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
„Aduceţi

însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie
hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice
Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide
zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug
de binecuvântare. ” (Maleahi 3:10)
Vă aşteptăm la:

Rugăciune şi Studiu Biblic
Miercuri 27.02.2019

Titlul lecţiei: Disciplina în biserică (Matei 18:15-17)
(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. 8
24.02.2019

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

Dacă dăruiești, primești
De multe oportunități binecuvântate au parte toți aceia care sunt copii ai lui
Dumnezeu. Ele sunt adevărate privilegii pentru noi. Chiar și a dărui este o cinste pe
care Dumnezeu ne-o acordă.
Astăzi sunt tot felul de acțiuni caritabile, strângeri de fonduri pentru diverse
scopuri, se fac donații și contribuții pentru anumite fundații umanitare...lucruri
lăudabile de către oameni și cred că, în parte, sunt primite și de către Dumnezeu.
Când vorbim însă despre dărnicia celor credincioși, vorbim de ceva ce este mult
mai mult decât o donație sau o oarecare cotizație. Ea este expresia mulțumirii mele
către Dumnezeu pentru tot ceea ce mi-a dat. Ea este convingerea mea lăuntrică pe
care mi-o manifest cu dragoste. Este acțiunea comună a tuturor credincioșilor în
folosul lui Dumnezeu.
Dărnicia este actul prin care cineva oferă, motivat de iubire şi ascultare de
Dumnezeu, bani sau alte bunuri materiale, urmărind prin aceasta slăvirea lui
Dumnezeu şi împlinirea nevoilor semenilor. Dărnicia creştină comportă două
dimensiuni distincte:
Dărnicia ca milostenie ‒ reprezintă dăruirea de bunuri materiale sau bani celor
săraci, în Numele Domnului. Dărnicia ca milostenie nu este reglementată cantitativ,
credinciosul având dreptul să decidă singur în dreptul dărniciei sale. Dărnicia ca
milostenie trebuie făcută discret (Matei 6:1-4).

Dărnicia ca zeciuială ‒ înseamnă să închinăm Domnului zece la sută din venitul nostru.
Zeciuiala are caracter normativ, fiecare credincios având datoria faţă de Domnul să se închine
Lui cu procentul de zece la sută din venitul câştigat. Zeciuiala trebuie adusă la Casa Domnului
(Maleahi 3:10). Dumnezeu a stabilit Casa Sa ca locul unde trebuie adusă zeciuiala.
A da zeciuiala înseamnă a renunţa la dreptul de a decide independent care este locul
unde trebuie să o aducem şi a asculta de Domnul prin aducerea zeciuielii la Casa Domnului.
`
Atât Vechiul Testament, cât şi Noul Testament ne învaţă cu privire la cele două
dimensiuni ale dărniciei. În Vechiul Testament, dărnicia ca datorie apare în Levitic 27:30, iar
dărnicia ca milostenie apare în Isaia 58:7. În Noul Testament, dărnicia ca datorie este poruncită
în Matei 23:23, iar dărnicia ca milostenie este învăţată în Matei 6:1-4.
Menționarea câtorva principii ce țin de milostenie și zeciuială ne vor ajuta să dăruim
într-un mod corect, într-o manieră biblică:
Principiul promptitudinii (Proverbe 3:9). Potrivit acestui principiu, primul lucru pe care
un credincios îl va face după dobândirea câştigului muncii sale, va fi să pună deoparte zeciuiala
din venit. Prima cheltuială făcută va fi oferirea zeciuielii ca ofrandă de recunoştinţă faţă de
Dumnezeu.
Principiul proporţionalităţii (Deuteronom 16:17). Zeciuiala trebuie dată în proporţie cu
venitul nostru. Proporţia este reglementată prin procentul de zece la sută din venitul câştigat.
Principiul aducerii zeciuielii la biserică (Maleahi 3:10; Fapte 3:33-37). În timp ce dărnicia
ca milostenie o vom dărui cui vom socoti de cuviinţă, dărnicia ca zeciuială trebuie să o aducem
la biserică. Dumnezeu a delegat biserica pentru a fi administratorul părţii Domnului.
Principiul închinării cu bucurie (2Corinteni 9:7). „Fiecare să dea după cum a hotărât în
inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci «pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu».” (2
Corinteni 9:7). Oferirea zeciuielii nu trebuie socotită ca obligaţie împovărătoare, ci ca o formă de
închinare plăcută lui Dumnezeu, închinare făcută cu bucurie.
Autor: Ioan Cocîrțeu

Rugăciunea și dărnicia
Biblia menţionează că cele două lucruri la care Mântuitorul a privit cu atenţie sunt
rugăciunea şi dărnicia oamenilor. Domnul S-a uitat la rugăciunea fariseului şi apoi la a
vameşului, iar la sfârşit a tras această concluzie: ,,Eu va spun ca mai degrabă omul acesta
(vameşul) s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt” (Lc. 18:14a).

