Stăruință în rugăciune pentru vindecarea relațiilor:
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la nivel de familie
la nivel de familie lărgită
la locul de muncă
la nivel de comunitate

Programul bisericii în perioada
13-19 - Februarie 2017:
Luni - Vineri – 07:00
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

Versetul zilei:

„Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască
frații împreună!” – Psalmii 133:1

Mai mult decât o relație
Relația noastră cu Dumnezeu, nu e o relație, este o contopire. În
fiecare zi eu ”mor mai mult”, lăsându-L pe El să fie “mai viu” în viața mea
(Galateni 2:20). Parteneri cu Dumnezeu suntem în slujirea pe care o facem,
în rest e lupta cu noi, zilnică, pentru a capitula în fața măreției Sale:
capitulare în gânduri, orice gând făcându-l rob ascultării de Isus (2 Corinteni
10:5), capitulare în vorbire, schimbând articulațiile noastre în dregerea cu
sare (Coloseni 4:6), capitulare în visuri, transformând visurile egocentrice în
visuri cristocentrice (Romani 8:27), visuri sau dorințe care trebuie puse înainte
Sa (Psalmul 38:9).
Contopirea mea cu Dumnezeul meu realizează animarea propriei
mele ființe. Isus duce bătălia împreună cu mine, pentru protecția inimii mele,
nu în cucerirea ei. Isus bate la ușă, nu amenință asediindu-mi sentimentele.
El încă așteaptă ca eu să-I ofer “dreptul de proprietate” (Isaia 55:6). Cu cât
mai mult Îl voi lăsa să fie Dumnezeu în viața mea, cu atât mai mult voi
înțelege rostul, sensul și bucuria vieții. El, este singura viață, doar El poate să
dea viață vieții mele (Ioan 16:24). El, este singurul adevăr, doar El poate să
dea înțelepciune înțelepților (Daniel 2:21). El, este singura cale, doar El poate
să dea direcție oamenilor (Psalmul 119:105). Lăsându-L pe El, să fie
Dumnezeu în viața ta, tu vei deveni un om.
Pastor Ionuț Haidu

Labirintul codependenței
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Binecuvântarea familiei
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Familia Paunovici
Avem bucuria să vi-i prezentăm pe familia Paunovici Ruben și
Mirabela. Sunt căsătoriți de șase ani și au doi băieți: primul Levi
Emanuel, care are trei ani și cinci luni, și Matia Ioas, care are vârsta
de șapte luni. S-au cunoscut la biserica Agape în cadrul unei
conferințe.
Ruben lucrează în domeniul IT, unde se descurcă bine, iar
soția sa Mirabela s-a dedicat creșterii celor doi băieței. În convorbirea
scurtă pe care am avut-o cu Ruben, mi-a lăsat impresia unui om
foarte inteligent și sociabil, dar și plin de viață: este genul de om care
te face curios să-l cunoști. Este implicat în echipa de laudă și
închinare a Bisericii Stânca, aceasta fiind chemarea, dar și idealul lui:
de a-L lauda pe Dumnezeu neîncetat, necondiționat și pentru
totdeauna! Ruben spune că este uimit de credincioșia lui Dumnezeu
în viața sa personală, dar și a familiei sale.
Mirabela, la fel ca Ruben, este o femeie care și-a adus
aportul în Trupul lui Cristos, cântând în echipa de laudă și închinare,
organizând tabere pentru adolescenți, iar chemarea pe care o simte
ea din partea lui Dumnezeu se îndreaptă spre fetele adolescente.
Dorința și fericirea lui Ruben și Mirabela este să-L cunoască pe
El. Cei doi sunt o binecuvântare pentru Biserica Stânca și fără ei nu ar
mai fi cu siguranță la fel. Mă rog ca Dumnezeu să îi uimească și mai
mult decât a făcut-o până astăzi!
Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvânteze cu o casă, pe
care cei doi și-o doresc foarte mult.
(Interviu realizat de Florin Mihai)
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În acest număr al buletinului duminical vă prezentăm cartea
”Labirintul codepedenței”, scrisă de trei autori creștini de origine
evreiască: dr. Robert Hemfelt, dr. Frank Minirth și dr. Paul Meier,
experți în a identifica și oferi soluții biblice în ceea ce privește
disfuncțiile în relațiile cele mai importante și nu numai. Cartea pe
care v-o propunem este extrem de utilă pentru cine își dorește să
construiască relații solide, sănătoase și de lungă durată, dar mai ales
pentru cine trăiește cu un sentiment agonizant de frustrare și
nemulțumire în raportul cu semenii. Această carte vă poate ajuta să
deslușiți ce stă cu adevărat în spatele unor ”incompatibilități” sau
”deosebiri ireconciliabile”. Cred că parcurgerea ei poate aduce o
îmbunătațire considerabilă a relațiilor dumneavoastră și poate
reprezenta o trambulină spre un nivel de maturitate mai înalt, atât de
necesar în Trupul lui Cristos.
Codepedența se poate defini ca depedența de anumite
persoane, sau chiar de comportamente sau obiecte. Persoana
afectată de codepedență este atât de captivată de celălalt, încât
sentimentul identității personale – al sinelui – este grav afectat.
Persoanele codepedente au un gol interior enorm care, asemenea
unui aspirator, absorb nu doar persoane, dar și bani, mâncare,
alcool, sexualitate, muncă, religie, în tentativa disperată de a umple
acest vid.
Toți suntem vulnerabili la codepedență și toți am simțit
durerea respingerii, ce a creeat nesiguranțe, frici, non-sens și
amăraciune, însă putem spune toți, fară rezerve, că vindecarea este
Isus și Isus este vindecarea! Tot ce putem face noi este să
raspundem afirmativ la invitația lui Dumnezeu spre libertate și să
vedem ce presupune aceasta.
Lectură binecuvântată!
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