Continuare...

“Cãci vã spun cã,
dacã neprihãnirea voastrã
nu va întrece neprihãnirea
cãrturarilor şi a fariseilor,
cu nici un chip nu veţi intra
în Împãrãţia Cerurilor!
Matei 5:20

A ne preocupa fiecare de familia noastrã poate fi natural; dacã noi
mergem înaintea lui Dumnezeu în neprihãnire vom face pentru copiii noştri mai
mult decât dacã le vom lãsa o mare avere. Sfinţenia vieţii unui tatã şi a unei
mame este cea mai frumoasã moştenire pentru copiii lor.
Pãrinţii neprihãniţi le lasã…
EXEMPLUL—cel mai bogat izvor de bunãstare. Sunt copii care recunosc
succesul lor în viaţã datoritã exemplului vãzut la pãrinţii lor.
REPUTAŢIA—oamenii pot avea despre noi o pãrere mai bunã doar pentru
cã suntem copiii unui om în care se puteau încrede; toţi copiii trebuie sã aibã
grijã sã pãstreze curat numele familiei lor.
RUGÃCIUNILE pãrinţilor— şi binecuvântarea lui Dumnezeu care se
împlinesc parte în timpul vieţii, parte în veşnicie.
INTEGRITATEA poate sã fie un mijloc de a mântui pe copiii noştri,. Dacã ei
vãd în viaţa pãrinţilor realitatea credinţei, vor avea şi ei dorinţa sã fie mântuiţi. “El binecuvinteazã casa celor neprihãniţi” (Prov 3:33)
Sr. Eva Barac
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MOTIVE DE RUGÃCIUNE
Pentru mãrturia Bisericii de pretutindeni
Pentru cei greu încercaţi prin boalã
Pentru cei bãtrâni şi cei în nevoie
Lista completã este afişatã în biroul Bisericii

Pentru cei care nu mai sunt cu noi la închinare
Pentru sãnãtatea spiritualã a familiilor din bisericã
Pentru cei care s-au ridicat pentru botez

Staţi gata dar, … îmbrãcaţi cu

PLATOŞA NEPRIHÃNIRII

PENTRU MAME:
Fiti binecuvântate!
Nu voi uita nicicând ce-n inimã s-a-ntipãrit…
E mama mea, e vocea ei ce m-a iubit!
...Când seara se lãsa încet, şi înspre casã alergam grãbit,
Ea m-aştepta şi îmi spunea: “Bine-ai venit!”
Bine-ai venit acasã, fiu iubit… Masa e-ntinsã, şi totul am pregãtit!
Te-am aşteptat sã vii, ştiind cã eşti obosit... Bine-ai venit acasã, fiu iubit!
...Şi astãzi tot alerg… Dar ştiu cã va veni o zi,
Când alergarea mea pe-acest pãmânt se va sfârşi!
Îl voi vedea pe Dumnezeu, ce-atât de mult m-a iubit!
...EL, îmi va spune cu glasul Lui: “Bine-ai venit!...
Bine-ai venit acasã, fiu iubit… Masa e-ntinsã, şi totul am pregãtit!
Te-am aşteptat sã vii, ştiind cã eşti obosit... Bine-ai venit acasã, fiu iubit!
...E searã, spre asfinţit…
Sunt tot mai aproape de Casã!
Sunt tot mai aproape de EL,
Când voi auzi vocea-I duioasã:
Bine-ai venit acasã, fiu iubit… Masa e-ntinsã, şi totu-i pregãtit!
Te-am aşteptat sã vii, ştiind cã eşti obosit... Bine-ai venit acasã, fiu iubit!
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PLATOŞA

În epistola apostolui Pavel cãtre Efeseni, cuvântul Domnului ne
aminteşte ce înseamnã a trãi în neprihãnire, ca şi fii ai luminii “dezbrãcaţi de
omul cel vechi” şi “îmbrãcaţi în omul cel nou, fãcut dupã chipul lui Dumnezeu,
de o neprihãnire şi sfinţenie pe care o dã adevãrul” (Efeseni 4:24). Suntem
atenţionaţi cã aici pe pãmânt ne aflãm într-o luptã spiritualã continuã. Pentru a fi
învingãtori în aceastã luptã noi trebuie sã îmbrãcãm toatã Armãtura lui
Dumnezeu şi aceasta include şi “platoşa neprihãnirii” (Efeseni 6:14).
Dar ce este NEPRIHÃNIREA? Ce importanţã area ea în relaţia noastrã
cu Dumnezeu? Cum poate ea sã ne ajute “împotriva uneltirilor diavolului”?

