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VERSETUL DE AUR AL BISERICII
„Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea
Domnului este aproape.”
(Iacov 5:8)
.

ÎNFRUNTĂ TEMERILE DIN VIAȚA TA
Credinţa şi faptele
(Marcu 4:35-41) Frica este o armă majoră pe care o folosește diavolul ca să
atace credința noastră. Frica încearcă să preia controlul emoțiilor noastre și să
ne paralizeze abilitatea de a crede. Din nou și din nou Isus a spus: „Nu vă
temeți.”
1. Amintește-ți de promisiunea lui Dumnezeu
Isus le-a spus ucenicilor: „Să trecem în partea cealaltă” (Marcu 4:35). De ce
uităm așa de repede ceea ce a spus Dumnezeu? Deoarece emoțiile noastre
strigă atât de tare încât ele copleșesc raționamentul liniștit al duhului nostru.
2. Amintește-ți că Domnul este cu noi
Dumnezeu este cu noi atunci când soarele strălucește sau atunci când furtuna
este furioasă. Dumnezeu este Dumnezeu chiar și în noaptea cea mai întunecată.
Ucenicii lui Isus au uitat că El nu era doar un învățător care poruncește; El a
fost Stăpânul tuturor lucrurilor. Isus S-a ridicat, a mustrat furtuna și imediat sa așternut o mare liniște. Ucenicii Lui au fost uimiți și au întrebat: „Cine este
Acesta de Îl ascultă chiar şi vântul şi marea?” (Marcu 4:41).
3. Amintește-ți de pacea lui Dumnezeu
Satan dorește să ne distrugă pacea și să o înlocuiască cu frica. Isus i-a mustrat
pe ucenici cu blândețe, spunându-le „Pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot nu
aveți credință?” (Marcu 4:40). Ucenicii au zis: „Nu îți pasă că pierim?” (Marcu
4:38). Aceasta este arma ultimă a lui Satan. El vrea ca noi să credem că lui
Dumnezeu nu îi pasă de problemele noastre.
4. Ține minte lecția
Isus a folosit fiecare oportunitate ca să îi învețe pe ucenicii Săi să se încreadă în
Dumnezeu. El a înțeles că necredința ucenicilor a fost o problemă mai mare
decât furia vântului sau marea învolburată. Cele mai mari probleme sunt
înlăuntrul nostru, nu în jurul nostru.
Biblia ne avertizează cu privire la „o inimă rea şi necredincioasă” (Evrei 3:12).
„El S-a sculat, a certat vântul şi a zis mării: Taci! Fără gură! Vântul a stat şi s-a
făcut o linişte mare” (Marcu 4:39). În prezența Lui noi învățăm să transformăm
temerile noastre în reverență și reverența noastră, într-un act de închinare.
(BISHOP DALE YERTON)
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Tot aşa şi credinţa: dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi.
Iacov 2:17
Scriitorul scoțian Walter Scott trebuia să treacă cândva un lac. A urcat
într-o barcă. După puțin timp a observat că barcagiul folosea două
lopeți: pe una era scris: „credință“, iar pe alta: „fapte“. Scriitorul l-a
întrebat pe barcagiu ce înseamnă această scriere. „Am să vă arăt îndată,
domnule“, a răspuns el și a început să vâslească cu lopata pe care era
scris „fapte“. Barca se învârtea mereu în același loc. Apoi a încercat
numai cu lopata pe care era scris „credință“ și barca se învârtea iarăși
pe loc. Apoi a pus în mișcare amândouă lopețile și astfel barca a ajuns
repede la mal.
Credința și faptele merg mână în mână: mai întâi credința și apoi faptele.
Dintr-o credință vie nu poate să nu izvorască fapte. O credință care nu dă
naștere la fapte este moartă. Tot așa și faptele, care nu izvorăsc din credință,
sunt moarte. Apostolul Iacov nu spune că suntem mântuiți prin credință
plus fapte. A susține o afirmație contrară ar însemna să nesocotim lucrarea
desăvârșită și încheiată a Mântuitorului.
Ceea ce subliniază Iacov în versetul 17 este că noi nu suntem mântuiți
printr-o credință doar a cuvintelor, ci printr-o credință ce are ca urmare
practică faptele. Cu alte cuvinte, faptele nu sunt rădăcina mântuirii, ci rodul
ei.
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