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

„Iată ce mai gândesc în inima mea şi iată ce mă
face să mai trag nădejde: Bunătăţile Domnului nu
s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt.” (Plângeri
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Vă aşteptăm la:

Amintiri cu Dumnezeu

Rugăciune şi Studiu Biblic
Miercuri 01.01.2020

Titlul lecţiei: Spiritul profetic al Bisericii (Apocalipsa 19:1-21)
(Dacă ai probleme vino să ne rugăm împreună, dacă nu ai, vino totuşi să ne spui
cum ai reuşit să scapi de ele!)
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VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!

"Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul..." Deuteronom 8: 2
Aș îndrăzni să vă întreb: Aveți amintiri cu Dumnezeu? Știți, noi avem
capacitatea de a doza prezentul, așa încât, în viitor el să devină o amintire plăcută.
Ne înregistrăm evenimentele majore ale vieții, nu vrem să se piardă anumite
activități, întâlniri cu oameni dragi, implicarea în anumite proiecte, etc. Ce facem
peste ani? Ne uităm la ele, le rememorăm și poate spunem: „Ce frumos a fost...",
„Ce tânăr eram...", „Parcă a fost ieri...N-am să uit vreodată ce-am trăit atunci!"
Câte înregistrări avem din trăirile cu Dumnezeu? Dar din întâlnirile cu El? Mai
păstrați amintirea colaborării cu El în proiectele vieții? Dacă ar trebui să scoatem
arhiva amintirilor, avem „poze sau video" și cu Dumnezeu? Sunt tare frumoase
amintirile legate de părinți, de copii, de prieteni, de partenerul de viață, dar cele
legate de Dumnezeu sunt inegalabile.
Adu-ți aminte întâlnirile acelea speciale cu El, când în tăcerea nopții te
proșternai la pământ ca să-I ceri ceva pentru tine sau pentru casa ta.

Adu-ți aminte momentele acelea grele din trecut când parca erai de plumb și totul
era de plumb, dar El te-a eliberat.
Adu-ți aminte ziua când viața ta putea să fie smulsă de pe pământ, dar Domnul ți-a
prelungit-o.
Adu-ți aminte de trecutul tău modest și gândește-te ce ai și cine ești în prezent.
Adu-ți aminte de călăuzirea Lui de peste ani și gândește-te la deciziile vieții.
Adu-ți aminte ocazia întâlnirii cu El, cum te-a schimbat și te-a acceptat să fii al Lui
pentru veci de veci.
Cu siguranță, această listă poate fi foarte mare, întrebarea este avem aceste amintiri
cu Dumnezeu? Dacă da, împrospătați-vă memoria cu ele, vă va face bine! Dacă nu le
aveți, căutați să le dobândiți.
Se încheie încă un an. Din toate câte ai trăit, ce anume îți aduci aminte? Sunt de
neuitat pentru tine și amintirile cu Dumnezeu? Dacă da, bucură-te că Dumnezeu este în
memoria ta și îți ocupă în mod binecuvântat universul amintirilor tale. Dacă nu găsești
în arhiva ta amintirile cu Dumnezeu, mai caută, insistă, ele sunt acolo. E o problemă
doar de preocupare focalizată pe ceea ce este de nepierdut. Când le vei găsi, păstreazăle ca pe o comoară. Așeză-le în rama inimii și minții tale ca să poată fi admirate și de
alții. Un sfârșit de an cu mulțumire, un început de an cu speranță.
Autor: Ioan Cocîrțeu

A venit la ai Săi...
Zilele trecute, la un concert de Crăciun, preotul satului, ofuscat, ne-a afurisit în loc
să ne binecuvânteze! Primarul și „parlamentul local” au fost de acord să cântăm colinde
dar nu și să... predicăm! Ăștia ar fi vrut un Crăciun dat pe...mute! Evident că noi am
ascultat de Pruncul Betleemului... Și atmosfera a fost ca între îngerii Lui!
Crăciunul a fost mereu o sărbătoare cu respingeri. Biblia ne spune că atunci când a
pășit printre telurici, Dumnezeu a venit la ai Săi. Isus venise într-o țară care era a Lui, la
un popor al Lui! Dumnezeu Tatăl investise, pregătise evreii de veacuri pentru momentul
solemn Betleem! Și ai Săi? L-au respins! Nu egiptenii. Evreii... Mai întâi hangiul, apoi
preoții, cărturarii, fariseii, lumea cunoscătoare de Scriptură.
„A venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică
celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu!”, zice
Evanghelistul Ioan (1:11-12). Traducerea originală înseamnă „le-a dat puterea să
devină” copii ai săi. Cuvântul folosit este „tegnateuchen”. Adică „devii azi mai mult
decât ieri”. Azi ești un fiu mai bun ca ieri, mâine mai bun ca azi. E creștere calitativă!

Respingerea este descreștere...
Dreptul (autoritatea, zice comentatorul biblic Dragomir Stancu) de a fi copil al
lui Dumnezeu este unul dintre cele mai mari daruri din partea lui Dumnezeu.
Respingerea însă este ieșire de bună voie din familia Lui. E ruperea oricărei legături
cu El. Lipsa comunicării. Este pierderea calității de fiu. Paradoxal, nu Dumnezeu i-a
dezmoștenit, ci ei L-au părăsit!
Respingerea lui Dumnezeu este autodistrugere. „Nicio națiune n-a mai dăinuit
mult după ce s-a îndepărtat de Dumnezeu!”, zicea Bernard Shaw. Poate că asta ar
trebui să își tatueze pe palme toți românii! (Știu ce scrie în Levetic, dar e-o
metaforă!)
Sf. Atanasie striga în biserică la finalul predicii: „faceți precum Dumnezeu:
deveniți oameni!”. Iar eu vă strig la final de an: „deveniți fii!”. În fiecare zi (mult)
mai asemănători cu Fiul!
Autor: Nicolae Geantă

Ce este nou în Anul Nou?
Vorbim mult zilele acestea despre anul nou, dar vai, totul este atât de vechi...
Nimic din ce e pământesc în noi nu este cu adevărat nou. Suntem tot noi, cei vechi,
înveșmântați în aceleași haine, cu aceleași obiceiuri, cu aceleași griji și aceleași
dorințe. Ne uităm în jurul nostru și vedem aceeași oameni, aceleași lucruri, unele
vechi de când ne știm noi.
Ce este atunci nou, în anul nou? Nimic din ce este pământesc nu e nou, dar
promisiunile lui Dumnezeu sunt mereu noi. Ele se înnoiesc, nu din an în an, ci din
zi în zi... Da, avem de a face cu un an nou numai în măsura în care ne uităm la
promisiunile lui Dumnezeu și ni le asumăm într-un mod cu totul nou, crezându-le
pe deplin și trăind fiecare clipă din an în lumina acestor promisiuni.
Avem de a face cu un an nou, numai în măsura în care noi înșine ne vom înnoi
promisiunile noastre față de Dumnezeu și vom căuta să ne raportăm la el cu o
dedicare nouă, cu o dragoste nouă și cu o pasiune nouă.
Ce e nou în anul nou? Răspunsul la această întrebare depinde în totul de noi și
felul în care vom învăța să ne raportăm la Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu ca toți
cei ce se închină cu noi la Poarta Cerului să trăiască zilele acestea momente de
înnoire autentică a vieții de credință, ca anul cel nou să fie cu adevărat nou pentru
noi.
Autor: Nelu Filip

