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
•
•
•

Dumnezeu vrea să te umple de Duhul Sfânt, dar așteaptă să te golești de
tine - C. Mirauti
Inima credinciosului...seiful de valori în care Duhul Sfânt depozitează
mărgăritarele veșniciei - L. Boltașu
Lucrarea Duhului Sfânt în om este ca respirația….inspiri Dumnezeu,

expiri păcat - B. Larisa

Vă aşteptăm la:
Miercuri 30.05.2018

Titlul lecţiei: Provocările familiei: zidirea unui altar curat (Fapte 5:1-11)
(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

nr. 21
27.05.2018

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

Splendoarea Rusaliilor

Rugăciune şi studiu biblic

Duminică

Buletin Duminical

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!

Istoricul Luca descrie în Fapte 2 un eveniment crucial. Acest fapt istoric,
planificat cu grijă de Dumnezeu, a revoluționat viața de credință. El marchează
nașterea Bisericii prin coborârea Duhului Sfânt.
Odată cu Fapte 2 este inaugurată o nouă etapă din planul de lucru al lui
Dumnezeu. Duhul Sfânt este activ în credincioși și în biserică. Noua etapă în planul
de lucru al lui Dumnezeu este marcată printr-o zi, printr-o adevărată sărbătoare,
printr-o minune divină care nu se va mai repeta în întreaga istorie a omenirii (Fapte
2: 1- 21)
În evenimentul acesta măreț sunt descoperite câteva lucruri care sunt înțelese
și apoi experimentate în toată istoria bisericii.
MISTERUL PĂRTĂȘIEI v. 1
Dumnezeu a ales un moment anume pentru a trimite Duhul Sfânt, era ziua
Cincizecimii. Aceasta era una dintre cele trei mari sărbători ale evreilor. Scriptura
ne spune că în această zi toți erau împreună în același loc. Da, părtășia celor născuți
din nou este misterul descoperit la pogorârea Duhului Sfânt.
Taina aceasta, dacă o putem numi așa, este la porunca Domnului. Grupul
ucenicilor se stabilește în Ierusalim după porunca Mântuitorului (Fapte 1: 4; 1: 14;
2: 1). Ucenicii erau formați ca grup, erau stabiliți în Ierusalim, aveau întâlniri
pentru închinare, cunoșteau în mare planul lui Dumnezeu.

Acum erau gata să primească binecuvântarea prezenței Duhului Sfânt. Un vers creștin
spune așa:
”În rugă părtași Cincizecimii,
Aprinși cu al cerului foc
Vesteau pocăința mulțimii
Și iar se-adunau la un loc”
Mai mult, ea se realizează în locul poruncit de Domnul Hristos. În Fapte 1: 4 este
scris: ”…să nu se depărteze de Ierusalim…”, ”…să aștepte acolo…” În Matei 18:20
avem făgăduința: ”Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu
în mijlocul lor”.
Nu poate fi omis faptul că părtășia este preliminară pentru începerea lucrării.
Extinderea bisericii pornește de la o părtășie. Tot ce are loc în Faptele Apostolilor are la
bază un timp de părtășie. Lucrătorii cu Evanghelia sunt trimiși din mijlocul bisericii
adunate pentru închinare (Fapte 13: 2, 3).
SECRETUL PUTERII v. 2-4
A promis Mântuitorul o putere care să-i însoțească în tot ce aveau de făcut. La
sărbătoarea Cincizecimii este descoperit secretul acestei puteri.
Această putere Îi aparține lui Dumnezeu. Este cu adevărat o desfășurare divină în
tot ce s-a întâmplat acolo:
Deodată – exprimă elementul surpriză (nu este răspunsul rugăciunilor lor).
A venit din cer – exprimă originea
Un sunet – exprimă captarea atenției. Infinitatea, invizibilitatea Duhului Sfânt.
A umplut toată casa – casa unde sunt adunați ucenicii, credincioșii, devine punctul de
referință.
Niște limbi ca de foc – exprimă forța curățitoare a Duhului.
Puterea este dată ucenicilor (1 Cor. 12: 13; Efeseni 1: 13). Contextul până la v. 4
prezintă grupul de ucenici. Ei primesc Duhul Sfânt: „S-au umplut de Duhul Sfânt”. Nu
există diferite grade de umplere în diferiți oameni. Dumnezeu a dăruit Duhul Sfânt
tuturor credincioșilor la fel. ”Au început să vorbească în alte limbi”. Este vorba de limbi
precise. Până și accentul de galileeni este depistat. Dumnezeu dorea să-i certifice și să-i
autentifice pe ucenici în fața lumii.
Acest secret este privit de oameni. El reprezintă punctul de interes al tuturor celor
prezenți. Secretul puterii, întotdeauna a fost o priveliște pentru lume. Unii erau uimiți,
alții erau confuzi. Printre ei erau și aceia care batjocoreau secretul puterii. Se ridică
întrebarea: Ce reacție stârnim prin lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră ?
TAINA MÂNTUIRII v. 21
Trecuseră 50 de zile de când Domnul Isus s-a oferit lumii ca Mântuitor, însă mulți
nu știau lucrul acesta. Nu știau ce trebuie să facă ! ”Taina”, un cuvânt favorit la
apostolul Pavel.

Mântuirea este pentru toți oamenii. În noua etapă de lucru a lui Dumnezeu,
iudeii și neamurile pot fi mântuiți. În cei 3000 de oameni care au devenit creștini
erau multe neamuri de pe pământ, ca o dovadă a faptului că mântuirea este pentru
toți cei ce se pocăiesc și cred.
Mântuirea este prin Domnul Isus. La Rusalii, Petru rostește o predică centrată
exclusiv pe Domnul Isus. Îi confruntă cu atitudinea lor față de Mântuitorul.
Mântuirea este prin pocăință. Ei se întreabă: „Fraților, ce să facem ?” și Petru
le răspunde: ”Pocăiți-vă”.

Duhul Sfânt - roata credinţei
Într-o zi, un om credincios a fost întrebat de un prieten al său:
- Spune-mi, frate, când omul se întoarce din nou la Dumnezeu, ce daruri încep
să lucreze mai întâi în viaţa lui: credinţa, căinţa, frica de iad, nădejdea?
Credinciosul i-a răspuns:
- Spune-mi, prietene, când o roata începe să se învârtă, care-i spiţa care porneşte
mai întâi?
- Pornesc toate deodată, răspunse prietenul.
- Vezi, zise credinciosul, aşa e şi când, sub bătaia vântului Duhului Sfânt,
sufletul nostru porneşte din nou la drum.
Toate darurile cereşti şi sufleteşti se pornesc deodată spre o rodnică lucrare,
întocmai ca spiţele roţii.
***
Lasă Duhul să lucreze
Ne-ncetat în viata ta
E în tine să-ti formeze
Stare după voia Sa.

Te vei umple de fiorul
Ce vine din Creator
Vei păstra în tine dorul
De-a fi-n cer mostenitor...

Lasă-L să-ti inunde fiinta
Te va face constient
Când ti s-a micit credinta,
Când ai un impediment,

Lasă-L si te va convinge
Să rabzi vorbe ce rănesc
Vei putea atunci învinge
Tot atacul omenesc.

Si miscat de soapta-i dulce
Te vei pocăi smerit,
Vei privi din nou spre cruce
Unde Fiul s-a jertfit.

El vine din Trinitate
Cu un plan ce-i conceput
Prin consens si unitate
Ca să ai un tel si-un scut.

