Având în vedere
că duminică
vom vorbi despre
blândeţe am scris
câteva rînduri
despre asta.

C

uvîntul grecesc pentru blând
este protes - ceea ce înseamnă a
primi toate ca din mâna Domnului. Destul de diferit faţă de definiţia pe
care o avem noi sau înţelesul pe care îl
dăm noi acestui cuvânt. În conceptul
multora a fi blând înseamnă a sta la locul
lui deoparte, a se lăsa călcat în picioare, a
nu riposta etc. Biblia este cel mai important dicţionar cu mărturii de viaţă şi
când am căutat ce înseamnă să fii blând,
am înţeles aşa: blândeţea este opusul
mândriei, al egoismului, atitudinea omului de a nu se preocupa numai de el însuş
ci a-şi aduce aminte şi de ceilalţi aşa cum
sunt ei. Cel mai important exemplu de
blândeţe ni-l dă domnul Isus. El a fost
blând nu pentru că a fost slab, ci pentru
că a fost tare, pentru că era deopotrivă cu
Dumnezeu. Blândeţea Lui este un semn
de tărie, de încredere în Dumnezeu, nu
de slăbiciune omenească, un exemplu de
sacrificiu personal pentru a putea ajuta,
mângâia, bucura, cât mai mulţi oameni
Biserica Creştină Baptistă
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„… Căci Tatăl vostru ştie de ce
aveţi trebuinţă, mai înainte
să-I cereţi voi”

An XI, nr. 507 din 15 august 2010

aflaţi în nevoi si necaz. Înţelegem noi oare
care este sensul adevărat al blândeţei şi care blîndeţe trebuie să o urmăm si să o
practicăm în viaţa noastră?
Acest exemplu de blîndeţe sfântă a
Domnului Isus aduce beneficii în viaţa
noastră dacă o practicăm având în vedere
că trăim zile ale modernismului, care
schimbă şi modifică tot ce e frumos şi curat? Omul blând va fi înălţat de Dumnezeu, iar în Psalmul 34:11 Biblia spune că
cei blânzi vor moşteni ţara şi vor avea parte de belşug. Şi cel mai mare beneficiu al
blândeţii omului este că: moşteneşti împarăţia lui Dumnezeu (1 Cor 6:9-11). Sunt
promisiuni pentru blândeţe nu sunt oare
cele mai mari câştiguri pe care le putem
obţine? Dacă ne vom lăsa însoţiţi de blândeţea lui Isus, ca rezultat vom avea doar
bucurie şi împlinire în tot ceea ce facem
şi trăim aici pe pamânt până când vom
fi înălţaţi de Dumnezeu si vom trăi acolo
sus în cer. Slavă Ţie, Doamne.
Meţac Zâna

ANUNŢURI

Joi
- ora 18 Serviciu de închinare
Duminică - ora 9.30 Caticheză (pregătire
pentru botez)
Duminică - ora 10 şi 17 Serviciu de închinare

O

CINSTIREA
MARIEI
pastor Daniel Chereji

amenilor neconvertiţi din
antichitate dar care au trecut
la creştinism din motive subiective, rămânând însă păgâni în convingerile lor, nu le-a fost greu să găsească
în Maria corespondentul zeiţei mamă
atotprezent în majoritatea cultelor păgâne, atribuindu-i acesteia un rol pe care
Dumnezeu nu a intenţionat să i-l dea şi
de care nici măcar nu era nevoie.
Mânaţi şi astăzi mai degrabă de instincte sentimentale arhaice şi tradiţional
religioase decât de convingeri teologice
ancorate în Scriptură, comunitatea creştină nominală acordă o atenţie specială
mamei lui Isus Cristos, transformând
respectul faţă de ea în mariolatrie (închinare la Maria).
Considerată ca şi „mamă a lui Dumnezeu” şi „comântuitoare”, Mariei i se
aduce o închinare pe care doar Dumnezeu o merită, confundându-se astfel creatura cu Creatorul.
În tot acest timp, majoritatea este
afectată misterios de o amnezie subită,
uitând că Maria ar
Continuare pag. 2

Nu a fost niciun moment în care
Maria să fi încercat să capteze atenţia
asupra ei, dimpotrivă a ştiut să-i îndrume pe oameni spre Domnul şi a înţeles
că binecuvântarea în viaţa acestora va
veni în măsura în care oamenii vor şti
să asculte de El.
În acest fel cuvintele ei rămân emblematice şi demne de luat în seamă pentru
toţi cei ce doresc să o cinstească pe Maria
aşa cum se cuvine, dovedind că sunt dispuşi să împlinească vorbele ei spuse cu
fermitate şi sub inspiraţie: „Să faceţi orice
vă va zice” (Ioan 2:5).
Nu poate fi nicio metodă mai convingătoare prin care să dovedească cineva că
o respectă pe Maria decât să împlinească
ceea ce a spus ea referitor la ascultarea în
totalitate de cuvintele Domnului Isus.
Ascultarea de cuvintele Sale ne va duce negreşit în ipostaza fericită a celor care
au găsit mântuirea.

