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UNITATEA—BISERICA ÎN LUPTĂ
“Voi sunteţi trupul lui Hristos şi fiecare în parte
mădularele Lui” I Cor 12:28.
Am fost chemaţi să lucrăm împreună, deci avem
nevoie unul de celălalt. Când un mădular din trup nu
funcţionează bine, nici celelalte mădulare nu funcţionează.
Trebuie să renunţăm la individualism şi să înţelegem că
fiecare credincios are o lucrare, fiecare lucrare este importantă, şi suntem
dependenţi unul de altul.
“Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi” Ioan 15:16. A fi
ales înseamnă a avea ceva cu care să slujeşti, înseamnă a fi dorit de
Dumnezeu, înseamnă că numai tu poţi face atât de bine acel lucru. Când
înţelegem că toţi suntem aleşii lui Dumnezeu, ne vom respecta unii pe ceilalţi, ne vom iubi unii pe ceilalţi, ne vom uni în luptă şi ştim că vom fi biruitori.
“Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacului” Matei
28:20. “Să păstrăm unitatea în Biserică” I Cor 12:13. Luptând împreună,
puterea lui Dumnezeu împreună cu alegerea noastră de a nu renunţa la
luptă ne va conduce spre victorie.
În această lună sărbătorim ziua mulţumirii. Haideţi să avem o atitudine recunoscătoare şi să-I mulţumim lui Dumnezeu când stăm înaintea
meselor încărcate cu tot felul de bunătăţi. “Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru
toate lucrurile” I Tes 5:18. “Pamântul îşi dă roadele, Dumnezeu, Dumnezeul
nostru ne binecuvintează” Ps. 67:6
Sr. Eva Barac

MOTIVE DE RUGÃCIUNE
Pentru statornicia celor care s-au botezat
Pentru sãnãtatea spiritualã a familiilor
Pentru mãrturia Bisericii de pretutindeni
Pentru cei care nu mai sunt cu noi la închinare
Pentru cei greu încercaţi prin boalã
Pentru cei bãtrâni şi cei în nevoie
Pentru impactul spiritual al misiunii Countryside
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MULŢUMIRE
Oare-aş putea îndeajuns,
Cu glasul meu, cu-a mea fiinţă,
Să mulţumesc lui Dumnezeu,
Că m-a adus la pocăinţă?

Nicicând nu pot îndeajuns,
Să-i mulţumesc că-n încercare,
Când am fost slab, am fost răpus,
M-a ridicat cu mână tare.

Oare-i deajuns un mulţumesc ?
Şi fără jertfă cu credinţă,
Fără să leapăd ce-i lumesc,
Să mă îndrept spre biruinţă?

Sub aripa Lui am găsit
Izvor de pace şi iubire.
Sub scutul Său, sunt fericit
Şi mă închin cu mulţumire.

O, nu! Doar sufletul schimbat
Şi-o inimă neprihănită,
Gândul şi cugetul curat,
Şi-o viaţă zilnic dăruită,

N-ai vrea şi tu, suflete drag,
Să-i mulţumeşti lui Dumnezeu?
Cu braţ întins, te-aşteaptă-n prag
Predă-te azi în braţul Său!

Sunt tot ce pot ca să-i aduc,
Ca mulţumire unui Tată,
Ce-a ridicat din văi adânci,
Fiinţa mea spre culmea’naltă.

E cel mai mare “Mulţumesc”,
Cea mai frumoasă dăruire,
Aduse Tatălui Ceresc,
Să-i spui: Mă-nchin cu mulţumire!

Azi, mulţumesc şi mă închin,
Cu adorare şi credinţă,
În faţa Mielului Divin
Ce s-a jertfit în umilinţă!
Fr. Alex Ghiorghie
Cleveland Romanian Baptist Church

