Stăruință în rugăciune
pentru:
o Familiile bisericii
o Puritate în slujire;
Domnul să ne curețe de
orice motivație greșită
când slujim pe cineva
sau când slujim undeva.
o Să ne rugăm pentru
fratele pastor Liviu și
misiunea din Africa

Ținta poruncii este
dragostea, care vine
dintr-o inima curata,
dintr-un cuget bun și
dintr-o credință
neprefăcută.
1 Timotei 1:5

Vă slujesc cu credincioșie:
Pastor: Liviu Neagoe - 0721453035
Pastor: Ionuț Haidu - 0763648348
Diacon: Radu Rus - 0742849127
Diacon: Claudiu Petrescu - 0753622831
Casier: Cristian Vasinca – 0735526660
Programul bisericii în perioada
16-22 Ianuarie 2017:
Luni - Vineri – 07:00 Rugăciune
Luni – 18:30 S.O.M
Marți – 19:00 Seară de Tineret
Joi – 19:00 Serviciu divin
Duminică – 10:00 Serviciu divin
18:00 Serviciu divin

Urăm LA MULȚI ANI CU
DOMNUL ISUS celor care își
serbează ziua de naștere în luna
Ianuarie:
Mihai Florin – 03.01.1986
Iuliana Magdin - 06.01.2017
Buliga Laurențiu – 09.01.1986
Vasinca Cristian – 20.01.1986
Lascu Ana – 21.01.1979
Cătană Alexandra – 22.01.1997
Buliga Rebeca – 23.01.1983
Lapustianu Elena – 24.01.1956
Marincov Alina Emilia – 25.01.1993

Binecuvântarea familiei
În acest buletin v-o prezentăm pe sora Bosca Camelia Ramona – o
femeie plină de viață, de bucurie. Mi-a plăcut enorm să îi ascult mărturia; mam convins încă o dată de puterea transformatoare pe care o are dragostea lui
Dumnezeu. Are 38 de ani, este divorțată, are un baiat de 12 ani, pe care îl
cheamă Vlad Tudor. S-a căsătorit la vârsta de 25 de ani, într-o biserică
ortodoxă și, ca orice persoană, a pornit cu multe așteptări. Visul ei a fost să
aibă 3 copii. Primul copil, o fetiță, a murit la 2 zile de la naștere! Asta a fost
prima mare lovitură, a doua a fost când, după 6 luni de la nașterea lui Vlad,
Ramona s-a îmbolnăvit de tetrapareză spastică de trunchi cerebral operat,
acesta fiind și motivul principal pentru care soțul a decis să întrerupă relația
de căsătorie cu ea. Furtuna era mare și valurile loveau cu putere în barca
vieții ei, dar Dumnezeu a rămas acolo unde a fost și va rămane în veci: pe
Tronul Slavă și Dreptate. Bolnavă, descurajată, Ramona a primit vizita unei
femei credincioase care a provocat-o să se roage. După câteva ezitări, a
acceptat. Atunci a fost prima scânteie aprinsă în inima ei de Dumnezeu.
Peste 5 ani, la Zalău, tot pe un pat de spital, s-a nimerit să fie în aceeași
cameră cu o altă femeie credincioasă, ce asculta muzică creștină. Erau frații
de la Toflea, prin care Ramona a fost atinsă și de data aceasta. Și fiindcă
Dumnezeu o iubea mult, în scurt timp a fost și la un concert în direct al
aceleiași formații creștine la Biserica Penticostală Elim din Timișoara. Era
clar: Domnul Isus o căuta pe Ramona și fiecare scânteie aprinsă de
Dumnezeu în inima ei se transforma într-un foc, dar nu reușea să ia hotărârea
pentru botezul în apă. Prin femeia de la Zalău, Ramona a mers într-o tabără
creștină, unde a avut parte de experiențe frumoase, ziditoare. La întoarcere
ea era mai aproape decât oricând în viața ei să facă acest act al credinței, dar
nu reușea să ducă la capăt hotărârea. În acest cadru Dumnezeu, într-o zi, S-a
aplecat spre ea și, pe când era semi-adormită, a perceput un glas audibil,
inconfundabil: „Ramona, dacă nu te pocăiești, îți vei pierde băiatul cum ți-ai
pierdut și fata.” Acesta a reprezentat momentul decisiv și determinant în
vederea hotărârii ei pentru Dumnezeu. O lună mai târziu, în 28 aprilie 2013,
Ramona a făcut botezul nou testamental la Biserica Baptistă Golgota din
Timișoara. De atunci condiția fizică și emoțională a Ramonei s-au
îmbunătățit considerabil și ea a devenit o femeie plină de credință,
nădăjduind într-o vindecare completă și în faptul că Dumnezeu îi va
răscumpăra fiul de 12 ani și pe părinții ei.
Mihai Florin

Cine îți stabilește standardul?
Pe vremea prânzului, un om se plimba pe un trotuar aglomerat
dintr-un oraș destul de mare. Privind în jos, a văzut o pietricică cenușie.
În clipa în care se hotărâ să se aplece spre a o privi mai îndeaproape, un
băiat a venit în fugă și a lovit piatra, rostogolind-o în șanț. Oamenii
treceau grăbiți; însă omul s-a aplecat și, căutând cu grijă printre
resturile de tot felul prin șanț, în cele din urmă a găsit acea pietricică
cenușie. Cu grijă, a ridicat-o și a pus-o în buzunar, grăbindu-se apoi spre
biroul său. Și-a pus haina în cuier și a început să lucreze. Și-a luat
uneltele și a trudit din greu toată ziua și toată noaptea. Abia în seara
zilei următoare a reușit să-și încheie lucrarea. Acolo, pe masă, pe o
bucată de piele, se află rezultatul muncii sale: un diamant lustruit și
frumos tăiat, pe care putea să-l admire toată lumea.
Pentru ochiul neexperimentat, piatra aceea părea obișnuită,
inutilă chiar, însă valoarea ei nu a fost dată de ceea ce oamenii
necalificați puteau vedea în ea, ci de ceea ce vedea maestrul bijutier.
Omul care știa totul despre diamante a văzut ce se ascundea în acea
piatră.
Alții nu pot vedea adevărata ta valoare, însă este Unul care poate. El
știe totul despre tine și îți cunoaște valoarea. El este Expert în lucruri
prețioase. El are cunoștințele disponibile, înțelege complet creația Sa,
vede frumusețea și valoarea ta, și recunoaște ceea ce alții din ignoranță
nu văd.

Mihai Florin