Continuare din pag. 1

putea constitui un model de smerenie,
curăţie, credinţă, supunere şi ascultare faţă de Dumnezeu, pe care fetele şi femeile
din ţara noastră l-ar putea imita cu încredere.
Asistăm astfel la paradoxul că deşi
majoritatea se închină la Maria, nimeni
nu doreşte să fie ca şi ea.
Dacă noi ne pricepem să denaturăm
lucrurile, Maria în schimb a înţeles foarte
repede că rolul ei a fost să-l aducă pe lume pe Isus iar pentru a putea fi beneficiara mântuirii sufletului trebuia să creadă
la fel ca ceilalţi oameni şi apoi să-şi urmeze Mântuitorul cu consecvenţă aşa
cum de fapt a şi făcut, mergând în urma
Lui până la cruce şi sfârşindu-şi viaţa alături de urmaşii Domnului, conştientă că
relaţia naturală maternă nu este suficientă
ci „oricine face voia Tatălui Meu care
este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi
mamă.” (Matei 12:50).

„M-am simţit mort faţă de lume şi de plăcerile ei. Viaţa nu mi s-a părut altceva decât o himeră; bogăţiile, onorurile şi plăcerile obişnuite ale vieţii – ceva searbăd.
Dorinţa mea fierbinte este să fiu răstignit prin Crucea lui
Cristos faţă de toate lucrurile care se află aici jos pe pământ.” - David Brainerd
„Nu cei răi sunt vinovaţi de lucruri rele. Noi avem tendinţa să minimalizăm lucrurile împotriva cărora S-a pronunţat Domnul nostru: mândria, afirmarea de sine, etc.
Când un om este vinovat de lucruri rele, el recunoaşte imediat că există o şansă de a fi eliberat, dar cel drept stă plin
de sine în mijlocul drepturilor sale, el îşi este propriul
dumnezeu.” - Oswald Chambers
„Mi-am reînnoit într-un mod solemn consacrarea mea
lui Dumnezeu şi I-am cerut har ca să pot să ţin mereu
legământul făcut cu El. Timpul mi s-a părut a fi aşa de
scurt, veşnicia aşa de aproape, iar a avea un renume, cu
toate plăcerile şi câştigurile lumeşti o himeră, un vis înşelător.” - David Brained
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Oswald Chambers

„… Căci Tatăl vostru
ştie de ce aveţi trebuinţă,
mai înainte să-I cereţi voi”
Matei 6:8
De foarte multe ori, avem tendinţa, atunci când
suntem la ananghie să ne apărăm singuri pielea.
E uşor să te încrezi în Dumnezeu
în vremuri bune, dar în
situaţii dificile fiecare
încearcă să-şi rezolve problema
pe cont propriu. S-o iei înaintea
lui Dumnezeu, însă, înseamnă
să-L ajuţi pe Dumnezeu ca şi cum
El ar avea nevoie de ajutorul nostru.

D

e nenumărate ori, ne surprindem sfătuindu-L pe Dumnezeu, sugerându-i soluţii cu
privire la cum ar trebui să acţioneze, care
se dovedesc a fi dezastroase pentru noi.
Aceasta se datorează perspectivei relativ
limitate pe care o avem. În Geneza la capitolul 19, Lot se târguieşte cu Dumnezeu
şi obţine Ţoarul în loc de munte, dar când
ajunge acolo, se teme să rămână. De ce?
Probabil fiind tot în câmpie, stilul de viaţă
de aici nu era prea diferit faţă de Sodoma
şi Gomora.
În final, Lot şi fetele lui ajung tot pe
munte. Şi aici fetele sale cred că Dumnezeu nu mai e în stare să le asigure viitorul şi aleg „să-L ajute pe Dumnezeu”.
Dar planul lor purta pecetea păcatului şi
al dezastrului în care au crescut, iar Lot
este atât de prins în mreaja păcatului încât
„nu bagă de seamă” ceea ce face. Consecinţele păcatului rămân însă şi se transmit şi urmaşilor.
Suntem tentaţi şi noi să-I sărim în ajutor lui Dumnezeu. Însă de fiecare dată
soluţia noastră este derivată din mediul
cultural corupt în care trăim şi consecinţele sunt ruinătoare, atât pentru noi,

cât şi pentru urmaşii noştri. El cunoaşte
cel mai bine fiinţa noastră şi parcursul
vieţii noastre şi este dornic să dea sens
trăirii noastre. Noi ne limităm la soluţii ce
au un orizont al consecinţelor mult mai
restrâns şi trăim mai mult sub imperativul
lui „acum”, uitând că acest „acum” nu este
veşnic.
Recunoscând micimea noastră în
univers şi totodată preţul imens în ochii
lui Dumnezeu, prin prisma Jertfei Sale,
realizăm că planurile noastre pălesc în faţa
planurilor Lui, că situaţiile de criză nu-şi
au rezolvare decât în mâna Celui Atotputernic. Să o iei înaintea lui Dumnezeu,
încercând să-L ghidezi prin locurile pe
care ai impresia că nu le cunoaşte îndeajuns, te condamni la nesiguranţă şi eşec,
Îl acuzi pe Dumnezeu de micime şi limitare în ceea ce priveşte cunoaşterea lumii
tale. Dar slavă Lui că El este un Dumnezeu Omniscient : Psalmii 46:10

„Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu
sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc
peste neamuri, Eu stăpânesc
pe pământ”

Amalia Lupu
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