VALOAREA PĂRTĂŞIEI
„Căci acolo unde sunt doi sau trei
adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în
mijlocul lor." Matei 18:20
A trăi în părtăşie cu alţi oameni înseamnă să îţi împărtăşeşti viaţa ta cu alţii, să
petreci timp roditor cu alţi creştini, să te
rogi, să cânţi, să studiezi Cuvântul lui
Dumnezeu.
Părtăşia creştină nu există numai pentru a împlini nevoile creştinilor, ci există
ca să demonstreze lumii ce înseamnă
dragostea şi pentru a-i chema pe oameni
la părtăşie cu Cristos.
Dumnezeu a spus: „Nu este bine ca
omul sa fie singur” (Geneza 2:18). Voia Lui nu este ca să trăim singuratici şi
izolaţi, El vrea ca să avem relaţii minunate cu oamenii, în special cu copiii
Săi.
Familia este ideea lui Dumnezeu. Multe familii nu exprimă dragostea pe care
Dumnezeu vrea să o arate de aceea trebuie să intrăm în relaţii sănătoase cu

creştini adevăraţi.
Atunci când petreci timp cu oameni
care Îl iubesc pe Dumnezeu, Îl urmează
şi se supun Cuvântului Lui, vei lua decizii corecte în viaţă şi vei deveni
înţelept.
„Cel ce umblă cu întelepţii va fi
înţelept” (Proverbe 13:20). Având părtăşie cu creştinii mai maturi, poţi creşte
în dragoste, sfinţenie, credinţă şi înţelepciune.
Noi trebuie să ne îndemnăm unii pe
alţii zilnic la dragoste şi la fapte bune:
„Să veghem unii asupra altora ca să ne
îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.
Să nu părăsim adunarea noastră
laolaltă cum au unii obiceiul; ci să ne
îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai
mult cu cât vedeţi că ziua se apropie”
(Evrei 10:24-25).
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„Ferice de cei ce locuiesc în Casa Ta!
Căci ei tot mai pot să Te laude. ”
(Psalmi 84:4)

Darius si Ema Pop

CARTE DE
ADUCERE AMINTE
“Atunci şi cei ce se tem de Domnul au
vorbit adesea unul cu altul; Domnul a
luat aminte la lucrul acesta şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost
scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem
de Domnul şi cinstesc Numele Lui.”
(Maleahi 3:16)
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Dumnezeu iubeşte oamenii şi mai ales
pe aceia care se tem de El şi cinstesc
Numele Lui.

Dumnezeu iubeşte părtăşia dintre oamenii care sunt ai Lui şi îL onorează pe
El prin viaţa, vorbele, acţiunile şi relaţiile lor.
Amintirile plăcute petrecute în compania altor oameni ai lui Dumnezeu rămân
nu doar în sertarul ascuns al memoriei
noastre, ci sunt consemnate cu o grijă
neobişnuită de Domnul însuşi. Acolo
unde se adună oamenii Domnului este
prezent şi Domnul. El este interesat de
părtăşia copiilor Lui, o priveşte cu încântare, participă la ea şi ascultă tot ceea
ce se întâmplă în mijlocul lor.
Când scopul şi caracterul unei astfel de
părtăşii este cinstirea Domnului şi urmărirea înălţării Numelui Său în vieţile
credincioşilor, Dumnezeu are o satisfacţie deosebită şi consideră că asemenea
evenimente merită imortalizate pentru
posteritate.
În lumea noastră sunt mult prea multe
părtăşii şi asocieri în care cei apreciaţi sunt oamenii, cei

cinstiţi sunt nelegiuiţii iar Numele
Domnului este ignorat sau batjocorit.
În timp ce Dumnezeu va consemna
toate aceste fapte ca să-i poată pedepsi
pe cei care au trăit în acest fel, cartea de
aducere aminte scrisă înaintea Lui în cer
este pentru ca cei ce sunt ai Domnului
să priceapă că El nu lasă truda de jos şi
viaţa trăită în sfinţenie, nerăsplătite.
De asemenea, de fiecare dată când se
întâlnesc oamenii Domnului cu scopul

principal de a cinsti şi onora Numele
Său, încântarea lui Dumnezeu este
atât de mare încât El o consemnează
pentru ca astfel de bucurie să fie reeditată în veşnicia care veni şi care
îi va aduce împreună pe toţi cei ce
sunt ai Domnului.
pastor Daniel Chereji

