Să știi cum trebuie să te porți în casa în Casa lui Dumnezeu!
(vezi 1 Timotei 3: 15b)
MĂSURI DUHOVNICEȘTI DE PROTECȚIE FAȚĂ DE PĂCAT ȘI DE TRĂIRE ÎN SFINȚENIE

Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele! (Psalm 141: 3)
Iacov descrie peisajul trist al unei societăți unde din aceeași gură ies și blestemul, și binecuvântare. Nu trebuie să fie așa, iar soluția este ca în inimă să nu mai fie un duh de ceartă și pizmă. În locul acestora, trebuie cultivată înțelepciunea care vine de sus!

Îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjor altarul Tău, Doamne, ca să izbucnesc în
mulțumiri și să istorisesc toate minunile Tale. (Psalm 26: 6)
Chiar dacă avem intrare liberă la Tatăl, prin Domnul Isus Cristos, chiar dacă avem motive
de mulțumire și istorii cu Domnul de spus, apropierea trebuie făcută în curăție!

Curățiți-vă mâinile, păcătoșilor; curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită!

(Iacov 4: 8b)

Un mare pericol în viața creștină este identificat de Iacov ca fiind „prietenia cu lumea”,
adică amestecul cu ceea ce nu este duhovnicesc. O inimă împărțită aduce cu sine mâini
infectate și o inimă compromisă. Duhul ne vrea cu gelozie pentru Dumnezeu!

El (ISUS) le-a mai zis: Ce iese din om aceea spurcă pe om! (Marcu 7: 20)
Din interior, din inima omului, ies: gândurile rele, adulterul, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Acestea ies din om și-l spurcă! Cristos a venit să vindece inima noastră rea!

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși
și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în Legea Domnului
și zi și noapte cugetă la Legea Lui! (Marcu 7: 20)
Apropie-te de Dumnezeu și de frați, depărtează-te de cel rău și de cei care fac răul!
Psalmul 118: 15—29
Strigăte de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți: dreapta Domnului câștigă biruința! Dreapta Domnului se înalță;
dreapta Domnului câștigă biruința!
Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat pradă morții. Deschideți-mi porțile neprihănirii, ca să intru și să laud pe Domnul! Iată poarta Domnului: pe ea intră cei neprihăniți.
Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit! Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii.
Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri.
Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm și să ne veselim în ea! Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Binecuvântat să fie cel
ce vine în Numele Domnului! Vă binecuvântăm din Casa Domnului.
Domnul este Dumnezeu și ne luminează...
Tu ești Dumnezeul meu, și eu Te voi lăuda; Dumnezeule, Te voi preamări. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui!

