ADUNAREA LUI DUMNEZEU (III)
2. Centrul (locul) în jurul căruia se strânge
Adunarea lui Dumnezeu este Hristos, „piatra vie” - după cum citim la 1 Petru 2:4-5:
„Apropiaţi-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu. Şi voi, ca nişte pietre
vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă, şi să aduceţi
jertfe duhovniceşti plăcute lui Dumnezeu,
prin Isus Hristos.”
Deci Adunarea lui Dumnezeu se strânge
în jurul persoanei lui Hristos Cel viu; nu în
jurul unei învăţături, oricât de adevărată ar
fi ea; nici în jurul unei porunci, oricât de
însemnată ar fi; ci în jurul unei Persoane
dumnezeieşti, vii. Acesta este un punct de
cea mai mare însemnătate; trebuie prins
bine, păstrat cu tărie şi credincioşie şi apoi
recunoscut şi înfăptuit fără încetare.
„Apropiaţi-vă de El”! Nu e vorba să ne apropiem de ceva, de un lucru oarecare, ci
de Hristos, de Persoana Lui. „Să ieşim dar
afară din tabără, la El” (Evrei 13:3).
Duhul Sfânt ne conduce numai la Isus şi nimic altceva decât aceasta nu ne va fi de
folos. Cineva poate să spună că s-a alipit de
o biserică, s-a făcut membru al unei adunări
religioase, s-a alipit de o partidă ori s-a pus
în slujba unei cauze sau a unui scop oarecare. Toate aceste feluri de a vorbi nu fac
altceva decât să întunece şi să încurce
înţelesul şi să ascundă dinaintea ochilor
noştri gândul dumnezeiesc despre Adunarea lui Dumnezeu. Chemarea noastră nu
este să ne alipim de un lucru. Când DumBiserica Creştină Baptistă
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nezeu ne-a ajutat să ne întoarcem la El, prin
Duhul Său, ne-a alipit de Hristos şi aceasta
trebuie să fie de ajuns pentru noi. Hristos
este Singurul Centru al Adunării lui Dumnezeu. Şi nu este de ajuns? Nu este prea de
ajuns pentru noi să fim „un singur duh cu
El”? (1 Corinteni 6:17) De ce să mai
adăugăm ceva la a-ceasta?
„Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în
mijlocul lor.” (Matei 18:20) Ce ne trebuie
mai mult?... Isus este într-adevăr de ajuns
nu nu-mai pentru mântuirea fiecăruia în
parte, ci şi pentru toate nevoile Adunării pentru adorare, pentru legătura frăţească,
pentru slujbă, pentru disciplină, pentru conducere, cu un cuvânt, pentru tot, tot. Dacă
Îl avem pe El, avem totul şi din belşug.
…Dacă cei ce se adună în numele lui Isus
ar fi cu inimile mai alipite de preţiosul lor
centru, ce mărturie ar da! Ce putere! Ce biruinţă! Cu câtă tărie ar vorbi El celor din jurul Său! „Căci acolo unde sunt doi sau trei
adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu
în mijlocul lor.” Sub soare, nu mai este altceva asemănător, oricât de slabă şi neînsemnată ar părea o astfel de adunare. Domnul Isus să ridice - spre lauda Sa - o astfel
de mărturie pentru El, în aceste zile din urmă! El să-i înmulţească roada prin puterea
Duhului Sfânt! Amin!
C.H. Mackintosh
Selecţie: Gheorghe Magdaş

Anunţuri
Luni
ora 18:00 Sedinta de comitet
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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„Pentru că Fiul omului a venit să
caute şi să mântuiască ce era pierdut.”
(Luca 19:10)

