
Programul bisericii
1 -7 Mai 2017:

Luni - Vineri 
07:00 Rugăciune

Marți, 2 Mai 
19:00 Seară de Tineret

Miercuri, 3 Mai 
18:30 S.O.M.I.

Joi, 4 Mai
19:00 Serviciu divin 

Duminică, 7 Mai
10:00 Serviciu divin 
18:00 Serviciu divin 

             Versetul săptămânii:
 “ Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-

un coșuleț de argint”
      Proverbe 25:11  NTR      

 Stăruință în 
 rugăciune pentru:

Pentru țara noastră!
Pentru oraș!

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

        BULETIN STÂNCA

  BULeTIN DUMINICAL   nr.17  30/04/2017  www.bisericastanca.ro

         Fii sincer!

Dacă eforturile te-au făcut să cazi în oboseală și ai ajuns să conștientizezi că ai 
ajuns la capătul puterilor tale omenești, dacă ai încercat să faci tot ce ți s-a reco-
mandat sau ți-ai autoimpus, însă nimic nu mai pare să ”funcționeze”...  Oprește-te 
și spune-I lui Dumnezeu! El răspunde rugăciunilor disperate, rugăciunilor făcute 
atunci când simți că nu mai poți, că ai ajuns la capăt. Poate ai ajuns de mult la acel 
”capăt”, dar continui să te agăți de rutina ta, fără măcar să mai fii conștient de asta. 
Dacă nu ai ajuns la această înțelegere profundă și încă te bizui pe ”neprihănirea” 
ta, pe actele religioase pe care le săvârșești, e timpul să te oprești din ceea ce faci 
(chiar dacă sunt acțiuni ”respectabile”), să-ți iei un răgaz pentru tine (asta presu-
pune să renunți la ceva) și să-i mărturisești Domnului că nu mai poți. Dă-I Lui 
totul: problema ta, emoțiile tale, incapacitatea ta de a atinge ”standardul”, incapaci-
tatea de a ierta pe cineva, îngrijorările tale, păcatul tău, durerea ta, amărăciunea. 
Mărturisește-ți limitele, dar mai întâi recunoaște-ți-le față de tine! Mărturisește-ți 
adevăratele tale gânduri, emoții și intenții. Dumnezeu oricum le cunoaște mai bine 
decât tine. Psalmul 139 spune: Ştii când umblu şi când mă culc şi cunoşti toate 
căile mele. Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în 
totul.  Așa că asumă-ți răul din tine și dă-I-l lui Dumnezeu. Fii sincer cu El, dar mai 
întâi fii sincer cu tine. Renunță la măști. Nu mai încerca să faci nimic prin puterile 
tale. Chiar cu riscul să dezamăgești oameni sau pe tine...  Pe Dumnezeu oricum nu-
L vei dezamăgi. Mărturisind, Îi dai ocazia să fac schimbări reale. Așteaptă apoi, să 
vezi miracolele care vor urma. Rămâi în odihna Lui!

                                                                                  Delia Mihai          
      

Luni, 1 Mai, ora 11.00, suntem 
așteptați cu toții în curtea bisericii 
pentru câteva 
ore de părtășie 
alături de frați, 
surori și păstori!



BINECUVÂNTAREA FAMILIEI LECTURĂ

 Surorile Andreea și Iasmina Marincov

Astazi le binecuvântăm pe surorile Andreea și Iasmina Marincov. Sunt 
binecunoscute în comunitatea  noastră și toți le  putem remarca  roada, dar și  
faptul că Dumnezeu a lucrat în viețile lor, fapt vizibil și în prezent. Andreea a 
făcut botezul în  25 septembrie 2011. Întoarcerea ei a fost bruscă și plină de 
intensitate. Într-o zi ca oricare alta, a dat curs unei invitații a unei prietene, 
mergând la biserica Elim din Timișoara. În acele momente era în desfășurare un 
program special, iar biserica era în rugăciune și părtășie cu Cel Preaînalt. Era o 
atmosferă specială, iar Andreea s-a simțit copleșită de prezența lui Dumnezeu. 
A început să plângă și să se confrunte cu realitatea dragostei lui Lui. Pentru ea, 
acesta a fost un moment de neuitat. A doua zi a adus-o și pe sora ei Iasmina la 
aceeași biserică, ca să experimenteze, dacă era posibil, aceeași dragoste cu care 
fusese copleșită ea. Așa a început și călătoria Iasminei pe acest drum frumos și 
plin de nadejde. De atunci, relația lor s-a sudat tot mai mult și iată-le aproape 
nedespărțite. 

 În prezent, Andreea slujește în echipa media a bisericii Stânca, unde se 
descurcă excelent. Iasmina, este implicată în echipa de primire bine a oamenilor 
și echipa care se ocupă de buletinul duminical. Amândouă sunt studente, An-
dreea la facultatea de mecanică, secția de inginerie medicală iar Iasmina în anul 
doi la facultatea de asistență socială. Să le susținem în rugăciune, ca Domnul să 
le binecuvânteze și să le dea putere. Andreea în această perioadă lucrează pentru 
licență și ne dorim pentru ea să aibă parte de biruință deplină. 

 Dorința lor pentru biserica Stânca, este să mijlocim pentru întreaga fami-
lie, ca aceasta să fie mântuită și restaurată pe deplin. 

 Ne rugăm ca Dumnezeu să vă copleșească cu dragostea Lui pe toți și 
astfel să vă bucurați în El.

      Interviu de Florin Mihai

           

	 	 	

	 		Ogorul	inimii

S-a întâmplat într-o zi că un tânăr a 
cerut ajutorul unui frate mai în vârstă. 
Acesta i-a spus:
- Frate, mă simt neputincios când 
mă lupt cu păcatul. Îmi pierd repede 
răbdarea, mă enervez, vorbesc  urât, 

îmi pierd repede cumpătul. Am încercat să mă schimb, dar nu am reușit. 
Fratele mai în vârstă l-a dus atunci, în spatele casei, unde începea o pădurice, 
și i-a spus:
- Vezi acest vlăstar? Scoate-l!
Tânărul a făcut imediat și cu ușurință ce-i ceruse barbatul în vârstă. Imediat 
după fratele i-a spus tânărului:
- Vezi acest braduț? Scoatel și pe acesta! 
Tânărul s-a conformat. Fratele mai în vârstă a continuat să îi ceară tânărului 
să tot scoată pomi tot mai mari așa încât doar cu ajutorul prietenilor reușea 
cu greu să facă față, până când fratele i-a spus:
- Veri acest brad falnic? Scoate-l și pe acesta!
Tânărul a răspuns:
- Dar este imposibil! Acesta este un copac mare și bătrân. Nm am putea 
niciodată să-l smulgem din rădăcină!
- Acum vezi fiule? I-a raspuns bătrânul înțelept. – Orice păcat care este lăsat 
să prindă radăcini, și nu este scos cât nu este decât un simplu vlăstar, va 
ajunge mai târziu să pună stăpânire tot mai mare pe inima ta până când vei 
fi rob păcatului și va fi mult mai greu de doborât. Nu amâna niciodată să îți 
cureți ogorul inimii tale!


