Stăruință în rugăciune pentru:
➢ Punctualitate
➢ Constanță în respectarea angajamentelor asumate
➢ Înțelepciune în ceea ce privește prioritățile
Sărbătoriții săptămânii 06-12 Martie:
Dragomir Maria, Damian-Blaga Diana-Aurelia, Rus Radu Zabulon,
Mutascu Beneamin Octavian.
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Programul bisericii în perioada
06-12- Martie 2017:

Vă slujesc cu credincioșie:

Luni - Vineri – 07:00
Rugăciune
Marți – 19:00 Seară de Tineret
Miercuri- 18:30 S.O.M.I.
Joi – 19:00 Serviciu divin
Vineri- 18 :30
Serviciu mesianic
Duminică:
10:00 Serviciu divin
18:00 Seară muzicală
evreiască

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

Trebuie să înțelegem că acest lucru înseamnă curăție, puritate,
dragoste de oameni, păzirea poruncilor și chiar un nivel de așteptare, o
dorință arzătoare pentru care trebuie să fim dispuși să sacrificăm pentru a
o avea, sau, altfel spus, trebuie să ne coste și pe noi! De ce sunt mulți fără
putere? Foarte simplu. Ucenicii aveau aceeași problemă când I-au spus lui
Isus: ”noi de ce nu am putut să scoatem dracul?” Pentru că acest soi nu
pleacă decât cu putere, și puterea vine prin post și rugăciune, deci cu
ceva costuri și din partea voastră! Suntem doritori să plătim prețul, dacă
vrem să vedem împlinită promisiunea Lui! Și ce mare nevoie este ca
Biserica să fie plină de astfel de oameni! Dumnezeu să ne ajute!

”Pentru toate există o vreme, și orice lucru de sub ceruri își are timpul său.”
Eclesiastul 3:1, NTR
(continuare din pagina 1)

Dragi frați și surori,
Timpul zboară și zilele se duc una după alta, încet dar sigur, și iată un nou
început ne stă în față. Luna aceasta vom învăța despre punctualitate, o trăsătură
de caracter deosebit, de importanță în aceste vremuri în care trăim. Primele luni am
învățat înțelepciunea și sensibilitatea, și iata aceasta este a treia lună a anului și vom
sta iarăși la Cina Domnului! Invitația ne-o face chiar Domnul Isus și chiar astăzi vom
răspunde la aceeași întrebare: ”Tu cum ți-L amintești pe Domnul Isus?” Domnul ne
îndeamnă să facem lucrul acesta spre pomenirea Sa, deci noi trebuie să știm Cine
este Isus, ce a facut El și care sunt gândurile Sale! În seria aceasta, ne-am propus să
aflăm răspunsul la aceste întrebări! Doctorul Luca a scris Evanghelia după Luca și
Faptele apostolilor. În ambele cărți, el se adresează lui Teofil, care în traducere
înseamna către cei care il iubesc pe Dumnezeu: Teo = Dumnezeu și fileo = iubesc.
Deci, dacă suntem iubitori de Dumnezeu, ar trebui să căutăm să meditam la
învățătura despre Domnul Isus! Mă bucur că Dumnezeu folosește nume alese, care
ne includ pe toți! De asemenea, cred că dragostea de Dumnezeu ne strânge și ne
îndeamnă la unitate. Doresc ca viziunea Bisericii să fie clară și vie în viața fiecaruia
dintre noi: Viziunea bisericii Creștine Baptiste Stânca este să fim o familie, o
comunitate de credincioși evanghelici biblici, născuți din nou, plini de Duh Sfânt, cu
impact în Timișoara și mergând până la marginile pământului!
Rugăciunea mea este ca Dumnezeu să ne-a dea un Duh de descoperire și
de pricepere, ca să înțelegem care este partea noastră de făcut ca și credincioși,
pentru că mântuirea este gratis și ne asigură cerul! Pentru a avea putere însă în
această viață - putere promisă de Domnul Isus când zice ”voi veți primi o putere!”.
Pastor Liviu Neagoe

