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SFINTIREA
"viata voastra este ascunsa cu Hristos în Dumnezeu" (Coloseni 3:3)
Clément LE COSSEC

Devenit crestin prin credinta în Isus Hristos, a început sa se împlineasca în voi o viata noua.
Acum stiti cum sa va purtati pentru a fi placuti lui Dumnezeu. Dar adeseori din pacate, puteti sa
constatati esecuri sau slabiciunea de a pune în practica anumite învataturi biblice.
"As vrea sa ma schimb, dar nu reusesc....". Aceasta expresie formulata de crestinii sinceri, traduce
slabiciunea omeneasca, împotriva bunei vointe.
"Am vointa sa fac binele, dar n-am puterea sa-l fac" (Romani 7:18). Vointa singura, nu este suficienta
pentru a trai noua viata în Hristos. Puterea nu este în noi. Ea este în Hristos. In masura în care primim
forta care vine din El, prin actiunea Duhului Sfânt, transformarea dorita devine realitate.
Vointa si credinta crestinului asociata puterii lui Hristos, este echilibrul indispensabil pentru realizarea
sfintirii.
Aceasta viata noua, cu toata puterea divina, are secretul în pozitia spirituala de care trebuie sa fim
constienti :
"VIATA VOASTRA ESTE ASCUNSA
CU HRISTOS IN DUMNEZEU"
Coloseni 3:3

VIATA "VOASTRA"

Fiecare dintre noi are o viata proprie, o viata intima, a lui, o viata interioara unde conflictele,
necazurile, esecurile, satisfactiile, frica si speranta, adeseori nu sunt cunoscute decât de noi.
Acest mic cuvânt "AL VOSTRU" indica totodata privilegiul personal cât si responsabilitatea
individuala.
"VIATA VOASTRA", cea care este doar a voastra personal si în care comportamentul trebuie luat în
consideratie, deoarece :
- "Fiecare din noi are sa dea socoteala despre sine însusi lui Dumnezeu".(Romani 14:12)
- "Fiecare îsi va lua rasplata dupa osteneala lui".(1Corinteni 3:8)
Viata crestina nu se exteriorizeaza tot timpul.Ea pastreaza adesea secrete pe care nu le descopera
nimeni. Cei care ne înconjoara nu pot sa cunoasca tot ce se petrece în inima noastra... .

Isus Hristos este zilnic alaturi de noi. El este tot timpul în prezenta noastra, dupa promisiunea Lui:
"EU SUNT CU VOI IN TOATE ZILELE" Matei 28:20
El cunoaste tot ce este în om. El v-a introdus în prezenta lui Dumnezeu prin "prin calea cea noua si
vie" pe care a inaugurat-o prin sacrificiul Sau pe calvar. Evrei 10:20
Asadar, prin Isus sunteti în legatura cu Dumnezeu si sunteti chemati sa umblati în lumina,cum
Dumnezeu este lumina. 1Ioan 1:7

VIATA VOASTRA ESTE ASCUNSA
CU HRISTOS

Ce binecuvântare, sa stim ca Isus este cu noi, PRIETENUL CREDINCIOS, totdeauna dispus de a ne
debarasa de tot ce este neplacut lui Dumnezeu ! El este avocatul nostru pe lânga Dumnezeu tatal. El
mijloceste pentru iertarea noastra (1Ioan 2:1) si pledeaza în favoarea noastra.(Romani 8:34)
Adeseori crestinul nu îndrazneste sa marturiseasca de frica de a nu fi înteles gresit, judecat rau,
condamnat, si se închide în el însusi. El lupta singur. In realitate, nu mai exista singuritate pentru el, caci
este "cu Hristos".
Viata sa este "ASCUNSA CU HRISTOS"
Isus Hristos a plasat în noi un principiu spiritual de care depinde mentinerea constanta în noi a unui
cer albastru, a unei inimi senine si în pace.
"Ramâneti în Mine",
si
"Eu voi ramâne în voi"(Ioan 15:4)

Aceasta alianta spirituala este valabila pentru toti crestinii în toate împrejurarile, în încercare sau
bucurie, la începutul vietii crestine sau la ceasul esecului si al descurajarii care vine chiar si dupa ani de
umblare cu Hristos.
Respectând libertatea omului, Domnul îi cere acestuia de a face primul pas :
"Ramâneti în Mine"
Hristos nu se impune. El este tot timpul dispus sa ne primeasca. La aceasta pozitie spirituala de a
decide liber, luata voluntar cu credinta, Hristos raspunde prin promisiunea :
"Eu voi ramâne în voi"
El ne asigura de continuitatea prezentei Sale. Indoiala nu este admisa. Nu este oare minunat de a sti ca
Hristos "ramâne" în noi...!
Pentru a ne face sa întelegem gândirea Sa, Isus adauga :
"Dupa cum mladita nu poate aduce rod de la sine, daca nu ramâne în vita, tot asa nici voi nu puteti
aduce rod, daca nu ramâneti în Mine"(Ioan 15:4)
Prin acest exemplu, Isus pune accentul pe necesitatea unei uniuni permanente cu El, pentru a aduce
roade.
Spunând "daca nu ramâneti în Mine", Isus precizeaza ca aceasta pozitie trebuie sa fie
permanenta, fara întrerupere. Aceasta este conditia pusa de Dumnezeu, pentru a trai o viata sfânta.
Pentru a marca mai bine aceasta dependinta de El, Isus spune :
"EU SUNT VITA, voi sunteti mladitele"
El foloseste aceasta simpla imagine, aratând ca El este singura vita si prin urmare singurul mijloc

oferit omului, pentru a trai o viata în armonie cu Dumnezeu. Isus arata astfel, în mod categoric, totala
noastra dependinta de El :
"Despartiti de Mine nu puteti face nimic"(Ioan 15:5)
Incercarile noastre fara El sunt sortite esecului. Viata noua vine de la Isus, se mentine prin El, se
maturizeaza si se dezvolta numai în El. "Despartiti de Mine"spune El, "fara a fi uniti cu Mine", singuri,
sunteti fara forta în fata puterii pacatului.
Este un avertisment dat celor ce se bazeaza doar pe fortele lor proprii, pe capacitatea umana, pe
vointa lor. Fara legatura de vita, mladitele nu sunt nimic, nu produc nimic si nu servesc decât pentru a
alimenta focul. Acesta este mai degraba o încurajare pentru a ne bizui pe El.
"CU MINE" este posibil...
"CU HRISTOS", iata secretul fortei care permite de a trai fericit si învingator. "Viata voastra este
ascunsa cu Hristos în Dumnezeu". Ea este "ascunsa". Aceasta este pozitia permanenta. Apostolul Pavel
exprima acest adevar, prin folosirea verbelor "INRADACINATI" si "ZIDITI" :
"Fiind INRADACINATI si ZIDITI IN EL, întariti prin credinta, dupa învataturile care v-au fost
date".(Coloseni 2:7)
Daca faceti din învatatura lui Isus o realitate în viata voastra, veti putea afirma acest adevar biblic:
"Hristos traieste în mine".(Galateni 2:20), ceeace corespunde a:
Viata mea este "ascunsa cu Hristos",
"El ramâne în mine".
Prin prezenta lui Hristos în voi, imaginea Sa apare normal în viata voastra. Viata Lui lucreaza în
asa fel în voi, ca va schimba într-atât ca ramâneti mirati. Imaginea voastra se modifica si voi Ii veti
semana din ce în ce mai mult. "Suntem schimbati în acelasi chip al Lui, din slava în slava, prin
Duhul Domnului."(2Corinteni 3:18)
La aceasta sunteti invitati prin harul lui Dumnezeu. Noi suntem predestinati de a fi asemanatori
imaginii lui Hristos. Romani 8:9
"Dumnezeu mi-a schimbat gusturile, spunea o fata de 19 ani, dupa ce L-a acceptat pe Isus Hristos ca
Salvatorul ei. Imi placeau mult filmele, discurile, romanele. Am înlocuit sala de cinematograf cu
Adunarile evanghelice, discurile lumesti prin cântari religioase si romanele cu lectura Bibliei. Laud pe
Domnul meu toate zilele."
Schimbarea sa s-a facut prin actiunea regeneratoare a vietii lui Hristos în ea. O multime de crestini pot
sa marturiseasca ca si ea despre schimbarile facute în ei de când apartin Domnului.

