BLÂNDEŢEA: CAUT-O ŞI TRANSMITE-O MAI DEPARTE
Când copii noştri vor fi mari se vor
confrunta cu diferite situaţii în care vor
avea nevoie de blândeţe, indiferent ce
vor face în viaţă.
Blândeţea este o latură a vieţii pentru
fiecare creştin autentic. În mod special,
este important ca părinţii să aibă şi să
exprime această roadă a Duhului Sfânt.
Ce este blândeţea? Cât este de important ca şi copiii să înveţe această virtute?
Blândeţea este expresia bunătăţii şi supunerii; înseamnă purtare aleasă şi amabilitate.

Domnul nostru a fost un exemplu de
blândeţe în timp ce-i ajuta pe oamenii de
rând.
Unii cred că blândeţea este atribuită
doar femeilor sau ca un semn de slăbiciune. Dar până şi stăpânii pot şi ar treBiserica Creştină Baptistă
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bui să fie blânzi.(1 Petru 2:18) Liderilor
li se porunceşte să fie blânzi. (2 Timotei
2:24) Pavel a folosit ca exemplu blândeţea lui Hristos pentru a-i îndemna pe
creştinii din Corint.
Nu ştim ce va oferi viitorul copiilor pe
care-i creştem. Va fi fiul nostru un şef cu
subalterni? Un lider pentru oamenii lui
Dumnezeu? Va ajunge fetiţa noastră o
mamă, o asistentă pentru bătrâni sau o
învăţătoare? Indiferent de ocupaţia pe
care o vor avea, în multe ocazii va trebui
ca ei să-şi manifeste blândeţea. Această
virtute trebuie învăţată în fiecare cămin
creştin.
Blândeţea este o caracteristică a înţelepciunii divine. (Iacov 3:17) Dacă înţelepciunea este prezentă în viaţa părinţilor, copiii vor vedea blândeţea în cămin, iar noi vom ţine cont de planurile
lor. Blândeţea se va auzi în tonul vocii,
se va simţi prin atingerea mâinii şi se va
exprima prin chip.
Vor veni situaţii când în familia ta, în
relaţiile cu copii tăi, cu colegii tăi, cu
vecinii tăi, în societatea în care trăieşti
blândeţea să-ţi fie pusă la încercare. Să
trăim în aşa fel încât“Blândeţea voastră
să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape.” Filipeni 4:5
Pop Florin

Anunţuri

Luni
ora 18.00 Şedinţă de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Sâmbătă ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Cateheză
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
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Blândeţea: caut-o şi transmite-o mai departe

DRESAT SAU
TRANSFORMAT ?
„Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar
nu erau dintre ai noştri. Căci, dacă ar
fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu
noi; ci au ieşit, ca să se arate că nu toţi
sunt dintre ai noştri.“
1 Ioan 2:19
Există o sumedenie de oameni care
confundă transformarea cu dresura. Aceştia nu înţeleg că lucrarea mântuirii
este o acţiune supranaturală iniţiată şi
desăvârşită de către Dumnezeu şi care
are de-a face cu întreaga noastră natură
spirituală.

Odată ce inima noastră este deschisă
spre această măreaţă lucrare întreprinsă
de Dumnezeu, devenim făpturi noi, înnoite pe dinăuntru, dar cu efecte pe
dinafară, astfel încât mintea, voinţa şi
sentimentele noastre să poată fi supuse
Domnului în toate lucrurile.
Transformaţi în acest fel şi locuiţi de
Duhul lui Dumnezeu, noi putem asculta
de El, putem gândi asemenea Lui, ne
putem supune, avem dorinţe şi simţiri
noi, fiind antrenaţi într-un proces de
asemănare cu chipul Domnului Isus
Cristos.
Pentru omul transformat, viaţa nouă
nu presupune nici un efort titanic sau o
povară chinuitoare. Copilul lui Dumnezeu găseşte plăcere în ascultarea de
Domnul şi este fericit când este chemat
să împlinească voia Lui, tocmai datorită
noii naturi pe care a căpătat-o.
În schimb, oamenii care nu înţeleg
miracolul naşterii din nou, nu vor trăi
nicio transformare a vieţii, în afară
de experienţa rigidă a Continuare pag. 2

nezeu. Imitarea şi copierea unui comportament creştin nu vor face
niciodată dintr-un om păcătos o
făptură nouă. Acesta este motivul
pentru care noi nu avem nevoie de
dresură ci de transformare.
Această încercare jalnică de a ne
comporta asemenea unor creştini, în
absenţa naşterii din nou, ne coboară la
un nivel subuman, deoarece dresura se
adresează instinctelor şi reflexelor, nicidecum unor fiinţe create după chipul şi
asemănarea lui Dumnezeu.
În timp ce dresura presupune efortul
personal, transformarea este lucrarea lui
Dumnezeu.
Când acceptăm prin pocăinţă că suntem păcătoşi lipsiţi de slava lui Dumnezeu, iar printr-un act de credinţă îi
cerem lui Dumnezeu să ne transforme în
baza puterii sângelui lui Cristos, El este
plin de milă, îndurare şi putere ca să
aducă transformarea de care avem nevoie. Iar odată transformaţi, deveniţi
făpturi noi, ne vom putea sili să-i fim
plăcuţi Domnului nostru, trăind cu bucurie şi uimire miracolul transformării.