Rugăciunea e un termometru al neprihănirii oamenilor credincioşi, calificând sau
descalificând spiritualitatea lor. Ştim că Dumnezeu este imuabil, nu Se schimbă, şi astăzi
apreciează aceleaşi lucruri, are aceleaşi criterii de evaluare. De asemenea, banii joacă un rol
foarte important în viaţa oamenilor şi Biblia face referire la ei de peste 5000 de ori, mai mult
decât la orice alt subiect.
Biblia Îl surpinde pe Domnul Cristos stând la uşa casieriei Templului, evaluând
dărnicia donatorilor. La un moment îi cheamă pe ucenici şi le spune: ,,Adevărat vă spun că
această văduvă săracă a dat mai mult decât toţi cei ce au aruncat în visterie; căci toţi ceilalţi
au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese
ca să trăiască” (Mc. 12:43-44).
E surprinzător să constatăm că Mântuitorului S-a uitat nu la cât au dat oamenii, ci
la cât le-a mai rămas după ce au dat, de aceea a apreciat-o pe femeia care a dat TOT CE
AVEA CA SĂ TRĂIASCĂ.
Ştim că Domnul foloseşte şi astăzi aceleaşi criterii de evaluare a dărniciei noastre.
Din aceste considerente, El vorbeşte despre bani în 2/3 dintre pildele Sale.
Dumnezeu i-a descoperit lui Moise că slujbele sfinte au nevoie de trei lucruri: un
locaş închinat lui Dumnezeu, slujitori dedicaţi şi unelte sfinţite pentru slujbe şi toate acestea
presupun cheltuieli financiare.
De-a lungul istoriei până astăzi, locaşul dedicat pentru întâlnirea omului cu
Dumnezeu a fost pe rând, Cortul Întâlnirii, Templul, Sinagoga şi Biserica. În primele două,
accentul cădea pe Casa lui Dumnezeu, în ultimele două, pe slujitorii Domnului. Închinarea
omului în faţa lui Dumnzeu se manifestă şi prin dărnicie, ori în primele trei case forma de
dărnicie a fost zeciuiala, adică zece procente din venitul unui om era partea lui Dumnezeu.
În Israel existau trei zeciuieli, care totalizau aproximativ 25-30% din venit şi toate se
aduceau lui Dumnezeu la Templu. Câţi oameni ar mai veni la biserică dacă astăzi donaţia ar
fi aşa de mare? O zecime pentru salarizarea leviţilor şi prin ei a preoţilor, o altă zecime
pentru sărbătorile naţionale şi o a treia zecime o dată la 3 ani, pentru săracii din ţară.
Deoarece viaţa spirituală a evreilor a fost mediocră, cu excepţia trezirilor spirituale,
închinarea prin zeciuială în timpul profetului Amos (4:4) a fost făcută pe fondul unei vieţi
de păcat, motiv pentru care Dumnezeu nu a primit închinarea lor. Lipsa salarizării leviţilor
şi preoţilor a dus la degradarea totală a vieţii spirituale în Israel, însă exilul evreilor în
Babilon şi distrugerea Templului au condus la anularea jerfelor ceremoniale, a preoţiei, a
zeciuielii şi închinării.
După 70 de ani de robie aspră, evreii se întorc în ţară şi prin profeţii Hagai şi
Zaharia, mai târziu prin Neemia, Dumnezeu a încercat restaurarea vieţii spirituale,
construcţia Templului, jertfele, căsătoriile sfinte, zeciuielile… Peste aproximativ 80 de ani,
profetul Maleahi îi mustră pe evrei pentru că nu plăteau zeciuielile. În N.T. (Mat. 23:23)
Mântuitorul Hristos încurajează deopotrivă partea Domnului prin darea zeciuielii, cât şi
practicarea neprihănirii ca mod de viaţă.

