CUM NE PREGĂTIM DE SĂRBĂTOARE?
Provocată fiind să răspund la întrebarea „cum ne pregătim de Sărbătoare?”, inevitabil, în mintea mea se conturează câteva gânduri clare, precise,
care și-au lăsat etern amprenta asupra
inimii, minții și a sufletului meu, a întregului mod de trăire; mai mult, ele au
stat la baza transformării într-un om
nou, unul adus de la moarte la viață, și
nu orice fel de viață: una veșnică.
Aceste adevăruri incontestabile, le întâlnim așternute pe paginile Scripturii,
Înviat…
fiind redate prin intermediul inspirației
În viața credincioșilor, se conturează
divine. Cât este de reconfortant să știi că
zilnic exemple incontestabile a efectelor
„…Răscumpărătorul meu este viu” și că
produse în urma Învierii: în fiecare zi, ni
umbra morții nu a avut cuvântul final,
se oferă în dar șansa „învierii în
aceasta fiind zdrobită: „…moartea a
Cristos”, a biruinței asupra a tot ce
fost înghițită de biruință. Unde îți este
reprezintă întuneric, păcat, moarte.
biruința, moarte? Unde îți este boldul,
Știind toate aceste lucruri, liniștea,
moarte?” (1 Corinteni 15 54b-55).
pacea și siguranța se instaurează în ființa
Când diavolul, păcatul, mizeria, necuta, ești copleșit de victoria Răscumpărărăția, moartea, au crezut că prin uciderea
torului, care se răsfrânge și în viața ta.
lui Isus, vor avea ultimul cuvânt, DumÎn fața unei asemenea realități, tot ceea
nezeu, în planul Său etern, a știut că
ce se concentrează asupra pregătirii de
deznodământul va fi altul, schimbat raordin exterior, pălește fără doar și poate,
dical prin victoria Învierii Fiului Său: „nu
în comparație cu profunzimea minunii
este aici, ci a înviat!” Odată cu învierea,
de ordin interior.
Dumnezeu a punctat istoria omenirii cu
Te poți pregăti de sărbătoare, numai
un „dar” definitiv, oferindu-ne și nouă
sărbătorindu-L pe Cel vrednic de a fi
șansa renașterii, învierii în Cristos!
glorificat, pe Unicul și Adevăratul SărCum te poți pregăti cunoscând aceste
bătorit, apropiindu-te de Cel Înviat cu o
adevăruri fundamentale? Cercetându-ți
viață trăită în lumina învierii.
inima, viața, lăsându-L pe Isus să îți
vorbească personal, să renaști, sa te cuRut-Andreea Rus
tremuri contemplând la măreția Celui
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„Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine-şi
pune nădejdea în Domnul Dumnezeul
său!”
(Psalmi 146:5)

PRIORITATEA
SĂRBĂTORITULUI
„Şi Maria a zis: „Sufletul meu măreşte pe Domnul şi mi se bucură duhul
în Dumnezeu, Mântuitorul meu,”
(Luca 1:46-47)
Odată ce îngerul Gavril i-a adus Mariei
vestea bună a întrupării Mântuitorului şi,
în acelaşi timp, a anunţat-o că ea urma
să-L poarte în pântece, din momentul
acela, pentru Maria, Mesia a devenit cea

mai înaltă prioritate.
Ea a fost pe deplin conştientă că sărbătorile din viaţa ei nu vor mai fi umbre
palide a unor promisiuni îndepărtate, ci
că poate să experimenteze aievea harul
de a intra într-o sărbătoare continuă.
Venirea lui Cristos Mântuitorul, nu era
nicidecum un eveniment a cărui importanţă să fie mărginită de o sărbătoare încorsetată într-un anumit număr de zile.
Lucrarea lui Cristos şi efectele jertfei
Sale au schimbat pentru totdeauna felul
în care erau chemaţi credincioşii să sărbătorească.
Această nouă paradigmă poate fi observată lejer în Noul Testament, în practica Bisericii primare, care nu a mai avut
nicio sărbătoare limitată de calendar în
afară de Cina Domnului, poruncită de
Cristos Însuşi.