VIATA SFINTITA

Asemanati-va tot mai mult cu Isus Hristos, sa aveti sentimentele care erau în El, cum spune Biblia, e
minunat. In ochii nostri, aceasta este o utopie, luând în considerare imperfectiunile si slabiciunile umane,
dar Hristos ne spune ca prin El este posibil.
Biblia nu este o carte de morala. Ea contine Vestea cea buna, a iertarii în Isus Hristos si a unei
vieti curate, libere, eliberate prin El de aceasta forta a raului numita "pacat".
Cu toate afirmatiile biblice ale mântuirii prin har, se întâmpla ca anumiti crestini, sa creada ca pot face
ca mântuirea lor sa depinda de o anumita conceptie eronata a unei vieti sfinte, rezultata din eforturile lor
umane.
- "Sunt cu adevarat salvata ?"
O crestina îngrijorata mi-a adresat într-o zi aceasta întrebare. Ea era botezata de câtiva ani si nu se

considera destul de sfintita pentru a ajunge în cer. Ea traia cu frica de a fi pierduta din cauza unor proaste
obiceiuri, cu toata credinta sa în Isus Hristos. A lega mântuirea doar de fapte, aceasta da nastere inevitabil
la un sentiment de frica, produce neâncrederea si pune la îndoiala Mântuirea, ca în cazul acestei surori.
- "Voi fi rapita când Domnul va reveni ?"
Aceasta frica, de a nu face parte la rapirea Bisericii, la revenirea lui Isus, am auzit-o de multe ori de la
crestinii care faceau ca mântuirea lor sa depinda de acest text biblic, gresit înteles :
"Fara sfintire, nimeni nu va vedea pe Domnul" Evrei 12:14
Pentru a evita confuziile grave si a se mentine pe calea mântuirii, credinta noastra necesita un fundament
biblic de neclintit. O deviere doctrinala poate duce la pierderea bucuriei mântuirii.
Nu exista îndoiala, fara poate, fara nesiguranta pentru mântuire. Noi avem, sau nu avem viata
vesnica. NU EXISTA JUMATATE DE MANTUIRE, sau doua mântuiri, una prin har, alta prin
sfintire.
Apostolul Ioan o spune foarte clar : "V-am scris aceste lucruri ca sa stiti ca voi, care credeti în
Numele Fiului lui Dumnezeu AVETI viata vesnica.(1Ioan 5:13) A STI, ca AVEM viata vesnica prin
credinta în Isus, iata pozitia de baza a unei adevarate vieti crestine. Rezultatul vizibil al acestei vieti
vesnice se traduce aici pe pamânt printr-o viata noua.
"Caci prin har a-ti fost mântuiti, prin credinta .... nu prin fapte, ca sa nu se laude nimeni. Caci noi
suntem LUCRAREA Lui si am fost ziditi în Hristos Isus PENTRU faptele bune pe care Le-a pregatit
Dumnezeu mai dinainte, ca sa umblam în ele."(Efeseni 2:8-10)
Noi suntem mântuiti pentru a face lucruri bune cu ajutorul lui Isus Hristos si nu mântuiti prin
lucrurile bune, care nu pot sa stearga pe cele rele.
Deci, nu poate sa existe confuzie între transformare si sfintire.
 TRANSFORMAREA, este :
- nasterea din nou la o viata spirituala, intrarea în viata Duhului Sfânt prin credinta în Isus Hristos,
- intrarea pe poarta strâmta, pe calea îngusta care conduce spre vesnicie.
 SFINTIREA, este :
- continuitatea, progresul în noua viata,
- transformarea din zi în zi dupa imaginea lui Hristos(2Corinteni 3:18),
- înaintarea fidela pe calea cea îngusta, în prezenta permanenta a lui Isus si a Duhului Sfânt.
Este deasemenea important de a cunoaste semnificatia cuvintelor :

A SFINTI -

SFINTIRE - SFINTENIE

Cu toate ca aceste trei cuvinte au radacina în cuvântul grec AGIOS, care înseamna "sfânt",
"consacrat", sau "purificat (curat) pentru Dumnezeu, ele sunt diferite unele de altele.
AGIAZO este un verb care înseamna "A PUNE DEOPARTE". EL este tradus prin A SFINTI.
AGIOSMOS este cuvântul corespunzator pentru SFINTIRE cu sensul de PURIFICARE.
AGIOSUNE este tradus prin SFINTENIE, adica o stare de PURIFICARE ABSOLUTA (curatenie
absoluta).

A SFINTI

Sensul fundamental si biblic al verbului A SFINTI priveste mai întâi mântuirea. Aceasta înseamna
punerea deoparte în afara unei utilizari fara valoare, fie consacrarea la un serviciu divin, religios, o
separare de lumea necurata, pentru a servi pe Dumnezeu.
Aceasta separare de tot ce este fara valoare, necurat, adica de pacat, a fost facuta posibila prin Isus
Hristos :
"Prin aceasta "voie" am fost sfintiti noi, si anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos." (Evrei 10:10)
Doctorul chirurg îsi sterilizeaza toate instrumentele medicale, si le pune deoparte cu mare grija,
înaintea oricarei operatii. Bucatareasa vegheaza ca toate vasele din bucatarie sa fie curate. Ea nu le
amesteca cu acelea care au alte întrebuintari.
Pentru a ne pune deoparte pentru El, Dumnezeu a trimis pe Fiul Sau ca victima ispasitoare a pacatelor
noastre, si "sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curata de orice pacat". (1Ioan 1:7) In Hristos, Dumnezeu
ne vede curati si nu-si va mai aduce aminte de pacatele noastre. (Evrei 10:17) Prin sacrificiul lui Hristos,
noi am devenit vaze de onoare având locul în "Casa lui Dumnezeu".
"Isus, ca sa SFINTEASCA norodul cu însusi sângele Sau a patimit dincolo de poarta". (Evrei 13:12 )

Apostolul Pavel a afirmat fara dubii : "Ati fost spalati, ATI FOST SFINTITI, ati fost socotiti
neprihaniti, în Numele Domnului Isus Hristos si prin Duhul Dumnezeului nostru."(1Corinteni 6:11)
Aceasta binecuvântare nu este pentru viitor, este o realitate prezenta : "ATI FOST sfintiti"
Faptul de a fi sfintit, adica purificat prin credinta în sacrificiul lui Isus Hristos, nu îndreptateste pe
credinciosul eliberat de trecutul sau murdar, sa traiasca într-o maniera care sa dezonoreze pe Dumnezeu.
"Nu faceti din slobozenie o pricina ca sa traiti pentru firea pamânteasca", (Galateni 5:13)spune
apostolul Pavel crestinilor din Galatia, pentru a le reaminti ca mântuirea nu este tolerarea pacatului
sau compromisul cu pacatul.
Dinpotriva chiar, crestinul "pus deoparte"pentru a-L servi pe Dumnezeu, este efectiv chemat sa
fie sfânt, nu pentru a fi salvat, ci pentru ca, EL ESTE SALVAT.