Armãtura lui Dumnezeu ne stã la dispoziţie; dacã ne îmbrãcãm cu ea în
lupta credinţei, atunci vom alunga duşmanul şi vom fi biruitori. A fi îmbrãcat cu
“platoşa neprihãnirii” înseamnã a avea un cuget curat, a trãi în “neprihãnirea
cerutã de Dumnezeu”. Noi avem de umblat în fiecare zi cu un cuget curat, deci
avem mare nevoie sã fim treji, sã fim veghetori. Atunci vom fi feriţi de ispite şi
ne vom bucura de pace.
Cuvântul lui Dumnezeu este cea mai bunã armã de împotrivire faţã de
duşman. Domnul Isus l-a biruit pe marele ispititor când în pustie se apropia de
El, cu Cuvântul lui Dumnezeu: “Este scris!” (Mat 4:4). Şi prin faptul cã El Însuşi a
fost ispitit prin ceea ce a suferit, poate sã vinã în ajutorul celor ce sunt ispitiţi
(Evrei 2:18) Acest cuvânt sã fie un îndemn zilnic care sã ne cãlãuzeascã “El poate
sã vinã în ajutor”! Ce îmbrãcãminte serioasã pentru toţi copiii lui Dumnezeu
care trebuie sã treacã în aceastã lume prin multe necazuri, primejdii şi
încercãri! Simţim mângâiere şi adãpost în Dumnezeu. Astfel, plini de Cristos,
îmbrãcaţi şi fericiţi, avem experienţa preţioasã cã aparţinem unui Dumnezeu al
pãcii şi cã El este scutul şi adãpostul nostru în tot timpul vieţii.
Pavel spune cã “Nimic nu ne va despãrţi de dragostea lui Cristos” (Rom
8:35-39). Deci, sã ţinem minte cã El nu a promis niciodatã ca vom scapa de necazuri; dar mângâierea noastrã este cã a spus cã niciodatã nu vom fi lãsaţi pe
dinafarã. Aşa cã trebuie sã-L chemãm în mijlocul necazurilor, şi niciodatã sa nu
întrebãm “De ce mi s-a întâmplat mie aceasta?”
Nu este suficient sã fim puternici în credinţã; trebuie sã o arãtãm în
luptã. Dumnezeu care ne oferã strategia şi armele pe care sã le folosim, ne va
da şi puterea necesarã, însã trebuie sã luptãm pentru moştenire. Lupta începe
în fiecare dimineaţã când ne deschidem ochii. Oricât de mari ar fi greutãţile
zilei, sã ne încredem în Domnul şi El ne va scoate la liman. “Mulţumiri fie aduse
lui Dumnezeu care ne poartã întotdeauna în carul Lui de biruinţã” 2 Cor 2:14

(Efeseni 6:11)

