Meditaåie

Cãutând faþa Domnului
Rãsplãtiri!
URMÂND PE
DOMNUL
Ne aducem aminte cum, la
un moment dat, ucenicul Petru a
avut acest dialog cu Domnul
Isus: „Iatã cã noi am lãsat tot ºi
Te-am urmat; ce rãsplatã vom
avea?” Isus i-a rãspuns: „...ºi
oriºicine a lãsat case sau fraþi,
sau surori, sau tatã, sau mamã,
sau nevastã, sau feciori, sau
holde pentru Numele Meu, va
primi însutit ºi va moºteni viaþa
veºnicã.” (Matei 20.27, 29).
Domnul Isus rãspunde întrebãrii lui Petru arãtând cã aici, pe
pãmânt, credinciosul este rãsplãtit la nivelul renunþãrilor pe
care le face de dragul Domnului
Isus. Uneori aceste renunþãri pot
sã fie la ceea ce ne este cel mai
drag. Este important de menþionat
cã a cãuta faþa Domnului nu
înseamnã a nu îngriji de cei dragi:
soþ, soþie, pãrinþi sau copii. De
fapt, Scriptura ne îndeamnã sã
avem grijã de familiile noastre:
„Dacã nu poartã cineva grijã de
ai lui, ºi mai ales de cei din casa
lui, s-a lepãdat de credinþã, ºi
este mai rãu decât un necredincios.” (1 Timotei 5:8). Totuºi,
prioritatea trebuie sã fie urmarea
Domnului Isus, în sensul sã nu
fie nimic sau nimeni care sã ne
separe de El. Uneori, acest lucru
nu este uºor sau simplu, mai ales
când în familie nu sunt credincioºi nãscuþi din nou ºi în relaþie
personalã cu Domnul Isus. Dar
este posibil, prin ajutorul Duhului

Sfânt, care ne înnobileazã.

ADEVÃRATELE
PRIORITÃÞI
Tot în Evanghelia dupã
Matei, în cuvântarea de pe Munte
Domnul Isus se adreseazã ucenicilor ºi mulþimii care-L asculta:
„Nu vã îngrijoraþi dar, zicând:
«Ce vom mânca?» sau «Ce vom
bea?» sau: «Cu ce ne vom îmbrãca?» Fiindcã toate aceste lucruri Neamurile le cautã. Tatãl
vostru cel ceresc ºtie cã aveþi trebuinþã de ele. Cãutaþi mai întâi
împãrãþia lui Dumnezeu ºi neprihãnirea Lui, ºi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
Nu vã îngrijoraþi dar de ziua de
mâine; cãci ziua de mâine se va
îngrijora de ea însãºi. Ajunge
zilei necazul ei” (Matei 6:31-34).
Din acest pasaj putem înþelege cã cei care au ca prioritate a
vieþii lor trãirea în neprihãnire, în
evlavie, ca cetãþeni ai împãrãþiei
lui Dumnezeu sunt rãsplãtiþi aici
pe pãmânt cu cele necesare pentru trãirea unei vieþi decente din
punct de vedere material. Psalmistul confirmã aceasta din
experienþa vieþii sale: „Am fost
tânãr, ºi am îmbãtrânit, dar n-am
vãzut pe cel neprihãnit pãrãsit,
nici pe urmaºii lui cerºindu-ºi
pâinea” (Psalmul 37.25). Chiar
dacã sunt momente în care trãirea
cu Domnul în neprihãnire te face
sã nu te poþi angaja în afaceri ce
aratã a fi prospere, dar nu sunt în
acord cu Scriptura sau ajungi sã
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„M-am luptat
lupta cea bunã,
mi-am isprãvit
alergarea, am
pãzit credinþa.
Deacum mã
aºteaptã cununa
neprihãnirii pe
care mi-o va da,
în „ziua aceea”
Domnul,
Judecãtorul cel
drept. ªi nu
numai mie, ci ºi
tuturor celor ce
vor fi iubit
venirea Lui.”
2 Timotei 4.7-8
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