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Stăruință în rugăciune pentru: 

 
➢ Păstorii și diaconii bisericii Stânca 

➢ Dumnezeu să le dea ușă deschisă de cuvânt și putere 

să facă lucrarea lui Dumnezeu. 

Programul bisericii în perioada 

09-15 Iulie 2017: 

 

Duminică: 

10:00 Ionuț Haidu – Seria: De 

ce? De ce Lepra ? 

18:00 Liviu Neagoe – 

Anatomia vinovăției - Ps 51 

Luni - Vineri – 07:00 

Rugăciune 

Joi – 19:00 Claudiu Petrescu 

 
 
 
 
 
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. 
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Îndrăzneala în rugăciune  
   

Citind astăzi Biblia, mai precis epistola lui Iacov, mi-au ”sărit” ochii 

spirituali pe un verset, mai bine spus pe o jumătate de verset din Iacov 5:16, 

care spune: ”Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.”, fapt 

care m-a făcut să reflectez. În mediul creștin circulă o multitudine de 

învățături despre cum să ne rugăm. Unele, ale unor oameni de credință foarte 

maturi și experimentați, implică un întreg ritual de purificare a duhului și 

sufletului înainte de rugăciunea propriu-zisă. Alte păreri pot conține indicații 

de tipul: ”E bine să te pocăiești de toate păcatele cunoscute și să-ți cureți inima 

înainte să te rogi.”, sau ”E bine să începi rugăciunea cu laudă și cu mulțumire.” 

– mergând până la indicații de postură corporală (”E bine să te rogi în picioare, 

pe genunchi, plimbându-te, stând pe loc, cu ochii închiși sau deschiși, în gând, 

cu voce tare etc.”), sau preferințe denominaționale (”să te rogi în limbi sau nu, 

în același timp sau pe rând ș.a.”). Toate aceste variabile, atât timp cât se 

înscriu în limita Cuvântului scris, sunt acceptabile, intrând în sfera 

preferințelor personale sau ale bisericii locale. Însă trebuie să păstrăm în minte 

că, dincolo de aspectul exterior și practic al rugăciunii, există o dimensiune 

interioară profundă, pe care Dumnezeu o revelează în versetul de mai sus, ce 

demontează orice idee conform căreia Domnul ascultă doar rugăciunile acelor 

”super-creștini”, care apar în față sau și-au făcut un nume. Astfel, cu toate că 

El Însuși rânduiește și chiar poruncește practicarea disciplinelor spirituale, tot 

Domnul spune că ascultă orice rugăciune în acord cu voia Sa, făcută de un 

copil al Său, indiferent cât de ”neînsemnat” ar putea părea acesta. 

(continuare în pagina 3       ) 
 

 

 

 

Versetul săptămânii: 

Psalmul 37:3-7 ” Încrede-te în Domnul și fă binele! Locuiește în 

țară și veghează să umbli în credincioșie! Desfătarea ta să fie Domnul și El 

va împlini cererile inimii tale! Încredințează-ți calea în Mâna Domnului, 

încrede-te în El, și El va lucra. El va face să răsară dreptatea ta ca zorii și 

cauza ta dreaptă ca miezul zilei. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în 

El, nu te mânia din pricina celui ce reușește în umblarea lui, a celui ce-și 

împlinește planurile lui rele.”  
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(        continuare din pagina 1) 

Am înțeles acest lucru într-un context în care a trebuit să merg 

înainte prin credință, într-o situație în care cel rău mă bombarda cu 

îndoieli cum că nu ”meritam” ca Domnul să-mi răspundă la rugăciune. 

Dar Duhul Sfânt mi-a adus în minte acest verset din epistola lui Iacov, 

așa că am îndrăznit să cred, în ciuda tuturor aparențelor, iar El a răspuns 

credinței mele. Atunci am înțeles un lucru: că nu pentru vreun ”merit” 

al nostru ne ascultă El rugăciunile, ci pentru Hristos care ne locuiește 

prin Duhul Sfânt. Așa se face că, dincolo de formule și de practici 

spirituale complexe – cu toate că acestea sunt necesare pentru creșterea 

spirituală – El răspunde rugăciunii și celor mai ”neînsemnați” copii ai 

Săi, dacă aceștia cer cu pasiune, cu motivația corectă și cu o inimă 

curată. Mi-am amintit atunci că Dumnezeu îmi răspunsese și la 

rugăciuni pe care nici măcar nu le formulasem, ci erau doar dorințe 

nerostite ale inimii. Mi-am adus aminte că El aude și rugăciunile unui 

copil ce poate n-a ținut post niciodată în viața Lui. Mi-am amintit că 

Isus dorește să devenim ca niște copii înaintea Lui, dându-mi seama că 

gradul de maturitate spirituală sporește pe măsură ce învățăm să 

primim prin credință și să aplicăm cuvintele Lui ca niște copii total 

dependenți și încrezători în Părintele lor. Și, nu în ultimul rând, am 

înțeles din nou că, în economia lui Dumnezeu, cel mai de pe urmă e 

cel dintâi și cel dintâi e slujitorul tuturor... 

Să urmăm, așadar, îndemnul apostolului Pavel, și să venim în 

fața tronului harului lui Dumnezeu, având în minte că – deși îndeplinim 

diverse roluri în trupul lui Hristos – nu rolul, funcția sau chemarea sunt 

cele care ne definesc, ci faptul că suntem copii iubiți ai Celui Preaînalt! 

 

(Delia Mihai) 
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Binecuvântarea familiei 

 

Familia Micșa 
 

Suntem bucuroși să binecuvântăm o altă familie, care prin harul 

lui Dumnezeu se află în mijlocul nostru  și îi slujesc Lui. Este vorba de 

familia Cornel și Ludovica Micșa. Ei frecventează comunitatea noastră 

de aproape nouă ani, de când s-au și căsătorit. Amândoi recunosc că 

Dumnezeu a făcut o lucrare minunată în viețile lor, experimentând 

minuni, vindecări și revelații.  Sora Ludovica ne povestește că 

Dumnezeu i-a vorbit de atâtea ori și chiar înțelegerea ei asupra 

Scripturii s-a schimbat când Dumnezeu o cerceta. A cunoscut 

vindecare în trup și, în urma unei perioade de reflecție, a considerat că 

se merită să facă legământ cu Domnul, astfel încât în anul 1989 a făcut 

botezul la biserica baptistă Betel  din Timișoara.    

Fratele Cornel, la fel ca sora, a avut parte de încercări în care a 

văzut clar mâna lui Dumnezeu. De mic mergea la biserică, dus de 

bunica lui. Cunoștea Cuvântul și știa că Domnul vrea să-l salveze. A 

fost nevoie să treacă prin mai multe situații dificile, care să-i atragă 

atenția și să se întoarcă la Dumnezeu, care este plin de milă și îndurător.  

Ne bucurăm să vedem că Domnul iubește oamenii îi prețuiește  

mai mult decât ne putem noi imagina. Ne rugăm ca Dumnezeu să îi 

crească tot mai mult în dragostea Sa! 
 

 (Interviu realizat de Florin Mihai) 
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