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"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

Domnul mi Se arată de departe: Te iubesc cu
o iubire veşnică, de aceea îţi păstrez bunătatea
Mea!” (Ieremia 31:3)
„

Buletin Duminical

nr. 15
14.04.2019

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

Vă aşteptăm la:

Rugăciune şi Studiu Biblic
Miercuri 17.04.2019

Titlul lecţiei: Biserica sănătoasă - închinarea curată (Ioan 4:1-26)
(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
Duminică
Miercuri
Joi

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!

O dragoste nepieritoare
Dumnezeu te iubește pur și simplu pentru că a ales să te iubească. Te iubește
atunci când nu te simți vrednic de iubit. Te iubește atunci când nimeni nu te iubește.
Alții s-ar putea să te abandoneze, să se despartă de tine și să te ignore. Dar
Dumnezeu te va iubi. Întotdeauna. Indiferent de circumstanțe.
Verbul pe care îl folosește Pavel pentru “a pieri” este folosit într-un alt context
pentru a descrie moartea unei flori care cade la pământ, se ofilește și apoi
putrezește. Prin aceasta se transmite ideea morții și a nimicirii. Dragostea lui
Dumnezeu, spune apostolul, nu va cădea niciodată la pământ, nu se va ofili, nu se
va distruge. Prin natura ei, dragostea Lui este permanentă. Nu va fi niciodată
nimicită. Guvernele vor cădea, dar dragostea lui Dumnezeu va dăinui. Domniile
sunt vremelnice, dar dragostea este veșnică. Banii tăi se vor termina, dar dragostea
Lui nu se va termina niciodată.
Cum poate avea Dumnezeu o dragoste ca aceasta? Nimeni nu are o dragoste
nepieritoare. Niciun om nu poate iubi într-un mod desăvârșit. Niciun om nu poate.
Dar Dumnezeu nu este om. Spre deosebire de dragostea noastră, dragostea Lui este
nepieritoare. Dragostea Lui este incomensurabil diferită de a noastră.

Dragostea noastră este condiționată de destinatarul ei. Dacă prin fața noastră s-ar
perinda o mie de oameni, nu am avea aceleași sentimente față de fiecare dintre ei.
Dragostea noastră va fi influențată de aspectul fizic și de personalitatea fiecăruia. Chiar
și atunci când găsim câteva persoane pe care le plăcem, sentimentele noastre vor
fluctua. Felul în care se vor comporta față de noi va influența modul în care îi iubim.
Dragostea noastră va fi influențată de destinatarul ei. Nu același lucru se poate spune
însă despre dragostea lui Dumnezeu. Noi nu putem fi un modulator termostatic pentru
dragostea Lui. Dragostea lui Dumnezeu este născută din El, nu din ceea ce găsește în
noi. Dragostea Lui este necauzată și spontană. Ne iubește El oare datorită bunătății
noastre? Datorită blândeții noastre? Datorită credincioșiei noastre? Nu, ci El ne iubește
datorită bunătății, blândeții și credincioșiei Lui. Ioan spune în felul următor: „Și
dragostea stă nu în faptul că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit
pe noi” (1 Ioan 4:10). Nu ești îmbărbătat de gândul acesta? Dragostea lui Dumnezeu nu
atârnă de dragostea ta. Abundența dragostei tale nu amplifică dragostea Lui, iar lipsa ta
de dragoste nu diminuează dragostea Lui. Bunătatea ta nu intensifică dragostea Lui, dar
nici slăbiciunea ta nu o micșorează. Cuvintele pe care Moise le-a adresat poporului
Israel sunt de fapt cuvintele pe care Dumnezeu ni le spune nouă:
„Nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul
de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele. Ci, pentru că
Domnul vă iubește…” (Deut. 7:7,8).

Dragostea lui Dumnezeu
Mulți consideră că dragostea este atributul de bază, însăși natura lui Dumnezeu sau
definiția Lui. Există o bază biblică pentru acest lucru. De exemplu, în 1 Ioan 4:8, 16
citim: „Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este
dragoste…Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de
noi. Dumnezeu este dragoste; și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu, și
Dumnezeu rămâne în el.” În general, dragostea lui Dumnezeu poate fi imaginată ca
eterna Lui dăruire sau împărtășire de Sine.
Bunăvoința este una dintre dimensiunile de bază ale dragostei lui Dumnezeu. Prin
ea noi înțelegem preocuparea lui Dumnezeu pentru bunăstarea celor pe care îi iubește.
El caută în mod altruist bunăstarea noastră ultimă. Dintre numeroasele referințe biblice,
Ioan 3:16 este probabil cea mai bine cunoscută: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă
viață veșnică.”
Dragostea lui Dumnezeu constă dintr-un interes lipsit de egoism față de noi și de

dragul nostru. Ea este agape, nu eros. În Ioan 15 Domnul Isus face comparația între
relația stăpân-slujitor și relația dintre doi prieteni. Acest al doilea tip de relație este
cel care trebuie să caracterizeze legătura dintre credincios și Mântuitor.
Această calitate altruistă, jertfitoare de sine a dragostei divine poate fi văzută
din ceea ce a făcut Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu care a stat la baza trimiterii
Fiului Său cu scopul de a muri pentru noi nu a fost motivată de dragostea noastră
prealabilă pentru El. Apostolul Ioan spune: „Și dragostea stă nu în faptul că noi am
iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, și a trimis pe Fiul Său ca
jertfă de ispășire pentru păcatele noastre” (1 Ioan 4:10). Această dragoste divină nu
numai că a luat inițiativa, creând baza mântuirii prin trimiterea Domnului Isus, ci ea
ne și caută încontinuu. Cele trei pilde ale Domnului din Luca 15 accentuează
puternic acest lucru. Păstorul lasă în țarc cele nouăzeci și nouă de oi care sunt în
siguranță și merge să caute oaia pierdută, cu toate că nimic din descriere nu ne arată
că ea ar fi deosebit de atrăgătoare sau de dorit. Femeia care a pierdut banul îl caută
cu sârguință. Și, cu toate că tatăl fiului risipitor nu a mers în țara îndepărtată ca să-l
caute, el veghea mereu, așteptând întoarcerea fiului lui. El a luat inițiativa de a-l
primi înapoi ca fiu al lui, acordându-i cea mai mare atenție și ordonând chiar o
petrecere în cinstea lui.
Bunăvoința lui Dumnezeu, interesul și purtarea de grijă pe care o manifestă față
de cei pe care îi iubește, poate fi văzută în numeroase domenii. Lui Dumnezeu îi
pasă chiar și de creaturile subumane și se îngrijește de ele. Psalmistul a scris: „Îți
deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață” (Ps. 145:16). Isus învăța că
Tatăl hrănește păsările cerului și îmbracă crinii de pe câmp (Matei 6:26, 28). Nici o
vrabie nu poate cădea fără voia Tatălui (Matei 10:29). Biblia indică faptul că
Dumnezeu este binevoitor față de întreaga rasă umană. El „face să răsară soarele
Său peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie peste cei drepți și peste cei
nedrepți” (Matei 5:45).
Așadar, Dumnezeu nu numai că are anumite sentimente pozitive inerente față
de obiectele dragostei Lui, ci și acționează în vederea bunăstării lor. Dragostea lui
Dumnezeu întotdeauna a fost ceva activ.
Dragostea lui Dumnezeu
Este mai presus de toate
Şi oricât ar fi de greu
Dacă este El, se poate.

Dacă e prezent, e pace,
Este milă şi iubire,
Gura ce-nvrăjbeşte, tace
Cântă, doar spre a Lui mărire.

