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"S? nu p?r?sim adunarea noastr?, cum au unii obicei; ci s? ne îndemn?m unii pe al?ii ?i cu atât mai mult, cu cât
vede?i c? ziua se apropie" (Evrei 10:25).
Este o binecuvântare s? ne închin?m împreun? cu al?i credincio?i. Cântând laude Domnului, auzind explicarea
Cuvântului S?u pre?ios, în?l?ând vocile noastre în rug?ciune împreun? cu al?i cre?tini, iubind ?i fiind iubi?i – toate
acestea sunt mijloacele pe care Domnul le folose?te pentru a ne înt?ri inimile.
În vremea lui Pavel, au existat oameni care au evitat închinarea în public, pentru un motiv sau altul. De asemenea,
omologii lor moderni au pu?in? dorin?? de a fi în casa lui Dumnezeu, împreun? cu poporul S?u. Acesta este un
lucru r?u, indiferent de motiv. Atunci când un cre?tin începe s? vin? la biseric? mai rar sau doar sporadic, acest
lucru ar putea fi un semn al unor probleme ale vie?ii spirituale. Exist? o mul?ime de motive: „Eu lucrez atât de mult,
încât sunt prea obosit.“ „Am nevoie de mai mult timp în familie.“ „Eu m? pot închina lui Dumnezeu în buc?t?ria
mea.“ Sau unul mai popular: „Biserica este plin? de ipocri?i.“
Nu l?sa?i dezam?girea sau ca politica bisericii s? v? împiedice s? experimenta?i reînnoirea spiritual?. Oameni buni,
care ave?i o foame sc?zut? pentru a v? întâlni cu al?i credincio?i, au de fapt, pu?in? foame pentru Hristos. A fi un
m?dular s?n?tos în Trupul bisericii implic? întotdeauna dou? lucruri: o dorin?? de a r?mâne în unitate ?i umilin?a de
a recunoa?te nevoia noastr? de al?i credincio?i. Dac? apostolul Pavel a cerut rug?ciune ?i a dorit mult p?rt??ia cu
credincio?ii, tot astfel ar trebui s? fim ?i noi. Cu to?ii avem nevoie de încurajarea fra?ilor ?i surorilor în Hristos,
fiindc? ne sunt de ajutor pe cale.
Frecventarea unei biserici în mod regulat nu este o chestiune de legalism, ci de logic? spiritual?, mai ales când
vedem c? se apropie "Ziua". În curând Isus va reveni ?i toate grijile vie?ii care ne trag în jos, vor disp?rea într-o
milisecund?. Ceea ce conteaz? cu adev?rat pentru credin?a noastr? în Hristos este cre?terea noastr? în har, rodul
pe care îl producem pentru gloria Lui ?i împlinirea voii Sale pentru vie?ile noastre. O mare parte a cre?terii noastre
spirituale are loc pe m?sur? ce interac?ion?m cu ceilal?i membri ai Trupului lui Hristos ca un lucru obi?nuit, a?a c?
trebuie s? veghem în vederea strângerii împreun? cu al?i credincio?i.
Jim Cymbala a început lucrarea din Brooklyn Tabernacle cu mai pu?in de dou?zeci de membri, într-o cl?dire mic?, într-o zon? periculoas? a ora?ului. Nativ din Brooklyn, el a
fost un vechi prieten al lui David ?i al lui Gary Wilkerson.
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