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Stăruință în rugăciune pentru:
 Bolnavii bisericii
 Persoanele nemântuite
 Unitate

Programul bisericii în perioada
06-12 - Februarie 2017:
Luni - Vineri – 07:00
Rugăciune
Luni - Miercuri, Vineri - 17:30
Rugăciune
Marți – 19:00 Seară de Tineret
Miercuri - 18:30 S.O.M.I.
Joi – 19:00 Serviciu divin
Duminică:
10:00 Serviciu divin
18:00 Serviciu divin

Vă slujesc cu credincioșie:
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

Domnul Însuși zicea: „dacă nu mâncati trupul Meu, nu beți sângele
Meu, nu aveți viața!” - referindu-se tocmai la împlinirea acestei părtășii! Să
ne cercetăm dar fiecare și așa să mâncăm fiind prezenți la părtășia
Familiei Stânca! Dumnezeu să vindece pe cei bolnavi și să întărească pe
cei slabi și astfel să fim în Casa Lui, în prezența Sa!
Dumnezeu să vă binecuvânteze! - Pastor Liviu Neagoe

(continuare din pagina 1)

Dragi frați și surori,
Duminica aceasta suntem invitați la Părtășia frățească a Cinei Domnului!
Invitația aceasta ne-o face chiar Fiul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca,
capitolul 22:19-20.
”Apoi a luat pâine; şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi le-a dat-o,
zicând: „Acesta este trupul Meu care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre
pomenirea Mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul şi li l-a dat, zicând:
„Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu care se varsă pentru
voi. ”
Invitația la amintirea și pomenirea faptului că Domnul este Creatorul,
Salvatorul, Restauratorul, Omul Durerii, Mielul de Jertfă, Domnul care poartă de grijă,
Salvatorul , Învățătorul, Pilda Noastră și multe alte realități, dar în cultura evreiască
părtășia la cina cu familia din care faci parte era sfântă, fiind practicată de la casa
regală, până în casa unei văduve singure cu copilul ei! Domnul vieții foloșeste tot ce
ce este legat de viață, pentru a ne face să înțelegem cine este El și ce vrea să
învățăm ca să trăim și să nu murim! Noi însă suntem într-o furcă a alegerii și mereu
mereu ni se pune în față viața și moartea, dar în neglijența noastră, nu știu cum se
face, dar mai repede înclinăm să alegem drumul spre moarte! Trebuie să apreciem
valorile vieții și să ne construim viața bazându-ne pe Cuvântul lui Dumnezeu, singurul
care ne poate asigura de adevăr și de o viață urmată de nemurire!
(continuare în pagina 4)
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Binecuvântarea familiei
Fam. Verdeț Ovidiu și Simona
Astăzi prezentăm bisericii pe soții Ovidiu și Simona Verdeț, o
familie care slujește pe Dumnezeu încă din perioada timpurie a vieții
lor. Cei doi au 33, respectiv, 25 ani, sunt căsătoriți de cinci ani și au
împreună o fetiță pe nume Medeea de doi anișori – pe care Ovidiu o
numește o ”minune” sau ”binecuvântare nemeritată”.
Ovidiu povestește că dragostea și principiile biblice i-au fost însușite
încă de copil de către părinții lui, care slujeau lui Dumnezeu în
biserica baptistă. Simona, asemenea lui Ovidiu, a crescut într-un
mediu binecuvântat, care a modelat valorile ei astfel încât, la vârsta
majoratului, a decis să facă legământ cu Dumnezeu.
Pe Simona a cunoscut-o într-un grup de misiune. Ovidiu povestește
de caracterul ei jovial, care i-a atras atenția și l-a captivat în așa fel
încât să facă pași înspre ea. Ovidiu, care la rândul lui este un tip
sangvinic, a reușit să o cucerească pe Simona, formând o relație
frumoasă de prietenie, ce s-a concretizat acum cinci ani într-un
legământ de căsătorie. Versetul lor preferat este din Psalmii 20:7 ”Unii
se bizuie pe carele lor, alţii, pe caii lor, dar noi ne bizuim pe Numele
Domnului, Dumnezeului nostru.” Când l-am întrebat pe Ovidiu care
este cauza pentru care vrea să se roage biserica, mi-a răspuns fără
să stea pe ganduri că vrea să urmeze exemplul lui Iosua: ”Cât despre
mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.” Aceasta e dorința al unui
om cu inima mulțumitoare, căruia Dumnezeu i-a facut mult bine.
Elohay Mauzi (Dumnezeul tăriei mele) să vă ocrotească mai departe
și să vă păzească până la sfârșit!

I

(Interviu realizat de Florin Mihai)

L

”Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, şi să
împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ cât şi ce este în ceruri,
făcând pace, prin sângele crucii Lui. Şi pe voi, care odinioară erați străini şi
vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin
trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui
sfinţi, fără prihană şi fără vină.” – Coloseni 1:19-22
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Cină cu gust de veșnicie

Dacă privesc și azi în mine, prin ochii Tăi de stele,
Văd doar un rob nevrednic, plin de regrete și durere.
Doar Tu îmi vezi mâhnirea și neputința în care sufăr,
Doar șoapta Ta îmi pune iar bucurii în suflet.
Și azi, când cerul întreg răsună de-al îngerilor cor,
Pălesc în lacrimi vinovate și mă alătur lor.
Căci ștergi nevrednicia noastră și ne îmbraci în nufăr,
Ne chemi la masă iarăși, să-Ți dăm crucea iar pe umăr.
Nu Te uiți la a noastre haine ponosite și murdare,
Tu ne vrei și azi la masă, să ne împarți spre pomenire,
Pâinea cea cu gust de chinuri și de lacrimi de iubire.
Pâinea vieții, ce s-a frânt pentru cei flămânzi de Tine.
Toți cei ce au venit la Tine, din amara pribegie,
Nu i-ai izgonit afară, ci le-ai dat din Pâinea Vie,
Pâine Vie, cea cu gust de veșnicie! Înmiresmată în răsplată,
Pentru cei ce Te așteaptă, în veghere și iubire!
Și apoi tot spre pomenire, iei în mână tremurând,
Un pahar de vin ce doare, de-i băut cu Tine în gând.
Ce îl gustăm vestindu-Ți moartea, dar ce învie din mormânt,
Pe toți cei bolnavi de moarte, Tu îi primești în legământ.
Și cu cât mâncăm din Tine, nevoia noastră crește.
Ne este tot mai foame...de Tine și setea se mărește.
Și ca un pârg a crucii Tale, Te așteptăm flămânzi să vii,
Și azi, la masa Ta să ne hrănești nădejdea, cu dor de veșnicii.
Privește-ne și azi prin ochii Tăi de Har,
Și cercetați în suflet să întindem mâna iar,
Spre leacul vindecării s-aprindă al nostru jar,
Să Te așteptăm în veghe cu foc în felinar.
Gherasim Lenuța
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