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 (Marcu Damaris)

"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

„ Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume; acum las lumea
și Mă duc la Tatăl. Căci Tatăl însuși vă iubește, pentru că
M-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la
Dumnezeu.” ( Ioan 16:28,27)

Buletin Duminical

nr. 20
20.05.2018

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

Vă aşteptăm la:

Rugăciune şi studiu biblic
Miercuri 23.05.2018

Titlul lecţiei: Provocările familiei: creşterea copiilor (Proverbe 4:1-27)
(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
Miercuri
Vineri

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!

Hristos S-a înălțat!
Hristos S-a înălțat! Hristos S-a înălțat, iar aceasta este ziua în care suntem
chemați să-L sărbătorim pe El și înălțarea Sa. Privind în Scripturi observăm că
Înălțarea lui Hristos și prezența Sa la dreapta măririi erau realități cruciale pentru
creștinii de la început. Privind în jurul nostru însă, observăm că sărbătoarea alunecă
tot mai mult în…uitare. Se pare că nu prea mai știm să sărbătorim decât atunci când
avem zile libere, avem timp să gătim și să umplem masa cu bunătăți. Nu că acestea
ar fi lucruri rele, dar mă întreb cât de mult mai au de-a face sărbătorile noastre cu
Hristos, dacă atunci când acestea sunt văduvite de vacanță, ieșiri la grătare și
divertisment, aproape că uităm de ele.
Scripturile ne spun multe, dar aș dori să subliniez un singur aspect.
Sărbătoarea Înălțării ne amintește de lucrarea pe care Hristos o îndeplinește la
dreapta măririi, lucrarea de mediator. Hristos nu a fost om o perioadă, după care a
lepădat umanitatea și S-a întors înapoi în glorie. El S-a înălțat în glorie, dar S-a
înălțat acolo cu umanitatea Sa. Apostolul Pavel subliniază cât se poate de clar că
există un singur mediator, iar acesta este OMUL Isus Hristos. Una din cele mai
mari drame ale oamenilor necăjiți de azi, și din toate timpurile, dramă care adesea
frânge inima, este că nimeni nu îi reprezintă.

Nimeni nu le poartpentru apărarea lor. Marea mângâiere pe care sărbătoarea de azi o
aduce este că în locul cel mai înalt din univers, în poziția de cea mai înaltă autoritate
este ”unul de-al nostru!” (știu, sună un pic a șmecherie românească!) Unul care, spune
epistola către Evrei, ne înțelege toate ofurile și durerile pentru că le-a experimentat și
El. Mai mult El este cel care și-a vărsat Sângele pentru noi, iar acum ne reprezintă ca
avocat al nostru, dând o lovitură fatală pârâșului nostru.
Înălțarea lui Hristos în glorie este una din sursele cele mai bogate de speranță și
mângăiere. Înainte de a încheia, aș mai spune doar că o astfel de zi ne determină să
ridicăm capetele în sus. Nu e ușor pentru că ne-am obișnuit să privim doar în jos,
obsedați de țărână și ofertele ei. Acest Isus însă, va veni așa cum S-a înălțat, dar cu o
altă misiune și cu vizibilitate ceva mai mare. De fapt, totală!

