Creștinul in lume
Evrei 12:13
”croiţi cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din
cale, ci mai degrabă să fie vindecat.”
In noi trebuie lumea să vadă, cum să trăiască un creștin adevărat.
Dumnezeu ne-o chemat ca să fim o lumină in lume (Matei 5:16) ca prin noi, prin viața noastră, prin
cuvintele si slujirea noastră, oamenii să cunoască și să slăvească pe Dumnezeu. (1 Petru 4:11)
Noi trebuie să croim cărări drepte, ca oamenii, prin noi, să găsească drumul la Hristos. (1 Corinteni
11:1)
Dacă citim din 1 Petru 2:12 mai departe până la versetul 15 vedem că acest lucru este voia lui
Dumnezeu, și chiar prin supunearea si ascultarea noastră față de dregătorii si stăpâniri omenești
putem fi o lumină in această lume. Sunt legi date, care trebuie păzite, si dacă noi ca creștini le păzim,
(dacă sunt legi după voia lui Dumnezeu) dregătorii si stăpânii țării se pot lăuda cu noi. (Romani 13:3)
Luca 2:52- Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi
înaintea oamenilor.
Un creștin trebuie să fie plăcut în primul rând inaintea lui Dumnezeu, și apoi și înaintea oamenilor.
Domnul să ne ajute să fim lumina lumii!

Daniel Leah

Creștinul Duhovnicesc
Eu consider că există 2 feluri de oameni. Omul firesc si omul duhovnicesc.
Noi din ce categorie facem parte?
Cum este omul firesc?
Omul firesc împlinește doar poftele firii pământești.
1 Corinteni 2:14
„Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o
nebunie; și nici n le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește.
Cum este omul duhovnicesc?
Omul duhovnicesc este cel ce o rupe cu păgânătatea si cu poftele lumesti.
Romani 8:4
„pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii
pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.”
Ce să făcem ca să fim creștini duhovnicesti?
Pavel ne învață foarte clar in epistola lui catre Galateni.
Galateni 5:16 „Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.”
Efeseni 5:18b „Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.”

Klaus Burlacu

Dumnezeu și lumea
Dumnezeu si lumea sunt două lucruri potrivnice, foarte depărtate unul de altul. Acestea sunt cele
două Domnii despre care vorbește Domnul Isus Hristos in Matei 6:24.

Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau
va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.
Nu este posibil să slujim la amândoi. Nu putem trăi și în păcat și in sfințenie. Mintea noastră nu poate
cugeta in același timp si la cele pământești si la cele cerești, nici inima noastră nu poate iubi și pe
Dumnezeu și lumea.
Dumnezeu ne vrea în totalitate pentru slujba Lui. Pe de altă parte și lumea dorește deplin pe om și
este cu neputință ca omul și fie intreg și aici și acolo.
Apoi și legea lumii este potrivnica legii lui Dumnezeu. Așadar, nu se poate să ascultăm de două legi
care sunt opuse cu desăvârșire.

Radu Mandici

Creștinul și lumea
Noi, care ne numim “creștini”, cunoscând Cuvântul lui Dumnezeu, știind ce este bine, ce este rău, ...
și totuși ne confruntăm cu “lumea”.
Oare nu și cei din “lume” confirmă acest lucru? ... fiind “creștinii”, zicând:
“...da, și noi credem în Dumnezeu”
“...da, și noi mergem la biserică”
“...da, și noi facem fapte bune”
“...etc.”
Zilnic suntem în preajma celor de afară (“lumea”), la școală, la locul de muncă, pe stradă, etc.
Oare noi “creștinii” cum ne putem deosebi față de cei din “lume”?
Ce ar trebui să facem?
Cum ar trebui să ne comportăm?
Noi suntem chemați să ne distanțăm de relele din lumea aceasta și valorile ei, să nu fim stăpâniți de lucrurile pământești,
CI SĂ URMĂM PE DOMNUL ISUS HRISTOS, FIIND UNA CU EL.
Hristos iubește oamenii și dorește să-i mântuiască!!!
exemple biblice:
Iacov 1:12
“Ferice de cel ce rabdă ispita.
Căci, după ce a fost găsit bun, va primii cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.”
Iacov 1:21
“De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate, și primiți cu blândețe Cuvântul sădit în voi, care vă poate
mântui sufletele.”
1 Cor. 6:17
“Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu El”
1 Cor. 6:19-20
“Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care L-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu
sunteți ai voștri?”
“Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți, dar, pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.”

Damaris Grad