Conform dicţionarului explicativ al limbii române, NEPRIHÃNIREA este
o “calitate a ceea ce este fãrã prihanã, fãrã pãcat, fãrã vinã, pur…” Sursa: DEX '98
(1998). A fi fãrã prihanã, înseamnã a fi fãrã patã, fãrã defect, fãrã cusur, curat la
inimã, imaculat, drept. Oare îndeplinim noi aceste calitãţi? Care dintre noi
este fãrã pãcat şi “cine poate zice: ,,mi-am curãţit inima, sunt curat de pãcatul
meu?`` (Proverbe 20:9). În epistola cãtre Romani citim cã “...nu este nici un om
neprihãnit, niciunul mãcar.”(3:10), “cãci toţi au pãcãtuit, şi sunt lipsiţi de slava lui
Dumnezeu“(3:23).
DAR ATUNCI - unde este neprihãnirea noastrã? Unde o vom afla? Cãci
“dacã zicem cã n-avem pãcat, ne înşelãm singuri, şi adevãrul nu este în noi.” (1
Ioan 1:8). Dar slãvit sã fie Dumnezeu, “Neprihãnitul Tatã”, care în dragostea Lui
ne-a rânduit sã fim “…socotiţi neprihãniţi, fãrã platã, prin harul Sãu, prin
rãscumpãrarea, care este în Hristos Isus.” (Romani 3:24). Şi aceastã neprihãnire
ne este descoperitã nouã de Evanghelia lui Hristos ca şi “o neprihãnire, pe care
o dã Dumnezeu, prin credinţã şi care duce la credinţã “ (Romani 1:17).
Deci neprihãnirea aceasta este darul lui Dumnezeu pentru noi, fãrã
platã, şi aceasta nu pentru cã faptele noastre ne îndreptãţesc, ci pentru cã prin
harul Sãu am primit Evanghelia Adevãrului, şi astfel ne-am pus nãdejdea şi
credinţa în Isus Hristos cel “neprihãnit şi biruitor” (Zaharia 9:9). El ne-a spãlat în
sângele Lui spre iertarea pãcatelor noastre, ne-a pecetluit cu Duhul Sãu, şi ne-a
îmbrãcat în neprihãnirea Lui. Suntem dar acum o fiinţã nouã, vie, dupã chipul
Tatãlui, fiind “zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe cari le-a pregãtit
Dumnezeu mai dinainte, ca sã umblãm în ele.” (Efeseni 2:10).
Cât timp rãmânem în El şi El în noi, vom urma pilda Lui trãind în luminã,
dreptate, dragoste şi adevãr, şi aceasta nu prin puterea noastrã proprie ci prin
puterea Duhului Sãu care locuieşte în noi. Desigur, diavolul va unelti şi lupta va
continua, dar noi ştim cã NEPRIHÃNIREA pe care o avem în Hristos, ne este
platoşã şi scut pentru cã “oricine rãmâne în El, nu pãcãtuieşte” (1 Ioan 3:6).
Sã trãim dar în neprihãnirea Lui în fiecare zi, sã fim buni unii cu alţii, miloşi şi iertãtori, sã nu întristãm Duhul Sãu cel Sfânt ci sã ne pãstrãm curaţi dupã
cum “El este curat” (1 Ioan 3:3), conştienţi de faptul cã suntem ai Lui şi cã atunci
“când Se va arãta El, vom fi ca El; pentru cã Îl vom vedea aşa cum este. “(1 Ioan
3:2)
Fr. John Karaba

NEPRIHÃNIREA
“Caci El nu va lipsi de nici un bine pe cei ce duc o viata fara prihana” Ps. 84:12.
Neprihãnirea este un drum care cuprinde anumite bunuri pe care le vom primi:
SFINŢENIA—este un lucru bun, şi Dumnezeu ne-o va da fãrã platã. El ne
va da biruinţã asupra pornirilor noastre rele, asupra caracterului nostru şi
asupra obiceiurilor noastre.
SIGURANŢA deplinã a înfierii noastre— atât de preţuit este omul mântuit
încât este ridicat la rangul de “copil al lui Dumnezeu”
PÃRTÃŞIE STRÂNSÃ CU EL—în cunoştinţa adevãrului şi îndrãznealã în
ruãciune.
Ca sã primim aceste bunuri trebuie sã umblãm în neprihãnire. Sã nu fie
în noi nici prefãcãtorie, nici înşelãtorie. Sã mergem drept şi sã privim ţintã la
Domnul Isus: “Cel neprihãnit umblã în neprihãnirea lui, ferice de copiii lui dupã
el” (Prov 20:7)
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