Ce înțelegi tu prin trezirea spirituală?
Trezirea spirituală este împlinirea rugăciunii învățate de Isus „Tatăl nostru care eşti
în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi
pe pământ.”
Trezirea spirituală este această conștiență și realizare a prezenței imediate a
Împărăției lui Dumnezeu în mijlocul nostru. O percepție a sfințeniei Lui care ne face să
strigăm ca și Isaia „Vai de mine! Sunt pierdut, căci Sunt un om cu buze necurate…”
sunt cea mai infamă canalie; o realizare a dragostei Lui care ne face să agonizăm pentru
sufletele pierdute cum nu am plâns niciodată în viața noastră pentru noi; o realizare a
gloriei lui Hristos în fața căreia toate valorile lumii sunt gunoaie abjecte.
Cele mai elocvente cuvinte care ar încerca să exprime ce este o trezire spirituală
sunt ca și un clovn care ar încerca să îl joace pe Hamlet. Trebuie să o trăiești ca să o
înțelegi.
Jocul nostru de-a biserica, în prezent, este o parodie a ceea ce ar trebui să fie trăirea,
umblarea, închinarea și slujirea în fața mărețului, gloriosului și atotputernicului
Dumnezeu.
În Vechiul Testament, Dumnezeu a intrat în legământ cu poporul Său prin trei
formule: Eu voi fi Dumnezeul vostru. Voi veți fi poporul meu și Eu voi veni și voi locui
în mijlocul vostru. Aceleași formule sunt adevărate și pentru Noul Israel, Biserica. Dar
cât de inepți suntem în a înțelege fiecare dintre aceste concepte. Dar mai ales ultimul
„Eu voi veni in mijlocul vostru”, eu voi umbla, mă voi manifesta, îmi voi descoperi
excelențele mele in mijlocul vostru.
Este ceea ce peste 99% din poporul lui Dumnezeu din România nu are nici o idee

Este ceea ce peste 99% din poporul lui Dumnezeu din România nu are nici o
idee ce este sau cu ce se mănâncă.
Trezirea spirituală este atunci când Dumnezeu despică cerurile și pășește în
realitatea noastră și o luminează cu lumina lui și atunci toate bâzdâganiile noastre
dragi – iubirea de bani, de succes, de acceptare, obsesia cu moda, sportul, muzica,
filmele, ibovnicele, sau ibovnicii noștri – sau licuricii de noapte - o performanță
aplaudată la un program de tineret în biserică, o poezie, o cântare, o predică, o
lucrare isterică – fug precum liliecii de lumină.
În trezirea spirituală din insulele Lewis & Hebrides 1949-1952, Dumnezeu a
coborât peste acest arhipelag de insule din nordul Angliei. Un tânăr de 15 ani se
ruga împreună cu un grup de frați, când duhul i s-a întărâtat, s-a ridicat în picioare
și cu îndrăzneală sfântă a strigat către Dumnezeu să aducă pe toți tinerii, care erau
în clubul de dans, la biserică și la pocăință… În următoarele minute sute de tineri au
alergat de la clubul de dans la biserică ca și cum s-ar fi deschis pământul de sub ei
și au venit în biserică conștienți de faptul că sunt pe punctul de a fi măturați imediat
in flăcările iadului și strigătele lor după iertare și mântuire erau agonice. O tânără
studentă de la Universitatea Aberdeen a strigat din adâncul inimii „Mai este milă
pentru mine? Mai este milă pentru mine? Mai este milă pentru mine?”
Aceasta cred că ar trebuie să fie pasiunea și obsesia fiilor și fiicelor lui
Dumnezeu, sfințirea numelui lui Dumnezeu, răzbunarea gloriei mărețului nostru
Tată și Domn, ca El să despice cerurile și să vină, să astupe odată și pentru
totdeauna gura batjocoritorilor și blasfemiatorilor și să declare spre slava lui
Dumnezeu că Isus Hristos este Domnul domnilor și Împăratul împăraților.
„O! de ai despica cerurile, şi Te-ai pogorî, s-ar topi munţii înaintea Ta, ca de
un foc care aprinde vreascurile, ca de un foc care face apa să dea în clocot! Ţi-ar
cunoaşte atunci vrăjmaşii Numele, şi ar tremura neamurile înaintea Ta!" Isaia 64:1
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Autor: Titus Coltea
***
“Isus Hristos care azi s-a înălţat,

…La cer s-a dus
Va reveni odată, aşa cum El v-a spus.
La sfârşit de vremuri…
Când TATĂL Sfânt va hotărî
ISUS HRISTOS PE NORI VA REVENI!”

