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Așa de corect judecă Dumnezeu
Textul de bază: Efeseni 5: 1 - 20

Întroducere:
În zilele noastre se vorbește despre multe lucruri
• Aproape că nu există o temă, care nu este discutată sau comentată
• În literatura tipărită sau în ziarele locale pot să publice și să-și exprime
fiecare părerea lui personală
• Și fiecare pretinde dela sine, că părerea lui este cea competentă
Dar creștinilor le place să vorbească despre credința lor
• Și aici, aproape că nu există o temă, care nu a fost discutată
• Și aici, literatura creștină se oferă ca un izvor nesecat
• Și aici, fiecare susține, că comentarul lui biblic, este cel mai bun
• Dar pentru ce vorbim așa de negativ despre credința noastră?

Ne place să vorbim despre credința noastră
Gândurile și cuvintele au o putere distrugătoare sau ziditoare
• Dacă ne gândim la pagubele unei expresii greșite ne apucă frica
• Un cuvânt la timpul nepotrivit rostit poate produce un dezastru
Proverbele (Pildele) 12: 18

„Cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii.“
• Depinde de noi, cum și când întrebuințăm această posibilitate
1 Petru 3: 10

„Căci cine iubește viața, și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba
dela rău, și buzele dela cuvinte înșelătoare.“
Noi suntem chemați, să colaborăm la zidirea bisericii
• Dacă Duhul Sfânt ne vorbește, nu ajunge ca să fie cu noi, ci trebuie să fie
în noi
• Prin Duhul Sfânt, gândim cum gândește Dumnezeu
• Prin Duhul Sfânt, simțim cum simte Dumnezeu
• Prin Duhul Sfânt, vrem ce vrea Dumnezeu
• Prin Duhul Sfânt, Dumnezeu nu ne este străin, ci este în mijlocul nostru
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„Dela voi să se audă numai cuvinte de mulțumire“
Satana, maiestrul înșelăciunii ne învață altceva
• Lui îi convine, dacă o problemă din viața noastră rămâne nerezolvată,
ascunsă („Principalul este, că aveți pace între voi!“)
• Dar Biblia ne învață altceva:
Galateni 6: 1

„Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, cari
sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeței.“
• „A mătura totul sub covor“ este metoda Satanei, chiar și într-o biserică
nou-testamentală
• Noi suntem chemați să ne ajutăm reciproc, dar cu blândețe
Isus ne învață felul nostru de comportare
Ioan 13: 35

„Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea
dragoste unii pentru alții.“
• Dragostea nu numai că acoperă totul dar și descoperă totul
Isus cere clarificarea situațiilor
Faptele Apostolilor 28: 21 - 22 (Pavel în Roma)

„Noi n-am primit din Iudea nici o scrisoare cu privire la tine, și n-a venit
aici nici un frate, care să fie spus sau să fie vorbit ceva rău despre tine.
Dar am vrea să auzim părerea ta, pentrucă știm că partida aceasta
pretutindeni stârnește împotrivire.“
• Este o interpretare greșită a Sfântei Scripturi, dacă susținem în ori ce
situație „dragostea acoperă totul“.
Matei 18: 15

„Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el
singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău.“
• Singurul scop de descoperire trebuie să fie și să rămână în totdeauna
„salvarea fratelui“!

Aveți grijă cum vă purtați în societatea voastră
Efeseni 5: 15

„Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți,
ci ca niște întelepți.“
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De unde putem primi, și cine ne poate da instrucțiuni?
• Păstorul Bisericii, cei bătrâni ai Bisericii, literatura creștină?
• Ce înțelege Biblia când vorbește de „înțelept“?
• În primul rând pretinde cuvântul „înțelept“, ca să știm ceva
Ioan 10: 37 - 38 (Isus spune:)

„Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeți. Dar dacă le fac;
chiar dacă nu mă credeți pe Mine, credeți măcar lucrările acestea, ca să
ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în Mine și Eu sunt în Tatăl.“
Domnul nostu Isus pretinde de la noi ca să știm cine este El!
• Dacă Tatăl și Fiul sunt Una, atunci și Duhul Sfânt este acela, care ne
învață în Numele lor
1 Corinteni 2: 12 - 13

„Și noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine dela Dumnezeu, ca să
putem cunoaște lucrurile, pe cari ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. Și
vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate dela înțelepciunea omenească, ci
cu vorbiri învățate dela Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire
duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești.“
Isus Cristos pretinde dela noi să facem ordine în viața noastră
• Și una din principalele cerințe biblice este ispășirea
• Dar ispășirea are ceva cu „recunoașterea“, „mărturisirea“
Iacov 5: 16

„Mărturisiți-vă unii altora păcatele, și rugați-vă unii pentru alții, ca să
fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.“
• Versetul citit sublinează puterea rugăciunii a celui neprihănit
• Fără puterea rugăciunii, mărturisirea își pierde binecuvântarea
Isus Cristos pretinde dela noi, să facem ordine în gândurile noastre
• Am făcut noi deja ordine în garderoba noastră, în portofelul nostru, în
biblioteca noastră, în gustul nostru muzical, sau în programul nostru de
televiziune?
• Am făcut noi ordine în „sfaturile și îndemnurile creștine către alții“, dar
pe care noi personal nici nu intenționăm să le ținem?
• Ispășirea nu este un simț, o atmosferă spirituală înaltă, sau ceva în
legătură cu lacrimi.
• Ispășirea este o acțiune, care înveselește inima.

O viață nouă sub conducerea Lui
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O viață nouă pretinde despărțirea de cele vechi
Proverbele 28: 13

„Cine își ascunde fărădelegile, nu propășește, dar cine le mărturisește și
se lasă de ele, capătă îndurare.“
• Aici nu este vorba de păcatul lumii, ci de păcatul nostru personal
Iacov 1: 13 - 15

„Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „sunt ispitit de Dumnezeu“. Căci
Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, și El însuș nu ispitește pe
nimeni. Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuș și momit.
Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului; și păcatul odată făptuit,
aduce moartea.“
O viață nouă pretinde și o negare activă a influențelor lumești
• Multe biserici văd în „metodele noi“ o mai mare binecuvântare
• În special „copiatul“ unor metode din alte biserici creștine
• Dar Biblia concretizează condițiile
Isaia 61: 1 Isaia vestește mântuirea

„Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să
duc vești bune celor nenorociți: El M-a trimes să vindec pe cei cu inima
zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, și prinșilor de zăzboi izbăvirea.“
Dacă conținutul mesajului nostru nu corespunde cu Sfânta Scriptură,
atunci nici metodele moderne nu corespund
• Dacă un om nenorocit nu primește speranță
• Dacă un rob, legat de păcatele lumești nu primește slobozenie
• Dacă unul prins nu va fi dezlegat
• Atunci acționăm din propia noastră putere, și nu suntem „trimiși prin
Duhul Sfânt“.
• Atunci nici „metoda veche“ nici „metoda modernă“ nu corespunde
cerințelor biblice
Tit 3: 5

„El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci
pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înoirea
făcută de Duhul sfânt.“
Amin
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