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Forme de ajutor: Adopţie
Hrană: zilnică/săptămânală
Alte forme: burse, biciclete, capre, pui.
Cont: RO45RNCB0032046500640033
Pentru detalii:
0755307951 (Marcu Damaris)

Versetul săptămânii

„Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le
-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt
lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei
ce-L iubesc. ”(1 Corinteni 2:9)

Rugăciune şi studiu biblic
Miercuri 09.05.2018

Titlul lecţiei: Ispita materialismului (1 Timotei 6:3-19; Luca 15:11-19)
(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
Miercuri
Vineri

"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)

Buletin Duminical

nr. 18
06.05.2018

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

Darul nefericirii

Vă aşteptăm la:

Duminică

Biserica Creştină Baptistă
Sion din Sibiu

10:00-12:00
18:00-20:00
08:00
18:00-20:00
19:00-20:30

Închinare de dimineaţă
Închinare de seară
Zi de Post şi Rugăciune
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!

Nu e nevoie de foarte multă înțelepciune ca să știi că omul năzuiește la ceva
mult mai mult decât la pământ. Când vedem durere, suntem mâhniți. Când vedem
foamete, ne întrebăm de ce. Crime fără rost. Lacrimi fără sfârșit. Pierderi inutile. De
unde vin toate acestea? Care va fi sfârșitul tuturor acestor lucruri?
Oare viața se sfârșește prin moarte, și asta e tot? Sfântul Augustin, în cartea sa
“Confesiunile”, afirmă: „Mi-am dat seama că cel mai mare dezastru care se poate
abate asupra noastră este să ne simțim pe pământ ca acasă. Câtă vreme ne simțim
străini aici, nu putem uita care este adevărata noastră patrie.”
Nefericirea de pe pământ stârnește o sete după cer. Prin faptul că a pus în noi o
profundă insatisfacție, Dumnezeu ne ține atenția îndreptată spre El. Singura
tragedie, așadar, este să devenim satisfăcuți prea devreme. Să ne mulțumim cu viața
de pe pământ. Să ne simțim confortabil într-o lume străină. Să ne înrudim cu
babilonienii și să uităm de Ierusalim. Noi nu suntem fericiți aici pentru că nu
suntem acasă aici. Nu suntem fericiți aici pentru că adevărata fericire nu este menită
pentru aici. Noi suntem doar niște „străini și călători” pe acest pământ (1 Petru
2:11).
Ia un pește și aruncă-l pe plajă? Vezi cum i se usucă branhiile și solzii? Este el
fericit? Nu! Peștele nu va fi niciodată fericit pe plajă pentru simplu fapt că el nu a

Nici tu nu vei putea fi fericit pe deplin pe pământ pentru simplu fapt că nu ai fost
creat pentru pământ. O, cu siguranță că vei avea momentele tale de bucurie. Vei avea
licăriri de lumină. Vei cunoaște momente sau chiar zile pline de pace. Dar acestea nu
pot fi în niciun caz comparate cu fericirea care ne stă înainte. Odihna de pe acest
pământ este o odihnă falsă. Ferește-te de cei care te îndeamnă să-ți găsești fericirea aici,
nu o vei găsi. Păzește-te de acei medici falși care îți promit că bucuria ta se află la o
distanță de numai o dietă, o căsnicie, o slujbă sau un transfer. Profetul spune despre
astfel de oameni că ei „Leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului Meu, zicând: „Pace!
Pace!” Și totuși nu este pace!” (Ieremia 6:14). Și nici nu va fi până ce nu vom ajunge
acasă.
Subliniez încă o dată, avem și noi clipele noastre de fericire: mireasa de la brațul
nostru, nou-născutul de la piept, raza de soare care ne încălzește. Dar chiar și aceste
clipe nu sunt altceva decât niște petece de lumină ce străbat prin fereastra cerului.
Dar până atunci, fii realist. Diminuează-ți așteptările pe care le ai de la acest
pământ. Acesta nu este cerul, așa că nici nu te aștepta să fie. Nu va exista niciodată o
emisiune de știri fără știri negative. Nu va exista niciodată o biserică fără bârfă sau
invidie. Nu va exista niciodată o mașină nouă, un nou-născut care să-ți poată aduce acea
bucurie după care tânjește inima ta. Numai Dumnezeu poate. Și Dumnezeu ți-o va
aduce! Ai răbdare!

