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bucura unii de alții, ziua în care poți face toate lucrurile pe care n-ai reușit să le faci în cursul 
săptămânii. Să faci o călătorie scurtă, să-ți vizitezi rudeniile, să dormi până mai târziu, să-ți 
speli mașina, să-ți tai gazonul, etc. Pentru alții, ziua de odihnă a devenit Ziua Domnului, o zi 
specială, pusă deoparte pentru gloria Lui și pentru închinare.
  Din toate cele zece porunci, doar aceasta nu se repetă în Noul Testament. De aici s-a tras 
concluzia absolut greșită că nu suntem sub restricțiile Sabatului și nu avem obligația să 
respectăm ziua Domnului. Vom vedea că duminica este ziua Domnului, ziua când poporul 
Domnului trebuie să se dedice și să se închine Lui.
 Sunt câteva aspecte ale celei de-a patra porunci relevant pentru noi și azi.
 DUMINICA ESTE O ZI DE ODIHNĂ. 
  Contrar convingerilor populare, munca omului nu este o parte a blestemului. Înainte ca 
omul să păcătuiască, i s-a dat poruncă să muncească (Genesa 2: 15). În schimb, sudoarea din 
timpul muncii este parte a pedepsei (Genesa 3: 19). Intenția lui Dumnezeu este ca omul să 
muncească pentru întreținerea existenței (1 Timotei 5: 8). Da, omul este chemat să 
muncească și să fie ocupat. În mijlocul atâtor voci care spun ”să nu lucrezi...”, Biblia spune ”Să 
lucrezi”. Munca nu este un blestem, ci un privilegiu. Munca și abilitatea de a lucra sunt 
binecuvântările primite din mâna Tatălui nostru ceresc.
  Doar omului i se cere să muncească, de asemenea doar omului i se cere să se odihnească. 
Trupurile noastre nu au fost concepute să lucreze în mod continuu, ci ele au fost create cu 
nevoia de odihnă. Scopul poruncii lui Dumnezeu este să permită omului un timp de refacere 
a trupului pentru cele șase zile de lucru care îi stau înainte. Bineînțeles că Dumnezeu nu ne-a 
dat această poruncă pentru a încuraja plăcerile noastre, ci pentru a asigura sănătatea noastră. 
Întreba cineva: ”Ce este permis duminica?”, răspunsul e ”Tot ce reface și odihnește trupurile 
noastre pentru săptămâna care urmează”.
  Astăzi noi nu mai suntem sub legăturile Legii, ci sub libertatea harului. Așadar, Dumnezeu 
așteaptă de la noi să avem o zi de odihnă pentru gloria Lui și pentru odihna noastră.

Continuare pe pagina următoare >

”Duminica-ziua sfântă”
Exod 20: 8-11

Există o problemă de percepție privitoare la ziua de odihnă. 
Pentru unii oameni, aceasta este singura zi în care ne putem 
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Borlea Ana – 12.03
Toma Cornel – 12.03
Arcan Constantin – 13.03
Petrescu Priscila – 13.03
Negrei Miruna – 14.03
Merintoni Olimpia – 15.03
UUrsulescu Elisabeta – 15.03
Ciobanu Avram Florina – 16.03
Jurca Maria – 16.03
Muntean Ilie – 16.03
Szentes Irina – 16.03
Iovicici Marinela – 17.03
Marta Emilia – 18.03
Mihai Mihai Matei – 18.03

Gustați și vedeți că Domnul este bun! 
Ferice de omul care se adăpostește în El!

Psalmii 34:8 

ANUNȚURI

1. În această dimineață va fi prezent împreună cu noi corul mixt "Con 
Spirito", cor care va laudă pe Domnul cu imnuri inspirate din cartea 
Psalmilor.
2. După terminarea serviciului divin din această dimineață vom avea 
o Adunare Generală extraordinară. 
3.3. Duminica viitoare în cadrul serviciului divin de după-amiază va fi 
împreună cu noi corul polițiștilor creștini din România. Dumnezeu 
să îi binecuvinteze! Numărul 307  |  12 Martie 2017