(continuare în pagina 4)
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Binecuvântarea familiei

Cina cea de taină

Familia Brandel
În acest sfârșit de săptămână avem deosebita plăcere să vi-i
prezentăm pe Ovidiu și Olimpia Cârlan - o familie deosebită care
face parte, de mai mulți ani, din comunitatea binecuvăntată a
bisericii Stânca! Sunt căsătoriți de trei ani și așteaptă un copilaș.
Amândoi îl iubesc pe Dumnezeu pentru că le-a făcut mult bine.
Olimpia ne povestește cum în copilărie, la vârsta de opt ani, a suferit
un accident tragic în urma căruia a rămas în comă timp de 27 de
zile. Doctorii nu îi mai dădeau mari șanse Olimpiei la vremea aceea.
Erau siguri că și dacă s-ar fi trezit din comă, ar fi rămas o legumă
toată viața. Dumnezeu însă face de rușine înțelepciunea
omenească, împreună cu știința, și astăzi, prin harul și suveranitatea
lui Dumnezeu, ea nu este doar sănătoasă, ci este o femeie care se
bucură de viață din toată inima. Acel accident a marcat-o atât de
mult încât a reprezentat momentul întâlnirii ei cu Dumnezeu. Ovidiu la întâlnit pe Dumnezeu într-un moment al vieții lui când nu-L căuta,
dar, pentru că nimic nu este întâmplător, în anul 2007, pe când era în
Spania împreună cu fratele lui și un prieten comun, a fost provocat să
meargă la rugăciune. A răspuns provocării, iar prezența lui Dumnezeu
l-a atras atât de mult încât i-a schimbat viața pentru totdeauna.
Astfel, în 2008 a făcut botezul nou testamental.
Ovidiu si Olimpia s-au cunoscut tot la un cerc de rugăciune,
unde el i-a observat frumusețea și smerenia, iar ea caracterul șlefuit al
unui om care umblă cu Dumnezeu și în 24 mai 2014 au încheiat un
legământ de căsătorie.
Amândoi sunt implicați în departamentul Media al bisericii
noastre unde slujesc cu multă bucurie. Ei doresc ca biserica să se
roage pentru sarcina Olimpiei, să decurgă totul fără nici o
complicație, și ca Dumnezeu să îi apropie de El tot mai mult.
Domnul să vă umple de orice har și să vă izbăvească din
toate încercările!
(Interviu realizat de Florin Mihai)

Cu ce onoare si cinste sunt eu imbracat
Stand la masa cu Domnul, cu-al meu imparat!
Caci ma simt mai aproape de El ca oricand
Stiind ca ma iubeste si-mi stie-al meu gand.
Nu e masa mai sfanta ca atunci cand cu El
Mancam impreuna si bem tot cu El.
Pe genunchi El ne tine si ne spune incet
Ca ne iubeste gelos si mai mult ca orice.
Chiar El frange painea si ne toarna-n pahar
Vinul ca sangele, ce ne tine in har.
luam fiecare din trup si din sange
Si suntem tacuti, iar cine vrea- plange.
Caci suntem mai multi, dar fiecare e singur
Fiind liber sa spuna ce-l doare si framanta,
Caci doar cu Isus fiecare vorbeste
In acelasi simtamant:ISUS NE IUBESTE!
In ruga cu totii ne plecam fruntile
Si-l rugam pe Isus cu har sa ne umple;
Curati si sinceri, mai sfinti ca niciodata
Sa putem veni la masa si-n viitoarea data.
Caci nu putem sta departe de Domnul.
Cand El ne vorbeste sa nu ne prinda somnul!
In sangele Lui sa spalam a noastra haina
Si mereu sa ne-ntoarcem la cina cea de taina.
Trofin Mirela
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