
Programul bisericii în perioada
17 -23 Aprilie 2017:

Luni - Vineri 
07:00 Rugăciune

Marți 
19:00 Seară de Tineret

Miercuri, 19 Aprilie 
18:30 S.O.M.I.

Joi, 20 Aprilie
19:00 Serviciu divin - Ionuț Haidu

Vineri, 21 Aprilie
18:30 Seară Evreiască

Sâmbătă, 22 Aprilie
18:00 Seară de inchinare

Duminică, 23 Aprilie
10:00 Serviciu divin - Cuvântul va fi 
predicat de pastor Cristian Bărbosu
18:00 Serviciu divin -  Cuvântul va fi 

predicat de pastor Liviu Neagoe

             Versetul săptămânii:
 “ Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,   

pentru  ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică”
    Ioan 13:16 NTR         

         Stăruință în 
 rugăciune pentru:

Unitate în Biserică

ANUNȚURI    

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

        BULETIN STÂNCA
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 Binecuvântare

       
23 Aprilie 2017 ora 10:00

Laurentiu Buliga

    
          Marșul Invierii
 

17 Aprilie, ora 17.00
           

Ce înseamnă Învierea Domnului Isus pentru tine?

Cu ajutorul Domnului am ajuns și la cea mai mare sărbătoare  a crestinis-
mului, Învierea Domnului Isus. Parcă  zilele trecute sărbătoream Nașterea Mân-
tuitorului și acum suntem în plină primavară, celebrând  biruința asupra morții a 
Răscumpărătorului nostru.

De ce este așa importantă Învierea Domnului?

1. Pentru că dovedește că Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu.
În Sfânta epistolă către Romani, în capitolul1, versetul 4, apostolul Pavel spune 

că prin înviere s-a “dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu”. Domnul Isus 
este singura persoana care a fost judecată pentru ce a fost ea (Fiul lui Dumnezeu)  
și nu pentru ce a făcut.

2. Face creștinismul o religie unică.
Mormântul lui Budha, este printre noi, la fel este și cel al lui Mahomed, înte-

meietorul religiei islamice, dar toate aceste morminte conțin trupurile acestor 
persoane . Toți întemeietorii de religii sunt morți, Isus Hristos e singurul care este 
viu, iar trupul Său nu poate fi gasit în mormânt.

3. Vom învia și noi.
Chiar dacă sunt multe persoane care cred că  pe acest pământ este totul, va 

veni o zi în care toți vom învia, “unii pentru viaţa veşnică, şi alţii pentru ocară şi 
ruşine veşnică.” Dan.12:2. Cei ce sunt ai Lui vor învia pentru rasplată, tu al cui 
esti? Domnul Isus este singura persoana care a venit pe acest pământ, scopul Sau 
fiind crucea, moartea, pentru ca tu să ai viața. Într-o zi “orice ochi Îl va vedea; şi 
cei ce L-au străpuns” Apoc 1:7. Tare mult aș vrea să poți raspunde din inimă la 
salutul  frumos al acestei sărbători, cu “Adevarat a Înviat”, iar Cel ce a Înviat pe 
Isus, poate să îți ofere  viață veșnică . Hristos a Înviat!



BINECUVÂNTAREA FAMILIEI LECTURĂ

Familia Borza

Astăzi avem bucuria să vă prezentăm o familie 
deosebit de dragă: pe soții Mircea și Angela Borza. Sunt 

căsătoriți de 45 ani și au ... copii. Cei doi s-au cunoscut în 
liceu, fiind colegi. Primele care au făcut legământ cu Dumnezeu 

au fost mama și soția fratelui Mircea, astfel încât putem spune că 
rugăciunile lor au contribuit mult la întâlnirea personală a lui cu Dum-

nezeul cel viu. În ceea ce o privește pe sora Angela, primul ei contact cu 
Cuvântul lui Dumnezeu a fost la Biserica nr. 2, însă întoarcerea adevărată a 
avut loc mai târziu, după ce s-a confruntat cu o problemă la serviciu. Fiind 
acuzată pe nedrept, ea a promis lui Dumnezeu că se va întoarce la El dacă 
o va ajuta să iasă cu bine din situația respectivă, și, cum Dumnezeul nostru 
e un Tată credincios și iubitor, problema s-a rezolvat cu bine, motiv pentru 
care astăzi o avem printre noi și ne bucurăm de ea, după 20 de ani de um-

blare cu Domnul.
La Stânca au ajuns prin familia Magdin și, văzând atmosfera vie de aici, 

au decis să rămână. Între cele mai mari miracole experimentate de soții 
Borza se numără vindecarea lui Mircea în urma unui accident vascular, 
care însă l-a lăsat pe acesta în incapacitatea de a sluji lui Dumnezeu altfel 
decât în rugăciune. Trecuți prin numeroase încercări, soții Mircea și 
Angela Borza sunt o epistolă vie a ceea ce poate și chiar face Dum-

nezeu în viața copiilor Săi. Să ne rugăm pentru perseverență pe 
calea credinței și pentru mântuirea copiilor lor!

