“Cine rãmâne în Mine si în cine rãmân Eu,
aduce MULTÃ ROADÃ, cãci despãrţiţi de
Mine nu puteţi face nimic!” Ioan 15:5

OCTOMBRIE—LA MULTI ANI!

OCTOMBRIE

Tudor Vidican, Lidia Lancaster,
Dina Mortura, Livia Chira, Rebekah Florian,
Sarah Todut, Petru Vidican, Alex Gavris,
Diana Gavris, Elena Krizbai, Brianna Chirla,
Sara Florian, Petru Iela, Dorina Vance,
Alexandra Paul, Marius Olcean,
Niculae Toderut, Jacob Florian,
Rozalia Chis, Dorina Ghinga,
Elizabeth Pasca, Betina Bunta

Roada duhului, dimpotRiva, este…

BLÂNDETEA
“BLÂNDEŢEA voastrã sã fie cunoscutã de toţi oamenii!
DOMNUL ESTE APROAPE!” Filipeni 4:5-6
În studiul roadei Duhului Sfânt vedem cã Biblia plaseazã
BLÂNDEŢEA ca penultima roadã. De ce este plasatã în aceastã ordine? De
ce Biblia conecteazã aşa de strâns evidenţierea BLÂNDEŢII credincioşilor în
lume, cu venirea Domnului?

MIJLOCIRE
SI
RUGACIUNE
Roada Duhului nu poate lua fiinţã în viaţa noastrã fãrã
suferinţã, fãrã încercare, fãrã durere. Chiar cu un capitol
înainte de a vorbi despre roada Duhului, Ap.Pavel spune:
“Copilaşii mei, pentru care iarãşi simt durerile naşterii pânã ce
va lua Hristos chip în voi! Galateni 4:27
Sã nu obosim în a mijloci pentru aceia dintre noi care
trec prin boalã, prin suferinţã, sau prin încercãri de orice fel.
Sã nu obosim sã mijlocim şi pentru bisericile din cadrul
Asociaţiei Baptiste Române, ca sã fie ca şi fecioarele înţelepte,
“aşteptând şi grãbind venirea Domnului”

Ce este BLÂNDEŢEA?

În Biblie gãsim multe îndemnuri la a fi blânzi, la a dovedi BLÂNDEŢE
în viaţa de fiecare zi, şi ni se dau multe exemple şi recomandãri referitoare la
cum sã trãim în BLÂNDEŢE. Surprinzãtor însã, gãsim doar trei referinţe la
persoane fizice consemnate de Cuvântul Domnului ca BLÂNZI: Domnul Isus
(Ier 11:19, Mat 11:29, Mat 21:5), Moise în Vechiul Testament (Num 12:3), şi Pavel
în Noul Testament (2 Cor 10:1).
Toţi aceşti trei bãrbaţi au greutate spiritualã imensã de-a lungul
vremurilor! Însã dacã analizãm comportamentul lor, ne dam seama cã pentru
fiecare Biblia consemneazã clar circumstanţe specifice în care, dupã toate
normele noastre, au fost departe de a fi blânzi. Moise sparge tablele Legii în
idignarea lui faţã de popor. Pavel de multe ori, parcã înfuriat, mustrã Bisericile şi foloseste limbaj destul de dur în dorinţa lui de a le aduce pe fãgaşul
drept. Domnul Isus, în durerea realizãrii cã Templul Tatãlui Sãu a fost transformat într-o peşterã de tâlhari, rãstoarnã mesele şi ia biciul. Şi cu toate
acestea, Biblia îi consemneazã ca blânzi! Da, Domnul Isus este Dumnezeu,
deci caracterul Lui nu este contestat. Dar Moise şi Pavel au fost oameni ca
şi noi, însa care s-au caracterizat pe sine inşişi ca fiind BLÂNZI. Nimic nu
este plasat la întâmplare în Cuvântul Domnului, deci e natural sã ne dam seama cã toate aceste consemnãri au atât scop, cât şi greutate spiritualã.
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Deci, ce înseamnã BLÂNDEŢE?
Am vazut în primul rând cum exemplificã Biblia
BLÂNDEŢEA, dar haideţi sã vedem cum o descriem şi
o înţelegem noi oamenii.
Dacã vom cauta în dicţionar, vom vedea cã BLÂNDEŢEA nu se poate
defini printr-o singurã frazã, sau descrie printr-un singur exemplu.
Dimpotrivã, BLÂNDEŢEA este definitã în felul
urmator: “bunãtate, îngãduinţã, rãbdare, milã, omenie,
amabilitate, indulgenţã, blajinãtate”. Ce sunt aceste caracteristici? Toate sunt trãsãturi de caracter, nu sunt
definiţii!
Ce înseamnã acest lucru pentru noi, credincioşii?
Fiecare din aceste trãsãturi individuale trebuie sã fie în
balanţã pentru ca sã rezulte în BLÂNDEŢE, care la rândul ei este ca şi untdelemnul Duhului Sfânt, care le
încheagã laolaltã pe toate celelalte.
Dupã cum am amintit, în roada Duhului Sfânt BLÂNDEŢEA este listatã
penultima. De ce? Care este semnificaţia acestui detaliu? Pentru cã
BLÂNDEŢEA este acea roadã a Duhului care le ia pe primele şapte, le leagã, le
plaseazã într-o perspectivã nouã. Odatã ce ne-am însuşit primele şapte
trãsãturi şi le trãim, vom ajunge sa ne-o însuşim şi pe a opta: BLÂNDEŢEA!
Combinaţia acestora rezultã în caracterul Dumnezeesc. DAR sã nu înţelegem
greşit: BLÂNDEŢEA nu este slãbiciune, sau laşitate; nu înseamnã absenţa confruntãrii pãcatului; nu înseamnã a închide ochii sau a privi în altã parte! De
aceea, Biblia vrea sã ne înveţe ce înseamnã sã iubim, sã mustrãm şi sã facem
dreptate cu BLÂNDEŢE. Şi de aceea ne-a dat exemple din viaţa lui Moise, a
Domnului Isus şi a Ap. Pavel, în care în diferite situaţii definiţia BLÂNDEŢII
parcã nu se potriveşte cu ceea ce credem noi referitor la BLÂNDEŢE.
Însã mai mult decât atât: dacã nu ne însuşim BLÂNDEŢEA nu putem ne este imposibil sã mergem mai departe ca sã ne însuşim urmãtoarea şi ultima
roadã: înfrânarea poftelor! Trãsãturile roadei Duhului nu sunt plasate la
întâmplare într-o anumitã ordine în acest verset. Roada Duhului este progresivã, şi se dezvoltã într-un mod progresiv cu un scop pre-determinat: nu
putem trece la urmãtoarea trãsãturã, sau fazã, fãrã sã ne însuşim pe cea de dinainte. Nu putem sã ne însuşim Roada Duhului “pe sãrite”, sau dupã convenienţa noastrã ca şi oameni supuşi slãbiciunilor… BLÂNDEŢEA ridicã standardul la urmatorul nivel, pentru ca sã putem trece la ultima treaptã - a
înfrânarii poftelor.
“O, adâncul bogãţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de
nepãtrunse sunt judecãţile Lui şi cât de neânţelese sunt cãile Lui!” Rom.11:33.

