Trăire în neprihănire –Moralitatea creștină autentică
Predica de pe munte
Matei capitolele 5-7
Cuvântul lui Dumnezeu rămane veșnic și nu se schimbă, culturile și
lumea se schimbă.
Gândiți-vă la schimbarile din ultimii douăzeci de ani: acum
comunicăm predominant prin internet și e-mail; ne citim știrile pe
iPad-uri și computere; putem vorbi la telefon cu prietenii noștri în
timpce conducem sau ne plimbăm având în mâinile noastre
dispositive mici – telefoane smart care ne conectează la lume și la
o multitudine de surse de informații. Haideți să le folosim pentru
studierea, cunoașterea și înțelegerea Scripturii!Nici un alt pasaj din
Biblie nu a influențat lumea mai mult decât predica de pe munte
din paginile Noului Testament și totuși, acestă predică a lui Isus e
greu înțeleasă de biserica de azi; dar să o mai trăiască în întregime,
și din păcate ne bucurăm doar de fărâmituri din predică de pe
munte. Adesea de întrebăm: De ce a fost scrisă în Biblie predica de
pe munte a lui Isus? Ce temă unificatoare sau scop o reunește?
Cum au auzit sau înțeles primii săi ascultători această Predică a lui

Isus, cu siguranță acesta e un mister pentru mulți creștini și avem
nevoie de Duhul Sfânt pentru a înțelege pe deplin și a împlinii
acest Cuvânt!Această porțiune din Evanghelia dupăMatei
(capitolele 5-7), e cea mai frecvent utilizată, și e durerors căci
astăzi tot mai puțini oameni cunosc mesajul Predicii de pe munte,
cu toate că ne conectează cu Isus și învățătura Lui, ca fiind ghidul
vieților noastre.
Prăpastia dintre modelul Predicii și modelul vieții creștine
convenționale este atât de mare încât uneori ne intrebăm dacă
citim predica corect sau comunitatea bisericii noastre a luat-o pe
alături.
În Predica de pe munte, Isus lasă de o parte pildele sale obișnuite
și vorbește clar, într-un limbaj pe care oricine îl poate înțelege.
- Totuși, tot mai mulți cercetători au disecat și analizat aceste
cuvinte importante din predica de pe munte și au respins mesajul
acesteia prin perceptele lor exigente numind mesajele
Mântuitorului nerealiste sau simbolice.
- Predica de pe munte este destinată să dea revelație persoanelor
regenerate într-o lume neregenerată. Cuvintele și revelația lui
Hristos în predica de pe munte stă în picioare și azi fiindcă acesta a

stabilit adevăratul standard al moralității creștine. Acestă conduită
este produsă de viața lui Hristos în oamenii Săi. El, Hristos, acela
care este blând și smerit cu inima trebuie să se reflecte
în credincioșii de azi!
Principiul principal al Predicii lui Isus, e mandatul de a traii o
viață sfântă și o „neprihănire mai mare” decât a celor religioși!
Tu ești chemat la aceasta și totul e posibil alături de Hristos.
Cum are loc acesta? Prin Hristos și în Hristos. Acesta este
lucrarea Duhului Sfant!
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