SFINTIREA SI SFINTENIA

"Catre cei ce au fost sfintiti în Isus Hristos, chemati sa fie sfinti"(1Corinteni 1:2)
In acest text se gaseste :
- un fapt împlinit : cei care AU FOST sfintiti
- un fapt care va urma : chemati SA FIE sfinti.
Daca suntem chemati SA FIM sfinti, înseamna ca înca nu suntem într-un mod absolut. Acesta este un
îndemn la separarea continua de tot ceea ce nu-I face placere lui Dumnezeu si de a practica tot ceea ce Ii
este agreabil, pentru a-L glorifica. Aceasta este o actiune de purificare constanta, numita sfintire
(AGIOSMOS). Este drumul spre ţinta, spre o stare numita sfinţenie (AGIOSUNE)
"FITI SFINTI, CACI EU SUNT SFANT", spune Dumnezeu în Cuvântul Sau (1Petru 1:16).
Daca Dumnezeu ne îndeamna sa fim sfinti, înseamna ca aceasta este posibil atâta timp cât viaţa
noastra este unita cu a lui Hristos, dupa cum mladiţa ramâne în viţă.

"Sa va faceti madularele voastre roabe ale neprihanirii, ca sa ajungeti la sfintenia voastra." (Romani
6:19)
Pentru a ajunge la sfintenie, este necesar de a face un pas înainte, un progres, o actiune constanta.
Cu cât crestinul înainteaza pe cararea cea strâmta, cu atât el se transforma în imaginea lui Isus Hristos
care traieste în el si-l conduce. El nu poate sa se multumeasca cu atitudinea de autosatisfactie.
Cu Hristos, el este chemat sa fie sfânt, sa combata victorios slabiciunile, imperfectiunile sale, pâna la
revenirea Lui.
"Cine este sfânt sa se sfinteasca si mai departe !", spune scriptura în Apocalipsa 22:11. A fi sfânt, în
ochii nostri, sau comparându-ne cu altii, nu înseamna ca noi suntem si în ochii lui Dumnezeu, de unde
invitatia de a ne sfinti în continuare. Cu cât ne apropiem de Dumnezeu, cu atât vedem mai bine în noi
însine.
Sfintirea nu este aplicarea unei morale, a unor porunci omenesti impuse : "Nu lua, nu gusta, nu atinge
cutare lucru !"(Coloseni 2:21). Totusi, Biblia ne îndeamna sa ne purificăm (curăţăm) :
"Sa ne curatam de orice întinaciune a carnii si a duhului."(2Corinteni 7:1)
"Curaţaţi-va inima... " Iacov 4:8
Când Isus a curatat pe lepros, aceasta a însemnat totodata, disparitia leprei cât si posibilitatea celui
vindecat de a putea locui din nou în societate. De aceea ei erau declarati "curatati", si nu doar, "vindecati."
Astfel Isus ne-a curatat inimile prin sacrificiul Sau si ne-a permis sa intram liberi în prezenta lui
Dumnezeu. Prin Isus " si unii si altii avem intrarea la Tatal într-un Duh."(Efeseni 2:18)
A ramâne în prezenta lui Dumnezeu necesita mentinerea unei vieti curate :
"Sa ne apropiem... cu inimile stropite si curatate de un cuget rau."(Evrei 10:22)
Isus a atentionat pe cei care cheama Numele Sau, fara a purta fructul unei vieti noi. "Nu oricine-Mi zice
"Doamne , Doamne !" va intra în Imparatia cerurilor, ci cel ce face voia Tatalui Meu care este în
ceruri."(Matei 7:21)
Deci, ce trebuie sa facem pentru a împlini voia lui Dumnezeu ?
"Voia Tatalui Meu este ca oricine vede pe Fiul si crede în El sa aiba viata vesnica." (Ioan 6:40)
Este deasemenea scris : "VOIA LUI DUMNEZEU este sfintirea voastra" (1Tesaloniceni 4:3)
Aceasta dorinta a lui Dumnezeu este un îndemn spre sfintire :
- "Sa va feriti de curvie" (1Tesaloniceni 4:3)
- "Dumnezeu nu ne-a chemat la necuratie" (1Tesaloniceni 4:7)
Fiecare are o responsabilitate. Dumnezeu vrea sfintirea "voastra". De comportamentul vostru
personal se intereseaza Dumnezeu. Citind Cuvântul lui Dumnezeu "ati învatat .... cum sa va purtati si sa
fiti placuti lui Dumnezeu."(1Tesaloniceni 4:1) Dupa ce ati înteles, e necesar de a pune în practica "voia
lui Dumnezeu, cea buna, placuta si desavârsita."(Romani 12:2)
"Va rugam si va îndemnam, în Numele Domnului Isus, sa sporiti tot mai mult în privinta aceasta."
(1Tesaloniceni 4:1)
Sfintirea nu este o atitudine pasiva, asteptând totul de la Domnul. Ea necesita deasemenea dorinta
arzatoare a crestinului de a asculta instructiunile biblice în legatura cu conduita în Biserica Dumnezeului
cel viu.(1Timotei 3:15)
"Multumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru ca, dupa ce ati fost robi ai pacatului, ati ascultat acum din
inima de dreptarul învataturii pe care ati primit-o."(Romani 6:17)
Aceasta alianta, a vointei crestinului de a dori ceeace Dumnezeu doreste, si a credintei sale în
actiunea lui Hristos în el, are ca rezultat sfintirea, înaintarea perseverenta din progres în progres
spre sfintenie.
Nu numai ca Dumnezeu vrea sfintirea noastra, ci El se si ofera sa ne sfinteasca în întregime, daca
acceptam sa-L lasam sa actioneze în noi. El însusi lucreaza în acest sens, îndeplinind astfel dorinta inimii
care traieste pentru Domnul său.