BLÂNDEŢEA
“Ferice de cei BLÂNZI, cãci ei
vor moşteni pãmântul” Matei 5:5
Dacã Domnul Isus în cuvântarea de pe munte, în a treia fericire din
Matei 5, spune despre cei blânzi cã sunt fericiţi, atunci este sigur cã e aşa,
pentru cã El nu greşeşte niciodatã. Cuvântul BLÂND se aseamãnã cu: smerit,
liniştit, milos, calm, supus, mulţumit. Îl cunoşti pe un om cã este BLÂND dupã
felul cum pãşeşte, dupã cum conduce maşina, dupã cum deschide şi închide uşa,
dupã cum ascultã cu atenţie când i se dã un sfat, dupã cum priveste, dupã cum
atinge, dupã cât e de sensibil.
Un on BLÂND nu se ceartã, nu se luptã, nu manipuleazã, nu concureazã. Şi totuşi, el moşteneşte totul pentru cã acel lucru îi aparţine, şi i se cuvine pentru cã este iubit, preţuit, şi considerat parte din familie.
Apostolul Pavel a fost încurajat şi plin de puterea lui Dumnezeu când a
scris: “Ne-am arãtat blânzi în mijlocul vostru, ca o doicã ce-şi creşte copiii cu
drag” I Tes. 2:7
BLÂNDEŢEA este foarte rarã intr-o lume atât de durã, dar trebuie sã
ne-o însuşim şi sã dovedim aceasta în situaţii dificile. Este uşor sã fi blând în
faţa oamenilor blânzi, dar cum reacţionezi în faţa duşmanilor?
“BLÂNDEŢEA voastrã sã fie cunoscutã de toţi oamenii: Domnul este
aproape!” Filipeni 4:5 “şi rãsplata Sa vine cu El, pentru a rãsplãti pe fiecare pentru
lucrarea Sa”
Sã învãţãm de la Domnul Isus, care “când era batjocorit nu rãspundea
cu batjocuri şi când era chinuit nu ameninţa” I Petru 2:23. În toate împrejurãrile, El
Şi-a arãtat BLÂNDEŢEA. Chiar şi în ceasul morţii El a auzit strigãtul disperat al
credinţei tâlharului. Câte situaţii nedorite ar putea fi evitate dacã am avea
BLÂNDEŢE? Sã oferim celuilalt întâietate!
Sr. Eva Barac

“Astfel, dar, ca niste alesi ai lui Dumnezeu, sfinti
si preaiubiti, imbracati-va cu o inima plina de
indurare, cu bunatate, cu smerenie, cu
BLANDETE, cu indelunga rabdare” Coloseni 3:12
“...sfintiti in inimile voastre pe Hristos ca Domn.
Fiti intotdeauna gata sa raspundeti oricui va cere
socoteala de nadejdea care este in voi;
dar cu BLANDETE si teama” I Petru 3:15

