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Versetul săptămânii

Biserica Creştină Baptistă
Sion din Sibiu
"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

„De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari,

neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul
Domnului, căci știți că osteneala voastră în
Domnul nu este zadarnică.”(1 Corinteni 15:58)
Rugăciune şi studiu biblic
Miercuri 06.06.2018

Titlul lecţiei: Familia - componenta de bază a bisericii (Romani 16:1-20)
(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

03.06.2018
Duminică dimineaţa
10:00-12:00 Serviciu divin
Duminică seara
18:00– 20:00 Serviciu divin

Nu fi prea mare pentru a face lucruri mici

Vă aşteptăm la:

Duminică

nr. 22

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!

Remediul lui Dumnezeu pentru o viață obișnuită, chiar comodă, presupune o
doză mare de slujire. Lumea are nevoie de slujitori, de oameni ca Domnul Hristos,
care „n-a venit să I se slujească, ci să slujească. ” El a ales îndepărtatul Nazaret în
schimbul importantului Ierusalim, atelierul de tâmplărie al tatălui Său în locul unui
palat cu coloane de marmură și 30 de ani de anonimat în locul popularității.
Isus a venit să slujească. El a ales să se roage în loc să doarmă, sălbăticia în
locul Iordanului, apostolii irascibili în locul îngerilor ascultători. El a ales oamenii.
Petru, Andrei, Ioan și Matei. Când s-au temut de furtună, El a potolit-o. Când nu
aveau bani pentru dări, El le suplinea această lipsă. Când nu au mai avut vin la
nuntă sau mâncare pentru mulțimi, El li le-a dat pe amândouă. El a venit să
slujească.
A permis unei femei samaritence să Îi tulbure odihna, unei femei adultere să-i
întrerupă planurile, și unuia cu remușcări să-I întrerupă cina. Deși niciunul dintre
apostoli nu I-a spălat picioarele, El le-a spălat pe ale lor. Deși niciunul dintre
soldații de la cruce n-au cerut milă, El le-a oferit-o. Împăratul Cel înviat s-a urcat la
ceruri numai după ce a mai petrecut 40 de zile cu prietenii Lui, învățându-i,
încurajându-i, slujindu-le. De ce? El pentru aceasta a venit. El a venit să slujească.
Trebuie să urmăm exemplul Său! Slujirea nu are nevoie de îndemânare
specială sau de pregătire sau de vreo diplomă teologică. Indiferent de abilitățile tale,

1) Să-i iubești pe cei nebăgați în seamă. Isus se află în casa ta, purtând ochelari cu
lentile groase, haine demodate și o față tristă. L-ai văzut! El este Isus. Când stai de
vorbă cu elevul singuratic, când te împrietenești cu mama obosită, Îl iubești pe Isus. El
se îmbracă în zdrențele celui nebăgat în seamă și ale celui ignorat de toți. „Adevărat vă
spun că, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai
Mei, Mie mi le-ați făcut. ” (Matei 25: 40).
2) Să fii omul păcii. Ne luptăm așa de mult. „De unde vin luptele și certurile între
voi? ”, întreabă fratele Domnului. „Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în
mădularele voastre? ” (Iacov 4: 1). Slujitorii rezistă încăpățânării. Ulrich Zwingli a avut
un astfel de spirit. În timpul Reformei din Europa, el a promovat unitatea. Într-un
anume punct s-a trezit în dezacord cu Martin Luther. Zwingli nu a știut ce să facă
atunci. Însă, într-o dimineață, a aflat răspunsul pe coasta unui munte din Elveția. A
privit două capre ce traversau o cărare îngustă, din direcții opuse, una coborând, cealaltă
urcând. Într-un anumit punct, cărarea îngustă le-a împiedicat să treacă amândouă în
același timp. Când s-au văzut, au dat înapoi, și-au plecat capetele, ca și cum ar fi fost
gata să se împungă. Atunci s-a întâmplat un lucru minunat. Capra care urca s-a întins pe
cărare, iar cealaltă a călcat pe spatele ei. Primul animal s-a ridicat și și-a continuat
urcarea. Zwingli a remarcat că acea capră a reușit să urce tocmai pentru că a fost gata să
se
aplece.
Nu s-a întâmplat la fel și cu Domnul Isus?
3) Să faci în fiecare zi un lucru pe care nu vrei să-l faci. Cedează locul tău de
parcare. Sună o rudă îndepărtată. Cară bagajul unui bătrân. Cumpără o pâine pentru un
flămând. Nu trebuie să fie un lucru mare. Cineva, pe când era tânăr, dorea să facă
lucruri mari și n-a putut, așa că a decis să facă lucruri mici într-o manieră măreață. Nu fi
prea mare pentru a face lucruri mici.