FIINTA VOASTRA TOATA INTREAGA

"Dumnezeuul pacii sa va sfinteasca El însusi pe deplin; si duhul vostru, sufletul vostru si trupul
vostru, sa fie pazite întregi, fara prihana, la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Cel ce va chemat este
credincios si va face lucrul acesta. (1Tesaloniceni 5:23-24)
Dumnezeu iubeste omul pe deplin si vrea sa-l binecuvinteze în toata fiinta, compusa din cele trei
elemente :
DUHUL - SUFLETUL - TRUPUL

DUHUL

Prin el noi avem cunostinta de Divin, de eternitate si de infinit.
"Insusi Duhul adevereste împreuna cu duhul nostru ca suntem copii ai lui Dumnezeu."(Romani 8:16)
Cei care nu cred, nu au aceasta marturisire. Ei sunt morti spiritual, fara legatura cu Dumnezeu. Cei care
apartin lui Hristos, au Duhul lui Dumnezeu în ei, adica Duhul lui Hristos. Romani 8:9 Duhul lui
Dumnezeu locuieste în crestin ( Romani 8:11) si "aratarea Duhului se da fiecaruia."(1Corinteni 12:7)
Când Duhul Sfânt se manifesta în noi, prin vorbirea în limbi se face legatura cu Dumnezeu. Este scris
ca "cine vorbeste în alta limba nu vorbeste oamenilor, ci lui Dumnezeu ; caci nimeni nu-l întelege si cu
Duhul el spune taine."(1Corinteni 14:2)

SUFLETUL

Este constinta fiecaruia. Este fiinta noastra interioara, cu inteligenta sa, sentimentele sale vointa sa,
caracterul sau. Isus Hristos a pus în evidenta VALOAREA SUFLETULUI prin cuvintele :
"Si ce ar folosi unui om sa câstige toata lumea, daca si-ar pierde sufletul ?"(Matei 16:26)
Pe acesta, a venit Isus sa-l salveze.
Sufletul continua de a exista dupa moarte corpului. El este din alta lume, decât cea materiala.El poate
sa fie pierdut sau salvat, de a ramâne în întuneric, sau sa vina la lumina lui Hristos.

TRUPUL

Prin el suntem constienti de lucrurile vizibile ale materiei. El poate sa fie un instrument pentru a face
binele sau a face raul.
Astfel "limba este un mic madular .... nici un om n-o poate îmblânzi. Cu ea binecuvântam pe Domnul
si Tatal nostru si tot cu ea blestemam pe oameni, care sunt facuti dupa asemanarea lui Dumnezeu."(Iacov
3:5-9)
Din pacate trupul se poate deregla si ne face sa suferim. Ii acordam mult timp pentru a-l hrani, a-l
îmbraca, a-l îngriji, de a-l spala.... Pentru a-l transporta s-a inventat bicicleta, motocicleta, masina, trenul,

avionul...
Pentru a-l vindeca, trebuie medici, farmacisti, spitale.... Pentru a-l adaposti : case, caravane, etc.
Hristos ne-a învatat ca răul nu are originea în trup ci în suflet. "Nu ce intra în gura spurca pe om....
caci din inima ies gândurile rele."(Matei 15:11 si 19) Conflictul dintre dorinta de a placea lui Dumnezeu
si poftele dereglate ale simturilor fizice, alimentate de gânduri rele, face parte din lupta între duh si firea
pamânteasca.
"Umblati cârmuiti de Duhul si nu împliniti poftele firii pamântesti."(Galateni 5:16) Eliberarea de sub
stapânirea firii pamântesti este o posibilitate care ne-a fost data prin legea duhului de viata în Isus
Hristos.(Romani 8:2)
"Daca prin Duhul, faceti sa moara faptele trupului, veti trai."(Romani 8:13) Bineânteles ca este vorba
despre faptele rele ale trupului.
Dumnezeu sfinteste El însusi fiinta noastra întreaga si ne cere sa ne sfintim. Nu exista
contradictie caci actiunea lui Dumnezeu nu este posibila decât cu voia omului. Dumnezeu nu ne
sfinteste prin forta. El respecta libertatea noastra.

VOINTA CRESTINULUI
DEZBRACAREA

Primul aspect al începutului vietii crestine este dezbracarea.
Inainte de a însamânta gradina cu seminte bune, pamântul trebuie sapat, grapat, curatat. Buruienile
trebuie scoase de la început.
"Sa ne dezbracam, dar, de faptele întunericului."(Romani 13:12)
"Ati fost învatati.... sa va dezbracati de omul cel vechi care se strica dupa poftele înselatoare."
(Efeseni 4:21-22)
Normal crestinul stie "sa deosebeasca binele si raul" (Evrei 5:14) fara a fi necesar de a-i spune "nu
face asta." Dar adeseori cunoasterea nu este suficienta si de aceea învataturile biblice sunt ca niste
panouri indicatoare, aratând "sens interzis".
Despre limbaj :
- "Lasati-va de minciuna." (Efeseni 4:25)
- "Nici un cuvânt stricat sa nu va iasa din gura." (Efeseni 4:29)
- "Nu va vorbiti de rau unii pe altii." (Iacov 4:11)
- "Din aceeasi gura iese si binecuvântarea si blestemul ! Nu trebuie sa fie asa fratii mei !"
Iacov 3:10)
- "Lasati-va de toate aceste lucruri : de clevetire, de vorbe rusinoase care v-ar putea iesi din
gura." (Coloseni 3:8)
Despre munca :
- " Nimeni sa nu fie cu viclesug si cu nedreptate în treburi fata de fratele sau." (1Tesal. 4:6)
- " Cine fura sa nu mai fure." (Efeseni 4:28)

Despre comportament :
- "Nu va îmbatati de vin, aceasta este destrabalare" (Efeseni 5:18)
- "Lasati-va de .... mânie, vrajmasie, rautate." (Coloseni 3:8)
- "Omorâti.... curvia, pofta rea, lacomia." (Coloseni 3:5)
- "Sa nu fiti iubitori de bani." (Evrei 13:5)
- "Nu iubiti lumea, nici lucrurile din lume." (1Ioan 2:15)
- "Sa nu va potriviti chipului veacului acestuia." (Romani 12:2)

Aceasta lista s-ar putea prelungi. Toate instructiunile lui Dumnezeu se gasesc în Noul Testament. Dar,
având toate cunostintele despre aceste învataturi, inima omului nu se transforma, cu toata bunavointa de a
îndeparta răul si de a face binele.
Legea, cu toate obligatiile sale, nu a transformat omul. Ea a pus pur si simplu în lumina incapacitatea
omului de a se schimba fara ajutorul lui Dumnezeu.
Dar astazi, sub har, dezbracarea de tot ce este rău a devenit posibila, în Hristos.

LEPADAREA DE SINE

Dezbracarea, nu înseamna numai abandonarea proastelor obiceiuri, pasiunilor, al raului sub toate
formele. Hristos ne cere mai mult.
"Daca voieste cineva sa vina dupa Mine, sa se lepede de sine." (Matei 16:24)
In primul rând Isus invita de a-L urma pe El. In al doilea rând, El pune conditia : de a se lepada de
sine. Separarea celor doua este imposibila. Cererea Sa, poate sa ne sperie la prima vedere. Dar nu trebuie
sa uitam ca Isus este dispus sa ne ajute de a trai conform dorintei Sale.
El ne cere prima data, consimtamântul de a renunta la obiceiurile noastre de viata si de a se conforma
dorintei Sale. Isus cunoaste ca în om dorm doi puternici dusmani. Unul se numeste MANDRIE si celalalt
EGOISM.
Lepadarea de EU-l nostru, înseamna a accepta a le combate, a le neutraliza, de a le învinge. Hristos
ne promite ca împreuna cu El, totul este posibil. (Ioan 15:5)

Dusmanul - MANDRIE

Evanghelistul tigan, Gypsy SMITH, de origine engleza, punea în garda împotriva celor trei forme de
mândrie : al rasei, al pozitiei sociale, al înfatisarii.
- Mândria rasiala

Prin natura, noi suntem legati de nationalitatea noastra, de rasa, sau de comunitatea noastra. Noi
suntem mândrii si adeseori ne consideram superiori celor care nu sunt ca noi. Aceasta mândrie de a dori
sa fim superiori altora, este radacina rasismului si a neântelegerii între oameni.
Aceasta, nu poate sa existe în inima urmasilor lui Hristos. Desigur, noi trebuie sa iubim poporul si
originea noastra ; dar renuntarea de a se prea- mări, va evita umilirea, stapânirea si desconsiderarea
celorlalti.

