Căci Domnul este Duhul;
şi unde este Duhul Domnului,
acolo este slobozenia.
2 Cor 3:17
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O meditație profundă de Chetura Szücs
Care este expresia ascultării mele față de Împăratul meu, care m-a
încoronat cu atâta slavă și cinste și m-a ales să ﬁu un ﬁu sau o ﬁcă de
împărat? Care este manifestarea mea - e printr-o vorbă sau prin
fapte? Care este manifestarea mea atunci cand intru în ascultarea
cerută și în același timp exempliﬁcată de El?

CINA DOMNULUI
Rugăciune: Ioan Bâle
Septembrie Predică: Joseph Frank

DUMINICĂ:

Ascultare

Un Anunț important
Dorim să avem încă o seară de întâlnim peste săptămână, și ne-am
gândit ca să ne întâlnim cu trupul bisericii, mireasa lui Hristos, serile
de Vineri. Aceste întâlniri nu vor ﬁ la locația actuală a bisericii, ci
locația părtășiilor va ﬁ anunțată la slujbele de duminica. Deci este
foarte important să ținem cât mai strâns legătura cu Biserica.

Alerg sa ﬁu sub stăpânirea Celui Prea-nalt iar apropierea mea față
de tronul ascultării Lui este să capăt acea scânteie a Duhului, acea
rază de lumină care sa îmi lumineze pașii în calea ascultării dată de
El, pentru ca trăirea mea în ascultare, să devină un mod de viață în
orice circumstanță.
Ce altceva să îmi doresc mai mult decât să știu că trăiesc în adevăr
și am o dragoste după adevăr, acel adevăr care mă face liber în
Hristos, liber de orice păcat al neascultării, de orice formă care ar
putea da naștere la:
- vorbiri trufaşe (Iuda 16; II Petru 2:18; învăţătură: I Timotei 6:3-4;
I Samuel 2:3)
- priviri trufaşe (Proverbe 6:16-17; 30:13)
- o inima îngâmfată (Proverbe 21:4)
- dispreţ şi batjocură (Psalmul 123:3-49
- mânie (Isaia 37:29)
- răutate (Iov 38:11; Psalmul 10:2; Proverbe 21:24)
- certuri (Proverbe 13:10)
- neascultare (Deuteronom 17:12; Numeri 9:16)
- O împietrire a inimii care duce la rătăcire (Numeri 9:16;
Daniel 5:20; Proverbe 14:16; Obadia 3)
- o viata care provoacă căderea şi moartea (I Timotei 3:6-7;
II Timotei 2:26; Proverbe 16:18; Proverbe 14:3; 29:23)
- o viata care duce la pierderea mântuirii (Filipeni 3:18-21)
Ce minunat e să știm că prin ascultarea de Tatăl și dependența
noastră fata de Stăpânul nostru, devenim robi și roabe ale ascultării
care duce la neprihănire. Ne putem lăsa în brațul ascultări Tatalui
care este suveran peste întreaga noastră ﬁință?
'Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii
aceluia de care ascultaţi, ﬁe că este vorba de păcat, care duce la
moarte, ﬁe că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?'
Romani 6:16
Eu stau acum în ascultare și aștept ca șoapta Duhului să îmi
vorbească încă o data... Amin!