Pământul străin - drumul de la robia păcatului la libertatea Ţării Promise
Ai crescut bine, cu o educație frumoasă, în spirit creștin. Ai învățat ce e bine și ce e
rău și toate păreau să lucreze așa cum ți-ai dorit. Erai pe drumul cel bun. Pe parcurs
însă, ai început să te rătăcești. Poate că nu ți-ai dat seama la început, dar la un moment
dat ai realizat și tu că ceva nu mai era în regulă. Totuși, ai mers înainte și ai ajuns să
pierzi controlul asupra vieții.
Fie că ai căpătat o dependență (alimentară, materială, emoțională, sexuală), fie că ai
început să judeci greșit sau să îți justifici fără probleme greșelile (pe care ți le-a arătat
clar Dumnezeu în nenumărate rânduri), fie că altceva te-a depărtat de credință și ai
început să eșuezi în ce conta pentru tine, să pierzi ce aveai mai drag, să nu mai fii așa
cum ai fost, iată, te vezi acum într-un loc nou și extrem de neplăcut.
Ești într-un pământ străin, o situație cu care nu te identifici, care nu te reprezintă,
căci tu erai mai mult, puteai mai mult, sperai mai mult, credeai în ceva mai mult. Iar
aici, în prezentul tău, totul pare să fie pustiu. Visele tale par glume proaste, speranța
moare lent, așa cum se stinge flacăra unei lumânări bătute de vânt, iar la întrebarea „De
ce?” nu îți răspunde nimeni.

Ai ajuns să te vezi așa cum ești, nu așa cum te credeai, cum îți spuneau alții că
ești, cum ți se propunea să fii ca să ai aprecierea și lauda lumii. Abia acum știi care
îți sunt puterile, lipsurile și limitele reale. Ceasul tău a bătut ora adevărului. Timpul
iluziilor s-a scurs.
Ai început să vezi toate minciunile care ți s-au aruncat în drum și din care ai
făcut buchete întregi ca de trandafiri, deși erau mărăcini. Acum simți toate
amăgirile pe care le-ai primit ca pe niște cadouri de mare preț, când în realitate erau
capcane. Abia în acest moment de trezire dureroasă realizezi ce ai dat la o parte în
schimbul a... tu știi mai bine a ce.
Simți puternic robia și apăsarea, dar mai ales urmările lor. Și știu că te întrebi
dacă ăsta e sfârșitul, dacă te mai poți ridica, dacă mai poți aștepta ceva bun de la
viață...
Da, mai poți! Întoarce-te la Dumnezeu, cere-ți iertare pentru tot ce ai făcut
împotriva Lui, primește-L în inima ta și lasă-L să restaureze ce ai stricat. Acceptă
voia Lui pentru tine și urmează-L pe drumul către Țara Promisă a sufletului tău!
Vei sta o perioadă în pustiu, ca să te schimbi, să înveți să nu te mai abați de la
calea binelui, să cunoști că Domnul este un Dumnezeu al dreptății (Care nu face
rabat de la legile Sale), dar și al iubirii (Căruia Îi este milă și iartă pe tot omul care
se întoarce de la rău) și al unui nou început.
De-L vei căuta din toată inima și te vei apropia de El, toți anii pe care i-ai
pierdut în robia păcatului ți-i va răscumpăra cu belșug de binecuvântări și vei
ajunge să ai mai mare bogăție la final.
Ține minte: Dumnezeu nu vrea să rămâi în pământul străin în care te afli acum,
căci știe cât de greu îți este și nu se bucură de suferința ta. El va folosi acest timp
pentru a te face un om mai bun, mai valoros, mai curat, așa cum aurul se lămurește
în foc. Așa că nu te teme, ai încredere în El și așteaptă-ți cu răbdare izbăvirea!

***
Pentru unii fericirea e materialism și distracție, dacă fericirea e o vacanță, un
yacht sau un castel, atunci prefer să fiu nefericit; totuși ea, fericirea nu îi face pe
oameni mulțumiți, însă mulțumirea îi face pe oameni fericiți. Mulțumește și
mulțumește-te, oricând și oricât.
Am ajuns la concluzia că nu există fericire fără Isus în inima ta, pentru că fără
El având totul nu ai nimic. Nu poți sta bine mersi cu frigiderul plin, stomacul plin
dacă sufletul ți-e gol.

