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)

Versetele săptămânii

„Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia:
leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii
tale.” (Proverbe 3:3)
Vă aşteptăm la:

Miercuri 19.09.2018

Titlul lecţiei: Fundamentele slujirii lucrătorilor din Biserică (2 Timotei 2:1-15)
(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
Miercuri
Vineri

nr. 37
16.09.2018

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

Semnul dușmăniei

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!

Uneori sunt zile, cum am avut eu ieri, în care ne mâniem și devenim critici.
Reproșăm. Da, avem dreptate, dar uneori vorbele sunt aspre... Și, când dojenim, nu
mai iubim!
Zicea Isaac Sirul în Filocalia 10 că atunci când aproapele tău ți-a greșit
“întristează-te pentru el cu lacrimi și spune-i cu dragoste un cuvânt sau două. Dacă
te aprinzi vei vedea în tine semnul dușmăniei. Căci dragostea nu știe să se iuțească,
sau să se mânie, sau să învinovățească pe cineva cu patimă!”
Semnul dușmăniei este când devenim iuți. Și omul iute face greșeli. Păcate.
Apostolul Pavel ne spune “să ne mâniem, dar să nu păcătuim”. De ce? Pentru că
mânia dă apă la moară diavolului. De aceea porunca “să nu ucizi” e înaintea
poruncilor “să nu curvești”, “să nu furi”, “să nu minți”, “să nu râvnești la ce nu este
al tău”! Pentru că nu toți curvesc, nu toți fură, nu toți mint! Dar de mâniat, de
strigat, de reproșat...
Semnul dușmăniei este “ieșirea din pepeni”. Aprinderea. Comportamentul
milițienesc. Repet, nu contează ca ai dreptate! Dar când ești obiectiv nu câștigi
oameni! Îi faci dușmani! Asprimea face răni! Asprimea nu adună oamenii, îi
risipește! Dragostea însă nu doar că adună, dar și acoperă!

Nicolae Iorga zicea că "dacă vrei să îndrepți pe cineva care ți-a greșit îndreaptă-l
fără să-i arăți unde a greșit!" Interesantă filosofie. Îndreaptă fără să reproșezi nimic!
Fără patimă.
Nu spun să tolerăm greșelile, ereziile, păcatele, homosexualitatea... Nu. Ci faptul
că dreptatea se face cu dragoste. Altfel, cel ce a greșit nu se va îndrepta. Fără dragoste
poți face din dreptate un semn al dușmăniei!

Grea slujbă
Un credincios, care trăia cu adevărat Evanghelia, spunea odată între nişte oameni:
– Am un lucru foarte greu. Când vine seara, stau să cad mort de oboseală… abia apuc
să mă dau odihnei.
– Şi ce lucru atât de greu vei fi având? – întrebară oamenii.
– Un lucru foarte greu. În fiecare zi păzesc doi şoimi, îngrijesc doi iepuri, asupresc doi
săpători, biruiesc un leu, apăr o casă de foc, curăţ o fântână şi vindec un bolnav.
Ascultătorii zâmbiră. Credeau că omul lui Dumnezeu glumeşte.
– Desigur, dumneata glumeşti cu noi, căci unde s-a mai pomenit ca cineva să
îngrijească iepuri şi să omoare lei. Astea-s poveşti!
– Nicidecum! – răspunse credinciosul. Ceea ce v-am spus e adevărat. Ascultaţi!
Cei doi şoimi sunt ochii mei, pe care trebuie să-i păzesc toată ziua, să nu „zboare“
pe acolo pe unde se rănesc inimile şi se strică sufletele.
Cei doi iepuri sunt picioarele mele, de care trebuie să grijesc neîncetat să nu alerge
în căile pierzării şi să nu mă ducă şi pe mine în calea cea rea.
Cei doi săpători sunt mâinile mele, pe care trebuie să le „asupresc“ neîncetat cu
munca, pentru a-mi câştiga traiul vieţii şi a ajuta, după puterile mele, şi pe cei săraci şi
lipsiţi.
Leul, pe care trebuie să-l biruiesc, este vrăjmaşul diavol care „umblă neîncetat,
răcnind ca un leu şi căutând să mă înghită“ (I Petru 5, 8).
Focul, de care trebuie să apăr casa, este limba mea, căci „foc este limba, care
aprinde case şi păduri“ (Iacov 3, 5). De acest foc îmi apăr mereu casa sufletului,
înfrânându-mi limba, ca să nu grăiesc decât ceea ce place lui Dumnezeu.
Iar fântâna, pe care trebuie să o curăţ în fiecare zi, este inima mea, care, una-două,
o simt că se umple cu deşertăciune şi trufie. Şi trebuie să o curăţ mereu de acest
„nămol“, pentru ca să Se sălăşluiască în ea Duhul lui Dumnezeu.

Şi, în sfârşit, bolnavul pe care trebuie să-l vindec este trupul meu, este lutul
acesta neputincios care, oricât de mult m-aş îngriji eu, tot se mai strecoară destulă
otravă în el şi trebuie să-l vindec mereu prin Sângele Domnului şi prin lacrimi de
căinţă.
Iată, acesta este lucrul cel greu pe care îl fac în fiecare zi şi îl voi face mereu,
până la sfârşitul vieţii, ca să dobândesc viaţa şi odihna cea veşnică.

Alfabetul vieții creștine
A – Ascultӑ mai ȋntâi și dupӑ aceea vorbește;
B – Binecuvântează și nu blestema;
C – Credința ȋn Dumnezeu sӑ-ți fie tӑria vieții;
D – Dragostea acoperӑ multe greșeli, deci… iubește;
E – Experimenteazӑ zilnic rugӑciunea;
F – Fugi de poftele tinereții;
G – Gӑsește totdeauna latura bunӑ a lucrurilor;
H – Harul lui Dumnezeu ȋți este ȋndeajuns ca sӑ fii bucuros;
I – Iubirea este darul lui Dumnezeu care l-a lӑsat peste omenire;
Ȋ – Întotdeauna amintește-ți ce a fӑcut Hristos pentru tine;
J – Judecata este a Lui Dumnezeu, nu judeca pe altul;
K – Kilometri ȋntregi a parcurs și Pavel. Nu te plânge de drumul pânӑ la bisericӑ;
L – Lumina ta, sӑ-ți fie cuvântul sfânt;
M – Muncește cu drag, ca pentru Domnul… oriunde vei fi;
N – Nu ȋncerca sӑ te dai mai mult decât ești;
O – Opune-te oricӑrui rӑu, oricӑrui pӑcat;
P – Pӑrtӑșia cu frații sӑ o ȋnveți mereu;
R – Rabdӑ ispita și vei fi biruitor;
S –Să fii adeptul iubirii, al adevӑrului, al compasiunii și empatiei.
Ș – Știința adevӑratӑ se obține prin iubirea de Dumnezeu;
T – Taci când nu ai cuvinte de zidire;
Ț – Ținuta sӑ-ți fie modestӑ și decentă;
U – Urmӑrește pacea și neprihӑnirea;
V – Vegheazӑ mereu ȋn rugӑciune;
Z – Zidește-ți casa pe temelia Cuvântului Sfânt!