Maria a fost printre primii credincioşi
care au dat semnalul că dimensiunea
sărbătorii nu poate fi încătuşată de zile
sau ani.
Cristos a făcut posibil ca toţi cei transformaţi prin puterea crucii Sale să aibă
parte de o sărbătoare continuă.
Ar fi mult prea puţin, orice număr de
zile am rezerva sărbătorilor în cinstea
Domnului. Vieţile schimbate ale celor
care au devenit copiii lui Dumnezeu, se
ştiu aşterne într-o stare de sărbătoare neîncetată, cu atât mai mult cu cât Sărbătoritul se află în noi, fiind gata să primească din partea noastră ceea ce Îi
aducem ca închinare.
Când înţelegem acest lucru, în viaţa
noastră nu va exista nicio discrepanţă
între zilele obişnuite şi zilele de praznic,
astfel că sărbătoarea se va întinde frumos şi continuu într-un imn de închinare spre slava Lui, iar noi vom fi feriţi
PREGĂTIRE DE SĂRBĂTOARE
Sărbătoarea este un prilej de bucurie,
de satisfacție, de împlinire, de aceea noi
căutăm să ne pregătim pentru acel moment. De cele mai multe ori, la sărbătoare căutăm să înnoim câte ceva. Ne
place să înnoim garderoba, ne place să
înnoim meniul, locația, cunoștințele sau
mai știu eu ce.
Privind la sărbătoarea Învierii ce ne stă
în față, cum ne pregătim pentru ea? Dorim ca bucuria să fie deplină în sărbătoare și să fim împliniți? Atunci este momentul înnoirii. Dincolo de înnoirea garderobei, meniului, sau orice altceva, este
momentul înnoirii noastre. Înnoirea oferită de cuvântul Scripturii, fiind și imperativul rostit de Cel prin care şi pentru care am fost creaţi: „Nu te mira că
ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din
nou.”” (Ioan 3:7). Aceasta este baza tu-
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de ruşinosul păcat al făţărniciei şi
duplicităţii.
Este important pentru noi să ştim că
odată cu naşterea din nou, Cristos
locuieşte în fiinţa noastră ca Domn,
iar noi suntem chemaţi să-L ascultăm
şi să-L sărbătorim aşa cum se cuvine.
Când nu se întâmplă acest lucru, înseamnă că sărbătoarea este ştirbită, iar
Cristos a încetat să mai fie sărbătorit.
Credinciosul adevărat trăieşte o sărbătoare neîncetată, acordând prioritate
Sărbătoritului, astfel încât, prin tot ceea
ce gândeşte, spune şi face, să-I aducă închinare Mântuitorului său, asemenea
Mariei odinioară: „Sufletul meu măreşte
pe Domnul şi mi se bucură duhul în
Dumnezeu, Mântuitorul meu…”
pastor Daniel Chereji

turor înnoirilor dorite.
Să ne înnoim inima noastră: „Lepădaţi de la voi toate fărădelegile prin
care aţi păcătuit, faceţi-vă rost de o
inimă nouă ...” (Ezechiel 18:31), duhul
nostru să fie unul nou: „Zideşte în mine
o inimă curată, Dumnezeule, pune în
mine un duh nou şi statornic!” (Psalmi
51:10), să ne înnoim simțămintele noastre față de Domnul, să ne înnoim puterea, privind la El cu credinţă: „dar cei
ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă, şi
nu obosesc; umblă, şi nu ostenesc.”
(Isaia 40:31).
Domnul să ne ajute în pregătirea noastră pentru sărbătoare!

HAINE DE SĂRBĂTOARE
„Dar Iosua era îmbrăcat cu haine
murdare şi totuşi stătea în picioare
înaintea Îngerului. Iar Îngerul, luând
cuvântul, a zis celor ce erau înaintea
Lui: „Dezbrăcaţi-l de hainele murdare
de pe el!” Apoi i-a zis lui Iosua: „Iată
că îndepărtez de la tine nelegiuirea şi
te îmbrac cu haine de sărbătoare!”
(Zaharia 3:3-4)
Dacă este adevărat că nelegiuirea unui
om este ca o haină murdară, iar hainele
de sărbătoare sunt simbolul neprihănirii,
așa cum lesne se poate deduce din textul
de mai sus, atunci sărbătoarea nu este
altceva decât ocazia binecuvântată de a
te bucura de privilegiul de a sta în prezența slavei Celui Neprihănit, fără teama că vei fi mistuit de focul sfințeniei
Sale, din cauza păcatului.
În mod paradoxal, Iosua, deși mare
preot al lui Iuda, deși slujitor al Domnului și mijlocitor al poporului înaintea
Lui, nu era calificat să stea înaintea
Domnului oștirilor până când Îngerul
Domnului (o prefigurare a Fiului lui
Dumnezeu, în starea Sa de dinainte de
Întrupare) nu i-a îndepărtat nelegiuirea.
Abia când acest lucru s-a petrecut, Iosua
era pregătit de sărbătoare (îmbrăcat cum
se cuvine).
Este adevărul pe care ni-l descoperă aici Cuvântul lui Dumnezeu despre felul
în care omul, indiferent cine ar fi acesta,
poate „îmbrăca” hainele de sărbătoare,
adică poate să se bucure de privilegiul
de a sta în prezența binecuvântată a

slavei lui Dumnezeu. Altfel spus, nu poți
fi cu adevărat pregătit de sărbătoare, dacă mai întâi nu ți-a fost îndepărtată nelegiuirea - haina cea murdară, care atârna
pe tine precum o zdreanță urât mirositoare și te făcea nedemn de a te înfățișa
înaintea Celui Preasfânt.
Domnul Isus Cristos poate face aceasta pentru noi. Doar El poate. El ne-a pregătit cum se cuvine de sărbătoare atunci
când, apropiindu-se de noi, ne-a dezbrăcat de haina murdară și urât mirositoare
a păcatului și ne-a îmbrăcat cu haina cea
albă a neprihănirii, după ce ne-a spălat
în sângele scump și curat al rănilor crucii Lui.
Vrei să fii cu adevărat pregătit de sărbătoare? Apelează la Domnul Isus Cristos. Cheamă-L, caută-L, du-te la El așa
cum ești, îmbrăcat cu hainele tale mizerabile, iar El te va îmbrăca cu neprihănirea Sa, te va face mai alb ca neaua.
Roagă-L pe El să te pregătească cum se
cuvine. Sângele lui nevinovat, pur și nespus de scump poate să te spele de orice
păcat și poate să-ți dea dreptul de a sta
înaintea Dumnezeului Preasfânt, fără
teama de a fi izgonit din prezența Lui
din cauza păcatului.
Pregătește-te de sărbătoare, fă-ți rost
de haine potrivite. Neprihănirea în care
te îmbracă Cristos este haina ta de sărbătoare.
Claudiu Lupu

Dan Matei
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