
Programul bisericii în perioada
26 Martie-02 Aprilie 2017:

Luni - Vineri 
07:00 Rugăciune

Marți 
19:00 Seară de Tineret

Miercuri 
18:30 S.O.M.I.

Joi 
19:00 Serviciu divin - Liviu Neagoe

Duminică
10:00 Serviciu divin - Cuvântul va fi 
predicat de diacon Claudiu Petrescu

18:00 Serviciu divin -  Cuvântul va fi 
predicat de pastor Liviu Neagoe

       Versetul săptămânii:
 “ Nu este bine să ai dorință fără cunoaștere, iar cel ce se grăbește cu picioarele 

greșește calea”
                                            Proverbe 19-2    

         Stăruință în 
 rugăciune pentru:

Oraș, Țara, Parlament,
Mântuire

ANUNȚURI    

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

           

   Ești gata să îmbrățișezi noul?

”Așa vorbește Domnul, Răscumpărătorul vostru, Sfântul lui Israel: (...) Iată, voi 
face ceva nou, și-i gata să se întâmple.” (Isaia 43:14,19) Trăim timpuri unice în istoria 
lumii, ce oglindesc cumva – dar la o scară mult mai mare – mișcarea ce a avut loc după 
prima venire a lui Mesia, care a dat naștere bisericii primare. Dumnezeu creează acum 
contextul pentru sfârșitul timpurilor, când se vor întâmpla lucruri nemaivăzute până 
acum. Dar oare toți copiii Lui sunt gata să se alinieze la aceste schimbări? 

În acest articol am decis să abordez un fapt asupra căruia Domnul mi-a atras atenția 
și la care am început de curând să reflectez: caracterul de noutate în abordarea divină, 
în contrast cu teama noastră de schimbare. Chiar dacă Dumnezeu apelează la tipare 
biblice în modul cum Se relaționează la noi, creativitatea Sa e inepuizabilă. Din păcate, 
prea adesea oamenii Lui se complac, alegând să trăiască în trecut, ”agățându-se” de 
structuri împământenite, de varii tradiții omenești sau chiar ”evanghelice”, care ne dau 
un aparent sentiment de siguranță și confort. Istoria ultimei jumătăți de mileniu ne-a 
arătat însă, odată cu Reforma, că lui Dumnezeu nu ÎI este teamă de nou, ba chiar El e 
Cel care orchestrează schimbările în viața Bisericii. 

Astăzi, Dumnezeul nostru e gata să zguduie din nou temeliile creației (Evrei 12:26), 
pregătindu-ne pentru a doua Sa venire și pentru noul Ierusalim. De aceea, gândul și 
rugăciunea mea pentru biserica noastră e să îmbrățișăm tot ce dorește El să facă nou la 
nivel mondial dar și în viețile noastre, renunțând la teama de schimbare, la tiparele uzate 
de gândire și la ”modul vechi de a face lucrurile”. Să fim gata să ne reînnoim mintea și 
duhul,  spunând cu entuziasm, asemenea lui Pavel: ”alerg spre țintă (...) uitând ce este 
în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte” (Filipeni 3:13), convinși de faptul 
că Dumnezeu este pe tron, în deplin control și că nicăieri nu suntem mai în siguranță 
decât în brațele Celui ce ține în mâinile Lui cerul și pământul!

           

 
         de Delia Mihai

        BULETIN STÂNCA
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    Zile de post și rugăciune 
 
 01. Aprilie 2017
       ora 18:00
 03. Aprilie 2017
       ora 19:00

    
     Sărbătoriții săptămânii:
        
 Mihalache Cristinel
 Neagoe Mariana



BINECUVÂNTAREA FAMILIEI LECTURĂ

Lepra (Păcatul)

Aș vrea să știi prieten drag,
Că lepra e păcat!

Și eu am fost cândva ”lepros”
Până când L-am întâlnit,

Pe Sfântul și Blândul Cristos.

Vrei să fi tu vindecat
De sângele Meu Sfânt curat

Ce pe cruce pentru tine L-am vărsat?
Mi-a șoptit Cristos.

Din suflet am strigat:
O! Doamne Sfântul meu curat,

Da, vreau, că ”lepra” mi-e păcat,
Păcat care sufletul mi-a inundat.

Și-a întins Mâna Lui cea Sfântă,
M-a atins, de azi să fii vindecat,

Și sufletul și trupul.
Te ... du ... și nu uita,

De dragul tău pe cruce
Eu am stat ”atârnat”!

                                             de Iuliana Magdin

           
           
           
        Familia Damian

Diana și Tabita Damian sunt două surori dragi, a căror prezență în 
biserica noastră ne bucură mult. 

 Sora Diana L-a cunoscut pe Domnul în 1993, când a participat la 
o campanie de vindecare pe stadion, susținută de un evanghelist ameri-
can. –„Acolo și-a înțeles nevoia de Dumnezeu și și-a predat viața Lui, 
rămânându-i de atunci credincioasă. În ceea ce privește relația cu El, sora 
Diana mărturisește că ceea ce o motivează cel mai mult e capitolul 13 
din prima epistolă către Corinteni, dedicat dragostei dumnezeiști, care 
sfințește totul.

Născută în 2002, Tabita urmează cursurile liceului teologic baptist din 
Timișoara, fiind elevă în clasa a VII-a. Fiind obișnuită de copil să audă 
Cuvântul Domnului, datorită credinței mamei sale, Tabita simte o che-
mare specială pentru a se apropia de Domnul și a vesti Cuvântul Vieții 
celor care nu îl cunosc, motiv pentru care a optat pentru cursurile acestei 
școli cu profil teologic. Totodată, ea mărturisește că această nevoie de a-L 
cunoaște pe Dumnezeu mai mult și a se apropia de El a venit, ca în cazul 
multora dintre noi, în urma ascultării unei predici, la care Duhul Sfânt a 
atins-o într-un mod aparte. Pasionată de relația cu Tatăl ei ceresc, Tabita 
nu e doar o bună ascultătoare, ci mărturisește că se străduiește să practice 
Cuvântul Său. 

 Ne rugăm, împreună cu sora Diana, ca Dumnezeu să se atingă de 
inima tatălui și a fratelui Tabitei.

                                                      de Florin și Delia Mihai


