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"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)

Buletin Duminical

Versetul săptămânii

19.05.2019

„Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele
Domnului

Isus

şi

mulţumiţi,

prin

El,

lui

Dumnezeu

Vă aşteptăm la:

Contează munca mea pentru Dumnezeu?

Rugăciune şi Studiu Biblic
Miercuri 22.05.2019

Titlul lecţiei: Vegherea unii asupra altora (Evrei 10:1-39)
(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
Joi

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

Tatăl.” (Coloseni 3:17)

Duminică

nr. 20

10:00-12:00
18:00-20:00
19:00-20:30
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!

Dumnezeu a rânduit munca pentru om ca ceva bun. Înainte să-i dea lui Adam o
soție sau un copil, chiar înainte de a-l îmbrăca pe Adam, Dumnezeu i-a dat o slujbă.
„Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca s-o lucreze și
s-o păzească” (Gen. 2:15).
Dumnezeu consideră munca un lucru demn de a fi pus într-o poruncă: „Șase
zile să lucrezi, iar în ziua a șaptea să te odihnești” (Ex. 34:21). Nouă ne place a
doua parte a versetului și lucrăm cu gândul la sfârșitul de săptămână. Dar punerea
accentului pe ziua de odihnă ne-ar putea face să pierdem din vedere porunca de a
munci: „Șase zile să lucrezi.” Fie că lucrezi acasă sau la piață, munca ta contează
înaintea lui Dumnezeu.
Și munca ta contează și pentru societate. Avem nevoie de tine! Orașele au
nevoie de instalatori. Națiunile au nevoie de soldați. Se strică lumina de
semnalizare la mașină. Se rup oase. Avem nevoie de oameni care să le repare pe
primele și să le pună la loc pe celelalte. Cineva trebuie să crească copiii, să-i educe
sau să-i îngrijească pe bătrâni.
Dacă muncești din greu și ești ocupat toată ziua, Îl imiți pe Dumnezeu.
Creatorul Însuși a lucrat în primele șase zile ale creației. Domnul Isus a spus: „Tatăl
Meu lucrează până acum și Eu, de asemenea, lucrez” (Ioan 5:17).

Cariera ta îți consumă jumătate din viață. Nu ar trebui în același timp să-L
promoveze pe Dumnezeu? Acele patruzeci sau șaizeci de ore pe săptămână nu sunt tot
ale Lui? Biblia nu încurajează munca în exces sau dependența de serviciu pentru a putea
mai apoi cumpăra calmante. Dar Dumnezeu îi cheamă pe cei care sunt sănătoși să se
îngrijească de „grădinile” pe care li le dă El. Dumnezeu cinstește munca. Așadar,
cinstește-L pe Dumnezeu prin munca ta.
„Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în Numele Domnului Isus și
mulțumiți, prin El, lui Dumnezeu Tatăl” (Col. 3:17). Orice faceți! Deci, orice faci, fă ca
și cum Domnul Hristos ar fi Cel care te pontează sau îți supraveghează munca sau îți
aprobă proiectul. Apoi, mulțumește-I lui Dumnezeu pentru locul tău de muncă, pentru
purtarea Lui de grijă, pentru ocazia de a împărtăși dragostea Lui cu oamenii din jur…
Indiferent ce ai face.

Da, noi credem Biblia!
Sunt multe motivele pentru care Biblia trebuie crezută. Iată câteva dintre ele:
Alcătuirea ei. Biblia a fost compusă într-o perioadă de peste șaisprezece secole de
către patruzeci de autori, având o temă centrală unică. Este scrisă de soldați, ciobani,
învățați și pescari. Începe cu singuraticul Moise aflat în pustia Arabiei și se sfârșește cu
Ioan, solitar pe insula Patmos. A fost redactată de regi în palate, de ciobani în corturi și
de întemnițați în închisori.
Patruzeci de autori, majoritatea necunoscuți unii pentru alții, care au scris în
diferite țări și în trei limbi diferite. Ar fi fost posibil ca acești autori să realizeze o carte
care să aibă o singură temă dacă nu ar fi existat în spatele lor o singură minte, un singur
autor? Biblia este remarcabilă prin compoziția ei.
Valabilitatea ei. Este cea mai publicată carte din istorie. De câteva sute de ani
rămâne în topul vânzărilor. A fost tradusă în o mie două sute de limbi de o mulțime de
traducători. Bibliile au fost arse de dictatori și interzise de tribunale, dar Cuvântul lui
Dumnezeu merge înainte. De foarte multe ori s-a încercat distrugerea definitivă a ceea
ce reprezintă Cuvântul scris a lui Dumnezeu, dar de fiecare dată invincibilitatea lui s-a
dovedit a fi un mare adevăr. Biblia este remarcabilă prin durabilitatea ei.
Profeția ei. Pe paginile Bibliei tale sunt scrise peste trei sute de profeții împlinite
referitoare la viața lui Hristos. O biografie substanțială a fost scrisă despre Domnul Isus
cu cinci sute de ani înainte de nașterea Lui.
Vă imaginați cum ar fi dacă același lucru s-ar repeta în zilele noastre? Ce-ar fi dacă
am găsi o carte scrisă în anul 1900 care să conțină profeții referitoare la două războaie

mondiale, o mare criză economică, o bombă atomică, asasinarea unui președinte
american? Ce părere am avea despre o astfel de carte? Nu-i așa că am avea
încredere în ea? Apostolul Pavel spune că Biblia este „de folos ca să învețe, să
mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire” (2 Tim. 3:16).
Câteva sfaturi practice:
Aplică principiile fidelității în căsnicia ta și ai să vezi că vei avea un cămin fericit.
Aplică principiile onestității la școală și ai să vezi să vei reuși.
Aplică principiile iertării în relațiile tale și vei vedea că vei avea mai multă pace.
Aplică principiile corectitudinii în exercitarea profesiei tale și vei vedea cum
înaintezi.
Aplică Biblia și vei avea parte de satisfacții.

Timpul petrecut zilnic cu Dumnezeu
Un timp petrecut în liniște cu Dumnezeu este asemănător cu o întâlnire cu
cineva foarte drag. Iată câteva indicii care să te ajute să mergi la această întâlnire
specială cu Dumnezeu.
Stabilește un timp și un loc regulat. Alege un interval orar în programul tău și
un colțișor în lumea ta și pune-le deoparte pentru Dumnezeu. Un loc familiar îți va
aduce aminte de sentimente similare pe care le-ai experimentat înainte cu
Dumnezeu. Neapărat trebuie să te simți în toată libertatea ta acolo.
Cât timp ar trebui să aloci? Atât cât ai nevoie. Prețuiește calitatea mai degrabă
decât cantitatea. Timpul petrecut de tine cu Dumnezeu ar trebui să dureze destul de
mult pentru ca să Îi poți spune ce vrei și pentru ca El să îți poată spune ce vrea.
La această întâlnire ar trebui să aduci o Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu,
scrisoarea Lui de dragoste pentru tine. Poate că nu-L vei auzi pe Dumnezeu
vorbindu-ți cu voce tare, dar poți auzi ce are El de spus prin acest etern dialog cu
omenirea.
De asemenea, ai nevoie de o inimă ascultătoare. Nu uita îndemnul lui Iacov:
„Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și
va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în
lucrarea lui” (Iacov 1:25).
Așa cum nu ai lipsi de la o întâlnire cu o persoană iubită pe motiv că ești prea
ocupat, asigură-te că întâlnirea ta cu Dumnezeu este notată în calendar și fă tot ce îți
stă în putință ca să rămână ceva special.

