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
„Nu

vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi
cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin
rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu,
care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile
în Hristos Isus.” (Filipeni 4:6,7)
Vă aşteptăm la:

Rugăciune şi Studiu Biblic
Miercuri 06.03.2019

Titlul lecţiei: Păstrarea sfinților în har (Isaia 41:10-13)
(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
Joi

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

Buletin Duminical

nr. 9
03.03.2019

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

De lângă Dumnezeu nu se văd riduri...
„Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi El Se va apropia de voi” (Iacov 4:8)
”De ce oamenii fac comentarii răutăcioase, nejustificate chiar, domnule
diriginte?”. Liceenii dar și bătrânii, bărbații dar și femeile, păstorii dar și enoriașii
ridică astfel de întrebări. „Pentru că nu sunt aproape de Dumnezeu” le răspund.
Simplu: Cine e aproape de Dumnezeu nu poate fi departe de oameni! Nu poate fi
împotriva aproapelui său.
Una dintre filosofiile de viață pe care le-am învățat de ceva timp, este că
zburând cu avionul, cu cât te apropii de cer, cu atât te distanțezi de pământ! Când
ești la sol vezi toate detaliile: gropi, crăpături, grămezi de gunoaie... Chiar și praful
de pe tocul ușii îl observi. Vezi un bărbat nebărbierit, o femeie cu fața ridată, un
copil cu tenișii sparți, o față de masă la restaurant murdară, cineva care aruncă
gunoiul lângă coș. Dar cu cât te ridici mai sus în văzduh amănuntele pământești
dispar. Gropile dispar, gunoaiele sunt invizibile, defectele oamenilor nu se mai văd!
Tot așa este și în viața spirituală: cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât
vezi defectele celorlalți mai mici. Sau nu le mai vezi deloc! Simplu: cine e lângă
Dumnezeu, vede semenii ca Dumnezeu!
Cine e înăbușit de ură, e pus pe harță ori pe înroșit telefonul de bârfe, cine
caută dezbinare, cine vede tot timpul doar nodurile din papură sau crăpăturile din
zid, cine vede doar bârne la ceilalți în ochi să ia bine seama: este aproape de
Dumnezeu?
Apropiați-vă de Dumnezeu! Apoi nu veți mai vedea la nimeni riduri…

Despre rugăciune
1
Avem nevoie
de rugăciune pentru că nu-i la modă.
Iar noi nu trebuie să fim la modă. Atunci când vorbim de rugăciune sunt multe obstacole,
multe blocaje şi la prea puțini le este drag zidul.
Atitudinea e importantă în rugăciune. Atitudinea faţă de Dumnezeu e dată de cuvântul
anadeian, care înseamnă mai mult decât perseverenţă, înseamnă un tupeu sănătos. Credem că
suntem foarte smeriţi dacă nu cerem nimic, dar întreaga Scriptură e plină de “întrebaţi, cereţi,
căutaţi si bateţi”.
Avem o atitudine proastă şi faţă de noi înşine. Dacă nu te crezi vrednic să primeşti
binecuvântarea, fii pe pace, nu o vei primi. Oricum, nu prin meritele noastre avem ceva. De
aceea Pavel ni se pare un tip încrezut, ca Ilie pe vremuri, ce “la cuvântul lui” închidea Cerul şi-l
deschidea ca pe o umilă garsonieră dintr-un bloc de nefamilişti.
Atitudinea faţă de alţii are de-a face cu iertarea. Dacă nu-i ierţi pe alţii nu vei primi nici tu
iertare( Matei 6:15), iar atitudinea de neiertare blochează răspunsul la rugăciune, făcându-te total
nevrednic de el.
Păcatul e o barieră sănătoasă. Păcatele noastre pun un zid de despărţire între noi şi
Dumnezeu - atunci mâna lui Dumnezeu devine scurtă şi nu mai poate să dea pâinea peste zid.
Poate doar să o arunce, ca la câinii violenţi. Egoismul e un alt impediment. Prima rugăciune a
Bibliei consemnată în dreptul lui Avram e profund egoistă: ”Doamne, ce-mi vei da?” Sigur că pe
parcurs Avram s-a mai pocăit şi-l vedem in Geneza 18 cum se roagă pentru Sodoma şi pentru
nepotul Lot.
Mândria de asemenea nu-i profitabilă. Când în Luca 18 un fariseu se duce la rugăciune la
Templu, se întâlneşte cu un vameş care-şi făcuse din piept tobă. Amândoi se rugau. Fariseul se
ruga lui însuşi, iar vameşul lui Dumnezeu. Răspunsul a fost pe măsură, pentru că Dumnezeu stă
împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.
Când am fost tânăr mă rugam să schimbe Dumnezeu lumea. Când m-am maturizat am cerut
ca Dumnezeu să-i schimbe pe alţii. Acum, când mă leg la şireturi cu greutate, mă rog ca
Dumnezeu să mă schimbe pe mine.