- Mândria pozitiei sociale

A dori primul loc, a cauta onorurile este o alta forma a mândriei, care poate face din om un tiran în
loc de un servitor.
"Oricare va vrea sa fie mare între voi, sa fie slujitorul vostru si oricare va vrea sa fie cel dintâi între
voi, sa fie robul tuturor." (Marcu 10:44)

- Mândria înfatisarii

Este cautarea de a fi placut la vedere, de a fi remarcat de altii. Putem sa ne umflam pieptul vorbind
despre victoriile noastre, de bogatiile sau saracia noastra, de cunostintele sau necunostintele noastre. Totul
este relativ, si depine în comparatie cu cine ne glorificam. (Galateni 6:4)
Astfel pe neasteptate, mândria se trezeste în noi si se instaleaza ca stapân. Isus Hristos ne cere sa o
scoatem afara si de a o înlocui cu smerenia, caci "Dumnezeu sta împotriva celor mândri, dar celor smeriti
le da har." (1Petru 5:5)
Apostolul Pavel a facut experienta victoriei asupra lui însusi si a exprimat-o prin aceste cuvinte :
"Nu mai traiesc eu, ci Hristos traieste în mine." (Galateni 2:20)

Dusmanul - EGOISMUL

In lumea de astazi, unde trebuie sa luptam mult pentru a ne câstiga viata, fiecare se gândeste la
propriile interese, solidaritatea sufera chiar si în mijlocul crestinilor. Egoismul închide omul în el însusi
si-l face avar.
Biblia ne invita sa traim o viata închinata serviciului pentru aproapele nostru si a lui Isus Hristos.
Filipeni 2:4 : "Fiecare din voi sa se uite nu la foloasele lui, ci si la foloasele altora."
Filipeni 2:21 : "Cei drept, toti umbla dupa foloasele lor si nu dupa ale lui Isus Hristos."
Renuntarea la sine însusi, a face sa moara în sine toate formele de mândrie si egoism, pare
foarte greu. Sântem constienti de incapacitatea noastra de a domina si stapâni răul care ne
tenteaza.
Singura putere care poate sa ne elibereze de noi însine si sa ne faca victoriosi fata de înclinatiile
noastre rele, este cea a lui Isus Hristos. Fara ea , noi suntem sortiti esecului.
"Despartiti de Mine nu puteti face nimic,"spune Isus (Ioan 15:5)

IMBRACAREA
CU OMUL CEL NOU

Viata noua în Hristos, se explica printr-o moarte si o înviere. La moartea "vechiului om", adica
renuntarea la vechiul mod de viata, la practicarea pacatului, urmeaza învierea "omului nou", angajat cu
Hristos de a trai o viata sfânta.
Dupa dezbracarea de zdrentele vechi si murdare a fiului risipitor, se face îmbracarea cu haine curate si
noi, daruite de Tatal.(Luca 15:2)
Caci, smulgerea buruienilor dintr-o gradina nu este suficienta, pentru a avea legume sau flori. O data
terenul curatat, trebuie însamântat cu seminte bune. La fel este si cu lucrarea de transformare a omului

dupa imaginea lui Hristos.
La moartea fata de păcat, crestinul primeste în sufletul său, prin Duhul Sfânt, o viata cu totul noua,
spre gloria lui Dumnezeu.
Dumnezeu l-a "îmbracat cu omul cel nou, care se înnoieste spre cunostinta, dupa chipul celui ce l-a
facut." (Coloseni 3:10, Efeseni 4:21-24)
"Sa traim o viata noua." (Romani 6:4)
"Cele vechi s-au dus : iata ca toate lucrurile s-au facut noi." (2Corinteni 5:17)
Dar
o întreare se pune : "lucrurile vechi" si rele sunt cu adevarat disparute ? Lucrurile care se numesc mândrie,
gelozie, bârfa, egoism, cuvinte rusinoase, atitudini sau obiceiuri rele sau necurate, pasiunile.... au disparut
ele?
Crestinii din Colos aveau înainte de convertirea lor, numeroase vicii, pe care apostolul Pavel le
enumera în scrisoarea care le este adresata. El le aminteste ca "ODINIOARA,.... traiati în aceste pacate."
Apoi, el continua " ACUM, lasati-va de TOATE aceste lucruri : de mânie, de vrajmasie, de rautate, de
clevetire, de vorbe rusinoase.... " (Coloseni 3:7-8)
Sa fim corecti cu noi înşine. Traim noi înca în pacatul de altadata ?
Devenit în Hristos "O FAPTURA NOUA", (2Corinteni 5:17), crestinul practica lucrurile bune, din
lista care priveste aproapele :
Coloseni 3:12 : "Imbracati-va cu o inima plina de îndurare, cu bunatate, cu smerenie, cu
blândete, cu îndelunga rabdare."
Efeseni 4:32 : "Fiti buni unii cu altii, milosi si iertati-va unul pe altul, cum v-a iertat si Dumnezeu pe
voi în Hristos."
Romani 12:10 : "Iubiti-va unii pe altii cu o dragoste frateasca."
Galateni 6:2 : "Purtati-va sarcinile unii altora si veti împlini astfel Legea lui Hristos."
1Petru 5:5 : "Toti, în legaturile voastre sa fiti împodobiti cu smerenie."
Galateni 6:10 : "Sa facem bine la toti si mai ales fratilor în credinta."
Punerea în practica a acestei vieti noi este posibila doar cu ajutorul lui Isus Hristos, caci El nu a venit
pentru a condamna omul, ci pentru a-i comunica VIATA. "Cine ma urmeaza pe Mine nu va umbla în
întuneric, ci va avea lumina vietii",spune Isus. (Ioan 8:12)
Rezultatul acestei vieti este dragostea. Aceasta viata, El o daruieste prin Duhul Sfânt. Pentru ca
lucrarea Sa sa fie posibila în noi, trebuie sa dorim sa-L lasam sa lucreze în noi, caci El nu actioneaza
separat de noi,fara noi, ci cu noi.