Rugaţi-vă :
- pentru o închinare
pe placul Domnului
- pentru musafirii casei Domnului
- pentru bolnavii bisericii noastre
- pentru ca Domnul
să vorbească potrivit

- pentru cei de la cateheză, mărturia şi
botezul lor
- pentru ca biserica sa fie lumină în orice vreme
- pentru sărbători binecuvântate
- pentru fratele pastor (sănătate, putere, călăuzire) şi familia lui

stării fiecăruia
- pentru ca Domnul să cerceteze fiecare
inimă din casa Lui
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unei dresuri nedorite.
Amăgiţi de gândul că prin dresură
vor deprinde comportamentul unui creştin obişnuit, vor învăţa cu râvnă să se
comporte asemenea unui creştin autentic, vor cunoaşte pe de rost o mulţime de
principii de viaţă creştină, pe care în
mintea lor le vor numi „reguli”, iar majoritatea care îi înconjoară vor crede despre ei că sunt credincioşi neaoşi.
În felul acesta, o mulţime de oameni
dresaţi pot coabita cu oamenii născuţi
din nou chiar şi ani de zile, fără ca cineva să le deconspire adevărata natură.
Diferenţa dintre omul dresat şi cel
transformat va fi observată însă în situaţiile de criză. În momentele de suferinţă, în necaz, în probleme dificile, în
situaţii de conflict, în dispute sau în
circumstanţele în care aceştia trebuie să
renunţe la ambiţii egoiste, când trebuie
să ierte, să îşi recunoască vina sau să îşi
ceară iertare, gândirea, acţiunile şi vorbele îi dau de gol, dovedind absenţa
transformării vieţii prin jertfa lui Cristos.
Toţi ar trebui să ştim că dresura,
adică încercarea îmbunătăţirii comportamentului nostru şi deprinderea unor
practici creştine, nu sunt de nici un ajutor pentru schimbarea vieţii în aşa fel
încât aceasta să fie pe placul lui Dum-

pastor Daniel Chereji

“Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17

LUAŢI LUMINĂ
"Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe
cărarea mea".
Psalm 119:105
Deoarece se apropie paştele, momentul în care bisericile tradiţionale se vor
da peste cap să aducă lumina de la
Ierusalim, să nu uităm că lumina
adevărată o găsim în Cuvântul Lui
Dumnezeu: Biblia "Cuvântul Tău este
o candelă pentru picioarele mele şi o
lumină pe cărarea mea". Psalm
119:105
Pe când viitorul reformator german
Martin Luther,îşi făcea gimnaziul la Erfurt (Germania), a găsit în biblioteca
Universităţii o Biblie în limba latină. A
fost prima dată când viitorul reformator
avea în mână o astfel de carte. În
mâinile sale, Biblia era ca un mărgăritar. Pe când se preocupa cu citirea
Vechiului Testament, a ajuns la isto-

risirea despre Samuel şi mama sa , pe
care a citit-o cu mult interes. Dumnezeu
a trezit în el dorinţa sinceră de a avea
această carte. Dar nu numai atât, ci
Dumnezeu a permis ca Martin Luther să
o traducă şi s-o dea poporului german
şi astfel, pentru prima dată, poporul a
putut citi Cuvântul lui Dumnezeu în
limba sa. Au rămas memorabile cuvintele lui Luther : “Luaţi lumină!” spuse
cu ocazia terminării traducerii Bibliei.
Toţi care au citit Biblia au aflat că ea
este ca o lumină pe cărarea vieţii lor.
Biblia - Cuvântul lui Dumnezeu - este
singura sursă reală, divină de iluminare a omului care doreşte să treacă din
întuneric la lumina cunoaşterii lui Isus
Hristos ca Mântuitor al său personal.
( Sursa:Sămânţa bună 2013) cules de:
Dacian Morar

MULŢUMIND DOMNULUI PENTRU TOATE LUCRURILE
Ducând înaintea Lui orice împlinire
sau nemulţumire, căci de la El vin toate
lucrurile şi cele bune şi cele mai puţin
plăcute. Chiar şi atunci când trecem
prin suferinţă să Îi mulţumim căci Hristos a suferit şi mai mult pentru păcatul
meu şi al tău la cruce şi a luat asupra
Lui toate păcatele noastre(Isaia 53:2-7).
Iar dacă trecem prin lipsuri să nu uităm
că avem un Tată care se îngrijeşte de noi
(Psalm 20:7). Domnul ne şopteşte zilnic
“ nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu
te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt
Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu
îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu
dreapta Mea biruitoare.” Isaia 41:10
- ce altă promisiune mai măreaţă ne trebuie ca să ne încredem în Domnul şi să
Îi mulţumim mereu pentru grija Sa,

pentru binecuvântările Lui, pentru momentele grele în care ne-a oferit braţul
Său ca să ne sprijinim pe el, ne-a şters
lacrimile şi a readus zâmbetul pe faţa
noastră ?
Să fim mulţumitori în orice vreme….
Liviu Lăcătuş
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