Vă rog insistent să folosim puterea rugăciunii
şi să mijlocim pentru ţară

Cântarea în comun
De la începutul istoriei umane, cântarea a însoțit
comunitatea în bucurie, în durere, în extaz și chiar în
jale. De exemplu, oamenii cântau atunci când
participau la anumite treburi gospodărești, munca
câmpului, semănat, secerat, culesul bumbacului,
porumbului, ș.a.m.d. Cântarea în comun ne aduce mai
aproape de Dumnezeu, ne unește pe toți în simțire și
gând. Cântarea în comun este un exercițiu spiritual de
lepădare de sine, prin renunțarea la tine însuți pentru
a fii parte la ceva mai mare decât tine: adunarea, corul
sau grupul. Cântarea în comun este un exercițiu de
umilință, de smerenie, înseamnă să te supui anumitor
reguli de colaborare și coordonare cu ceilalți.
Simplitatea în cântare este imposibil de imitat și lui
Dumnezeu îi place cântarea din inimă. În urmă cu sute
de ani, primul stil de muzică care a luat ființă în
biserică a fost A capella, însemnând că se cânta fără
acompaniament instrumental, doar vocal.
Este important să ne unim toți și să ne închinăm lui
Dumnezeu prin cântare și să aducem Laudă la adresa
Numelui Său, pentru că merită din plin.
Psalmul 96:1 ’’Cântați Domnului o cântare nouă!
Cântați Domnului, toți locuitorii pământului!” ne încurajează pe toți să facem acest
lucru. Personal, îi apreciez pe
toți cei ce se implică și slujesc
cu cântarea de Laudă în
biserică.
Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvânteze !
Cristi Creiniceanu

Când vă îndemnam la cele 100 de zile de post şi
Rugăciune pentru ţară, nici nu mă gândeam ce
vom parcurge. Iată că, din motive greu de înţeles,
trăim vremuri care ne pot aduce multă îngrijorare. Fără a comenta acum şi aici motivaţia
ordonanţelor de urgenţă, vă rog insistent să folosim puterea
rugăciunii şi să mijlocim în rugăciuni fierbinţi pentru ţară. Să
cerem Domnului, aşa cum ne îndeamnă Scriptura, vremuri de
pace şi linişte în dragoste şi în adevăr. Să ne rugăm ca noi, cei
mântuiţi, să nu ne compromitem valorile. Chiar dacă provocările
sunt mari, în puterea Duhului Sfânt, să ne trăim menirea de
lumină şi sare. Dacă unii, în calitate de cetăţeni ai României,
aveţi încredinţarea că puteţi face mai mult, ascultaţi de Domnul
şi implicaţi-vă pentru binele României. Să ne rugăm, să ne
implicăm şi să motivăm pe cât mai mulţi la rugăciune şi
implicare.
Modelul nostru rămâne şi acum Domnul Isus Cristos!
VIOREL IUGA - Președintele Uniunii Bisericilor Baptiste din România
Lista World Watch 2017 a organizației Open Doors relevă valuri
îngrijorătoare de persecuție a creștinilor
Conform Mission Network News, ultimii ani au fost marcați de valuri
îngrijorătoare de persecuție a creștinilor din întreaga lume. Anul 2016 a
fost al treilea an consecutiv în care persecuția a continuat să crească
dramatic. Țările care s-au aflat în topul listei au fost: Siria, Afganistan,
Eritreea, Irak, iar pe primul loc s-a clasat Coreea de Nord. „Chiar dacă
persecuția este dramatică în țări precum Irak, Siria, Somalia, nu există țară
care să aibă restricțiile, violența și ținta asupra creștinilor, cum este Coreea
de Nord”, a declarat Emily Fuentes de la organizația Open Doors.
Revista IBTimes a publicat statistici șocante despre creștini. Aproximativ
90.000 de creștini au fost omorâți anul trecut din cauza credinței lor, ceea
ce ar însemna că la fiecare 6 minute un creștin era omorât. Milioane de alți
creștini au fost lipsiți de libertatea de a-și practica crezul. Să ne rugăm
pentru toți creștini persecutați și să mulțumim Domnului pentru libertatea
ce o avem în țara noastră!
www.stiricrestine.ro
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LA MULȚI ANI
BINECUVÂNTAȚI!
Le dorim celor născuți în luna
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”Gustați și vedeți ce bun este
Domnul! Ferice
de omul care se
încrede în El!”
Psalmul 34:8
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”Dumnezeul răbdării şi al mângâierii
să vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte
unii faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus,
pentru ca toţi împreună, cu o inimă
şi cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu,
Tatăl Domnului nostru Isus Hristos.”
ROMANI 15:5,6
CÂNTAȚI O CÂNTARE NOUĂ!
Să aducem Domnului jertfe sfinte de închinare
Prin laude și mulțumiri, și cântări în adunare;
Să-I cântăm cântare nouă Marelui nostru Împărat,
Proslăvind Numele Lui, Nume binecuvântat!
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BISERICA CREȘTINĂ BAPTISTĂ

Să cântăm în cinstea Lui că e binevoitor;
Să fie cântări de slavă pe buzele tuturor;
Să cântăm cu veselie cânt de slavă melodios
Celui Preaînalt din ceruri, și Domnului Isus Hristos.
Să cântăm cu bucurie în fiecare dimineață
Închinându-ne smerit Celui care ne-a dat viață,
Mulțumindu-I pe genunchi, din al inimii preaplin,
Și-atunci vom începe ziua cu o pace de Amin!
Cântăm Glorie! Aleluia, Dumnezeului Preasfântul
Că harul și-ndurarea Lui umple cerul și pământul!
În fiecare clipă-aduce ploi de binecuvântări,
Darurile Sale sfinte sunt prilej pentru cântări.
Dacă cerul și pământul, universu-ntreg Îți cântă,
Noi Îți mulțumim, o, Doamne,
Prin cântarea noastră sfântă;
Mulțumim că ne iubești cu dragoste Părintească
Și ne dai cu mănâ largă, har și pace sufletească!
IOAN VASIU

