L11 Cu Cristos în comunitate
Program de citire a Bibliei complementar studiului biblic Dumnezeu azi?
Duminică: Efes. 1 Luni: Efes. 2 Marți: Efes. 3 Miercuri: Efes. 4
Joi: Efes. 5 Vineri: Efes. 6 Sâmbătă: Apoc. 1
Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a
pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efes. 2:10
1. Preoți care jertfesc - 1 Petru 2:5 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.
Mandatul fundamental al preotului este cel de mijlocitor: să-L aducă pe Dumnezeu înaintea
oamenilor și pe oameni și nevoile lor înaintea lui Dumnezeu.
• În Cristos și bărbatul și femeia, copilul și bătrânul suntem preoți ai Dumnezeului Preaînalt.
Acționezi ca și preot (mijlocitor) în fiecare zi din viața ta?
• Dumnezeu așteaptă jertfa laudei, dărniciei și binefacerii de la noi. (Evrei 13:15, Filip. 4:18) Ce ai
adus astăzi ca jertfă? Ce îți propui pentru mâine? În vreme de pandemie poți aduce jertfa laudei lui
Dumnezeu Atotputernicul?
2. Ambasadori cu mesajul împăcării - 2 Cor 5:18-20 (NTR) Toate acestea sunt de la Dumnezeu,
Care, prin Cristos, ne-a împăcat cu Sine și ne-a dat mesajul împăcării: anume acela că Dumnezeu
era în Cristos, împăcând lumea cu Sine, nemaiținând în seamă păcatele oamenilor, și ne-a
încredințat nouă Cuvântul împăcării. Deci noi suntem ambasadori ai lui Cristos și, ca și cum
Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm, în Numele lui Cristos, împăcați-vă cu Dumnezeu!
Ca și ambasadori ai lui Isus Cristos avem însărcinarea de a chema oamenii să se împace cu
Dumnezeu și să devină partea a Împărăției.
• Sf. Augustin: „Evanghelizați, evanghelizați și dacă este nevoie folosiți și cuvinte!” Exemplifică viața
ta de zi cu zi mesajul harului mântuitor?
• Ferice de cei împăciuitori (făuritori ai păcii), căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! (Mat. 5:9) Cei
din jurul tău au nevoie de pacea lui Dumnezeu și tu poți fi puntea de legătură dintre nevoie și
împlinire.
3. Lumini strălucind în întuneric - Efes 5:8-11 Odinioară eraţi întuneric, dar acum sunteţi lumină în
Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în
neprihănire şi în adevăr. Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului şi nu luaţi deloc parte la
lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le.
Încă de la căderea din grădina Edenului și până în ziua judecății finale lumina și întunericul se
războiesc. Ca și copiii ai lui Dumnezeu suntem înrolați ca soldați în armata luminii.
• Bunătatea, neprihănirea și adevărul sunt roada luminii. Ce fel de pom roditor ești tu? Ce vorbește
viața ta în lumina bunătății, neprihănirii și adevărului celor ce te privesc?
• Nu compromite mărturia ta: nu amesteca lumina cu întunericul. Cât de luminoasă este viața ta azi?
4. Credință certificată prin acțiuni - Iacov 2:14-16 Fraţii mei, ce-i foloseşte cuiva să spună că are
credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare credinţa aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră
sunt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele şi unul dintre voi le zice: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi
săturaţi-vă!” fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?
Realitatea și adevărul din sufletul nostru se văd în mărturia și acțiunile de zi cu zi. Numai când
duhul, sufletul și trupul acționează în mod unitar dovedim cu adevărat că suntem copiii Tatălui
nostru ceresc.
Nu
suntem
mântuiți prin fapte bune ci pentru a face faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit
•
mai dinainte pentru a umbla în ele (Efes. 2:10). Cât de mult încerci să câștigi favoarea lui
Dumnezeu prin fapte bune?
• Când vezi nevoia din jurul tău acționează cu mărinimie ca un adevărat copil al Dumnezeului care
este dragoste. Dragostea înseamnă mai întâi de toate acțiune. Ia din ce este al tău și dăruiește
aproapelui tău!
Harul să fie cu toţi cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăţie. Amin. Efes. 6:24