ROADA DUHULUI

"Invatatura ROADEI DUHULUI este o veste buna între toate : Hristos care locuieste în noi poate sa
împlineasca o lucrare pe care noi nu am fi putut niciodata s-o facem bazându-ne pe propriile forte. O
umblare constanta cu Hristos poate sa transforme pe cei mai slabi dintre noi în imaginea Sa ; si oamenii
vor începe sa vada în noi putin din acest control minunat, al acestui echilibru divin în toate împrejurimile
care a fost întotdeauna pecetea sfânta a Fiului Omului. Forta interioara nu provine din noi ci din Hristos."
Donald GEE
"Roada Duhului, este dragostea"
Galateni 5:22
Nu este rodul nostru, ci al Duhului Sfânt.
Acest rod este la baza sfintirii, este firul conducator. 1Ioan 4:8

Legea universala a lui Dumnezeu este dragostea, caci
"DUMNEZEU ESTE DRAGOSTE"

Un învatator al Legii a întrebat pe Isus pentru a-L ispiti :
"Invatatorule, care este cea mai mare porunca din Lege ?" Isus i-a raspuns : "Sa iubesti pe Domnul,
Dumnezeul tau, cu toata inima ta, cu tot sufletul tau si cu tot cugetul tau. Acasta este cea dintâi si cea mai
mare porunca. Iar a doua, asemenea ei, este : Sa iubesti pe aproapele tau ca pe tine însuti. In aceste doua
porunci se cuprinde TOATA LEGEA si Prorocii."(Matei 22:35-40)
Apostolul Pavel reaminteste aceasta, scriind :
Cine iubeste pe altii a împlinit Legea. De fapt : Sa nu preacurvesti, sa nu furi, sa nu faci nici o
marturisire mincinoasa, sa nu poftesti si orice alta porunca mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta :
SA IUBESTI PE APROAPELE TAU CA PE TINE INSUTI. Dragostea nu face rau aproapelui, dragostea
deci este IMPLINIREA LEGII." Romani 13:8-10
A se sfinti, înseamna A IUBI PE DUMNEZEU si pe APROAPELE SAU. Daca iubesc pe aproapele
meu, nu-l voi omorâ, nu-l voi fura, nu voi pofti dupa bunurile sale, nu-l voi insulta, nu-l voi vorbi de rau,
etc....
Multi oameni spun : "Eu nu fac rau la nimeni" si se gândesc ca sunt oameni de bine, oameni care nu
au nevoie de pocainta.
Dragostea este mai mult decât aceasta. Cunoastem exemplul dat de Isus, despre omul ranit, pe
jumatate mort, abandonat de tâlhari pe drumul care cobora din Ierusalim la Ierihon. Un preot si un levit au
trecut pe lânga el. Ei nu au facut nimic, ci l-au lasat în suferinta, fara a-i da ajutor. Dar, un samaritean care
era în calatorie, s-a apropiat si i-a legat ranile. El a practicat dragostea dupa învatatura lui Dumnezeu.
In anul 1940, armata germana a invadat Franta. La Reims, pe când trupele dusmane se apropiau,
lucratorii de la drumuri si poduri reparau un canal. Un scafandru, numit Ernest, se afla în apa, în canal, iar
alti doi lucratori manevrau pompa care alimenta cu aer pe colegul lor. Deodata, doua avioane au trecut
deasupra orasului, lasând o ploaie de bombe. Cei doi muncitori au încetat sa mai pompeze aer si au fugit
sa se adaposteasca, lasând pe Ernest în fundul canalului, cu riscul de a se asfixia. Observând scena, tatal
meu, un adevarat crestin, cu o credinta neclintita în Isus, nu a ezitat nici un moment sa vina în ajutorul
scafandrului. Din toate puterile sale, el a facut sa functioneze pompa de aer. Pe când bombele explodau în
jurul lui peste oras, el a multumit lui Dumnezeu ca l-a protejat, repetând în sinea lui aceasta promisiune
sfânta :
"O mie sa cada alaturi de tine, si zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia." Dumnezeu l-a
ocrotit. Datorita curajului sau, a dragostei pentru aproapele si a credintei sale, tatal meu a salvat pe Ernest
de la moarte.
Dragostea înseamna a face bine. "Cine stie sa faca bine si nu face, savârseste un pacat." Iacov 4:17
"Oricine face pacat face si FARADELEGE" (1Ioan 3:4) si
"Dragostea este IMPLINIREA legii" (Romani 13:10)
Este usor de înteles ca, a nu iubi, înseamna a pacatui.De multe ori exista atitudini care arata lipsa de
dragoste, cum precizeaza apostolul Pavel, în Romani 14:13-15 :
"Judecati sa nu faceti nimic care sa fie pentru fratele vostru o piatra de poticnire.... daca faci ca fratele
tau sa se mâhneasca din pricina unei mâncari, nu mai umbli în dragoste !"
DRAGOSTEA este rezumatul sfinteniei.
DRAGOSTEA este un întreg program de viata. Este baza vietii Bisericii. Prin absenta dragostei,
comunitatile crestine slabesc, se faramiteaza.
Cuvântul "DRAGOSTE" sau "CARITATE" este traducerea din cuvântul grec "AGAPE", care
înseamna :
1. dragostea lui Dumnezeu faţă de om
2. dragostea omului pentru Dumnezeu
3. dragostea, chiar fata de dusmani.
DRAGOSTEA este cel mai mare lucru. (1Corinteni 13:13) Nu este de mirare ca apostolul Pavel îi

consacra un capitol întreg. El precizeaza ca, ceeace este, fara dragoste nu este nimic, ceeace se face, fara
dragoste nu foloseste la nimic si apoi ne invita sa o cautam. 1Corinteni 13:4-8 si 14:1
Este usor de a iubi pe cei ce ne iubesc, pe cei ce ne sunt simpatici, care sunt buni cu noi, care sunt din
familia, poporul sau rasa noastra. Dar, Hristos ne antreneaza mult mai departe.
"Daca iubiti numai pe cei ce va iubesc, ce rasplata mai asteptati ? Nu fac asa si vamesii ? Si daca
îmbratisati cu dragoste numai pe fratii vostri, ce lucru neobisnuit faceti ? Oare pagânii nu fac la fel ?"
(Matei 5:46-47)
DRAGOSTEA, RODUL DUHULUI, depaseste limitele dragostei umane obisnuite.
Hristos o precizeaza :
"Eu va spun : iubiti pe vrajmasii vostri, binecuvântati pe cei ce va blesteama, faceti bine celor ce va
urasc si rugati-va pentru cei ce va asupresc si va prigonesc, ca sa fiti fii ai Tatalui vostru care este în
ceruri." (Matei 5:44-45)
"Eu nu-ti zic pâna la sapte ori, ci pâna la saptezeci de ori câte sapte," spune Isus lui Petru. (Matei
18:22)
Aceasta ni se pare IMPOSIBIL de a înfaptui. Totusi, daca Hristos ne-o spune, înseamna ca împreuna
CU EL, totul este posibil.
Am auzit multe marturii de ale crestinilor, care au iertat dusmanilor lor. Nu voi cita decât exemplul lui
Alfredo. In timpul unei batalii, tatal sau a fost omorât si Alfredo a jurat ca se va razbuna pe criminalii
tatalui sau. Câtiva ani mai târziu, el s-a predat Domnului, apoi a devenit predicator al Evangheliei. Si, iata
ca într-o zi, ajunge la Madrid, invitat de o biserica. In momentul când predica Cuvântul lui Dumnezeu, a
vazut intrând în biserica pe acel ce altadata îi omorâse tatal. Cei din biserica, cunoscându-l, se întrebau ce
se va întâmpla. Alfredo, cu calm, ia în mâna Biblia si se adreseaza înaintea tuturor, celui ce i-a omorât
tatal, spunându-i : "Altadata, am jurat ca daca voi reveni la Madrid, va fi pentru a te omorâ. Astazi,
priveste, nu am un pistol în mâna ci Cuvântul lui Dumnezeu. Te iert si Dumnezeu sa te binecuvinteze."
"Dragostea lui Dumnezeu a fost turnata în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat."
(Romani 5:5)
Pentru a avea roada Duhului Sfânt, nu este posibil decât în strânsa legatura cu Isus Hristos.
Sfintirea se manifesta în practicarea dragostei fratesti si nu doar prin formele unei religiozitati
exterioare.
Am calatorit în 34 de ţări. Am întâlnit crestini cu practici diferite, bazându-se pe textele biblice. Dar
faptul cel mai remarcabil, este ca ei erau toti uniti printr-o dragoste frateasca.
In India, ei se dscalta înainte de a intra în biserica sau înainte de a se ruga. (Exod 3:5) In Calabria, în
sudul Italiei, fratii nu poarta cravate, caci pentru ei aceasta este un semn lumesc. (1Ioan 2:15 si Romani
12:2) La Sao Paolo, în Brazilia, la intrarea în biserica se afla o stiva de dantele de culoare alba. Inainte de
a intra pe usa bisericii, fiecare crestina îsi ia o dantela pentru a-si acoperi capul si o restituie la plecare.
(1Corinteni 11:6-10) In SUA, precum si în tarile anglo-saxone, a bea vin este interzis. (Efeseni 5:18)
Lista s-ar putea prelungi. Toate aceste actiuni si obiceiuri, exprima dorinta fiecaruia de a placea lui
Dumnezeu.
In plus de toate acestea, cea mai importanta este DRAGOSTEA, cum spune apostolul Pavel :
daca "n-as avea DRAGOSTE NU SUNT NIMIC." (1Corinteni 13:2)
Isus nu a reprosat farisenilor ca merg la sinagoga, nici ca dau zeciuiala, nici ca practica legile
evreiesti, ci faptul de a nu trai fiecare LEGEA DRAGOSTEI lui Dumnezeu î relatiile cu aproapele. El le-a
facut reprosuri pentru rautatea inimii lor :
"Voi dati zeciuiala.... si dati uitarii dreptatea si dragostea de Dumnezeu." (Luca 11:42)
A merge la biserica, a da bani, a lauda pe Dumnezeu, a cânta cântari de lauda, a lua Cina, sunt practici
recomandate în Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu trebuie sa uitam ca în FIECARE ZI, marturisirea noastra
trebuie traita IN DRAGOSTE FRATEASCA.
Daca acest echilibru nu exista, trebuie cerut iertare cu umilinta lui Dumnezeu si sa ne schimbam
atitudinea, bazându-ne pe ajutorul Domnului nostru.
Relatia noastra cu Dumnezeu, trebuie sa fie, înainte de toate, bazata pe DRAGOSTE.
Dar, "daca zice cineva : "Eu iubesc pe Dumnezeu", si uraste pe fratele sau este un mincinos..." caci
logica spirituala este "cine iubeste pe Dumnezeu, iubeste si pe fratele sau" 1Ioan 4:20-21

