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Pentru detalii:
0755307951 (Damaris Opriţoiu)

"Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi
duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite
întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus
Hristos."
(1Tesaloniceni 5:23)

Versetul săptămânii
„Podoaba

voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în
împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea
hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a
unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui
Dumnezeu.” (1 Petru 3:3,4)

Rugăciune şi Studiu Biblic
Miercuri 13.03.2019

Titlul lecţiei: Biserica și statul (Romani 13:1-7)
(Dacă ai probleme vino să ne rugăm împreună, dacă nu ai, vino totuşi să ne spui
cum ai reuşit să scapi de ele!)

Serviciile Bisericii

Miercuri
Joi

nr. 10
10.03.2019

Duminică dimineaţa
10:00-12:00 Serviciu divin
Duminică seara
18:00– 20:00 Serviciu divin

O binecuvântare...

Vă aşteptăm la:

Duminică

Buletin Duminical

10:00-12:00
18:00-20:00
18:00-20:00
19:00-20:30

Închinare de dimineaţă
Închinare de seară
Rugăciune şi Studiu Biblic
Întâlnire de Tineret

Datele de contact ale Bisericii SION din Sibiu:
Biserica Creştină Baptistă SION
Str. Verzăriei Nr. 2
www.bisericabaptistasion.ro

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!

Niciodată nu vom fi îndeajuns de recunoscători. Pentru nopțile nedormite la
capul bebelușului plângăcios. Pentru masa întotdeauna pregătită – și când a avut
chef de gătit, și când nici nu voia să o vadă pe Jamila cu tigaia. Pentru paturile calde
și așternuturile curate. Pentru cămașa călcată și ghetele curățate de noroiul din
stradă. Pentru cântecele de seara și povestioarele de noapte bună.
Niciodată nu vom ști ce înseamnă mama. Cel puțin, noi, bărbații, niciodată!
Surorile, soțiile noastre mai au o ocazie… Abia atunci vor ști că nu e ca în joaca dea mama și de-a tata. Că e mult mai mult decât un joc. E o casă de întreținut, un
bărbat de răbdat și… copii de crescut! E o cariera la care se renunță, vise spulberate
(“până face 18 ani…”) și, uneori, o rutină mohorâtă. Ca o astenie de primăvară
prelungită.
Niciodată un adolescent nu va cunoaște îngrijoararea maicii lui. Se întoarce
tot mai mult cu spatele, îi aruncă vorbe peste umăr și se închide în camera lui.
Mama rămâne în spatele ușilor închise. Va trebui să ajungă soț și tată ca să
decodeze semnalele inimii feminine. Așa suntem noi: apreciem oamenii doar când
sunt departe de noi, când părăsesc orizontul care se vede din dreptul porții
părintești, sau când nu mai sunt. Prea târziu…
O mama nu va primi niciodată ce merită. Cât merită… E imposibil!

E o viață investită în cei dragi… Aceștia nu au cum să îi răsplătească
dragostea, eforturile și grija pentru ei. Poate doar indirect, fiind și ei, la rândul lor,
jertfelnici pentru partenerii lor de viața și copii, nepoți…
Săptămâna femeii se încheie. Florile din vaze s-au ofilit. Femeile și mamele
rămân! Să le prețuim!
În loc de încheiere: Godfrey Winn spunea că nici un bărbat nu ajunge la succes
fără o bună femeie în spatele său, fie ea soție sau mamă. Dacă sunt amandouă, el este
de două ori binecuvântat. Mare adevăr!
Dumnezeu să binecuvinteze toate mamele. Nu doar de 8 martie!