Cristos a înviat!

	 ”Ori	crezi	în	învierea	miraculoasă	a	lui	Isus	din	morți,	ori	trebuie	să	crezi	
într-un	miracol	mai	mare:	faptul	că	există	un	efect	fără	o	cauză,	pentru	că,	dacă	
Isus	nu	a	înviat	din	morți,	existența	Bisericii	universale	ar	fi	un	astfel	de	miracol.	
Să	vedem	cum	stau	lucrurile.	Isus	nu	a	scris	nicio	carte	și,	cât	a	fost	pe	pământ,	
nu	a	fondat	nimic	altceva	decât	o	nesemnificativă	sectă	în	iudaism,	o	sectă	care	
era	 formată,	 din	 câțiva	 oameni	 neînvățați	 și	 care	 nu	 erau	 cetățeni	 cu	 reputație	
considerabilă,	ci	erau	niște	păcătoși,	niște	vameși	 și	 femei	disprețuite.	 În	 final,	
unul	din	cei	mai	apropiați	discipoli	L-a	trădat,	altul	s-a	lepădat	de	El	și	ceilalți	L-
au	părăsit.	El	a	murit	pe	o	cruce,	abandonat	și	într-o	aparentă	disperare,	pentru	că,	
atărnând	pe	cruce,	El	a	strigat:	Dumnezeul		Meu,	Dumnezeul	Meu,	pentru	ce	M-ai	
părăsit?
	 După	ce		a	murit,	a	fost	îngropat.	Pe	mormântul	Său	a	fost	pusă	o	piatră	
mare	și	au	fost	puse	străji.	Între	timp,	foștii	Lui	ucenici	au	rămas	ascunși	în	spatele	
ușilor	zăvorâte	și	singura	lor	preocupare	era	să	scape	de	o	moarte	asemănătoare	cu	
acea	a	Învățătorului	lor.	Cam	așa	s-a	terminat	viața	lui	Isus	pe	pământ.	Dacă	Isus	
nu	ar	fi	înviat,	cum	s-ar	fi	ajuns	să	ia	ființă	Biserica	creștină?	
	 Noi	avem	o	explicație.	În	a	treia	zi,	Isus	a	venit	din	nou	la	viață	și	S-a	arătat	
în	multe	ocazii	apostolilor	Săi,	asigurându-i	că	ceea	ce	văd	este	El	Însuși.	Ei	s-au	
adunat	din	nou.	Isus	cel	Înviat	a	stat	cu	ei,	călăuzindu-i	și	dându-le	putere	să	facă	
semne	și	minuni.	
	 Același	 Petru	 laș,	 care	 negase,	 cu	 blesteme	 și	 jurăminte	 că	 Îl	 cunoaște	
pe	 Isus,	 s-a	 ridicat	 în	 piața	 centrală	 din	 Ierusalim,	mărturisind	 cu	 curaj	 că	L-a	
văzut	pe	Isus	cel	înviat.	La	fel	au	făcut	și	ceilalți	apostoli.	Riscându-și	viața,	ei	
au	călătorit	dintr-o	țară	în	alta	pecetluind	cu	moarte	de	martir	convingerea	că	Isus	
a	înviat.	În	acest	fel	s-a	născut	Biseria	universală,	a	crescut	și	a	supraviețuit,	în	
ciuda	persecuțiilor	și	a	nevredniciilor	membriilor	săi.	
	 Dacă	nu	ești	pregătit	să	recunoști	că	Isus	a	înviat	din	morți,	atunci	acest	
efect	uimitor,	care	este	Biserica	creștină,	o	Biserică	ce	supraviețuiește	de	două	mii	
de	ani	și	are	milioane	de	membri,	este	un	efect	fără	cauză.	Trebuie	să	fii	foarte	
naiv	pentru	a	accepta	exista	existența	unui	efect	fără	cauză,	în	loc	să	accepți	cauza	
care	a	produs	efectul.”
Richard	Wurbrand,	Cristos	pe	Ulița	Evreiască,	ed.	Stephanus,	2015,	pp.	93-94	

  Interviu realizat de Florin și Delia Mihai