Isus înviat, întâlneste pe Petru, cel care l-a tagaduit si îi pune aceasta întrebare de trei ori :
"Petru AGAPASME ?" adica "MA IUBESTI TU ?" Aceasta este toata întrebarea . Isus Hristos a dorit
prin aceasta conversatie cu Petru cel pocait sa-l faca sa înteleaga ca dragostea lui fata de Isus va determina
credinciosia lui viitoare de a-l urma cu demnitate.
Cu cât vom iubim mai mult pe Hristos, cu cât mai mult ne vom lipi de El, mai mult vom dori sa-I
placem.
"Prea iubitilor, sa ne iubim unii pe altii; caci DRAGOSTEA ESTE DE LA DUMNEZEU. Si oricine
iubeste este nascut din Dumnezeu si cunoaste pe Dumnezeu." 1Ioan 4:7
Cheia unei vieti noi si fericite cu Hristos se gaseste în primul rând în practicarea dragostei pentru El,
SI pentru fratii si surorile în credinta.
"Traiti în dragoste, dupa cum si Hristos ne-a iubit." (Efeseni 5:2)

SA FIM ATENTI
SA NU NE INSELAM SINGURI

"Fiti împlinatori ai Cuvântului, nu numai ascultatori, înselându-va singuri. Caci daca asculta cineva
Cuvântul si nu-l împlineste cu fapta, seamana cu un om, care îsi priveste fata fireasca într-o oglinda, si,
dupa ce s-a privit, pleaca si uita îndata cum era." Iacov 1:22-24
Pentru a uita cine suntem, ne ascundem adesea realitatea, folosind argumente care nu sunt aprobate de
Domnul. Este periculos de a ne însela singuri de gravitatea pacatului, considerând anumite greseli
scuzabile si practicabile, fara a ne considera vinovati.
- "Acest crestin, le face deasemenea, deci pot sa le fac si eu." O astfel de gândire - si altele la fel reflecta o dispozitie a inimii cautând sa scuze ce este rau, în loc de a se stradui de a se asemana cu
Stapânul. Urmând calea tolerarii pacatului în viata noastra riscam grav de a ne îndeparta de Hristos si de a
cadea.
"Sa pastrezi credinta si un cuget curat, pe care unii l-au pierdut si AU CAZUT din credinta."
(1Timotei 1:19)
Biblia ne pune în garda împotriva faptului de a ne gasi departe de Hristos la revenirea Sa.
"Copilasilor, RAMANETI IN EL, pentru ca atunci când Se va arata El, sa avem îndrazneala si, la
venirea Lui, sa nu ramânem de rusine si despartiti de El.(1Ioan 2:28)

TENTATIILE

Tentatiile nu sunt departe de noi în aceasta lume unde pacatul este în continua crestere. A se izola, nu
este o solutie pentru a le evita.
Isus s-a rugat pentru ucenicii sai si a spus în rugaciunea Sa, de pe Muntele Maslinilor : Tata ....."Nu
te rog sa-i iei din lume, ci sa-i pazesti de cel rau." (Ioan 17:15)
Domnul Isus, însusi "In toate lucrurile a fost ispitit ca si noi, dar fara pacat." (Evrei 4:15) Ispita nu
este pacatul, dar pacatuim cazând in ispita. De aceea, Isus spune :

"Vegheati si rugati-va ca sa nu cadeti în ispita ; Duhul este plin de râvna, dar trupul este neputincios."
(Marcu 14:38)
Când Eva si Adam au fost ispititi, ei nu au chemat pe Dumnezeu pentru a respinge oferta diavolului
si, ei au cazut.
Hristos s-a rugat adesea, în desert, la Ghetsimani si la Cruce. Adesea, El urca pe munte singur,
rugându-se lui Dumnezeu. El este exemplul nostru. Sa-l imitam si sa ne rugam. Forta noastra o scoatem
din rugaciune, în comuniunea cu Dumnezeu, pentru a fi învingator asupra pacatului.
Intr-o zi, un frate, nu de mult timp botezat, a fost provocat de catre un prieten mai vechi, care l-a
insultat pentru a se bate cu el. El a simtit dorinta arzatoare de a întoarce rău pentru rău si de a-l lovi.El si-a
spus în sine : "Doamne, daca ai putea sa-mi dai 5 minute de permisiune !" Dar o data ce Hristos i-a
schimbat viata, stia ca este imposibil. Deci, nu a raspuns la insulte si a realizat ca trebuie sa fi mai tare
pentru a suporta insultele, decât pentru a raspunde la ele. Când suntem în comuniune cu Hristos, putem
spune :
"Pot totul în Hristos, care ma întareste." (Filipeni 4:13)
Dar, când ne departam de Hristos, cadem, ne întoarcem înapoi la proastele obiceiuri dinainte, la
ceeace am vomitat, cadem în practicarea pacatului, devenim la fel ca mai înainte.

