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TRĂIEȘTE
UMIL
AȘA CUM A TRĂIT ISUS (II)
VERSETUL
DE AUR
AL BISERICII
„Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea
Domnului este aproape.”
(Iacov 5:8)
.

„Învăţaţi de la Mine”, a spus Isus, „căci Eu sunt blând şi smerit
cu inima” (Matei 11:29).
A fi smerit înseamnă să ai o viață dedicată slujirii altora
Când a luat un lighean cu apă şi a spălat picioarele ucenicilor Săi, în ultima
noapte dinaintea crucificării Sale, această faptă a fost reprezentativă
pentru întreaga Lui viaţă. El a fost un slujitor al tuturor oamenilor.
Observând faptul că picioarele ucenicilor erau pline de praf, a luat imediat
ligheanul pentru a face ceea ce era necesar, în loc să aştepte pentru a vedea
dacă altcineva ar fi făcut acest lucru. Acea acţiune a simbolizat o viaţă
dedicată slujirii altora. Isus nu a aşteptat să fie rugat să facă ceva. El a văzut
nevoia şi a făcut ceea ce trebuia.
Când ești smerit nu te consideri superior față de cei inferiori ție
Isus a fost tovarăş apropiat cu cei din pătura cea mai de jos a societăţii şi a
trăit printre ei, ca egalul lor. Chiar dacă El a fost fără păcat şi desăvârşit,
niciodată nu i-a făcut pe alţii să se simtă jenant din cauza imperfecţiunilor
lor. El nu-şi dădea aere de superioritate când mergea din loc în loc cu
ucenicii Săi. De fapt, relaţia Lui cu ucenicii era atât de degajată, încât aceştia
se simţeau liberi să-L dojenească şi chiar să-I dea sfaturi (Matei 16:22;
Marcu 4:38; 9:5).
Smerenia este modul prin care îl lăsăm pe Dumnezeu să ne ridice
Tocmai pentru că Isus S-a smerit, de aceea Dumnezeu L-a ridicat la cea mai
înaltă poziţie din Univers (Filipeni 2:9). Aceia care merg cel mai departe pe
calea smereniei vor sta împreună cu Isus în slavă.
A fi smerit înseamnă să renunți la tot, chiar și la viață, de dragul lui
Dumnezeu
Umilinţa lui Isus este văzută, în toată splendoarea ei, în moartea Lui. Nu a
fost vreodată o judecată mai nedreaptă ca aceea prin care a trecut Isus.
Totuşi, El S-a supus în tăcere la răniri, insulte, nedreptăţi, înjosiri şi
batjocuri. El nu i-a blestemat pe duşmanii Lui, nici nu i-a ameninţat cu
răzbunare şi nici nu i-a chemat în ajutor pe îngerii Săi. El a renunţat la toate
drepturile Sale de Fiu al lui Dumnezeu.
Când ești smerit nu ai un spirit al judecății
Umilinţa lui Isus nu I-a permis să judece pe nimeni. Numai Dumnezeu este
Judecător al tuturor oamenilor; şi orice om care judecă pe altul ocupă, prin
această judecată, locul pe care singur Dumnezeu este autorizat să-l ocupe.
Ca om, pe Pământ, Isus a spus: „Eu nu judec pe nimeni” (Ioan 8:15). El a
încredinţat toată judecata Tatălui Său, iar noi vedem şi aici frumuseţea
umilinţei Lui.

Cum luăm Cina Domnului?
Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuşi, şi aşa să mănânce din pâinea
aceasta şi să bea din paharul acesta (1 Cor. 11:28).
A. Cu reverență
Nu putem lua Cina Domnului în chip nevrednic (1Corinteni 11:27-29),
cu lipsă de reverență, pentru că ar fi o jignire față de suferințele
Domnului, tortura fizică și batjocura de care a avut parte în locul nostru,
precum și de suferința spirituală, sufletească („Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”, Matei 27:46).
Dacă ne apropiem de Cina Domnului în chip nevrednic ne facem
vinovați de trupul și sângele Domnului și ne bem osânda, aducând
judecata și condamnarea lui Dumnezeu asupra noastră (1 Corinteni
11:27-29).
B. Evaluându-ne
Trebuie să reflectăm asupra situației noastre spirituale (1 Corinteni
11:28). Dacă ne trăim viața în păcat cu bună știință, asta înseamnă să
călcăm în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, să considerăm ca fiind lipsit de
valoare sângele prin care am fost spălați și să insultăm Duhul harului
(Evrei 10:26-29).
C. Având părtășie cu Domnul și cu alți creștini
Este subliniat faptul că Cina Domnului este o masă comună. În Faptele
Apostolilor 20:7, ucenicii se adunau pentru frângerea pâinii, nu o făcea
fiecare singur acasă. Când se adunau, se așteptau unii pe alții (1Corinteni
11:33) și mâncau din aceeași pâine, simbolizând faptul că sunt parte din
același trup (1Corinteni 10:17). Nu putem avea o relație cu Dumnezeu
fără să avem și unii cu alții. Cina Domnului întărește relația
credinciosului cu Dumnezeu și cu alți creștini.
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