Efeseni 2:22b. În procesul

“În El toată clădirea, bine
închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul.
si prin El şi voi sunteţi zidiţi
împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui
Dumnezeu, prin Duhul”.
Efeseni 2:21-22

acesta trebuie să reţinem
câteva expresii. În primul
rând apostolul vorbeşte
de „toată clădirea”.
Efeseni 2:21 Aceasta
înseamnă că niciunul
dintre copiii Domnului nu au voie să
se considere în plus,
pe dinafară. Apoi, se
vorbeşte de o clădire
„bine
închegată”,

adică bine legată. Să
nu uităm că adevăratele
legături dumnezeieşti sunt
legăturile dragostei.
A p o s t o l u l
continuă,
accentuând
faptul că această creştere
nu are loc în separare ci
împreună. Domnul vrea ca
toţi, ajutând şi fiind ajutaţi
să creştem în asemănarea
cu Hristos şi în slujire.
Nu în ultimul rând, apostolul reafirmă secretul
reuşitei: “prin El.” Numai Domnul Isus, prin lucrarea Duhului Sfânt ne
poate ajuta să devenim
locaşul în care Domnul
să îşi găsească plăcerea.
Vă invit ca şi în
această lună să lucrăm
împreună pentru o creştere
care îl glorifică pe Cristos, îi ajută pe oameni şi
ne leagă mai bine pe noi.
 Pastor Viorel Iuga

Grupul celulă
închinare şi slujire

Grupul

celulă
este o familie largită și
totodată o biserica în
miniatură, este verigă de
legatură între biserică și
copii Domnului.
Grupul celulă este
foarte folositor în bisericile
mari cu mulți membri care
ajung să se cunoască greu
între ei. Aceste grupuri se
formează pe criterii diferite: vârstă, starea civilă, domiciliu, activități. În cadrul
acestor grupuri se practică
în esență închinarea, slujirea și evanghelizarea, pregatindu-ne pentru slujirea
din biserică. Aici învățăm
să avem o relație corectă cu
Domnul nostru Isus, prin
care“tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea
ce dă fiecare încheitură, îşi
primeşte creşterea, potrivit cu
lucrarea fiecărei
părţi în măsura ei, şi
se zideşte în dragoste.”

Efeseni 4:16.
Învățăm deasemeni să
avem relații corecte între noi,
experimentând
dragostea
frățească, rabdarea, iertarea,
învățăm să ne purtăm poverile și să mulțumim Domnului pentru orice lucru. Fiind
un grup restrâns ne putem
cunoaște mai bine, este un
mediu bun pentru a ne deschide inima să împărtășim
probleme mai personale
pentru care să mijlocim
împreună. În mod obisnuit
ne întâlnim în locuințele noastre prin rotație, aceasta ne
dă ocazia să invităm la închinare împreună cu noi vecini,
colegi sau rude reticente față
de biserică.		

Atunci si cei ce se tem de
Domnul au vorbit adesea
unul cu altul; Domnul a luat
aminte la lucrul acesta, si a
ascultat; si o carte de aducere
aminte a fost scrisă înaintea
Lui, pentru cei ce se tem de
Domnul, si cinstesc Numele
Lui.
Maleahi 3:16
Grupul din care fac parte
este o celulă vie, suferind
modificări în timp atât în
privința componenței cât și
spiritual. Prin puterea Domnului ne întâlnim o dată pe
săptămână de câțiva ani

fără întrerupere (exceptând
perioadele de sărbători).
Ca în orice familie am avut
parte de bucurii și necazuri,
dar mulțumim Domnului
că prin fiecare experiență
ne-a
întărit
credința.
Din cate știu sunt mai
multe astfel de grupuri în
biserică prin care Domnul își face lucrarea Sa.
Ele sunt un ajutor real
prin faptul că ajută la întegrarea noilor membrii
în biserică, la evanghelizare și consiliere.
Partea mai puțin bună
a acestei lucrări este că
aceste grupuri nu sunt cunoscute în așa fel ca cei
care au nevoie de părtășie
să știe unde să se adreseze.
Un alt aspect este slaba
colaborare dintre grupuri
care ar putea periodic să
aibă părtășie
împreună
și să împărtășească din
bucuriile si greutățile
lor. Toate acestea sunt
motive
de
rugăciune.
Pentru toate lucrurile bune
pe care Le-a făcut prin noi
care suntem vase mai slabe
și pentru că ne putem baza
pe puterea și înțelepciunea
Lui în aspectele care
trebuiesc
înbunătățite
dăm slavă Domnului.