Flori cu iz de primăvară
Am ajuns la concluzia că există oameni care sub scuza că Îl iubesc pe Isus, trăiesc
în biserică bine mersi dar pe ceilalți nu-i iubesc. Doar li se pare că iubesc.
Dacă spui unora ca ei că trebuie să îți iubești soția cum a iubit Isus biserica, să îți
iubești mama și să respecți femeia în general, să-i acorzi atenție, să te porți precum cu
un vas mai slab, să fii gentleman, să ai dragoste creștină, ei zic că te închini la Eva. Nu
știi dacă să plângi sau să râzi ori dacă merită să ai vreo reacție. Există oameni care au
inima închisă din cauza experiențelor trecute, insă despre aceasta este creștinismul, o
inimă deschisă în care să lucreze dragostea lui Dumnezeu.
Vă îndemn să vă iubiți familia cu toată inima iar dacă mai aveți mame în viață, să
le spuneți cuvinte frumoase, să aveți răbdare, să fiți îngăduitori și să nu le uitați. Mai
târziu e prea târziu.
8 martie nu este despre cadouri și flori. 8 martie înseamnă să îți amintești că a mai
trecut un an în care puteai mai mult, în care am fi putut fi și n-am fost, am fi putut arăta
și n-am arătat. 8 martie nu spală păcatele pe un an întreg. Doar Isus poate. Cu o floare
de 8 martie nu faci primăvară, dar mai multe pe parcursul anului dovedesc că primăvara
e aproape.
Iubiți cu vorbele și faptele. Împotriva dragostei nu există lege.

Pentru ea
Primăvara este asociată cu ele. Poate și pentru că cele mai multe fac primăvară în
sufletele soților, logodnicilor, taților. Ea îți înseninează ziua, te bucuri că există și
mulțumești lui Dumnezeu că a creat ceva atât de potrivit și frumos pentru tine.
Ai grijă de ea, te interesează, vrei să fie fericită, ești în stare să renunți la drepturi
ca ea să fie mulțumită și bucuroasă. O iubești, este unică și o faci să se simtă specială în

fiecare zi. Când nu e, o parte din tine lipsește dar te gândești la ea, îi trimiți un
mesaj, îi arăți că e acolo, în inimă. Are nevoie să îi spui cuvinte frumoase, dar nu
doar de dragul de a spune, să le trăiești, să fii sincer și transparent. Să fii romantic,
să o surprinzi, să fii atent cu ea. Dacă vrei ca ea să fie ce-ți imaginezi tu, fii tu întâi
un exemplu.
Cei mai fericiți în familii sunt cei care acționează nu cei care așteaptă. Invit-o
într-un loc care îi place, ajutați împreună, faceți bine. Nu există o fată mai frumoasă
ca o creștină. Pe ea, Dumnezeu o face mai frumoasă decât pe celelalte. Ea
strălucește cu lumină de Sus. Ea este primăvara ta. Prețuiește-o, fii alături de ea
când sunt probleme, înțelege-o, nu reproșa, fii gentleman, ajut-o, nu poate face totul
s
i
n
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ă
.
Roagă-te pentru ea de fiecare dată.
Fii tu buchetul de flori pentru ea. Așa va avea primăvară și ea în fiecare zi.
***
Între 1 și 8 martie e viața de zi cu zi. E important să cumperi o floare pentru ea
dar mai important este să-i dăruiești o viață ca o grădină de flori și asta fără să o
cumperi.
În Proverbe 31, Dumnezeu ne zugrăvește practic ceea ce ar trebui să fie ea
pentru el. Se pare că ea acoperă cu succes toate domeniile vieții noastre, în special
cele care țin de familie. Întrebarea este, dacă ea are atâtea de făcut, ce ar trebui să
facă el? Răspunsul este în Noul Testament sub forma iubirii. El trebuie să o
iubească așa cum Hristos a iubit biserica și S-a dat pe Sine pentru ea, iar asta
înseamnă cel puțin tot atât de multe lucruri de făcut pe cât are ea.
Dragostea se afirmă dar se și împlinește acționând.
Viața este atât de scurtă încât e păcat pentru orice clipă în care iubești puțin.
Ceea ce contează cu adevărat nu este să faci un gest într-o zi anume ci să însoțești
trăirea de fiecare zi de câte un gest anume oferit din dragoste.
Cei mai mulți își ignoră însăși fericirea vieții lor, ignorând pe cei dragi. Iubirea
se întreține cu orice dar numai cu bani nu. Dacă știi să faci din frumos mai frumos,
nu ai nevoie de sute de lei pentru asta. E important să fim surprinzători în plăcut și
așa diavolul ne surprinde prea mult pe unii din noi cu negura păcatului.
Eu zic să ne rugăm mai mult pentru ele, să le binecuvântăm mai mult, să le
surprindem mai mult, să le vorbim mai frumos, să le dovedim mai multe, să le
iubim mai mult decât până acum.
Fă ceva azi, mâine e prea târziu chiar și pentru asta…