CUM SA INVINGEM
ISPITITORUL ?

Vicleniile diavolului nu trebuie subestimate. El este adversarul sufletelor noastre si el cauta sa ne
întoarca de la credinta si sa ne duca într-o stare de decadere constanta, în pacat.
De aceea Sfânta Scriptura ne invita cu insistenta de a îi rezista :
"Imbracati-va cu toata armura lui Dumnezeu, ca sa puteti tine piept împotriva uneltirilor diavolului."
(Efeseni 6:11)
"Supuneti-va dar lui Dumnezeu, împotriviti-va diavolului, si el va fugi de la voi." (Iacov 4:7)
Impotriviti-va lui cu sabia, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Spuneti "este scris !...." cum a facut Isus
când a fost ispitit de diavolul în desert.
Lupta cu puterea lui Hristos, este o lupta spirituala, în care victoria este declarata dinainte :
"Indrazniti, Eu am biruit lumea." Ioan 16:33
Când avem de-a face cu descurajari, teama, încercari, îndoieli care ne paralizeaza, critici rautacioase,
necazurile acestei lumi, tentatia bogatiilor sau revolta datorita saraciei, cu toate formele de ispite care ne
îndeparteaza de Isus, sa avem încredere în puterea lui Dumnezeu si sa spunem ca David în fata lui Goliat :
"Biruinta este a Domnului." (1Samuel 17:47)
Nu ascultati de potrivnicul sufletului vostru, nu tremurati înaintea lui, nu va înspaimântati de el, caci
HRISTOS IN VOI este mai puternic decât el. (Filipeni 1:28)
"Sa nu dati prilej diavolului." (Efeseni 4:27)
"Nu te lasa biruit de rău, ci biruie răul prin bine."(Romani 12:21)

CE SA FACEM
DUPA CE AM CAZUT ?

Daca fratele sau sora voastra au cazut în greseala, nu le aratati cu degetul, ci practicati sfaturile biblice

:

"Daca un om ar cadea deodata în vreo greseala, voi, care sunteti duhovnicesti, sa-l ridicati cu duhul
blândetii. Si ia seama la tine însuti, ca sa nu fii ispitit si tu." (Galateni 6:1)
"Fratilor, daca s-a ratacit vreunwl dintre voi de la adevar si-l întoarce un altul, sa stiti ca cine
întoarce pe un pacatos de la ratacirea caii lui, va mântui un suflet de la moarte si va acoperi o sumedenie
de pacate." (Iacov 5:19-20)
Daca voi însiva v/ati îndepartat de Hristos sau daca a-ti cazut în ispita lasând sa intre în inima voastra
gânduri rele, smeriti-va sub mâna puternica a Domnului. Spuneti-I lui tot. Daca veniti la lumina si daca
marturisiti totul cu adevar, El vă va redresa în prezenta Sa. El este avocatul nostru pe lânga Tatal. (1Ioan
2:1)
Invitati din nou re Domnul Isus sa traiasca în voi. Nu-l lasati afara când El bate la poarta inimii
voastre. (Apocalipsa 3:20) Si cu fermitate angajati-va de a conserva VIATA VOASTRA ASCUNSA CU
HRISTOS IN DUMNEZEU.
"DACA CINEVA SE CURATA DE ACESTEA,
VA FI UN VAS DE CINSTE, SFINTIT, FOLOSITOR
STAPANULUI SAU, DESTOINIC PENTRU ORICE
LUCRARE BUNA"
2 Timotei 2:21

VIATA DE BIRUINTA

A cunoaste răul care nu trebuie facut, si a avea dorinta de a nu-l face, nu ne da puterea de a-l învinge.
Noi însa stim ca este posibil de a iesi din strâmtorarea pacatului si de a avansa pe calea cea strâmta,
prin puterea lui Hristos.
De câte ori am auzit spunându-se : "Este peste puterile mele !" Aceasta marturisire a neputintei este
adesea întrebuintata pentru a justifica înfrângerile, obiceiurile,pasiunile. Stim ca nu este bine de a face
cutare sau cutare lucru în contradictie cu credinta sfânta, si totusi o facem, lasând sa se creada ca "nu este
din vina noastra." Sa fim cinstiti cu noi însine si sa ne recunoastem vinovati "că, oricine traieste în pacat,
este rob al pacatului", a spus Isus (Ioan 8:34) si "fiecare este robul lucrului de care este biruit." (2Petru
2:19)
Sa luam o pozitie de credinta în Hristos. Nimeni altul decât El POATE sa ne slobozeasca de toate
formele pacatului. Nu a spus El oare ?
"DACA FIUL VA FACE SLOBOZI VETI FI CU ADEVARAT SLOBOZI" (Ioan 8:36)
El nu ne da o falsa libertate sau o libertate aparenta. El ne face liberi CU ADEVARAT ! Viata
victorioasa este la îndemâna tuturor, chiar si a celor mai slabi. Stim ca Isus vrea sa ne ajute prin puterea
Sa. Pentru aceasta El ne cere de a trai de a trai în comuniune cu El, de a trai permanent în prezenta Sa, de
a nu ne îndeparta de El, de a pastra VIATA NOASTRA ASCUNSA CU EL IN DUMNEZEU.
PREZENTA SA IN NOI SI CU NOI ESTE CEA MAI MARE COMOARA PE CARE O AVEM si care
nu ne va fi niciodata luata.

El este cu noi IN TOATE ZILELE (Matei 28), nu pentru a fi spectator la greselile noastre, la lipsurile
noastre, la slabiciunile noastre, în vederea osândei, ci pentru A NE INTINDE O MANA, pentru a ne
scapa, pentru a ne scoate de pe calea cea rea pe care ne-am ratacit, sa ne elibereze de pacatul care ne leaga
înca si sa ne ajute sa purtam fructe.
SFINTIREA nu este nici grea nici imposibila, atâta timp cât suntem în legatura cu Hristos si ne
încredem în El. Trebuie sa spunem si noi ca apostolul Pavel :
"Noi suntem mai mult decât BIRUITORI, PRIN Acela care ne-a iubit."(Romani 8:37)
"Multumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poarta totdeauna cu carul lui de BIRUINTA în
Hristos." (2Corinteni 2:14)
"Că viata voastra ascunsa cu Hristos în Dumnezeu" sa fie o viata sfintita, învingatoare asupra
puterii pacatului si "Sa va faca sa va întariti în putere, prin Duhul Lui, în omul dinauntru."
(Efeseni 3:16)
"A Celui ce, prin puterea care lucreaza în noi, POATE SA FACA nespus mai mult decât cerem sau
gândim noi, a Lui sa fie slava în Biserica si în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor ! Amin"
(Efeseni 3:20-21)

CUPRINS

VIATA "VOASTRA"
VIATA VOASTRA ESTE
ASCUNSA CU HRISTOS
VIATA SFINTITA
FIINTA VOASTRA TOATA INTREAGA
VOINTA CRESTINULUI
IMBRACAREA CU OMUL CEL NOU
ROADA DUHULUI
SA NU NE INSELAM SINGURI
TENTATIILE
VIATA DE BIRUINTA

