ANUNȚURI

BULETIN STÂNCA
“… o stâncă duhovnicească ce venea după ei;
		
si stânca era Hristos”

Programul bisericii în perioada
19-26 Martie 2017:
Luni - Vineri
07:00 Rugăciune

Stăruință în
rugăciune pentru:

Marți
19:00 Seară de Tineret

Protestul pro viața

Miercuri
18:30 S.O.M.I.
Joi
19:00 Serviciu divin - invitat special
pastorul Herb Stoner
Invitați speciali Duminică

19. Martie 2017
ora 18:00
Formația HRISTIC

Duminică
10:00 Serviciu divin - Cuvântul va fi
predicat de pastor Liviu Neagoe
18:00 Serviciu divin - Cuvântul va fi
predicat de pastor Ionuț Haidu

Versetul săptămânii:
“ Perseverează in invățatură, nu o neglija! Păstreaz-o, caci ea este viața ta”

							
							
Proverbe 4:13
BULeTIN DUMINICAL nr.11 19/03/2017

www.bisericastanca.ro

											
		
			

Lasa-te iubit!

Cuvântul ne spune ca Domnul Dumnezeu a făcut pe om deosebit de toate celelalte
lucruri care au luat ființă la Cuvântul Lui. Suntem creați de Tatăl nostru și nimic nu
poate fi ascuns de El, ne cunoaște și, așa cum spune David, de departe ne pătrunde
gândul. El ne-a iubit dintotdeauna necondiționat, nu a așteptat să facem ceva pentru a
‘merita’ dragostea Lui.
Oamenii își pun o mască și așteaptă să fie iubiți, apoi acea falsă imagine alunecă
ușor și dezamăgirea este mare. Dumnezeu spre deosebire de noi, ne vede într-o stare
deplorabilă, încărcați de poveri, răniți, murdari, într-o înfățișare imposibil de iubit, ne
vede așa cum suntem pe interior. Ne ia din acea stare și ne copleșește cu Dragostea
Lui, ne scaldă și ne răsfață în iubirea Lui așa cum se pregăteau fecioarele pe vremea
împăraților Babilonului: acele fete erau scufundate zilnic in cel mai fin parfum.
Dumnezeu face întotdeauna primul pas. Să facem și noi la fel cu cei de lângă noi!
Cum ne putem apropia mai frumos de oameni, mai ales de cei care nu Îl cunosc pe
Dumnezeu? Dacă i-am surprinde cu lucruri la care nu se așteaptă chiar pe vrășmașii
noștri? Știu că nu avem dușmani, dar cu siguranță sunt oameni care probabil locuiesc
lângă noi sau lucrează alături de noi și cu care nu avem o relație strânsă. Acei oameni
sunt cei care au cea mai mare nevoie de dragostea ta! Isus spune: ”Dacă iubiți numai pe
cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați?”
Toți oamenii au nevoie să fie iubiți, e cea mai arzătoare dorință a sufletului nostru.
Așa am fost create: să iubim și să fim iubiți.
Știi că Dumnezeu face primul pas prin tine? Dacă da, atunci nu aștepta să vină
la tine cel care te-a supărat! Știi ca Tatăl din ceruri ține banii în portmoneul tau, ține
zacusca de care are nevoie cel flamând la tine în șpais, da!, pantofii de care are nevoie
cel care nu are sunt ascunși la tine în dulap. Iubește-i pe cei ce pe care - dacă ar fi să
alegi - i-ai iubi cel mai puțin. La fel cum Isus te-a iubit pe tine!
Preaiubiților, să ne iubim unii pe alții; căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu. (1Ioan 4:7)
						

diacon Radu Rus		
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Corneliu Chirodea
Continuăm cu obiceiul nostru bun
de a binecuvânta oamenii din comunitatea
noastră și astăzi vi-l prezentăm pe Corneliu Chirodea, un tânăr de 24 de ani plin de
râvnă pentru Dumnezeu, care slujește la chitară în una dintre echipele de
laudă și închinare a bisericii noastre. Corneliu face parte din familia Stânca din anul 2016. Mărturisește că aici simte că se dezvoltă și în mod clar
Dumnezeu i-a vorbit de acest loc. S-a nascut într-o familie credincioasă,
având cinci frați. S-a întâlnit cu Dumnezeu în anul 2011, într-o biserică
carismatică din Oradea, unde Corneliu a simțit că este chemat pe nume
de Cel Prea Înalt, spre o viață dedicată de slujire și de umblare în dreptate. La scurt timp a făcut și botezul nou testamental. Simte de mic copil
din partea lui Dumnezeu chemarea de evanghelist, în care crede că, întro zi, cu ajutorul lui Dumnezeu va călca spre slava Lui. Corneliu ar dori
să ne rugăm pentru discernăm si putere de a sta lângă Domnul. Îi urăm
încă o dată bun venit într noi și Dumnezeu să il binecuvânteze.		
			
				

Interviu realizat de Florin și Delia Mihai

		

Ce facem cu ce ne-a dat Dumnezeu?

Filozoful Soren Kirkegaard, care a trăit în sec XIX – lea, spunea cânva o poveste despre un sat locuit de rațe. Duminica, rațele ieșeau cu mersul lor legănat din case, îndreptându-se spre biserica din josul străzii. Intrau
legănându-se în sanctuar, făcându-și loc în stranele preferate. Corul rațelor
intra cu pas legănat în biserică, iar păstorul rățoi se îndrepta legănându-se spre
amvon și deschidea Biblia. Apoi începea să citească: ”Rațelor, Dumnezeu v-a
dat aripi! Cu aripile acestea puteți zbura! Cu aripile vă puteți ridica și înălța în
zbor ca vulturii. Niciun zid nu vă poate limita! Niciun gard nu vă poate ține pe
loc! Aveți aripi. Dumnezeu v-a dat aripi și puteți zbura ca păsările.” Entuziasmate, toate rațele strigau: ”AMIN!” - Și apoi se îndreptau cu pas legănat spre
casă. (Preluat din cartea Lanțurile legalismului, autori: Neil T. Anderson, Rich
Miller, Paul Travis, Editura Succeed Publishing Medgidia, 2008, pp. 121 - 122)
”De ce-mi ziceți Doamne, Doamne! și nu faceți ce spun Eu? Vă voi
arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la Mine, aude cuvintele
Mele și le împlinește: este asemenea unui om care, atunci când a construit
o casă, a săpat adânc și i-a pus temelia pe stâncă. Când a venit șuvoiul de
apă, torentul a izbit în casa aceea și n-a putut s-o clatine, pentru că fusese
construită bine. Însă cel ce aude și nu împlinește, este asemenea unui om
care a construit o casă direct pe pământ, fără temelie. Când torentul a izbit
în ea, casa s-a prăbușit imediat și distrugerea acelei case a fost groaznică.”
					

Mihai Florin

