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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)
.

TRĂIEȘTE UMIL AȘA CUM A TRĂIT ISUS (I)
Cum iertăm?
Prin smereneia noastră se vede măreția lui Dumnezeu
Pentru ucenicul lui Isus Hristos, măreţia lui Dumnezeu nu este văzută în
primul rând în aceste minunăţii ale Universului, ci, mai curând, în umilinţa
care L-a determinat pe Fiul lui Dumnezeu să se dezbrace pe Sine Însuşi, să
vină în trupul nostru uman şi să Se identifice cu rasa noastră decăzută. „Şi
Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi plin de har şi de adevăr. Şi
noi am privit slava Lui” a spus apostolul Ioan (Ioan 1:14). Putem spune că
o astfel de slavă întrece cu mult strălucirea văzută în creaţie. Înainte ca să
trăiască Isus această viaţă umană, pură şi plină de dragoste pe pământ, El Sa umilit. Smerenia este modul prin care îl glorificăm pe Dumnezeu.
Smerenia aduce eliberare
Mândria este rădăcina oricărui păcat şi rău din acest Univers. Când Adam a
păcătuit a fost infestat de această mândrie satanică. Acum, fiecare copil al
lui Adam este născut cu această plagă. Pentru a-l elibera pe om de efectul
acestui venin, Isus S-a smerit pe Sine. Aşa cum păcatul îşi are originea în
mândria lui Lucifer, tot aşa, răscumpărarea noastră îşi are originea în
umilinţa lui Isus. Avem parte de gândirea lui Hristos în măsura în care
avem parte de smerenia Lui. Iată instrumentul care măsoară, fără greşeală,
creşterea spirituală.
Prin smerenie ne evaluăm corect pe noi și pe ceilalți
Numai când suntem cu adevărat mici înaintea ochilor noştri, în gândurile pe
care le avem cu privire la propria persoană, putem, cu adevărat, să „privim
pe alţii mai presus de noi înşine” (Filipeni 2:3), şi să ne considerăm „cei
mai neînsemnaţi dintre toţi sfinţii” (Efeseni 3:8).
Isus întotdeauna S-a văzut pe Sine Însuşi un om neînsemnat înaintea Tatălui
Său, de aceea slava Tatălui a fost manifestată prin El în toată plinătatea ei.
Deoarece Isus a luat această poziţie, a unui om neînsemnat înaintea Tatălui,
El a putut să se supună, cu bucurie, la tot ceea ce Tatăl Său a hotărât pentru
viaţa Lui şi să asculte, din toată inima, de toate poruncile Lui. „S-a smerit şi
S-a făcut ascultător până la moarte” (Filipeni 2:8). Ascultarea totală de
Dumnezeu este semnul clar al umilinţei adevărate. Nu există alt test mai
clar.

Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe
altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos (Ef. 4:32)
Un om bătrân a fost invitat la radio cu prilejul împlinirii a 90
de ani. La întrebarea prezentatorului dacă are dușmani,
bătrânul a răspuns: „Nu am niciun dușman în această
lume“. „Extraordinar; cum a fost posibil? a întrebat
prezentatorul“. Bătrânul a răspuns: „Toți au murit înaintea
mea“.
Un soldat spaniol era pe moarte. Preotul l-a întrebat dacă și-a
iertat toți dușmanii. „Părinte“, a spus el, „nu am dușmani,
deoarece i-am omorât pe toți“.
Abraham Lincoln, fostul președinte al Americii, a fost întrebat
despre dușmanii săi. El a răspuns: „Nu am dușmani, fiindcă iam făcut pe toți prieteni, iertându-i“.
Iertarea este semnul distinctiv prin care dovedim că am
experimentat cu adevărat iertarea lui Hristos și, de
asemenea, ea este condiția ca noi să primim iertare. Iertarea
lui Dumnezeu pe care am experimentat-o poate fi văzută în
disponibilitatea noastră de a ierta. Dumnezeu ne-a iertat în
așa măsură încât să putem să dăruim iertare și altora. Noi
iertăm nu pentru că cineva merită, ci pentru că am trăit
bucuria iertării date de Hristos.

Ca să poți spune lui Dumnezeu: „Facă-se voia Ta”,
trebuie mai întâi să fii dispus să renunți la tot.
Uneori voia lui Dumnezeu se manifestă în viața
noastră atât timp cât nu contrazice voia noastră.
Voia lui Dumnezeu trebuie să devină voia mea iată adevărata contopire cu voința divină.