Rugăciune,rugăciune, taină și mister ascuns
Pentru mulți ce li se pare că-s copii de-a lui Isus
Rugăciune,rugăciune,ce mulți azi vorbesc de tine,
Însă ce puțini-s aceia care știu ce-i rugăciune...

Trăind zilnic în viitor
Există oameni în jurul nostru care levitează. Doar plutesc, nu au niciun prezent, nu
conștientizează niciun trecut, ci trăiesc numai în viitor. Zilnic! Aleg să trăiască doar în
perspective. Un fel de a spune că trăiesc cu picioarele pe pământ, dar cu capul în nori. Nori
ai viitorului necunoscut.
Sunt mulți cei care își robotizează existența. Mai întâi, trebuie să: ia BAC-ul, să ia
permisul de conducere, se termine o facultate, să-și găsească alesul/aleasa, să aibă 3 copii,
să-și facă o vilă, să termine și un master, să își vadă copiii de acum adulți la casa lor, să
ajungă la pensie..., și doar apoi să și trăiască. Multe astfel de visuri idealiste sunt spulberate
mai repede decât și-ar dori autorul lor. Accidente multe, de orice fel, întrerup multe vieți
netrăite încă...
Apoi sunt cei cu las-o pe mâine, cei ce suferă de amânare cronică: (doar) de mâine
încep dieta sau se lasă de fumat, de săptămâna viitoare își schimbă stilul alimentar sau de
odihnă și de la anul își schimbă viața. An de an... Revelion după revelion, tot ceea ce
rămâne e mirosul sulfuros al petardelor și artificiilor care mai bubuie o amânare. Drumul
amânării duce aproape întotdeauna spre niciodată...
Ne place să privim în față. Oricum ar fi, viitorul ni se va parea mereu mai interesant,
mai palpitant. Elementul surpriză ne atrage. Întotdeauna în fața noastră lucrurile par mai
interesante și mai de dorit decât cele pe care le-am lăsat în urmă. Dar trebuie să facem față
ispitei de a trăi cu capul în nori. Partea cea mai bună a viitorului este că vine în fiecare zi.
Astăzi e acel mâine de care te temeai ieri!
Orice trăire descrisă mai sus – adică pe lângă prezent – este doar o supraviețuire. Cel
mult. Dacă îți planifici viața în funcție de ziua de mâine, proiectând sau amânând orice lucru
în viitor, tu nu traiești astăzi! Sau mai bine zis nu trăiești. Ești doar o ființă ambulantă, trasă
sau împinsă de timpul necruțător...
Prezentul este astăzi! Nicio zi în plus, niciuna în minus. Orice pierdere a unui astăzi
duce la transformarea lui într-un ieri regretat sau într-un alt mâine dorit. Este interesant ca
Însuși Mântuitorul ne învață să ne rugăm: “Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă
ASTĂZI”, nu în avans. Ci astăzi! Zi de zi.
Pe ieri nu îl mai ai, iar mâine nu e încă al tău! Trăiește astăzi!

Măreşte-mi credinţa Părinte ceresc
Ca-n orice problemă să nu mă clintesc,
Să fiu plin de pace, voios şi senin

Măreşte-mi credinţa, să cred că Tu poţi
Cu braţul puternic din greu să mă scoţi;
Să merg înainte viteaz, curajos

