înseamnă sfidare, impietare, blasfemie şi zădărnicire a harului Său.
A susţine că există şi o altă cale de
obţinere a neprihănirii, indiferent care
ar fi aceasta, în afara harului lui
Dumnezeu, înseamnă că aruncăm
dispreţ şi anatema pe suferinţele, jertfa
şi moartea lui Isus Cristos. Atât păcătoşii cât şi moraliştii au nevoie în egală
măsură de harul lui Dumnezeu manifestat prin lucrarea lui Cristos.
Cine vrea să primească harul lui Dumnezeu prin care El oferă iertare, mântuire şi viaţă veşnică, obligatoriu, îşi va
vedea nimicnicia şi neputinţa personală,
se va smeri, se va frânge, se va goli
complet de sine, dezbrăcat de pretenţii
şi mândrie, va întinde umil mâinile spre
Domnul, implorând să fie miluit şi el cu
harul nemeritat al îmbrăcării în neprihănirea lui Dumnezeu.
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pentru noi.
Dar harul nu poate fi zădărnicit numai
prin indiferenţă, nepăsare sau persistare
în nelegiuire. La fel de greşit este să
dispreţuim harul, considerând că merităm iertarea lui Dumnezeu datorită bunătăţii noastre, datorită calităţilor morale, standardelor religioase sau încercărilor de a împlini poruncile lui Dumnezeu în mod mecanic şi superficial.
Înarmaţi cu o astfel de atitudine, nu
facem decât să ne expunem goliciunea
spirituală şi să pecetluim imposibilitatea
de a beneficia de harul lui Dumnezeu.
Orice om care nu se raportează conform
planului lui Dumnezeu în vederea primirii harului mântuitor, zădărniceşte harul
lui Dumnezeu cu privire la el.
dar fariseii şi învăţătorii Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru
ei, neprimind botezul lui. (Luca 7:30)
Orice încercare de a întâmpina harul
lui Dumnezeu cu vreun lucru care ţine
de noi înşine şi nu de Domnul, de persoana şi lucrarea lui Cristos de la cruce,
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„Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de
scaunul harului, ca să căpătăm îndurare
şi să găsim har,
pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.”
(Evrei 4:16)
Biserica Creştină Baptistă
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Anunțuri

Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
Vineri
ora 17.00 Misiune Nistru
Sâmbătă ora 16-17 Program pentru copii la Biruința
Duminică ora 09.30 Cateheză, pregătire botez
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare
Duminică ora 15.00 Ieșire la iarbă verde

ZĂDĂRNICIREA
HARULUI
Nu vreau să fac zadarnic harul lui
Dumnezeu; căci, dacă neprihănirea se
capătă prin Lege, degeaba a murit
Hristos.
(Galateni 2:21)
Până şi simpla rostire a cuvântului har
ar trebui să fie făcută cu sfială, pietate,
teamă şi reverenţă adâncă. Din păcate,
tratăm cu prea multă uşurinţă măreţia
harului lui Dumnezeu şi înţelegem des-

„Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin
credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi;
ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin
fapte, ca să nu se laude nimeni.”
(Efeseni 2:8-9)

tul de puţin din imensitatea şi profunzimea acestuia.
Când ne referim la har, de cele mai
multe ori îl definim simplist şi reducţionist, în timp ce Scriptura vorbeşte despre „harul felurit al lui Dumnezeu”. În
ceea ce priveşte harul mântuirii, adică
manifestarea dragostei, milei, îndurării
şi bunătăţii lui Dumnezeu care ne-a adus
iertarea de păcate, înfierea şi viaţa
veşnică prin Isus Cristos, acesta poate fi
zădărnicit de felul în care ne raportăm la
el.
Aceasta nu înseamnă deloc că planurile lui Dumnezeu eşuează, deoarece,
atunci când a hotărât să ne mântuiască
prin harul Său, Dumnezeu a decis şi felul în care trebuie primit harul în aşa fel
încât să putem fi beneficiari ai lui.
Dacă atunci când Dumnezeu ne oferă
harul, noi ne împotrivim, ne manifestăm
cu necredinţă şi înverşunare sau ne împietrim inima, înseamnă că zădărnicim harul lui Dumnezeu
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