ANUNȚURI

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

Programul bisericii în perioada
03 -09 Aprilie 2017:
Luni - Vineri
07:00 Rugăciune

Stăruință în
rugăciune pentru:

Marți
19:00 Seară de Tineret

Poporul Evreu
Pacea Ierusalimului
Evreii care doresc să se
întoarcă în Israel

Miercuri
18:30 S.O.M.I.
Joi
19:00 Serviciu divin - Ionuț Haidu
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

Sărbătoriții săptămânii:
Florin Mihai
Ovidiu Verdeț

Sărbătoare în Cer
09 Aprilie 2017 ora 10
Botez Nou Testamental
Versetul săptămânii:
“ Noi nu avem aicio cetate permanentă, ci suntem în căutarea celei care urmează
să vină”
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www.bisericastanca.ro

Același Dumnezeu
Dragi frați și surori iată că primăvara a sosit cu provocarile ei, și suntem
binecuvântați să vedem că tot ce este în adormire răsare la viață și acest fapt ne
dă nadejde că Domnul va aduce în curând prin venirea Sa primăvara pe care o
asteptăm de mii de ani! Luna pe care o incepem astazi ne pregătește pentru multe:
la rugăciune vom studia Multumirea! Și incep sărbatorile prima sărbatoarea Floriilor sau Intrarea Domnului în Ierusalim zi în care vom avea un Botez nou Testamental urmează sărbatoarea de înviere a Domnului nostru Isus Hristos Paștele
și credem că Dumnezeu ne va învia ca pe Domnul nostru! Dumineca aceasta
vom răspunde la Invitația Domnului nostru Isus Hristos să venim la părtașia
Cinei amintindu-ne de Domnul si poruncile Lui! El este Domnul cum spune si
Prorocul Isaia in capitolul 45: 5. Eu sunt Domnul, și nu mai este altul, afară de
Mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins, înainte ca tu să Mă cunoști.
6. Ca să se știe, de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că afară de
Mine nu este Dumnezeu: Eu sunt Domnul, și nu este altul.
7. Eu întocmesc lumina și fac întunericul, Eu dau propașirea și aduc restriștea,
Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri.
8. Să picure cerurile de sus si să ploua norii neprihănirea! Să se deschida
pământul, să dea din el mântuirea și să iasă totodată din el izbăvirea! Eu, Domnul, fac aceste lucruri nu scăpati aceasta mareață invitație făcută de unicul si
singurul Mântuitor Domnul Isus Hristos și mă rog ca .”Dumnezeu sa vă Binecuvânteze!
Pastor Liviu Neagoe

BINECUVÂNTAREA FAMILIEI
											
											
											
			
Sora Francesca
În acest sfârșit de săptămână avem bucuria să o prezentăm pe sora
Francisca Plescher, născută pe 10 mai 1944, în județul Caraș, ea fiind cea
mai mică dintr-o familie cu patru copii. S-a născut într-o familie de creștini
catolici, care credeau în Dumnezeu și care i-au transmis și sorei Francisca
această predilecție către cele spirituale. În decembrie 1962, s-a căsătorit
cu soțul ei, Pavel. Împreună au avut trei copii, cea mai mare fiind Adriana,
apoi Lucia și Paul. Este o soră care a trecut prin foarte multe încercări, dat
fiind faptul că s-a născut într-o perioadă de mari schimbări geo-politice și
economice. Toate aceste greutăți au modelat-o și, când a auzit Cuvântul
lui Dumnezeu, a răspuns din toată inima la chemarea Sa. Astfel, în luna
mai al anului 1994, împreună cu soțul ei, a făcut botezul nou testamental
la biserica penticostală Speranța din Timișoara. La patru ani de la botez,
sora a rămas văduvă și de atunci a slujit lui Dumnezeu singură, rămânand
alături de copii ei. Sora Francisca spune că un mare impact în viața ei la avut soacra, care era o femeie foarte credincioasă și care se ruga mult
pentru ea și soțul ei.
Inima surorii noastre se îndreaptă spre copii ei și familiile acestora,
pentru care se roagă să fie mântuiți și să-I slujească Domnului!
Noi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că a lăsat în comunitatea
noastră astfel de oameni încercați și credincioși! Fie ca Dumnezeu să vă
răspundă la toate rugăciunile și dorințele! Vă iubim!

						

de Florin Mihai

LECTURĂ

Ce dulce
Ce dulce mi-e nădejdea
Vieții care vine!
E numai bucurie
În tot ce-aștept la Tine.
Ajută-mi, dulce Domnul meu,
Să cred, să lupt, s-alerg mereu
Și, oricât aș plăti de greu,
Să pot s-ajung la Dumnezeu
Va fi o dimineață
Și- apoi o altă, iară,
Întotdeuna nouă,
Că-n veci nu va fi seară.
Va fi o-mbrățișare
Întotdeuna dulce,
Căci teama și-ndoiala
Pe veci de veci s-or duce.
Va fi o întâlnire
Și-apoi o alta-ntruna,
Căci orice despărțire
S-a dus pe totdeuna
Ajută-mă, răbdare,
S-ajung pe veșnicie
Acolo unde numai
Iubirea o să fie!
de Traian Dorz

