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Căci Domnul este Duhul;
şi unde este Duhul Domnului,

acolo este slobozenia.
 2 Cor 3:17
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PROGRAM - Mai 2017 Viața Creștinului În Urma Învierii

 Viața de creștin este o viață dinamică și activă continuă, 
nu una vegetativă - o stare similară cu cea de comă, sau 
caracterizată de lene. Aia ar � moarte și umbra morții. Astfel 
creștinul este înnoit zilnic și de efortul propriu, însoțit însă, de 
prezența Mântuitorului Înviat. El este cel care ne cheamă la 
sacri�ciu și efort: "Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la 
Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă 
pentru su�etele voastre." 
 Un efort care în primul rând se împotrivește lumii. Atunci 
când zicem ‘lumea’ ne referim la egoism, pofte, și dorința de a 
îndeplini acțiuni contrare lui Dumnezeu. Iar acest efort este 
evidențiat cel mai bine în împotrivirea acestuia față de păcat: 
„împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului” (Ev 
12:4). Apoi rodul jertfei Mântuitorului - noul născut din Duh, se 
deprinde cu noua relație și cerințele acestei relații de a se 
concentra pe ce este ‘important’, și nu pe tirania ‘urgentului’. De 
multe ori auzim că prioritățile adevărate sunt inversate, în 
favoarea celor urgente sunt sacri�cate cele importante. Adică, 
sunt abandonate răbdarea, și gândirea la cele eterne, în favoarea 
celor temporare, și trecătoare. Totuși o viață de creștin autentic 
lasă loc de redresare pentru atunci când aceste greșeli se comit �e 
din neveghere, �e din liberă alegere. Duhul Sfânt ne comunică 
insistent, și de timpuriu (Ps. 95:7), dar și târziu (Ev 3:7, 15), că acest 
timp de redresare este: ‘câtă vreme se zice: „Astăzi…”’ Noi deci 
suntem învitați, astăzi, să ne apropiem de EL, evaluându-ne 
singuri, și îndreptându-ne inimile sensibilizate la Ascultare de 
Hristos, care este alături cu noi în călătoria vieții. AMIN
Joseph Frank


