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ÎMPODOBIŢI
CU SMERENIE

Anunțuri
Miercuri ora 18.00
Joi
ora 18.00
Vineri şi sâmbătă
Duminică ora 09.30
Duminică ora 09.30
Duminică ora 10.00
Duminică ora 10.00
Duminică ora 17.00

Repetiție de cor
Închinare şi studiu biblic
Misiune la Nistru
Pregătire pentru botez
Grupurile de rugăciune
Grupele de copii
Slujbă de închinare
Slujbă de închinare

…Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi
împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar
celor smeriţi le dă har.” (1 Petru 5:5)
Acolo unde există o comunitate de
oameni, indiferent că este vorba despre
familie, Biserică sau o altă structură
socială care adună împreună oameni,
îmbrăcarea cu smerenie este esenţială

pentru armonia şi unitatea acelei comunităţi.
Dacă pentru foarte mulţi, smerenia nu
reprezintă o calitate, ci mai degrabă o
slăbiciune, în ochii lui Dumnezeu, manifestarea smereniei este secretul relaţiilor
de succes, dar şi calea spre răsplătire cu
harul Său.
Opusul smereniei este mândria, iar cu
oamenii conduşi de mândrie nu te vei
putea înţelege niciodată, deoarece se vor
asculta întotdeauna numai pe ei înşişi,
considerând că au mereu dreptate, în
timp ce alţii greşesc.
În schimb, omul smerit nu este nicidecum o persoană lipsită de curaj, cu personalitate ştearsă sau incapabilă să îşi
susţină punctul de vedere, ci este mai
degrabă un om născut din nou în care
locuieşte Duhul lui Dumnezeu şi care
are capacitatea de a se evalua corect atât
pe sine cât şi în ceea ce îi priveşte pe
ceilalţi.
Omul smerit este cel care şi-a acceptat
neputinţa de a se mântui pe sine şi a stat
în faţa crucii lui Cristos, strigând după
mila şi îndurarea Lui.
Un om smerit va admite că persoanele
de lângă el sunt cel puţin la fel ca el de
importante, cel puţin la fel de inteligente
şi la fel de preţioase în ochii lui Dumnezeu.
Dacă alegem să ne manifestăm în
relaţiile noastre cu o atitudine de mîndrie, tentaţia va fi să ne impunem
punctul de vedere, să
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cu care trebuie să interacţionăm.
Rezultatele nu vor întârzia să apară,
dovedindu-se uluitoare, relaţiile vor
fi sănătoase şi armonioase, iar unitatea comunităţii va tinde spre
desăvârşire.
Dar cel mai important lucru este că
Dumnezeu se va uita cu plăcere spre toţi
cei care sunt preocupaţi să se împodobească cu smerenie şi va îndrepta spre
vieţile lor o măsură necuprinsă din harul
Său, pentru ca la vremea ştiută numai de
El să aducă drept răsplată, înălţarea
smeriţilor şi coborârea mândrilor.
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ignorăm părerea celolalţi şi să ne uităm
spre ei cu un aer de superioritate.
Procedând în acest fel, relaţiile ajung
să fie compromise şi implicit, din
această privinţă, ne plasăm pe cărarea
strâmbă şi ruşinoasă a eşecului.
Dacă în privinţa oamenilor din lume
o astfel de manifestare este previzibilă,
în cazul copiilor lui Dumnezeu, împodobirea cu smerenie este dovada că
Duhul Sfânt locuieşte în noi şi produce
roadă.
Dacă ne împodobim cu smerenie,
vom fi temperaţi în ceea ce priveşte
părerea că ne pricepem la absolut orice
şi vom fi deschişi să privim spre
abilităţile, darurile şi capacităţile celor
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CREDINȚA ÎN INIMA OMULUI DE AZI
Mulți oameni cred că există Dumnezeu, dar doar ca o idee veche transmisă din generație în generație. Nu
consideră că Dumnezeu este prezent în
viața lor în fiecare clipă și nici nu își pot
imagina un astfel de Dumnezeu. Dumnezeul celor mai mulți dintre oameni
este un dumnezeu prea mare și prea sus,
ocupat cu lucruri foarte importante astfel încât nu are timp să se ocupe personal de fiecare om în parte. Ideea
aceasta despre Dumnezeu a fost încurajată în mintea omului de-a lungul timpului.
Dumnezeul nostru este și Dumnezeul
pe care îl găsim în Cartea Sfântă. Este
Dumnezeul din Isaia unde spune că El