PĂRTĂȘIA CREȘTINĂ – UMBLARE ÎN LUMINĂ
„Dar dacă umblăm în lumină, după
mai pronunțat și tendința de izolare) poacum El însuși este în lumină, avem
te fi suspectată de umblarea acestora în
părtășie unii cu alții; și sângele lui Isus
întuneric - adică departe de Cristos. Nu
Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice
este de mirare atunci, că un așa-zis creșpăcat.” (1 Ioan 1:7)
tin, care nu-și dorește părtășia fraților săi
Ceea ce este foarte interesant, imporde credință, va sfârși în cele din urmă să
tant de înțeles și mai ales de însușit este
nu și-o dorească nici pe cea a Domnului,
adevărul subliniat aici de apostolul Ioan,
fiindcă a sta lângă Domnul implică părcă părtășia credincioșilor creștini este detășia cu cei ce sunt ai Domnului: cu toți
terminată de părtășia lor individuală cu
frații săi de credință.
Domnul Isus Cristos. Cu alte cuvinte,
Cei ce iubesc părtășia cu frații de creceea ce-i strânge laolaltă, îi unește în cudință dovedesc prin chiar acest fapt că
get și simțiri, îi umple de bucurie și îi
iubesc ceea ce însuși Domnul iubește,
face pe urmașii lui Cristos să-și dorească
fiindcă este lămurit de Cuvânt că Dompărtășia nu ține de preocupările lor conul Isus Își găsește plăcerea în prezența
mune (hobby-uri), de statutul lor social,
și în unitatea celor răscumpărați prin
de nivelul de educație, de gradul de culsângele Său: „Eu în ei şi Tu în Mine;
tură, și nici măcar de aceeași origine etpentru ca ei să fie în chip desăvârșit unică. Nu, niciuna dintre acestea nu prina, ca să cunoască lumea că Tu M-ai
mează în motivația părtășiei creștine
trimis şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe
(chiar dacă ar putea avea un oarecare rol
Mine.” (Ioan 17:23)
secundar), fiindcă ceea ce-i unește cu aCarevasăzică, părtășia creștină nu face
devărat pe creștini este, mai înainte de
altceva decât să reflecte în exterior ceea
orice, dragostea lor comună pentru
ce se petrece în realitate în interiorul ceDomnul Isus Cristos.
lor ce sunt ai lui Cristos: lucrarea draPărtășia creștină, ne învață Cuvântul,
gostei din Dumnezeu. Fiindcă nu există
are de-a face cu dorința arzătoare a urnici un alt cadru mai potrivit pentru comașilor lui Cristos de a umbla împreună
piii lui Dumnezeu în care să-și poată exîn lumină, iar umblarea aceasta în lumiprima cum se cuvine recunoștința, lauda
nă nu poate fi posibilă decât în prezența
și închinarea datorate Celui ce i-a izbăCelui ce este Lumina. Dacă acest lucru
vit din rușine și de la moarte și i-a adus
este adevărat, atunci consecința imediala bucurie și viața veșnică.
tă este că lipsa dorinței de părtășie a unor creștini (adică individualismul tot
Claudiu Lupu
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“…IATĂ CE PLÃCUT ȘI CE DULCE
Cuvântul „părtăşie” nu apare aşa de des
în Biblie, dar ca idee, este atât de prezent!
Înseamnă, a avea ceva împreună, ceva ce
leagă, ceva ce uneşte; a împărţi ceva
împreună, daruri nemeritate, dar de o mare
valoare, daruri de sus. Părtăşia frăţească
este de fapt scopul pentru care am fost salvaţi.
Eu cred cu tărie că acest concept izvorăşte din Dumnezeu. Domnul Isus în rugăciunea Sa, spune că Îşi doreşte ca urmaşii
Lui să fie una, aşa cum este El cu Tatăl.
Diavolul a produs separare, ruptură.
Uniunea este unirea cu Dumnezeu. Am
găsit undeva un citat în care Cicero a spus:
„Nu poate exista prietenie decât între oameni buni. Oamenii răi se pot combina,
dar nu se pot uni. Combinația lor este o
funie de nisip”. Doar Dumnezeu unește.
Ioan în scrierile sale, spune că ei, apostolii,
au avut părtăşie direct cu Domnul Isus, şi
că exact asta le doreşte şi cititorilor acestor
epistole, deci şi nouă.
Ştiti unde apare cuvântul părtăşie în Biblie? Da, aşa este! În 1 Ioan:1, Filimon.
Primii creştini stăruiau în legătura frăţească. Părtăşia creştină înseamnă şi frăţie.
Legătura frăţească, este ca şi încheieturile dintre mădularele corpului omenesc,
şi prin legătura aceasta dă Domnul creştere spirituală (Efes.4:16), vigoare, viaţă,
bucurie şi încă bucurie deplină!
Putem vorbi de profunzimea părtăşiei acolo unde umblarea şi trăirea sunt în transparenţă, în lumină, curăţie, adevăr şi dra-

ESTE...”
goste. (1 Ioan 1). Unde se întâmplă acest
lucru, există provocare la mai mult, încurajare la creştere duhovnicească, înspre
asemănarea cu Cel ce ne-a chemat şi adus
la această părtăşie!
Fraţii iubesc adevărul, sinceritatea, pun
mare preţ pe pace, pe unitate, pe armonie.
Părtăşia este atât la nivel de persoane, cât
şi la nivel de grup, de biserici.
Liantul este credincioşia, altruismul, sinceritatea, dragostea. Rezultatul este bucuria, bucuria deplină..! 1 Ioan 1:4, ACOLO, dă Domnul binecuvântarea! El este
sursa!
Într-o vreme a dezbinărilor, a derutei, a
confuziei, a izolărilor, Dumnezeu aduce
împreună oameni din două biserici, de la
mare distanţă.
În această nădejde aşteptăm, anticipăm
cu voia Domnului, şi întalnirea dintre Biserica Baptistă Biruinţa Baia Mare, şi Biserica Baptistă Şofronea, Arad, întâlnire
care este deja cea de-a doua, de acest fel
şi care ne-o dorim derulându-se sub protecţia şi aprobarea Domnului Isus; (Biserica din Şofronea - Arad, are această legătură de peste 20 de ani, cu o altă biserică
tot din nordul ţării).
„Iată ce plăcut şi dulce este să locuiască,
(să petreacă timp), fraţii împreună”.
Psalmul 133.
Ghiţă Holhoş, Arad 06.06.2016
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