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Săptămâna 5

Efeseni 2:9: „Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni“. 

Te-ai lăudat vreodată cu ceva ce tu ai făcut? De fapt, știi ce 
înseamnă „a lăuda“? O definiție simplă spune că „a lăuda“ 
înseamnă să spui cuvinte prin care să înalți meritul cuiva. De 
aici și idea că atunci când te lauzi scoți în evidență meritele 
tale. 

În multe domenii putem să fim lăudați. Poate scrii deosebit de 
frumos, poate citești cursiv de la o vârstă destul de mică sau 
poate că ești foarte frumos. Astfel, te poți lăuda tu sau chiar te pot lăuda cei din jur. 

Dar atunci când te lauzi sau ești lăudat, de cele mai multe ori aceasta se face în comparație 
cu cineva… cu un alt copil. Astfel, comparându-ne cu alții putem să părem mai sus decât 
alții. Dar când ne gândim mai sus de noi, când ne gândim la a ne compara cu Dumnezeu, ne 
dăm seama, sau ar trebui să ne dăm seama, că nu suntem nimic. Oricât de frumos ai scrie, 
Dumnezeu a scris cerul cu stele. Oricât de bine ai citi, El poate ca atunci când vorbește să facă 
să se și întâmple ceea ce spune. Și oricât de frumos ai fi, Dumnezeu a creat frumusețea ta, ba 
mai mult, El este cel mai frumos, este perfect. 

Dacă ne gândim că mai este pe undeva ceva cu care să ne lăudăm, ei bine, în ceea ce privește 
iertarea păcatelor noi n-avem niciun merit. Domnul Isus a murit pentru păcatele tale și pentru 
ale mele, iar noi nu putem ajuta cu nimic altceva. Totul a fost făcut de El.

Dar dacă tu ți-ai cerut iertare pentru păcatele tale, prin faptele pe care le faci poți arăta celor 
din jur că ai fost iertat. Știi? Un fiu de rege care știe că este prinț se poartă ca un prinț. Nu ca 
un cerșetor. Tot astfel și tu, iertat de Dumnezeu, poți ierta pe cei care ți-au greșit. Apoi, știind 
că Dumnezeu ți-a făcut bine, și tu trebuie să faci bine celor din jur. Ești tu gata să-L arăți pe 
Dumnezeu celor din jur prin felul în care te porți? Chiar și pentru acest lucru tot Dumnezeu îți dă 
putere. Nici când faci un lucru bun nu te poți lăuda. Tot meritul este al lui Dumnezeu. 

SĂ MEMORĂM CU FOLOS, PENTRU CA LA TIMPUL POTRIVIT SĂ NU NE LĂUDĂM! 

1. În fiecare dimineață când te trezești cântă melodia împreună cu acest verset: „Nu prin fapte, 
ca să nu se laude nimeni“.

2. Fă o listă cu 10 lucruri bune pe care să le faci celor din familia ta în această săptămână. Și 
împlinește aceasta listă! Poți să duci gunoiul în locul fratelui tău sau să strângi masa fără să 
ți se ceară. Iar jos, pe acea list, scrie versetul, ca să știi că tu faci cu mult mai puțin decât a 
făcut Dumnezeu pentru tine.

3. Confecționează o felicitare pentru Dumnezeu, unde să scrii 5 motive pentru care vrei  să-L 
lauzi. Adică să Îi scrii cum este El. Poți scrie: „creator“, 

„măreț“, „înțelept“ etc. Dumnezeu merită toată lauda noastră. 

Până data viitoare, spor și sănătate! 

 Decupează și lipește pe afiș


