Biserica Creştină Baptistă
Sion din Sibiu

PRO AFRICA
Forme de ajutor: Adopţie
Hrană: zilnică/săptămânală
Alte forme: burse, biciclete, capre, pui.
Cont: RO45RNCB0032046500640033
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

„Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost
pecetluiți pentru ziua răscumpărării.” (Efeseni 4:30)
Vă aşteptăm la:
Miercuri 15.05.2019

Titlul lecţiei: Biserica implicată: dărnicia din inimă (2 Corinteni 8:1-15)
(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. 19
12.05.2019

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

Întristarea Duhului Sfânt

Rugăciune şi Studiu Biblic

Duminică

Buletin Duminical

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

Întristarea Duhului Sfânt, despre care vorbește apostolul Pavel, este un păcat
săvârșit de credincioși împotriva Duhului lui Dumnezeu. Aici sunt vizate lucrurile
pe care le facem și care sunt incompatibile cu natura Duhului Sfânt, rănindu-I astfel
inima și lezându-I ființa. Prin ceea ce facem Îi putem cauza dureri Duhului Sfânt.
Cuvântul ”a întrista” ține de sfera dragostei. Duhul Sfânt ne iubește întocmai
cum ne- a iubit Domnul Isus: ”Vă îndemn dar, fraților, pentru Domnul nostru Isus
Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine, în rugăciunile
voastre către Dumnezeu pentru mine.” (Romani 15: 30). Îi putem răni sau mânia pe
cei ce nu sunt nimic pentru noi, dar îi putem întrista numai pe cei ce ne iubesc.
Cum poate un credincios să întristeze Duhul lui Dumnezeu ? În Efeseni 4: 2032 Pavel spune că orice atitudine, orice vorbire sau orice stare care se abate de la
standardele vieții lui Hristos întristează Duhul Sfânt. Duhul este:
Duhul adevărului (Ioan 14: 17) – așa că orice fals, orice înșelăciune sau
ipocrizie Îl întristează.
Duhul credinței (2 Cor. 4: 13) – așa că îndoiala, lipsa de încredere, neliniștea,
îngrijorarea Îl întristează.

Duhul harului (Evrei 10: 29) – așa că Duhul este întristat de inima împietrită,
răutăcioasă, nemiloasă, neiertătoare și neiubitoare.
Duhul sfințeniei (Romani 1: 4) – așa că tot ce este necurat, corupt sau degradat Îl
întristează.
Ce se întâmplă când întristăm pe Duhul Sfânt ? Nu trebuie să uităm faptul că
Duhul împarte bucurie, pace și fericire în fiecare inimă, iar atunci când L- am întristat,
lucrările acestea încetează să fie realizate în noi. Când este întristat El cauzează lipsa
bucuriei și puterii în noi, până când renunțăm la păcat și- l mărturisim. Când părtășia
Duhului este întreruptă în noi, chiar dacă aparent am arăta fericiți, lăuntrul nostru este
lipsit de bucuria lucrării plenare a lui Dumnezeu.
În Iacov 4: 5 este scris: ”…Duhul pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne
vrea cu gelozie pentru Sine.” În dăruirea noastră totală lui Dumnezeu stă secretul
curăției, al păcii și al puterii.
Un frumos vers de cântare spune așa:
”Preasfinte Duh de viață darnic, Preasfinte-împărțitor de har
În fața Ta ființa noastră, se pleacă-n rugăciune iar”
Autor: Ioan Cocîrțeu

Oare m-am născut pentru a mă îngrijora?
*sfaturi pentru cei neliniștiți*
Roagă-te, întâi de toate! Întărește-te în interiorul tău ca să îți înfrunți temerile în
exterior. „Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuși îngrijește de
voi” (1 Petru 5:7).
Liniștește-te. Odihnește-te. „Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în
El” (Psalmul 37:7). Evaluează problema. Adu-o înaintea Domnului și prezint-o în mod
clar.
Acționează. În momentul în care o îngrijorare iese la suprafață, confruntă-te cu ea.
Nu o ignora. Nu pierde timp întrebându-te de ce nu te salută vecinul, întreabă-l pe el.
Înainte de a diagnostica de unul singur o presupusă boală, mergi la medic. Acționează,
nu mocni în interiorul tău. Alcătuiește o listă cu îngrijorări. Timp de câteva zile, notează
-ți gândurile care te neliniștesc. Fă o listă cu toate lucrurile care îți tulbură liniștea. Câte
dintre ele au devenit realitate? Împarte îngrijorările pe categorii. Pe baza listei pe care ai
făcut-o, vei observa că îngrijorările tale se pot grupa în anumite categorii. Roagă-te în
mod specific pentru fiecare.

Concentrează-ți atenția asupra zilei de astăzi. Dumnezeu Se îngrijește zilnic de
nevoile zilnice. Nu săptămânal sau anual. El îți va da lucrul de care ai nevoie atunci
când ai nevoie de el. „Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca
să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de
nevoie” (Evrei 4:6).
Pornește o ofensivă împotriva îngrijorărilor. Împărtășește ceea ce simți cu
câțiva oameni care te iubesc. Cere-le să se roage cu tine și pentru tine. Permite-I lui
Dumnezeu să îți fie îndeajuns. Iată promisiunea Domnului Isus: „Tatăl vostru cel
ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și
neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:32, 33).
Pacea de calitate și de durată este posibilă doar cu Dumnezeu.

Ajunge zilei necazul ei
Aplicarea mesajului din Matei 6:34 le-ar aduce multă linişte oamenilor.
Domnul nu spune că nu e necesar să ne facem planuri şi nici nu ne îndeamnă să
stăm nepăsători, ci ne sfătuieşte să nu ne îngrijorăm de ceea ce s-ar putea întâmpla,
să nu ne frământăm cu gânduri de genul: „Dacă mă îmbolnăvesc?”, „Dacă pierd
locul de muncă?”, „Dacă mi se întâmplă un accident?”, „Dacă se îmbolnăveşte
băiatul meu?”, „Dacă voi fi atacat?” etc.
Iată mai jos câteva realităţi legate de îngrijorare. Ne îngrijorăm: 50% de
evenimentele care nu se vor întâmpla niciodată ; 25% de evenimentele trecutului
care nu mai pot fi schimbate ; 10% de criticile pe care credem că ni le-au adus alţii ;
10% de starea noastră de sănătate ; 5% de problemele reale cu care ne vom
confrunta.
Unul dintre secretele unei vieţi liniştite este mulţumirea, un antidot eficient
împotriva îngrijorării. Mulţumirea nu este o atitudine pe care o moştenim, ci este o
trăsătură pe care putem să ne-o dezvoltăm. Pavel spune: „m-am deprins să fiu sătul
şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă” (vers. 12). În vremea de acum, când ne
confruntăm cu atât de multe probleme, avem nevoie să ne formăm o atitudine de
mulţumire pentru ceea ce avem în prezent şi să nu ne îngrijorăm cu privire la viitor.
Isus a zis: Va las pacea, va dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o da lumea. Sa
nu vi se tulbure inima, nici sa nu se înspaimânte” (Ioan 14,27). Cum poti beneficia
în mod concret de aceasta pace a mintii? Împartaseste-le celorlalti membri ai
grupei raspunsul la aceastş întrebare. Ce poti învata de la ei?

