Stăruință în rugăciune pentru:
 Acuitate spirituală
 Discernământ spiritual
 Călăuzire spirituală
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Programul bisericii în perioada
20-26- 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

Sărbătoriții lunii Februarie:
Voștinar Laurean
Micșsa Cornel
Neagoe Alina

Rugăciunea pe care Tatăl o ascultă
Rugăciunea firească, este o rugăciune care se bazează pe o înțelepciune firească, de
care citim in Iacov 3:15-16. Are la fundație o atitudine de mândrie, invidie, aroganță
religioasă (Luca 18:11-12), fiind motivată de propriile interese sau resentimente. Are în
fundal o imagine greșită despre Dumnezeu și încearcă să manipuleze, să controleze, și să
facă ideile ei să biruiască. M-am rugat de multe ori condus de fire, atunci când știam de
anumite probleme din viața cuiva sau dintr-un anumit loc, și ziceam ce credeam eu că
trebuie, bazându-mă pe înțelepciunea mea.
Rugăciunea duhovnicească cere smerenie din partea mea, să înțeleg că nu știu cum
trebuie să mă rog (Romani 8:26-27) și, înainte să mă rog, să cer ajutorul Duhului Sfânt în
rugăciune, să-i cer să mă învețe și CE să mă rog si CUM sa mă rog (Iuda 1:20b). Iar motivația
mea trebuie să fie pentru slava lui Dumnezeu (1 Cor 10:31) și dragoste.

Versetul săptămânii:
Cine aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăveşte, şi celui ce
veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui
Dumnezeu.
Psalmii 50:23

Dacă nu știi cum să-ți începi rugăciunea și cum să te rogi pentru o anumită situație din viața
ta, poți folosi un model asemănător cu acesta: "Doamne, simt nevoia să mă rog, dar nu știu
cum. Te rog, ajută-mă prin Duhul Tău cel Sfânt, să mă rog rugăciunea pe care Tu vrei s-o
auzi, la care Tu vei răspunde și te onorează pe Tine. Pune în inima mea, rugăciunea Ta." Pe
urmă asteaptă răspunsul lui Dumnezeu (Ps. 5:3) prin credință și roagă-te ce a pus El în inima
ta. Dacă-i cerem Domnului Isus o pâine, nu ne va da o piatră (Luca 11:11). Shalom!
Onisim Moisa

Cristos pe ulița evreiască
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Binecuvântarea familiei
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Familia Oprea
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În acest final de săptămână avem deosebita plăcere să vi-i
prezentăm pe Ovidiu și Lavinia Oprea. Ei s-au cunoscut la biserica
baptista Golgota, într-o binecuvântată seară de duminică. De atunci
au ținut legătura, iar prietenia lor a înflorit, până s-a transformat în
rodul binecuvântat al căsătoriei, în data de 28 august 2016. Harul
Domului a fost peste ei și, după căsătorie, cei doi au decis să se
alăture familiei Stânca, unde se simt atrași de relațiile binecuvântate
care sunt în cadrul bisericii. Ovidiu lucrează în automatizări iar soția
sa este asistentă medicală la clinica de radiologie dentară. În cadrul
bisericii, lui Ovidiu îi place să slujească la mixer, iar Lavinia iubește
lucrarea cu copii.
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Dorința lor și totodată motivul pentru care doresc să
primească rugăciune este să rămână lângă Dumnezeu. Fiind la
început de drum, amândoi sunt conștienți că au nevoie de
Dumnezeu ca să păstreze ce au primit.
Le urăm bun venit în mijlocul nostru și le spunem că îi iubim
mult. Dumnezeu a adus prin ei un plus considerabil în comunitatea
noastră!
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(Interviu realizat de Florin Mihai)
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Grija pentru suflet este preocuparea lui Isus. Spune-i Lui
despre păcatul tău și din acel moment va fi responsabilitatea Lui de
a-l trata. Propria noastră înțelegere este ca a ipocritului căruia Isus îi
reproșează că observă paiul din ochiul fratelui său, neținând în
seamă că păcatul său este un rezultat al eredității, al unei educații
creștine, al presiunii circumstanțelor sociale, al influenței diavolului
și încă un mare număr de factori identificabili. Dar ipocrizia stă în
faptul că el nu coboară din turnul din care judecă toate lucrurile și pe
toți oamenii, și tolerează de fapt bârna în ochii proprii, criteriile sale
false cu privire la adevăr, egoismul său, patima sa, ignoranța atunci
când este vorba de condamnarea propriei persoane. De aceea o astfel
de înțelegere nu-i vrednică de crezare. Dovada că bârna este în locul
rațiunii este că rațiunea nu poate scoate paiul din ochiul fratelui, ci
este întodeauna doritoare să-i reproșeze și să-i facă viața de
nesuportat.
Încearcă să biruiești păcatul printr-un atac indirect. În inimă,
Satan este puternic pentru că el dăruiește inimii plăceri. Aici este
dificil să-l biruiești. În rațiune el este slab pentru că aici el creează
doar dificultăți. ”Și transformați-vă prin înnoirea minții voastre”,
spune Pavel în Rom. 12:2. Isus Și-a câștigat bătălia pe Golgota, care,
în aramaică înseamnă ”Locul craniului”. Aici este locul în care
trebuie să te lupți. Fă din fiecare gând un prizonier, un rob al
ascultării de Cristos. Acceptă-l pe El ca pe un criteriu al adevărului.
Adevărul superficial, care este ușor de înțeles, nu va schimba inima
omului. Adevărul zilnic, pe care îl pătrunzi adânc, pe care-l mesteci
în mod constant până se transformă în persoana ta proprie, îți va
schimba viața, fără îndoială.
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Richard Wurmbrand
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