nu disprețuiește un duh zdrobit (Isaia
57:15), acestui Dumnezeu îi pasă de tine
și doreste să obțină o relație cât mai
apropiată cu tine. Depinde de tine dacă
îți dorești o relație personală, apropiată
cu EL. Modul în care poți să te apropii
de EL ne este arătat în Biblie, unde
spune că sunteți prietenii mei dacă faceți
ceea ce vă poruncesc Eu. În fiecare zi
avem de ales; alegi să te apropii de El
prin viața ta, prin comportamentul tău
sau să te îndepărtezi de El lăsând ca
păcatul să pună un zid de despărțire în
relația voastră?
Adelina Pop

Sâmbătă, 16 iunie a.c., Robert Tămaş se va căsători cu
Teodora Faina. Căsătoria religioasă va avea loc la Biserica
Baptistă Cehei, judeţul Sălaj. Ne rugăm ca Dumnezeu să le
binecuvânteze viaţa de căsnicie, urându-le fericire, înţelegere,
armonie, credinţă şi dragoste.
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Valurile mării se arcuiau înspumate
într-un joc oscilant. Vuietul lor răzbea
dincolo de ochii omului cu chipul petrecut de ani, căci era o mare a inimii. Marea
Aspiraţiilor, a Viselor şi a tuturor lucrurilor mărunte după care alerga şi care se ascundea înlăuntrul fiecărui om, animându-i cu vise fiinţa. Cu fiecare dorinţă
împlinită, marea aceea nesecată a inimii
ridica o alta, ca pe un val ce se topea mai
apoi în neant, într-o căutare a deplinătăţii.
Într-o lume neîmplinită, în care bucuria fiecărui vis atins se stinge în neant în
căutarea împlinirii altuia, de ce fel de vise
îţi este animată fiinţa? Care este bucuria
care conturează dinamica sufletului tău?
Tot ce este pământesc va trece, topinduse în nesfârşitul de lucruri pe care omenirea le caută şi nu au putut să îi definească
tânjirea. „Domnul a găsit cu cale să-L
zdrobească prin suferinţă Dar, după ce
...„Va lăsa omul pe tatăl său și pe
mama sa și se va lipi de nevastă-sa.”
(Marcu 10:7)
Uneori însă, „omul” nu are pe cine
lăsa pentru că nu are mamă și tată... dar,
Domnul cel bun, îl binecuvântă cu o
nevastă...
Andrei, a întâlnit-o pe Elmira... Pe
draga noastră Elmira: nascută în Kirghizstan, crescută prin voia Domnului în
Moldova și care și-a găsit pentru o vreme casă și familie în România, Baia Mare, Biserica Biruința...
Putem și vrem să-I mulțumim Domnului din toată inima, pentru că El are planuri minunate pentru copiii Lui.
Astăzi, într-o bisericuță din Chișinău,
Elmira și Andrei își jură credință unul
altuia, înaintea Domnului...
Fie ca Dumnezeul nostru minunat,
bun și milos, Cel ce știe în felul Lui unic
să aibă grijă de copiii Lui, să-i binecu

Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va
vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi
multe zile şi lucrarea Domnului va
propăşi în mâinile Lui. Va vedea rodul
muncii sufletului Lui şi se va înviora.
Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel
neprihănit va pune pe mulţi oameni
într-o stare după voia lui Dumnezeu şi
va lua asupra Lui povara nelegiuirilor
lor.” (Isaia 53:10-11)
În planul Său desăvârşit de mântuire a
ceea ce era deturnat de la scopul iniţial al
creaţiei, Dumnezeu a ales să restaureze
în noi scopul pentru care ne dăduse suflare de viaţă - o trăire pentru slava Sa ca într-o lume neîmplinită, inima noastră
să se bucure fără încetare în El, să-şi ancoreze visele în Acela care celebrează bucuria mântuirii noastre.
Amalia Bodea

vinteze pe Andrei și Elmira și să le dăruiască fericirea... Drum bun în căsnicie, dragii noștri.
Camelia Sabău
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