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Stăruință în rugăciune pentru:
•
o Unitate în biserica Stânca
•
o Viziunea bisericii: mântuire, vindecare, echipare, ucenicie,
slujire.
•
o Să ne rugăm pentru fratele pastor Liviu și misiunea din
Africa
Vă slujesc cu credincioșie:
Programul bisericii în perioada
23-29 Ianuarie 2017:
Luni - Vineri – 07:00
Rugăciune
Marți – 19:00 Seară de Tineret
Miercuri - 18:30 S.O.M
Joi – 19:00 Serviciu divin
Duminică:
10:00 Serviciu divin
18:00 Serviciu divin

Pastor: Liviu Neagoe
0721.453.035
Pastor: Ionuț Haidu
0763.648.348
Diacon: Radu Rus
0742849127
Diacon: Claudiu Petrescu
0753.622.831
Casier: Cristian Vasinca
0735.526.660

De unde știu că inima mea a început să se impietrească?
Sentimentele, credința, practica, iubirea, iertarea, roadele Duhului
Sfânt nu se mai regasesc în propriile alegeri. Și chiar dacă inima ta
nu mai e la fel de caldă ca altădată sau nu mai bate în ritmul voii lui
Dumnezeu, Isus este singurul care iți poate da una nouă. El nu face
reparații, la El totul este nou! Un nou om, cu o inimă nouă pentru o
nouă viață! Pastor Ionuț Haidu
(continuare din pagina 1)

Cum mi se împietrește inima?
Deseori m-am întrebat cum se poate împietri inima. Am tot auzit acest termen, am
înțeles că este procesul prin care ne îndepărtăm de Dumnezeu. Dar cum puteam eu controla
împietrirea inimii? Nu mi-am dat seama când s-a întamplat aceasta, dar câteodată îmi simțeam
inima împietrită. Din ce cauză? “Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în
ziua răzvrătirii” (Evrei 3:15). Răzvrătirea în cel mai simplu și practic mod este ieșirea de sub
autoritate, dorința de a-mi face singur dreptate sau de a mă descurca pe cont propriu, a elimina
autoritatea care mă constrânge și mă incomodează. Răzvrătirea față de părinții prea stricți
sau care nu mă înțeleg, răzvrătirea față de soțul care ia decizii cu care nu sunt de acord,
răzvrătirea față de soția care mă dădăcește întruna și îmi pare cicălitoare, răzvrătirea față de
rolul de mamă sau tată protector în care suntem investiți ca să îl exercităm și refugiul în
carieră de unde ne luăm sentimental de valoare, răzvrătirea față de profesorul care favorizează
pe alții, răzvrătirea față răzvrătirea față de profesorul care favorizează pe alții, răzvrătirea față
de autoritatea bisericii pentru că nu corespunde cu idealul nostru, răzvrătirea față de
Dumnezeu care îngăduie boala sau anumite încercări … Tu ce alegi? Să încerci să te descurci
singur ca să aduni amărăciune și să te împietrești? Sau alegi să stai sub autoritate cu credința
că Dumnezeu este în control? … “căci ne-am făcut părtași ai Lui Hristos, dacă păstrăm până
la sfârșit încrederea nezguduită de la început” (Evrei 3:14), acea încredere că El este DOMN
și MÂNTUITOR. Împietrirea este un proces care poate dura, chiar o viață. La sfârșitul
alergării să ajungi la regretabila concluzie că ai fost și ai făcut totul fără inimă, o inimă caldă,
jertfitoare și plină de speranță. Isus este interesat de inima noastră, pentru că acolo sunt
izvoarele vieții.
(continuare în pagina 4)
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În acest buletin v-o prezentăm pe sora Adriana Golub, membră
în biserica noastră chiar de la înființarea ei. Este căsătorită de 38 de ani
cu fratele Aureliu Golup și au trei copii, dintre care doar unul a făcut
botezul nou testamental. Sora Adriana povestește cum în anul 1993 sa întors la Domnul: a mers la o nuntă la biserica baptistă Betel din
Timișoara. Acolo, fratele Dugulescu a avut o predică care a atins-o pe
sora Adriana, așa încât din acea zi s-a hotărât să meargă tot mai des la
biserică. Soțul ei nu o însoțea acolo, dar în inima sorei Adriana ceva se
schimbase pentru totdeauna. Lacrimile curgeau tot mai des și
Dumnezeu era tot mai prezent în viața ei, așa că în toamna aceluiași an,
sora Adriana s-a decis să facă botezul. În profida amenințărilor din
partea soțului ei, ea a rămas fermă având ca tărie dragostea lui
Dumnezeu care o atrăsese cu atâtata putere.
De atunci au trecut ani cu bucurii, dar și cu multe încercări, însă
Dumnezeu a fost cu ea în fiecare lucru. A trecut prin intervenții
chirurgicale, însă afirmă că Dumnezeu a ținut-o totdeauna. Acum, cea
mai mare dorință a ei, pentru care plânge și suspină de fiecare dată când
se roagă se îndreptă spre familia ei, pe care o dorește mântuită și slujind
Domnului.
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Urăm “La Multi Ani!” cu Domnul Isus celor care își serbează ziua
de naștere în luna Ianuarie:
Mihai Florin – 03.01
Iuliana Magdin – 06.01
Buliga Laurentiu – 09.01
Adina Topirceanu – 18.01
Ilie Neagoe – 19.01
Vasinca Cristian – 20.01
Lascu Ana – 21.01

