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Să zidim împreună cu Hristos o adunare sfântă și roditoare!
ANIVERSAREA ZILELOR DE NAȘTERE

(„Un Trup frumos al lui Hristos în generația noastră”)
Ei au zis: „Să ne sculăm şi să zidim!” Şi s-au întărit în această hotărâre bună. (Neemia 2:18)
Cel ales la suflet face planuri alese şi stăruie în planurile lui alese. (Isaia 32:8)

Dragi frați și surori,
Am fost binecuvântați să fim chemați de Dumnezeul cel Viu să lucrăm împreună cu El la împlinirea
planurilor Lui veșnice. În timp ce fiecare dintre noi suntem lucrarea mâinilor Lui, suntem totodată și
lucrători împreună cu EL în Via Lui. Și via Lui este biserica Lui, mireasa Lui, trupul Lui.
Dar nu putem lucra oricum și nu putem lucra fără resurse pe măsură.
Care sunt resursele noastre? Știm că Dumnezeu este Acela care a asigurat întotdeauna resursele, dar
care sunt resursele pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziţie? În Efeseni 4:11-16 avem răspunsul:
În primul rând: „Din EL ...”. Şi în Efeseni 3:20 spune: „Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în
noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi... Toate resursele vin din EL, prin
puterea care lucrează în noi. Prin Duhul Sfânt pe care L-am primit, noi avem o putere mare care
lucrează în noi. Asta este resursa care vine din Hristos.
În al doilea rând, versetul 11 spune: „Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii,
evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire,
pentru zidirea trupului lui Hristos.” A doua resursă sunt slujitorii pe care Dumnezeu i-a dat bisericii.
Şi a treia resursă suntem noi toţi. În versetul 16 spune: „Din El tot trupul, bine închegat şi strâns
legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în
măsura ei, şi se zideşte în dragoste.” Trupul îşi primeşte creşterea prin ceea ce dă fiecare încheietură,
potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei.
Acestea sunt resursele. Resursele există, numai că ele trebuie să fie sacrificate şi canalizate.
Dumnezeu ne cheamă să ne canalizăm resursele spre zidirea Trupului lui Hristos.
Cum este și normal, lucrarea de zidire se face în ordine și pe etape.
De unde să începem să zidim o adunare sfântă și roditoare?
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1. De la zidirea unei inimi curate. David se roagă: „Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule.”
(Ps. 51:10). Acesta este punctul de început al zidirii noastre: o inimă curată. O clădire de biserică o
putem zidi fără o inimă curată, dar o adunare sfântă, un trup frumos al lui Hristos, nu.
Ai o inimă curată? Dacă nu, roagă-te ca David. Dumnezeu ne poate curăţa inima. „Fiule, dă-mi inima
ta...” Aceasta este invitaţia pe care ne-o face Dumnezeu. Fraţilor, nu avem niciun motiv să mai
păstrăm inimi pline de tot felul de păcate. Să ne sculăm şi să zidim o biserică nouă, cu inimi noi. Să
ascultăm chemarea Domnului: „Lepădaţi de la voi toate fărădelegile prin care aţi păcătuit, faceţi-vă
rost de o inimă nouă şi un duh nou. Pentru ce vreţi să muriţi, casă a lui Israel? (Ezechiel 18:31).
Haideţi să-i predăm inima Domnului și să o curăţească El!
(continuare în pag 3)

Să zidim împreună cu Hristos!

(urmare din pag 1)

2. Dacă vrem să zidim un Trup frumos al lui Hristos (dar şi un bastion de luptă pe teritoriul
vrăjmaşului), trebuie să fim hotărâți să ne (re)zidim altarele de rugăciune (acele locuri de părtăşie
sfântă cu Domnul şi unii cu alţii; acele locuri de mijlocire pentru cei nemântuiţi din familiile noastre şi
din oraşul nostru). În primul rînd în familie. Este următorul pas după o inimă curată. Altarul de familie
este important și pentru a menţine un spirit de luptă, de înflăcărare de la o duminică la alta. La cortul
întâlnirii, focul trebuia să ardă permanent pe altar: „Focul să ardă necurmat pe altar şi să nu se stingă
deloc.” (Leviticul 6:13). Orice creştin este mereu în pericolul de a se răci spiritual. De aceea să
(re)aprindem focul rugăciunilor în familii, între frați (când în familie nu este posibil), în grupele mici, în
biserică.
Mai sunt și alți pași extrem de necesari pentru ca lucrarea de zidire să fie binecuvântată de Dumnezeu
despre care vom vorbi în perioada următoare. Dar, să începem bine cu aceste două lucruri
fundamentale! Cu o inimă curată și cu refacerea altarului de rugăciune….

Ferice de cei cu inima curată căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu (Matei 5:8) Da, Îl vom vedea
pe Dumnezeu……la lucru în viețile noastre, la lucru în biserică, la lucru în Galați, în județ,
peste tot în lume. Iar la final, în gloria veșnică.

„Vă mai spun iarăşi că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare,
le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în
Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.” (Matei 18:19-20); „…. despărţiţi de Mine nu puteţi
face nimic.” (Ioan 15:5)

O „călătorie” prin cele șapte biserici din Apocalipsa

Pentru o mai mare apropiere de Domnul Isus Hristos și pentru a învăța mai bine
necesitatea unei inimi curate în ochii Lui și a dependenței de El pentru îndeplinirea
menirii noastre ca biserică, în perioada următoare, până la finalul acestui an, ne vom uita
la evaluările făcute de Însuși Hristos bisericilor din Asia Mică – reprezentative ca
problematică pentru toate bisericile din istorie – precum și la așteptările Lui de la ele.
Putem observa că lucrurile (cele bune și cele greșite) se leagă în primul rând de calitatea
legăturii/relației cu EL. De aici derivă curăția inimii, a vieții și a slujirii bisericii, și tot de aici
derivă și puterea lor. Putere care vine din legătura necurmată cu EL. Și ce altceva
înseamnă rugăciunea dacă nu și expresia dependenței de El?
De aceea este bine să ne uităm împreună, atent, la radiografia pe care Hristos, Capul și
Domnul Bisericii, o face bisericilor Lui și să ne cercetăm sufletele în lumina cuvintelor
Lui. Și fie ca Domnul să ne ajute pe toți să fim printre cei ce biruiesc!

