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1 Corinteni 13:13: “Acum deci rămân acestea trei: credința, speranța
și dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.” (NTR)

Păzește-te
de păcatul
mândriei!

Mândria merge înaintea … dacă ai spus “căderii” ești pe aproape.
Dar nu este așa! Mândria merge înaintea pierii. Nu doar cazi, când ești
mândru, ci te vei distruge. “Mândria merge înaintea pieirii și trufia
merge înainte căderii”. Proverbe 16:18.
Da, mândria este precursorul pieirii. Orgoliul exacerbat și trufia
semeață, încrederea exagerată în propriile puteri, care duce la nesocotirea
lui Dumnezeu și a poruncilor Lui, sunt calea spre pierzare.
În luna martie, ne vom uita în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru
a vedea ce poate să facă mândria cu oamenii care cad în capcana ei.
În cartea „Daniel”, ni se prezintă 4 generații care au suferit enorm din
cauza acestui păcat mârșav. Mândria se poate transmite din generație în
generație, este greu de combătut și provoacă pagube uriașe. Mândria a
fost primul păcat, iar Lucifer, acel înger de lumină, a pierdut totul în
ziua aceea. De atunci, mândria seduce pe oricine, bărbat sau femei, tânăr
sau bătrân. Crezi că tu ești scutit? Nu este om pe fata pământului care
să nu fie ispitit în acest fel; de la copilul cel mai mic, până la omul cel
mai în vârstă, de la cel mai simplu om, până la ce mai educat, nimeni nu
este scutit. Ne mândrim atunci când ne atribuim singuri unele merite sau
daruri, care de fapt nu sunt ale noastre, când ne lăudăm în fața oamenilor
pentru ce am făcut, când ne supărăm ușor și repede pe oricine din orice
motiv, când ne facem publicitate pentru orice faptă bună, când ignorăm
si râdem pe nedrept de cineva, când invidiem și urâm pe cineva, care
este mai bun decât noi, când vorbim pe cineva de rău, când ne îmbrăcăm
sau vorbim pentru a fi în centru atenției. Ne mândrim atunci când nu
dăm slavă lui Dumnezeu, când nu recunoaștem lucrarea lui Dumnezeu în
viețile noastre și când căutăm slava de la oameni.
Doamne, ai milă de noi! Dumnezeu stă împotriva celor mândri,
dar dă har celor smeriți. “Smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu și El vă va
înălța.” Iacov 4:10
Soluția practică și biblică prin care putem evita pedeapsa pentru
păcatul mândriei este păzirea: „Păzește de asemenea pe robul Tău de
mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine! Atunci voi fi fără prihană”
Psalmul 19:13.
Veniți să ne smerim în această lună înaintea Domnului și să
învățăm împreună să ne păzim de acest păcat, care duce la pieire.
Păzindu-ne împreună, pastor Ovidiu Drăgan.

ANUNȚURI
După o lună, în care am înțeles chemarea Domnului de a zidi
împreună, luna martie ne așteaptă să ne implicăm serios în ce privește
evanghelizarea altora. Săptămâna trecută, în fiecare seară, ne-am rugat
lui Dumnezeu să mântuiască pe cei care vor auzi predicarea în serviciile
de evanghelizare.
Acum este timpul să invităm colegii, vecinii, rudele și prietenii să
asculte Evanghelia împreună cu noi. Serviciile de evanghelizare vor avea
loc în fiecare duminică, după-masă, cu invitații noștri:
- 1 martie, pastor Marius Sabou (Biserica Baptistă Betel, Cluj) și
Betel Worship
- 8 martie, pastor Moise Vrăjitor (Biserica Baptistă Nr. 2,
Timișoara) și grupul Continental
- 15 martie, pastor Teofil Cotrău (Biserica Baptistă Via, Cluj) și
Via Band
- 22 martie, pastor Cristi Sonea (Biserica Baptistă Speranța, Oradea) și grupul de închinare BBSO
- 29 martie AM, pastor Radu Ungur (Biserica Baptistă Șiria,
Arad) și Brass Band Șiria
Conferință pentru familii
În 28 martie, vom organiza un eveniment special pentru familiile
din biserică și invitații noștri, o conferință pentru familii cu pastorul Adi
Tămaș de la Biserica Baptistă Betel, Cluj.
Verset de salut
Versetul de salut al bisericii noastre pentru anul 2020 se găsește
în 1 Corinteni 13:13: “Acum deci rămân acestea trei: credina, speranța
și dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.” (NTR).

CITIREA BIBLIEI

MARTIE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Iosua 10-12
Iosua 13-15
Iosua 16-18
Iosua 19-21
Iosua 22-24
Judecători 1-4
Judecători 5-8
Judecători 9-12
Judecători 13-15
Judecători 16-18
Judecători 19-21
Rut 1-4
1 Samuel 1-3
1 Samuel 4-7
1 Samuel 8-10
1 Samuel 11-13
1 Samuel 14-16
1 Samuel 17-20
1 Samuel 21-24
1 Samuel 25-28
1 Samuel 29-31
2 Samuel 1-4
2 Samuel 5-8
2 Samuel 9-12
2 Samuel 13-15
2 Samuel 16-18
2 Samuel 19-21
2 Samuel 22-24
1 Împărati 1-4
1 Împărati 5-7
1 Împărati 8-10

STUDIU BIBLIC
5.03.2020
Tema: Iehova Iire: Dumnezeul
care va purta de grijă
Text: Gen. 22:1–19
Verset de aur: v. 14
12.03.2020
Tema: Iehova Rafa:
Dumnezeul care vindecă
Text: Exod 15:22–27
Verset de aur: v. 26
19.03.2020
Tema: Iehova Nissi:
Dumnezeu, steagul meu
Text: Exod 17:8–16
Verset de aur: v. 15
26.03.2020
Tema: Iehova Kadosh:
Dumnezeul care sfințește
Text: Lev. 20:1–8
Verset de aur: v. 8
2.04.2020
Tema: Iehova Rohi:
Domnul, Păstorul meu
Text: Psalm 23
Verset de aur: v. 1
Contact:
Str. Iustin Marşieu nr. 20-22,
cod 310150,
tel:0257/228322
www.speranta.net

facebook.com/speranta.arad