Alin Neagoe 21.01
Catana Alexandra – 22.01
Buliga Rebeca – 23.01
Lapustianu Elena – 24.01
Marincov Alina Emilia – 25.01
Elena Neagoe - 29.01

Chemarea Lui
Atunci când El cheamă, El îi dă întotdeauna omului capacitatea și
posibilitatea să asculte chemarea Sa. Fiecare ființă omenească posedă puteri
spirituale de care n-a avut cunoștință mai înainte. Atunci când credinciosul
se roagă în dragostea lui Isus, el descoperă ce puteri sunt latente în el. La
începutul vieții mele creștine, nici eu nu aveam idee de cât de multe îmi vor
fi dăruite.
Dar acelea nu au fost faptele: credința creștină este ca un copil căruia
i se permite de către șofer să stea la volanul unei mașini, în timp ce șoferul
însuși își ține mâinile peste cele ale copilului. Acesta este încântat că poate
conduce o mașină fără să greșească nici măcar o dată, pentru că este cineva
care este la volan care știe totul. Chiar atunci când ne purtăm poverile, suntem
duși pe aripi de vultur.
Cel care lucrează prin copiii Săi este același Dumnezeu care a
răspândit stelele pe bolta cerească. În noi avem puterea Sa care ne face în
stare să ne sacrificăm, putere care a fost în Fiul atunci când era răstignit din
pricina noastră. Prin noi lucrează puterea Duhului Sfânt! În plinătatea harului
Său, vasul care pare prea strâmt pentru El aproape că se sparge.
Când privesc înapoi la acești ani trecuți, rareori pot descoperi o logică
între ceea ce s-a întâmplat și atitudinea pe care am adoptat-o în acel timp.
”Inima își are rațiunile ei, pe care rațiunea nu le poate cunoaște.” Nașterea
celei mai adânci convingeri a unui om nu este un rezultat al procesului de
gândire. Subconștinetul nu poate fi exersat și nu se comportă într-un mod
logic. El nu gândește în conformitate cu legile obișnuite ale rațiunii. Uneori,
doar în niște vise se poate vedea măreția valorilor ascunse ale unui om. Acest
subconștient este întunericul în care îi place lui Dumnezeu să locuiască: aici
El face liber prin mine lucruri pe care eu nu le pot înțelege. Dincolo de lumea
fenomenelor percepute prin simțuri, se află o lume reală și invizibilă, lume
esențială. Aici este locul în care lucrează divinul și ceea ce este văzut în natura
noastră este guvernat de el.

Richard Wurmbrand
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