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➢ Rugăciune pentru bolnavi
➢ Guvernul României

Programul bisericii în perioada
02-08 - Iulie 2017:
Duminică:
10:00 Emil Bartos
18:00 Ionuț Haidu – Cina la
care suntem chemați toți
Luni - Vineri – 07:00
Rugăciune

Un lighean și un prosop

Alege cu grijă în ce
investești timpul tău pentru că
domeniul în care investești cel
mai mult este domeniul în care
vei fi cel mai bun.

Joi – 19:00 Onisim Moisa Naomi
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Versetul săptămânii:
Isaia 61:10 -11 ”Sunt copleșit de bucurie în Domnul și sufletul meu este
plin de veselie în Dumnezeul meu, căci El M-a îmbrăcat cu hainele
mântuirii și M-a acoperit cu mantia dreptății ca pe un mire care se
încununează cu o mitră și ca pe o mireasă care se împodobește cu bijuteriile
ei. Căci așa cum pământul face să răsară vlăstarul și așa cum grădina face
să încolțească ceea ce este semănat, tot așa Stăpânul Domn va face ca
dreptatea și lauda să răsară înaintea tuturor neamurilor.”

Cu praful pe picioare, ucenicii au ajuns în camera de sus pentru a sărăbători Paștele.
După obiceiul evreiesc era acolo un ulcior cu apă, un lighean şi un ştergar pentru obişnuita spălare
a picioarelor, dar nimeni, parcă nu dorea să-și însușească munca de sclav. Se obișnuia ca slujitorii
să spele picioarele musafirilor, dar în ziua aceea toți ucenicii, cedând în faţa propriului orgoliu,
erau hotărâţi să nu îndeplinească rolul de slujitor. Toţi manifestau o nepăsare cronică şi păreau
indiferenţi faţă de ceea ce aveau ei de făcut. Prin nepăsarea lor, ei au refuzat să se umilească. Au
venit certați la masă, întrebându-se cine este cel mai mare dintre ei. E greu să slujești când te crezi
cineva. Când nu ai o imagine prea înaltă despre tine simți onoare în slujire, nu oroare. Și asta
indiferent la ce sau la cât ești chemat să faci.
Isus în ultimele 24 de ore de viață pământeană a slujit. Totul pentru oameni, nimic pentru
El. Fiind conștient de evenimentele imediat următoare le-a spus ucenicilor cu tristețe: „Am dorit
mult să mănânc Paştele acestea cu voi înainte de patima Mea; căci vă spun, că de acum încolo, nu
le voi mai mînca, pînă la împlinirea lor în Împărăţia lui Dumnezeu"- Luca 22:15-16. S-a ridicat de
la masă, a luat un ștergar și S-a închins cu el. Nu preda nici o lecție de training. Atunci era
El subiectul lecției. Ucenicii priveau uimiți și așteptau să vadă ce se întâmplă... „după aceasta El
a turnat apă în lighean şi a început să spele picioarele ucenicilor şi să le şteargă cu ştergarul cu
care era încins”. Nu a spus și nu a cerut nimic, doar șansa să-i slujească era dorința Sa.
În acest mod, Isus Și-a exprimat din nou dragostea față de ucenicii Săi. Gândirea lor
egoistă L-a umplut de durere, însă nu a intrat în dispută cu ei. În loc de ceartă, le-a dat un exemplu
pe care n-aveau să-l uite niciodată. Una din ultimele fapte pe care le-a făcut pe pământ a fost aceea
de a Se încinge ca rob şi de a face lucrarea unui rob.
Acesta e darul pe care Isus îl dă celor care Îl urmează! El ştie ce au de gând să facă aceşti
oameni. Ştie că vor face cel mai josnic lucru din viaţa lor. Le-a iertat păcatul înainte chiar ca ei săl facă. Noi nu am fost acolo dar ceea ce Isus a făcut pentru ei a făcut şi pentru noi. El ne-a curăţit.
Mai mult, El încă ne mai curăţă! Curăţirea nu este o promisiune pentru viitor ci este o realitate din
prezent. Isus îngenunchează privind ţintă la faptele noastre. În loc să ne pedepsească, El ne atinge
cu blândeţe şi spune: „Pot spăla asta, dacă tu vrei.” Şi din ligheanul harului Său, El scoate o mână
plină de milă şi ne spală păcatele ștergându-le cu prosopul propriului sânge.
(pastor Ionuț Haidu)

Să luați Cina cu Hristos!
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Binecuvântarea familiei
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Surorile Lăpușteanu
Astăzi le avem la binecuvântare pe Doina și Elena Lăpușteanu.
În interviul nostru, cele două surori ne-au mărturisit că au trecut prin
multe încercări și teste, dar Dumnezeu le-a ținut în picioare. Chiar
înaintea de convertire, ele au văzut mâna lui Dumnezeu și ajutorul Lui
în creșterea copiilor. Niciodată nu le-a lăsat singure, în ciuda despărțirii
de soți sau a dificultăților legate de nevoile pe care le presupune
creșterea copiilor. Surorile Lăpușteanu au citit Biblia, au cerut lumină
de la Dumnezeu și amândouă au făcut botezul la biserica Stânca, pe 29
noiembrie 2010. De atunci cele două declară că se simt binecuvântate
în comunitatea noastră și nu ar schimba locul niciodată.
Sora Doina are un băiat pe nume Ciprian Adrian și un nepoțel
numit Armand Anton. Sora Elena are, de asemenea doi băieți, pe Florin
și pe Sorin. Ne rugăm Domnului să îi întoarcă la El, ca bucuria acestor
surori să fie deplină. Sora Doina este plină de credință pentru că știe că
așa cum Domnul s-a îndurat de ele, El poate să se îndure de copii lor și
de toți nepoții.
Îi binecuvântăm și ne rugăm ca Dumnezeu să le binecuvânteze
pe deplin și să le asculte rugăciunile atât în ceea ce privește nevoile
personale, cât și mântuirea celor dragi.
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(Interviu realizat de Florin Mihai)
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Uneori, privind în urmă
Vei vedea unde-ai umblat,
Vei surâde, sau vei plânge,
De-ntâmplări ce te-au marcat.
Alteori, ți-aduci aminte
Ce-ai fi vrut dar n-ai putut,
Dar și multe fapte rele
Ce regreți că le-ai făcut.
Astăzi, Dumnezeu te cheamă
Să te uiți la Fiul Său
Și să-L vezi murind pe cruce
Pentru tot ce-n lume-i rău.
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Te mai cheamă să te uiți
Nu la ce ai adunat,
Ci la cât ai plâns sub cruce
Pentru Cel ce te-a salvat.
Nu! Nu e suferința ta,
Ci a noastră, a tuturor!
Când din om se duce duhul
Fără călăuzitor.
Luați din Trup
Și beți paharul
Patimilor care-au fost,
Puneți-vă-n gând dorința
Să luați Cina cu Hristos!
Credincioși de orice fel,
Că stați sus
Sau că stați jos,
Puneți-vă-n gând dorința
Să luați Cina cu Hristos!
Emanuel Giarmata