Lucruri mici cu impact mare
Nu este nevoie de o predică lungă pentru a aduce schimbarea. Iona: “Încă 40
de zile și Ninive va fi nimicită!” Și ninivenii s-au pocăit…
Nu este nevoie de o rugăciune lungă pentru a primi răspuns. Ilie: “Doamne,
Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Israel! Fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în
Israel, că eu sunt slujitorul Tău și c toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta.
Ascultă-mă Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu,
Doamne, ești adevăratul Dumnezeu, și să le întorci astfel inima spre bine!” Și focul lui
Dumnezeu a coborât…
Nu este nevoie de o credință mare pentru ca Dumnezeu să lucreze. Domnul

Nu este nevoie să fii un om mare ca Dumnezeu să te folosească.
Ghedeon: “Eu sunt cel mai mic…”

Credincioşi în lucrurile mici
“Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari”.
(Luca 16:10)
Cât de meticuloşi crezi că ar trebui să fim în lucrurile mici? E adevărat că
nimănui nu-i place să poarte tot timpul la el o listă cu lucruri de făcut. Nu aşa se
trăieşte viaţa creştină. Dacă am trăi aşa, am risca să pierdem simţul proporţiilor, să
îi criticăm pe alţii pentru toate nimicurile. Atunci ce atitudine ai recomanda să avem
faţă de defectele şi slăbiciunile naturii umane?
Din textul de astăzi se desprinde principiul că omul care este conştient de
responsabilitatea sa în lucrurile mici este demn de încredere şi în privinţa lucrurilor
mari. Modul obişnuit în care ne raportăm la lucrurile mărunte determină şi
afectează întreaga noastră viaţă morală şi spirituală. Ceea ce suntem dincolo de
cuvintele şi faptele noastre determină credincioşia noastră pe tot parcursul vieţii.
Noi ne-am angajat să-I fim credincioşi lui Dumnezeu şi voinţei Sale în toate
aspectele vieţii, fără nicio excepţie. Nu există vreo situaţie şi vreo împrejurare atât
de neînsemnată încât să considerăm că ea nu are tangenţă cu religia. Credinţa
noastră încorporează totul, tot ce avem şi suntem, toate aspectele mai importante
sau mai puţin importante. Faptul acesta se aseamănă foarte mult cu sculptarea unei
statui sau cu pictarea unui tablou: detaliile fac diferenţa dintre geniu şi omul
obişnuit. Marile tablouri trec testul analizei detaliate cu microscopul. Lucrul acesta
este adevărat mai cu seamă în ceea ce priveşte convingerile şi practicile noastre.
Aceia care au o convingere greşită, chiar şi într-un aspect minor, se bazează pe o
temelie care, mai devreme sau mai târziu, se va nărui. Lanţul nu este mai tare decât
cea mai slabă verigă a lui. Caracterul nu este mai tare decât punctul cel mai slab al
lui. O spărtură cât de mică poate face ca digul să cedeze.
Adevărul acesta este cu atât mai valabil în viaţa morală şi spirituală! Să
strigăm la Domnul şi, cu ajutorul Duhului Sfânt, să devenim atenţi atât în lucrurile
mici, cât şi în cele mari. Să Îi fim credincioşi în toate. În final, vom fi biruitori, dacă
suntem dispuşi să facem sacrificiile cerute de adevărul care ne-a fost descoperit. Să
ne încredinţăm viaţa şi soarta în mâna Celui Veşnic şi să acceptăm privilegiul de a
umbla în lumina deplină a adevărului!

„ fiecare să slujească altora după darul, pe care l-a primit.”1 Petru 4: 10