 Duran Dorina

Lucrători în
Casa Domnului

În

Scriptură ni se
porunceşte şi suntem
invitaţi mereu să cântăm
Domnului. Pentru cei
răscumpăraţi prin harul lui Dumnezeu cântatul este o exprimare
liberă pornită din inimă.
A cânta în spiritul Noului Testament înseamnă a
cânta în armonie cu Duhul
Sfânt a cărui sarcină
este să ne concentreze
atenţia asupra lui Cristos.
Scopul deliberat al cântării
creştine este de a-L glorifica pe Dumnezeu. Cântarea noastră trebuie de
asemenea, să fie o încurajare pentru fraţii și
surorile noastre în Cristos.
Corul tinerilor are în
vedere implicarea tinerilor în lucrarea de slujire
muzicală în biserică. La
fel ca și slujirea preoţilor
din Vechiul Testament (2
Cronici 5:11-14) dorim
ca prin sfinţirea noastră
și prin lauda noastră să
simţim slava lui Dumnezeu. Dorim de asemenea, ca slujirea noastră
să fie una calitativă,
să căutam performanța
în
ceea
ce
facem.

„Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană
le şade bine cântarea de laudă. Lăudaţi pe Domnul cu arfa, lăudaţi-L
cu alăuta cu zece coarde. Cântaţi-I o cântare nouă! Faceţi să răsună
coardele şi glasurile voastre.” Psalmul 33:1-3
David spune în 2
Samuel
24:24
„nu
voi
aduce
Domnului,
Dumnezeului meu, arderi
de tot, cari să nu mă coste
nimic.” În tot ceea ce facem pentru Dumnezeu
trebuie să ne jertfim; nu
putem aduce Domnului o
slujire care să nu ne coste.
Prin repetiţiile și prin
slujirea acestui cor tinerii:
• vor
putea
să
Îl
slăvească, să Îl laude
și să îi mulţumească
Lui
Dumnezeu
• vor avea ocazia de a
învăţa prin cântare
• vor putea auzi mesajul
Evangheliei și vor putea
la rândul lor să transmită
Evanghelia
altora
• vor participa la timpul de
părtăşie al corului și în
bisericile în care slujesc
• pot
aduce
motive
de rugăciune și se
pot ruga împreună

•

vor avea ocazia să îşi
dezvolte abilităţile și
cunoştinţele muzicale
• vor putea dezvolta
simţul responsabilităţii,
disciplina individuală și
de grup și punctualitatea
• vor
avea
ocazia să îşi dezvolte
relaţiile de amiciţie
• vor avea ocazia să înveţe
pasaje din Scriptură
De anul trecut am format cu o parte din tinerii bisericii și un cor de clopoţei.
Această slujire implică
foarte multă muncă, responsabilitate, seriozitate și
prezența la toate repetiţiile.
Ne bucurăm foarte mult și
îi suntem recunoscători Lui
Dumnezeu pentru ajutorul
primit în această lucrare.
Mulţumim fraţilor, surorilor și părinţilor care
sprjinesc în rugăciune lucrarea muzicală cu tinerii.
Dorim prin această slujire
ca lauda să fie doar a Domnului. Soli Deo Gloria

 Vladimir & Mirela
Cusursuz

Anunturi

Calendar studiu biblic
		
07. Iunie
Îngăduie pe cel slab în credinţă
Romani 14:1-23
14. Iunie
Poartă poverile celui căzut spiritual
Romani 15:1-13
21. Iunie
Slujeste potrivit darului primit
Romani 12:1-8
28. Iunie
Slujeste cu dragoste
Romani 12:9-21

14.06. 2009
• Botez Nou Testamental
• Nuntă: Sergiu - Ramona Martin
20.06.2009
• Nuntă: Dani - Dorotea Gavril
21.06.2009
• Nuntă: Seba - Ionela Miclea

Copilaşi de Dumnezeu

Roagă-te împreună
cu noi pentru:
•
•
•
•
•
•

cei care vor face legământ cu Domnul
conducerea bisericii şi formaţiile bisericii
o trăire în sfinţenie a tinerilor din
biserică
cei nemântuiţi din familiile noastre
familiile tinere
seriozitate şi devotament pentru
orice domeniu de slujire din biserică
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