JERTFĂ DE
BUNĂ VOIE
„… Iată că a venit ceasul ca Fiul omului
să fie dat în mâinile păcătoşilor”. (Matei
26:45)
În ultimă instanţă nu trădarea lui Iuda, uneltirile iudeilor, cruzimea romanilor sau indiferenţa şi oportunismul lui Pilat au dus la
moartea lui Isus Cristos. Negreşit, atitudinea
acestora îi învinovăţeşte şi ilustrează josnicia spiritului uman în starea de răzvrătire
faţă de Dumnezeu.
Dar dincolo de acţiunile oamenilor a fost

voia lui Dumnezeu Tatăl ca Fiul Său să fie
dat în mâinile păcătoşilor. Conform planului
alcătuit din veşnicie, Dumnezeu însuşi este
Cel care îL dă pe Fiul la moarte ca plată pentru păcatele noastre.
Oricine s-ar fi ridicat împotriva lui Isus nu
ar fi avut sorţi de izbândă fără acordul şi
voia Tatălui.
Aşa că nimeni altcineva nu are putere să-L
trimită pe Isus Cristos la cruce, ci chiar
Dumnezeu din cer îşi dă acordul ca Acesta
să se facă blestem pentru noi ca să putem fi
răscumpăraţi din blestemul Legii.
Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă
este scris: „Blestemat e oricine este atârnat
pe lemn” – (Galateni 3:13)
Pilat a crezut în înfumurarea lui că el este
cel care hotărăşte dacă Mesia trăieşte sau
moare, însă Domnul Isus i-a spus limpede
că el este un simplu pion în desfăşurarea planului lui Dumnezeu şi nu poate face nimic
decât ceea ce îi este îngăduit de Domnul.
Continuare pag. 2

CE BINE E!
Ce bine să știi...
- că în orice circumstanțe Dumnezeu Însuși e lângă tine;
- că ești ocrotit în fiecare moment de Mâna Sa;
- că El îți alină orice durere;
- că în El găsești oricând refugiu;
- că El e tăria ta;
- că Dumnezeu care a creat întreaga lume, are un plan perfect pentru tine și că
îl va duce la îndeplinire;
- că nu ai de ce să te îngrijorezi deoarece El nu îți dă mereu tot ce ai nevoie;
că nimic și nimeni nu are puterea care
o are El;
- că îți oferă tot ce are mai bun;
- că mereu te înviorează când ai nevoie;
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Cu câtă reverenţă şi înfiorare ar trebui
să stăm prosternaţi înaintea acestui măreţ
Dumnezeu care plăteşte preţul suprem,
adică însăşi viaţa Fiului Său, mânat numai şi numai de dragostea pe care o
avea faţă de oameni.
Este obligaţia sfântă a fiecărui credincios
să mediteze profund la ceea ce ar fi trebuit
să suporte dacă nu ar fi existat decizia
Tatălui de a-şi da Fiul la moarte ca preţ al
răscumpărării.
În acelaşi timp, este prilej de cercetare pentru orice muritor care încă se complace în
indiferenţă, nesocotind preţul jertfei lui
Cristos prin amânarea clipei împăcării.
Pentru copiii Domnului, răscolirea acestui
eveniment glorios oferă ocazia reafirmării
credincioşiei şi ascultării faţă de Cristos,
întărirea angajamentului pentru trăirea unei
vieţi sfinte şi fixarea cu fermitate a gândurilor şi privirii spre minunata zi a întâlnirii
cu Domnul Domnilor când vom primi din
mâinile Sale Împărăţia veşnică.

Continuare din pag.1

Pilat I-a zis: „Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii
că am putere să Te răstignesc şi am putere
să-Ţi dau drumul?” „N-ai avea nicio putere asupra Mea”, i-a răspuns Isus, „dacă
nu ţi-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine
Mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat.” (Ioan 19:10-11)
Aşadar, Isus a ajuns pe mâinile păcătoşilor
numai pentru că Tatăl a îngăduit lucrul acesta, desigur nu cu alt scop decât cu dorinţa
fierbinte de a ne scăpa pe noi din condamnarea păcatului şi şansa strămutării în Împărăţia Sa binecuvântată în calitate de copii
iertaţi şi înfiaţi pentru eternitate.
Isus Cristos nu a fost nicidecum o a treia
parte în desfăşurarea planului divin, voinţa
Lui contopindu-se cu voinţa Tatălui.
„Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu
sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o
dau şi am putere s-o iau iarăşi: aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl
Meu.” (Ioan 10:17-18)
Descoperim deci că Fiul în armonie cu voinţa Tatălui se dă pe mâna celor fărădelege
fără ca acei nelegiuţi să ştie că în ticăloşia
lor împlinesc de fapt planul lui Dumnezeu.