A PATRA 
PORUNCĂ

Sâmbătă          
10-12 Repetiții Orchestră
18:30-20:30 Întâlnire 
tineret

18 Martie

Vineri  
18-19 Rugăciune cu surorile
19-21 Serviciu divin

17 Martie

Joi 
18-19 Rugăciune cu fraţii

16 Martie

19-21 Repetiții Fanfară

Miercuri 15 Martie

Marţi
19-21 Repetiţii Cor Mixt

14 Martie

Duminică   12 Martie

09-10 Rugăciune
10-10:45 Studiu biblic
10:45-12 Serviciu divin
18-20 Serviciu divin



 DUMINICA ESTE O ZI DE MEDITARE.
 ”Adu-ți aminte...”. Israeliții sunt provocați să-și aducă în mintea lor exemplul lui Dumnezeu 
privitor la odihna Sabatului. Sabat înseamnă odihnă, oprire. Când Dumnezeu a terminat lucrarea 
creației, El s-a oprit și a reflectat la tot ceea ce a făcut (Genesa 2: 2). Noi știm că El nu avea nevoie de 
odihnă, dar noi avem. El Însuși a lăsat un exemplu pe care noi să-L urmăm.
  Ziua Domnului, duminica, este o mare zi pentru noi prin faptul că ne oprim, ne uităm în urmă, în 
viața noastră și privim la toate binecuvântările de care am avut parte pe parcursul ultimelor șase zile. 
Această practică va întreține în mod continuu lauda și mulțumirea noastră (1 Tesaloniceni 5: 18).
  În timp ce medităm la săptămâna de lucru care va veni, noi trebuie să avem în mintea noastră 
promisiunile lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Amintiți-vă că El va fi cu noi (Matei 28: 20), 
amintiți-vă că orice ar veni în viața noastră, El în mod constant va împlini toate nevoile noastre 
(Filipeni 4: 19). Amintiți-vă că în tot ce avem de făcut, El va continua să ne întărească pentru slujbă 
(Filipeni 4: 13). Într-adevăr, duminica este o excelentă zi ca să începem să pregătim sufletul, inima și 
mintea noastră pentru săptămâna care vine.
 DUMINICA ESTE O ZI DE REÎNNOIRE.
  Dumnezeu așteaptă ca această zi sfântă să fie o zi în care ne reînnoim consacrarea față de El. Evreii 
țineau această poruncă foarte serios. Erau 1521 de lucruri interzise în Sabat. Doar pentru a înțelege 
rigurozitatea cu care evreii respectau Sabatul, iată câteva din lucrurile interzise lor: nu puteai să 
salvezi o persoană de la înec în Sabat, dacă puteai desface un nod cu o mână era permis, în schimb, 
dacă trebuia să folosești amândouă mâinile era interzis, etc. Aceste restricții au fost impuse în timp 
ca legi venite de la ei. Zachary Taylor, cel de-al doisprezecelea președinte american, pentru că 4 
martimartie era duminica, a refuzat să-și preia mandatul de președinte în acea zi. Voltaire a spus: ”Nu voi 
putea spera să distrug creștinismul până ce mai întâi nu distrug sabatul creștin”. 
 Iată evoluția lucrurilor:  străbunii noștri îl numeau ”sabatul sfânt”, bunicii noștri ”sabatul”, 
părinții noștri ”duminica”, astăzi ”weekend”.
 Să iubim duminica...imaginați-vă o săptămână fără ea...
 Toată săptămâna, lumea, firea și Diavolul luptă împotriva duhului. În ziua Domnului avem 
privilegiul să reînnoim viețile noastre prin două mijloace: prin închinare și prin părtășie. Prin aceste 
mijloace, noi Îl adorăm pe Dumnezeu, celebrăm lucrarea Lui în lume și ne examinăm propria 
noastră viață.
 Sărbătorești această zi ca pe o zi sfântă ?                 Pastor Ioan Cocîrțeu

