Viaåa creætinã

Închinarea
Raþiunea de a fi a omului

S

copul principal urmãrit de
Dumnezeu la Creaþie a fost
de a pregãti fiinþe inteligente care sã
fie capabile, din punct de vedere spiritual ºi intelectual, sã-I aducã închinare.
Faptul acesta a fost acceptat la scarã
largã de teologii ºi comentatorii
Bibliei de-a lungul secolelor, aºa încât
nu voi încerca sã aduc acum dovezi în
favoarea lui. El este prezentat pe
deplin în Scripturã ºi demonstrat din
belºug în vieþile sfinþilor. Putem sã-1
acceptãm fãrã teamã ca pe o axiomã ºi
sã analizãm lucrurile pornind de acolo.

Prioritatea în închinare

V

ã voi spune ceva ce va
suna ciudat. Chiar ºi mie
îmi sunã ciudat în timp ce vã spun,
deoarece nu suntem obiºnuiþi sã auzim
aºa ceva în pãrtãºiile noastre creºtine.
Noi am fost mântuiþi pentru a ne
închina lui Dumnezeu. Prin tot ceea
ce Hristos a fãcut pentru noi în trecut
ºi prin tot ceea ce face acum se are în
vedere acest scop.
În mijlocul nostru se resimte
nevoia de o închinare adevãratã. Dacã
Dumnezeu este Cel ce spune cã este, ºi
dacã noi suntem credincioºii care ne
pretindem a fi, trebuie sã ne închinãm
Lui. Eu nu cred cã ne vom gãsi vreodatã
cu adevãrat plãcerea în închinarea
plinã de adorare a lui Dumnezeu dacã
nu am ajuns sã-L cunoaºtem pe El prin
experienþa spiritualã a naºterii din nou,
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de sus, prin Duhul Sfânt al lui
Dumnezeu Însuºi.

Un concept despre închinare

N

u pot sã-I aduc lui
Dumnezeu o închinare
care sã-I fie întru totul plãcutã dacã în
viaþa mea sunt lucruri pe care El le
dezaprobã. Nu pot sã mã închin cu
adevãrat ºi bucuros lui Dumnezeu
duminicã, dacã nu mã închin ºi luni.
Nu pot sã mã închin lui Dumnezeu cu
o cântare voioasã duminicã ºi apoi, cu
bunã ºtiinþã, sã-L întristez prin modul
în care îmi conduc afacerile luni ºi
marþi.
Repet care este punctul meu de
vedere cu privire la închinare: nicio
închinare nu Îi este în întregime
plãcutã lui Dumnezeu atâta timp cât
este în mine ceva care-I displace Lui.

Închinarea nu cultivã
niciodatã pasivitatea

P

artea
frumoasã
a
închinãrii este cã ea te
pregãteºte ºi te face în stare sã te
concentrezi asupra lucrurilor importante ce trebuie fãcute pentru Dumnezeu. Ascultaþi-mã! Practic, orice faptã
mare fãcutã în Biserica lui Hristos,
începând de pe vremea apostolului
Pavel, a fost fãcutã de oameni din care
iradia închinarea faþã de Dumnezeul
lor. O privire asupra istoriei Bisericii
ne aratã cã cei care au fost închinãtori
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înflãcãraþi au fost cei care au devenit
ºi mari lucrãtori. Acei sfinþi, ale cãror
cântãri le cântãm cu atâta drag, ºi-au
trãit într-un mod atât de practic
credinþa, încât automat se ridicã
întrebarea cum de au putut lucra atâta.
Oriunde Biserica a ieºit din letargie,
s-a deºteptat din somnul ei ºi a fost
prinsã în fluxul revigorãrii ºi al trezirii
spirituale, în spatele acestui proces
s-au aflat întotdeauna închinãtorii.

Închinãrii noastre îi lipseºte
profunzimea

E

ste cu siguranþã adevãrat
cã aproape nimic nu lipseºte din bisericile noastre astãzi, cu
excepþia celui mai important lucru.
Lipseºte aducerea noastrã înºine ca
jertfã sincerã ºi sacrã ºi, de asemenea,
închinarea noastrã faþã de Dumnezeu
ºi Tatãl Domnului nostru Isus Hristos...
Dacã ne aflãm cu adevãrat printre închinãtori, nu ne vom petrece timpul cu proiecte lumeºti sau religioase.
Dumnezeu ne-a dat mântuirea
ca sã putem fi copii ai Lui, plini de
viaþã, care se închinã Lui din toatã
inima. Nu spun cã trebuie sã ne
închinãm cu toþii la fel. Duhul Sfânt
nu acþioneazã dupã vreo formulã a
cuiva. De un lucru, însã, sunt sigur:
când Duhul lui Dumnezeu vine în