pastor Daniel Chereji

- că El luptă pentru tine;
- că El întotdeauna merge înaintea ta și
pregătește totul pentru tine;
În ultimul timp, s-au strâns tot mai multe lucruri pentru care îi sunt mulțumitoare lui Dumnezeu, am enumerat doar
câteva dintre ele, lucruri care deși sunt
mereu prezente în viața mea, acuma sunt
mai accentuate și cu o putere mai mare.
Nu am cuvinte îndeajuns ca să Îi mulțumesc pentru modul minunat în care El
are grijă de sufletul meu, de mintea mea,
de întreaga mea viață.
Știu că El va fi și mai departe cu mine
în orice lucru, în fiecare clipă a vieții
mele și pentru aceasta Îi mulțumesc.
continuare în pagina 3

continuare din pagina 2

Știu că El e tăria mea și adevărata mea bucurie.
Îi dau slavă pentru tot ceea ce El a făcut,
face si va continua să facă în viața mea și

DE ZIUA TA
De ziua ta-ţi doresc PUTERE
Să poţi lupta când vine-un val
Şi chiar de vânturi bat în barcă,
S-ajungi biruitor la mal!
De ziua ta-ţi doresc LUMINĂ,
Să poţi vedea în neagra noapte
Şi să trăieşti cum Lui Îi place,
Şi în credinţă, şi în fapte.
De ziua ta-ţi doresc IUBIRE,
Să poţi s-ajuţi pe cel căzut
Şi să-l ridici cu bunătate

pentru faptul că Își arată dragostea și
credincioșia față de mine mereu și mereu...
Roxana Tentiș

Aşa cum Domnul a făcut.
De ziua ta-ţi doresc RĂBDARE,
Să poţi ispita să învingi
Iar când în calea ta sunt piedici,
Tu prin răbdare să le stingi.
De ziua ta-ţi doresc SUCCES,
În tot ce faci să reuşeşti
Şi pentru orice biruinţă
Lui Dumnezeu să-I mulţumeşti!
autor Paula D.
Cules de Lia-Florina Toldaș

„ ...noi suntem lutul, şi Tu, olarul care
ne-ai întocmit: suntem cu toţii lucrarea
mâinilor Tale.” (Isaia 64:8)
Tu m-ai întocmit, Părinte,
Din pământ şi-a Ta suflare,
Şi cu sfintele-Ţi cuvinte
Mi-ai dat binecuvântare!

Să-mi păstrez divinul nume.
Și un cuget mai senin.

N-am primit aici, în lume,
Bogăţie și putere,
Ci, un scump şi veşnic nume
Mai presus de-orice avere.

Printre norii încercării
Și-al ispitelor amar,
Tu reverşi ploaia-ndurării,
Ploaia razelor de har!

Şi-n lumina vieţii Tale
Şi-al iubirii legământ,
Merg voios pe noua cale
Şi în faptă, şi-n cuvânt.

Și pe fruntea-mi obosită
De al mărginirii gând,
Mâna Ta neprihănită
Mă alină-atât de blând,
Să-mi aduc din nou aminte,
Chiar dacă-am primit un dar,
Că pe calea Ta, Părinte,
Eu sunt lut, iar Tu, Olar!

Tu îmi modelezi fiinţa
După chipul Tău ceresc,
Să nu-mi pierd nicicând credința
Şi în har curat să cresc.
Tu mă ocroteşti în lume
Şi-n mustrare și-n alin,

Tu mă-mbraci cu adevărul
Și voința Ta, și zel.
Tu mi-aprinzi în suflet dorul
De Comorile din cer!

Cules de Ema Pop
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