581 E. Ridgewood Drive
Seven Hills, OH, 44131
Tel: 216-642-3131
clevelandrbc@gmail.com
www.clevelandrbc.org

UNITATEA ÎN BISERICA ÎN LUPTĂ
Creştinii sunt înrolaţi în armata lui Dumnezeu în lupta
împotriva diavolului şi a oştirii lui. În aceste zile din urmă
dăavolul luptă din răsputeri ca să impiedice Biserica să-şi
împlinească menirea - cîştigarea sufletelor pentru Dumnezeu.
Deşi a fost la Calvar atunci când Isus a rostit cuvintele „S-a
isprăvit”, diavolul continuă lupta. Una din metodele prin care el
luptă în bisercă este dezbinarea credincioşilor. Isus a fost preocupat de
unitatea ucenicilor Săi. Gelozia a dus la ceartă cu privire la cine va fi cel mai
mare şi cui i se vor atribui cele mai înalte poziţii în impărăţia Sa. Pentru
Hristos umilinţa era esenţială. Chiar exemplul pe care El l-a dat, plecîndu-Se
să le spele picioarele, cînd nimeni dintre ei nu făcuse acesta, părea că
fusese în zadar. Iubirea lui Isus a fost aceea care a făcut ca oamenii, chiar şi
aceia lepădaţi de societate, să-L urmeze. După Rusalii adevăraţii Săi urmaşi
aveau să fie slujitori, dându-se bucuros pe ei înşişi fără să aştepte nimic în
schimb.
Hristos nu putea fi influenţat de tradiţie, iubirea Sa a coborît pînă la
fiinţa omenească decăzută. O astfel de iubire va fi semnul adevăraţilor
ucenici. Ei trebuia să iubească aşa cum a iubit El. Lumea trebuia să
deosebească pe creştini datorită iubirii lui Hristos în ei (Ioan 13, 34-35). Isus
s-a rugat Tatălui pentru o unitate a ucenicilor şi a bisericii asemănătoare
aceleia pe care o cunoaşte Dumnezeirea: „Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu,
Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea
să creadă că Tu M-ai trimis" (Ioan 17, 21). O astfel de unitate e mărturia cea
mai puternică a Bisericii, căci ea demonstrează iubirea altruistă a lui Hristos
pentru neamul omenesc, „Eu în ei, şi Tu în Mine; pentru ca ei să fie în chip
desăvîrşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis, şi că i-ai iubit, cum
M-ai iubit pe Mine" (Ioan 17, 23).
Duhul Sfânt este forţa activă care conduce la unitatea bisericii. Prin
El, credincioşii sînt conduşi la biserică. Prin El ei ajung ca să alcătuiască un
singur trup (1 Cor. 12:13). Apostolul Pavel a menţionat componentele de
bază ale unităţii Duhului: „Este un singur trup, un singur Duh", spunea el,
„după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre.
Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez. Este un singur
Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai pe sus de toţi, care lucrează prin
toţi şi care este în toţi" (Ef. 4, 4-6). De şapte ori se repetă cuvântul „o
singură" sau „un singur" şi scoate în evidenţă unitatea completă pe care o
întrevedea Pavel.
Chemîndu-i din diferite naţionalităţi şi rase, Duhul Sfânt boteza pe
oameni într-un singur trup - trupul lui Hristos, Biserica. Pe măsură ce ei
cresc în Hristos, deosebirile de cultură nu mai sunt deloc despărţitoare.
Duhul Sfânt sfărâmă barierele dintre superiori şi inferiori, bogaţi şi săraci,
bărbaţi şi femei. Realizînd faptul că înaintea lui Dumnezeu ei sînt egali cu
toţii, ei se stimează unul pe celălalt.

Biserica astfel unită are o nădejde ”arătarea slavei
marelui nostru Dumnezeu şi Mîntuitor, Isus Hristos" (Tit 2, 13).
Această nădejde este un izvor de pace şi bucurie şi ne dă un
puternic motiv pentru o mărturie unită. Ea duce la transformare,
căci “oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după
cum El este curat" (1 Ioan 3, 3). Ap. Pavel scrie „Vă îndemn dar
fraţilor pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi
acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi
în chip desăvîrşit într-un gînd şi o simţire (1 Cor. 1:10). „Fiţi cu
un cuget, trăiţi în pace, şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi
cu voi" (2 Cor. 13:11).
Unitatea biblică nu înseamnă uniformitate. Metafora biblică a
corpului omenesc demonstrează faptul că unitatea bisericii există în
diversitate. Corpul are multe organe, toate contribuind la optima funcţionare
a corpului. Fiecare îndeplineşte o sarcină vitală, deşi diferită; nici unul nu
este nefolositor. Acelaşi principiu operează şi în biserică. Dumnezeu
distribuie darurile Sale „fiecăruia în parte, cum voieşte" (1 Cor. 12:11),
creând o diversitate sănătoasă de care beneficiază Biserica.
Unitatea este esenţială pentru biserică. Fără ea, biserica va da greş
în împlinirea misiunii sale sfinte. Într-o lume împărţită, iubirea şi unitatea
dintre membrii bisericii cu personalităţi si temperamente diferite - dau
mărturie despre rolul bisericii mult mai puternic. Această unitate dovedeşte
puterea cuvîntului lui Dumnezeu. Conflictul dintre fraţi în Biserică stârneşte
dezgust în cei necredincioşi şi a fost, poate, cel mai mare obstacol în calea
acceptării de către ei a credinţei creştine. Satana se bucură de dezbinările
din biserici. Adevărata unitate dintre credincioşi spulberă această atitudine.
O biserică în adevăr unită pe pămînt descoperă seriozitatea membrilor ei în
speranţa lor de a trăi laolaltă în ceruri. Acei creştini care trăiesc în unitate
împlinesc Scriptura care spune: „Iată ce plăcut şi ce dulce este să locuiasca
fraţii împreună" (Ps. 133, 1). Unitatea aduce tărie, iar dezbinarea aduce
slăbiciune. O biserică este cu adevărat puternică atunci când membrii ei
sunt uniţi cu Hristos şi unul cu altul, lucrând în armonie pentru salvarea
lumii. Atunci şi numai atunci sunt „împreună lucrători cu Dumnezeu" (1 Cor.
3, 9). Când Duhul intră în cei credincioşi, El îi face să treacă peste
prejudecăţile omeneşti legate de cultură, rasă, sex, culoare, naţionalitate şi
stare socială (Gal. 3:26-28) şi realizează acest lucru aducând pe Hristos în
inimă. Aceia în care El locuieşte, vor avea privirile fixate asupra lui Isus şi nu
asupra lor. Păcatul întotdeauna distruge unitatea, de acea o conditie
fundamentală a unităţii este curăţia. Creştinii fireşti, lumeşti şi invăţăturile
greşite (diferenţe în doctrinele fundamentale ale credinţei creştine) crează
probleme, dezbinări, dispute în Biserică, care duc la rupere. Păstrarea
unitaţii in biserică trebuie sa fie responsabilitatea oricarui copil al lui
Dumnezeu. Însufleţit de acest gând al unitaiţii in biserică poetul cântării
spune:
Ce bine e când fraţii cu dulce se unesc / Şi-n dragoste şi-n pace pe Hristos Îl
servesc / Ca roua ce se varsă prin câmpuri şi prin văi / Şi binecuvântarea
cădea-va peste ei.
Fr. Nelu Molcuţ