 Bucură-te că trăieşti şi că eşti chemat să faci parte din minunatul plan a lui Dumnezeu!
 Bucură-te și fi mulțumitor în inimă că ai pace cu Dumnezeu prin credinţa în Iisus Cristos, 
Domnul. Eşti inclus în efectele benefice ale Jertfei. Tot ce ai nevoie pentru viaţa ta, aici şi dincolo, 
există în El şi este pentru tine. Nimic nu poate înlocui puterea Sacrificiului Său pentru tine! 
Crede că Dumnezeu are ceva specific de lucru cu tine, în viaţa ta şi El este interesat de tine ca să 
îţi dea valoare. El mereu dă valoare omului. Viața ta este importantă!
  Adu la picioarele Lui tot ce îţi blochează şi atacă înaintarea, bucuria sau propăşirea. Scrie-le pe 
o hârtie şi vorbeşte cu El, în mod deschis, cu voce tare despre ele. Predă-le, abandonează-le, 
descarcă-le. Nu lua nici o povară în luna aprilie cu tine. Nici o greutate, grijă, supărare, frică, 
nimic rău, nu merită să vadă primăvara alături de tine. Lasă-le în urmă, în iarna rece şi pustie căci 
acolo aparţin. Tu mergi înainte în noua viaţă a primăverii.  "Scoală-te, luminează-te! Căci lumina 
ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine."  
  Notează-ţi minim 5 persoane care ştii că au nevoie de ajutor, roagă-te şi fă ceva în mod practic 
pentru ei şi adu astfel primăvara şi în sufletul lor în luna aprilie. Dacă nu ştii cum....cere 
inspiraţie de la INEPUIZABILA SURSĂ ASCUNSĂ ÎN DUMNEZEU, VIAŢA NOASTRĂ! O vei 
primi. El ştie exact ce vrei, ce trebuie, când trebuie şi cum trebuie. Fi doar atent şi deschis. 
  Adu-ţi toate planurile înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu ai nici un plan, cere INSPIRAŢIE şi 
IDEI de viaţă, de lucru, creative, fie spirituale, fie profesionale ori chiar personale. Orice vei cere 
vei primi când ai în gând asta: SĂ FACI CEVA BUN OAMENILOR CU ACELE LUCRURI. Aproape 
orice invenţie, creaţie, s-a făcut din dorinţa de a face bine oamenilor. (Maşina de spălat, 
telefonul, frigiderul, etc. Mult mai târziu a apărut lăcomia de bani, motivaţia financiară exclusivă 
şi egoismul specific capitalismului.) Ce să mai zic despre planul de salvare biblic ? Tot ce e bun şi 
divin este al nostru! Tot binele Cerului ne-a fost adus pe Pământ şi pus în Cristos, Domnul.
  Arată apreciere şi importanţă celor din jurul tău. Apreciază orice lucru mic şi bun pe care 
cineva de lângă tine îl face. Zâmbeşte-le, iartă-i, încurajează-i, ascultă-i, comunică, ajută-i.
 Încarcă-te cu Iubirea din 1 Cor 13 şi apoi: IUBEŞTE! IUBEŞTE! IUBEŞTE! 

MODURI PRACTICE DE A 
ÎNCEPE PRIMĂVARA. PRELUARE  WWW.RESURSECRESTINE.RO

Primăvara
Valentin Popovici

O, Doamne, cine oare se-aseamănă cu Tine,
Când pui în stropi de rouă sclipiri diamantine,
Și când trezești la viață din scorburi cenușii
Atâția muguri veseli în codru și câmpii?

OO, Doamne, cine altul ar mai putea să ceară
Naturii să se-mbrace în strai de primăvară?

Ce arhitect de faimă s-ar duce în zăvoi
Să facă lăcrămioare din salbe de noroi?

Și cine altul, Doamne, ar pune în câmpie
Covor de viorele trezite de sub glie?

Brândușele frumoase să treacă prin polei,
Și prin zăpada rece să treacă ghiocei?

DoaDoar Tu,Tu ai, Isuse, puterea învierii,
S-aduci în locul iernii fiorul primăverii

Iubirea să răsară ca florile de crini,
Din cioturile negre, din inimi de creștini!

Trezește azi poporul cu vânt de primăvară
Iubirea și cântarea, nădejdea să răsară!
Adu mireasma păcii, slăvite Creator
În inimile noastre cu har nemuritor!


