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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)

Versetul săptămânii

tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci
nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar Însuşi Duhul
mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.” (Romani 8:26)
„Şi

Buletin Duminical

nr. 14
07.04.2019

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

Vă aşteptăm la:
Aroma Rugăciunii

Rugăciune şi Studiu Biblic
Miercuri 10.04.2019

Titlul lecţiei: Biserica sănătoasă - glorificarea lui Dumnezeu (Efeseni 1:1-23)
(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!

Ani de zile am tânjit să găsesc un grup de oameni ai rugăciunii. Oameni care
atunci când vin la biserică nu își spun rugăciunile, ci vorbesc cu adevărat cu
Dumnezeu Tatăl din Ceruri. Oameni care dacă treci prin nevoi, ei se roagă. Dacă ai
un țepuș în coastă, ei se roagă. Dacă ești prigonit, ei se roagă. Dacă ai succes, ei se
roagă. Dacă ai luat-o pe arătură, ei se roagă. Ca Apostolii lui Hristos. Dar de unde
să găsești astăzi titani ai rugăciunii când întâlnirile de rugăciune aproape au dispărut
din biserici?
Dumnezeu a numit Casa Sa un loc de rugăciune. Și tocmai rugăciunea a
dispărut. Sau, dacă se face rugăciune, e în viteză, e stearpă, e rece. Nu trece de
tavan. Nu schimbă pe nimeni. Dar ce e mai dureros, rugăciunea nu mai atrage! Un
pastor spunea că dacă nu are un invitat special, un predicator renumit, sau cântăreț
de top, oamenii nu mai vin la ora de rugăciune!
Jim Cymbala zicea că în timpul rugăciunii Biserica se transformă într-o sală de
naștere! Strigătele femeii în durerile nașterii nu sunt plăcute, dar rezultatele sunt
grozave... Un scrâncet de copil astupă toată durerea mamei. Pentru că rugăciunea
naște. Naște noi sfinți!
Duhul Sfânt e Duhul rugăciunii. Cu cât suntem mai plini de El cu atât apetitul
pentru discuții cu Tatăl este mai mare.

Dacă bisericile nu se roagă atunci numărul celor ce participă la închinare nu mai
contează... Ce folos să ai armată dacă nu câștigă niciun război. Când vom ajunge în Cer
Hristos nu ne va întreba dacă am fost buni predicatori, mari oratori, dacă am cântat
după partituri, dacă am scris cărți de studii ori devoționale, dacă am avut programe
matematic prestabilite. Ci “dacă am învătat oamenii să stea de vorbă cu Tatăl”, vorba
unui pastor american.
Diavolul nu este deloc speriat de oratorie, de fanfară, tobe sau imnuri creștine,
vechi ori noi din biserici. Dar tremura ca varga când intrăm în talk-show cu Dumnezeu.
Pentru el rugăciunea noastră miroase a război care-i zdruncină împărăția. Rugăciunea e
cheia care deschide toate ușile. “Rugăciunea mamei se aude din fundul mării”,
mărturisea un tânăr. “Mama s-a rugat pentru mine până a făcut gaură în cer”; mărturisea
Dana Roba.
“Când se ruga (Francisc d’Asissi) dacă întindeai mâna îl atingeai pe Dumnezeu!”,
spunea un scriitor. Rugăciunea aduce Cerul între oameni. Rugăciunea te duce în inima
lui Dumnezeu. Cerul se atinge cu genunchii legați de pământ!
Uneori, mă enervez când primesc dimineața pe whatsapp de la diverși frați
fotografii cu Biblia, un verset și o ceașcă de cafea. Ce legătură are cafeaua cu versetele?
Niciuna. Știu însă că dimineața pentru mulți, foarte mulți, cafeaua miroase mai plăcut
decât Scriptura. Dar, mă gândeam azi că frații poate vor să îmi spună că dimineața
nimic nu are aromă mai plăcută decât rugăciunea! E cea mai eficientă cafea! Nu doar că
te ține treaz, dar poate fi băută (îndestul) chiar seara înainte de culcare!
Fii sincer, pentru tine Rugăciunea mai are aromă?

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). Ascultă-L pe Iubitul sufletului tău. Nu da din cap și nu te
preface doar că auzi. Când mergi la o întâlnire cu cineva, persoana respectivă are
nevoie să știe că tu ești serios. La fel și Dumnezeu.
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.

Boli. Rugăciuni de vindecare. Dumnezeu ca medic
„Atunci au venit la El multe noroade, având cu ele șchiopi, orbi, muți, ciungi
și mulți alți bolnavi. I-au pus la picioarele Lui, și El i-a tămăduit; așa că noroadele
se mirau, când au văzut că muții vorbesc, ciungii se însănătoșesc, șchiopii umblă și
orbii văd; și slăveau pe Dumnezeul lui Israel.” (Matei 15:30, 31).
Ce au făcut noroadele cu bolnavii? I-au adus la picioarele lui Isus. Acesta este
scopul rugăciunii pentru bolnavi. Îi aducem pe bolnavi la picioarele Medicului și Îi
cerem să Se atingă de ei. Acest pasaj ne dezvăluie și rezultatul rugăciunii de
vindecare: „Și-L slăveau pe Dumnezeul lui Israel”. Scopul suprem al vindecării nu
este doar un trup sănătos, ci lărgirea Împărăției.
Domnul Isus a petrecut trei zile cu acești patru mii de oameni și din ceea ce ni
se spune în Biblie, nu a rostit nicio predică. Avea însă o compasiune extraordinară
pentru ei. Îți poți imagina câți oameni așteptau să ajungă aproape de El? Timp de
șaptezeci și două de ore, Isus a privit fețele îndurerate și apoi a spus: „Mi-este milă
de gloata aceasta” (Matei 15:32). Mila inepuizabilă a lui Isus. Reține acest lucru:
Durerea de pe pământ provoacă durere în cer. Și Domnul Isus va continua să Se
ridice și să îi primească cu brațele deschise pe bolnavi, atâta timp cât bolnavii vor
veni cu credință la El. El va face de fiecare dată ceea ce trebuie făcut. „Și
Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte către El, măcar
că zăbovește față de ei?” (Luca 18:7).
Rugăciunea de vindecare Îl imploră pe Dumnezeu să facă dreptate. Cineva a
rostit următoarea rugăciune pentru câțiva pacienți: „Doamne, Te rog să Îți tragi Tu
primul pe mâini mănușile chirurgicale.”

