
Programul bisericii în perioada
24 -30 Aprilie 2017:

Luni - Vineri 
07:00 Rugăciune

Marți, 25 Aprilie 
19:00 Seară de Tineret

Miercuri, 26 Aprilie 
18:30 S.O.M.I.

Joi, 27 Aprilie
19:00 Serviciu divin 

Duminică, 30 Aprilie
10:00 Serviciu divin 
18:00 Serviciu divin 

             Versetul săptămânii:
 “ Voi sunteți lumina. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă”

      Matei 5:14  NTR         
 

       Stăruință în 
 rugăciune pentru:

Pentru familiile bisericii
Pentru cei nemântuiți din 

familii pocăite

ANUNȚURI    

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

        BULETIN STÂNCA
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Eu trebuie să fac primul pas!

Când ne gândim la jertfa Domnului Isus, nu putem să nu ne gândim la dragostea 
lui Dumnezeu pentru noi, la sacrificiul și la iertarea Sa. Care ar fi răspunsul meu la 
iertarea Lui? Răspunsul este să-I mulțumesc, să-L laud, să-I accept jertfa dar și să-I 
urmez exemplul. Isus pe cruce a ales să-i ierte pe cei care L-au răstignit și batjocorit 
pe nedrept, iar de aici învăț și că un om răstignit cu adevărat va ierta cu adevărat. 

În Matei 5:23-26, Domnul Isus ne învață că atunci când mergem la Templu 
să ne închinăm cu jertfa noastră, iar dacă odată ajunși acolo ne aducem aminte 
că cineva are ceva împotriva noastră, să ne lăsăm darul înaintea altarului - să nu 
îndrăznim încă să-l punem pe altar, ci el trebuie să stea înaintea altarului -, să 
mergem să ne împăcăm cu acea persoana și pe urmă să ne punem darul pe altar. 
Domnul Isus nu spune aici că dacă eu am ceva împotriva cuiva, să mă duc să 
mă împac cu acea persoană, ci spune dacă știu/cred/am impresia că cineva ar 
avea ceva împotriva mea, să ma duc la acea persoana și să caut sa mă împac. Eu 
mult timp credeam că dacă are cineva ceva împotriva mea, să vina acea oersoană 
să-mi spună. Domnul Isus spune în schimb că eu trebuie sa fac primul pas! 

Dumnezeu se uită la închinarea noastră, iar pentru El, în acest sens, închi-
narea nu este mai importantă ca împăcarea. Astfel, împăcarea cu aproapele 
capătă prioritate și importanță. Dacă urmărim prioritățile și principiile lui 
Dumnezeu, vom urmări împăcarea. În Matei 18:15-17 Domnul Isus ne spune 
în principiu că daca eu am ceva împotriva aproapelui meu (nu neaparat are 
el ceva împotriva mea), tot eu trebuie să fac primul pas și să caut să rezolv 
situația. Relațiile sunt foarte importante înaintea lui Dumnezeu. Un blocaj 
în relația cu aproapele meu este de fapt un blocaj în relația cu Dumnezeu. 
Să cerem dar har, dragoste și ajutorul Duhului Sfant ca să îm-
plinim cuvintele/poruncile Domnului Isus cât mai urgent, pen-
tru că ele sunt pentru toți și nimeni nu este scutit de la ele.

     Onisim Moisa



BINECUVÂNTAREA FAMILIEI LECTURĂ

 Familia Buligă            

Avem un eveniment deosebit în biserica Stânca în acest sfârșit de 
săptămână! Familia Buligă vor aduce la binecuvântare pe băiețelul lor 
Laurențiu Buligă junior. Vom profita de această ocazie ca să îi binecuvântăm 
și să ne rugăm pentru ei. Laurențiu este căsătorit cu Rebeca Buligă din anul 
2013, au împreună doi copilași. El l-a cunoscut pe Dumnezeu la biserica 
Betel,  provocat de niște prieteni. Momentul convertirii și decizia de a-L 
urma pe Dumnezeu au venit după ce a început să studieze Scriptura în mod 
personal. Auzise multe predici, dar avea dorința să-L cunoască pe Dumne-
zeu într-un mod mai profund. În 2010 a făcut botezul în apă și, de atunci, 
Laurențiu spune că a avut parte de o evoluție fără precedent. În cadrul aces-
ta a cunoscut-o pe Rebeca. Cei doi sunt o familie care slujesc pe Dumnezeu 
prin viața lor și prin gratitunea cu care primesc binecuvântările Lui. Când 
l-am întrebat care simte că este chemarea lui în Trupul lui Hristos, mi-a 
răspuns atât de frumos, mărturisind că pe lângă faptul că slujește la mix-
erul bisericii când poate, vrea prin trăirea lui să răspândească o mireasmă 
deosebită tuturor celor cu care se întâlnește zilnic. Domnul  să-l întărească!

 Rebeca, soția lui s-a dedicat creșterii celor doi copilași. A slu-
jit la biserica Golgota din Timișoara ca învățător duminical și de-
prinderea ei pentru a oferi ce este mai bun pentru copii ei s-a mod-
elat excelent în acel context. Îi binecuvântăm și ne dorim să înflorească 
tot mai mult spre slava Celui care i-a chemat la o nădejde veșnică!

           
                

Când ai coborât în lume

Când ai coborât în lume
Fiule a lui Dumnezeu
Între ei ce te urmară

Nu, Isuse, n-am fost eu!

Însă cel ce-n seara Cinei
De arginți să facă rost,

Și s-a dus ca să te vândă
Da, Isuse, eu am fost.

Cel ce-a dus o cale crucea
Când Ti-era așa de greu,
Sus pe dealul Căpățânii,
Nu, Isuse, n-am fost eu!

Însă cel ce-a dat în cuie
Lovituri de greu barost

Când Te-ntinseră pe cruce,
Da, Isuse, eu am fost!

Eu am fost cel care-o viață
Am hulit pe Dumnezeu,

-Cel ce plânge amar acuma, 
O, Isuse sunt tot eu! 

  de Traian Dorz


