Citim Biblia într-un an!
SĂPTĂMÂNA 42

 pastorii bisericii noastre și

Duminică, 23 octombrie
Luni, 24 octombrie
Marți, 25 octombrie
Miercuri, 26 octombrie
Joi, 27 octombrie
Vineri, 28 octombrie
Sâmbătă, 29 octombrie

Ieremia 1-3
Ieremia 4-7
Ieremia 8-10
Ieremia 11-14
Ieremia 15-17
Ieremia 18-21
Ieremia 22-24

„Ține-te strâns de Biblie, ca singura
speranță a libertății tale.”
(U.S. Grant)
Vă stau la dispoziție pentru
nevoile dvs. spirituale:
PASTOR

NELU FILIP

0745 306 431

PASTOR

EUSEBIU STĂNILĂ

0722 800 691

PREZBITER

SANDU GULER

0722 510 842

PREZBITER

RAUL DAMEAN

0734 539 044

DIACON

BENIAMIN PROINEA

0749 938 951

DIACON

CĂLIN MARTINCONI

0724 700 470

DIACON

CIPRIAN MUNTEAN

0765 459 691

DIACON

ELISEI URSAN

0767 320 559

DIACON

FLORIN SILAGHI

0724 529 836

DIACON

JANI KARDOS

0737 176 997

DIACON

SORIN STREIANU

0723 817 964

Programul bisericii
| Luni |

19:00 Tineret
| Marți |
18:00 Rugăciune
| Miercuri |
19:00 Cateheză

Să ne rugăm pentru:

| Joi |

18:00 Studiu biblic
| Vineri |
18:00 Liceeni
| Duminică |
09:00 & 18:00
Servicii divine

COLECTIVUL DE REDACȚIE
Teo Laze | Ildikó Trică | Andrada Popa | Alina Avram
Alexandra Kardos | Roxana Guia | Dani Ardelean
Pentru materiale & sugestii: buletin.duminical@yahoo.com

familiile lor

Dumnezeu să îi binecuvânteze cu putere,
autoritate și protecție, pentru a putea face în
continuare lucrarea Lui, iar diavolul să nu
aibă nicio putere asupra lor!
 perseverență și sfințire - două

atribute importante care ne ajută
pe calea credinței

Tatăl Ceresc să ne ajute, ca în toate încercările, provocările sau ispitele prin care trecem, să
rămânem credincioși Lui!

„Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te
uita cu îngrijorare, căci Eu sunt
Dumnezeul tău; Eu te întăresc;
tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin
cu dreapta Mea biruitoare.”
(Isaia 41:10)

30 octombrie
ora 09:00 - 12:00

n fiecare zi, în mintea noastră se
nasc în mintea noastră mii de gânduri şi nenumărate întrebări...
Sunt întrebări menite să clarifice situaţii şi
să spulbere temeri. De ce?, Când?, Cum?,
acestea sunt întrebările care ne frământă cel
mai mult.
Sunt și cel mai frecvent adresate lui Dumnezeu, și o facem pentru că nu ne place incertitudinea, nu ne place „să nu deţinem”
controlul asupra a ceea ce ni se întâmplă, şi
pentru că sperăm ca răspunsurile să ne ajute
şi să ne motiveze să mergem mai departe.
Îl întrebăm pe El, singurul care ştie totul şi
deţine controlul, şi este un lucru bun. El nu
se supără şi nu este deranjat de întrebările
noastre, pentru că ştie din ce suntem făcuţi,
ştie că „suntem ţărână”, ştie cât suntem de
slabi şi de neputincioşi, dar aşteaptă să facem asta într-o atitudine de smerenie, nu de
ceartă cu El.
Noi întrebăm, şi Dumnezeu ne răspunde,
dar se pare că răspunsurile Lui nu vin nici
atunci când vrem noi, şi nici nu sunt totdeauna ceea ce ne dorim să fie, iar asta ne
determină să întrebăm din nou: De ce?,
Când?, Cum?...
Toată emoţia şi motivaţia aşteptării, acceptarea voii Lui mai presus de a noastră, recunoaşterea dependenţei noastre de El şi
creşterea încrederii noastre în El, ar putea fi
răspunsurile lui Dumnezeu. Chiar dacă uneori nu le vedem aşa, şi nici sunt cele pe care
le aşteptăm. Gândurile noastre nu sunt gândurile Lui; timpul nostru nu e timpul Lui,
iar modul în care lucrează e de neînţeles
pentru noi.
Aici, pe pământ, e posibil să nu primim
răspunsuri la toate întrebările noastre, dar
cred că atunci când vom fi în Cer, vom avea
toate răspunsurile - adevăratele răspunsuri.
Le vom vedea mult mai clar şi Îi vom
mulţumi lui Dumnezeu pentru modul în
care a ales să ne răspundă sau nu, şi pentru
că a lucrat cum a fost cel mai bine şi mai
înţelept pentru noi.
 Mihaela Țărmure

Î

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII
„Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul

vieţii mele: de cine să-mi fie frică?”
(Psalmul 27:1)

Astăzi, Îi mulțumim Domnului și ne rugăm pentru:

Pe vârf de deget Te zăresc pe Tine,
Dar și în vârful munților înalți;
E-așa de aproape de la Tin' la mine,
Rugându-mă și pașii mei sunt îndreptați.

Data căsătoriei
20.06.2009
Versetul familiei
„Până la bătrâneţea voastră Eu voi fi Acelaşi,
până la cărunteţele voastre vă voi sprijini. V-am
purtat şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijin
şi să vă mântuiesc.”
(Isaia 46:9)
O experiență cu Domnul
„Nu putem decât să ne simțim privilegiați, pentru că Domnul a ales să ne trimită doi copilași:
David (8 ani), și Ana (6 ani). David este un copil special, a fost diagnosticat la 2 ani si jumătate cu
tulburări din spectrul autist, și de atunci face terapie cu o echipă minunată. Domnul a fost credincios
rugăciunilor întregii familii – și suntem extrem de mulțumitori bunicilor, în mod special, pentru susținerea în rugăciune și pe toate planurile, și de asemenea, celor apropiați care ne-au fost mereu alături pe acest drum.
El îndeplinește ceea ce ne-a promis: ne-a vorbit clar și ne-a spus că nu va exista o zi a minunii
recuperării lui David, ci vom vedea minunea puțin câte puțin, în fiecare zi. Și așa și este: dacă la
4 ani, David abia începea să învețe să mestece, acum mânâncă orice, fără probleme. Dacă la 5 ani
forma primele propoziții mai lungi, acum putem purta conversații specifice vârstei lui. Domnul ne-a
adus în cale și o doamnă învățătoare deosebită, care iubește copiii cu nevoi speciale și care știe să îl
ajute pe David să se integreze în clasă, fiind la o școală de masă.
Și pentru că avem un Tată care Își binecuvântează copiii din plin, cel mai mare cadou pe care putea
să i-l facă lui David, a fost Ana, surioara lui, care s-a născut la exact 2 ani și o zi după el. Minunea
în cazul Anei e că vedem zilnic împlinită rugăciunea de la binecuvântarea ei, cuvânt cu cuvânt, și ea
e bucuria și veselia casei, împreună cu David, bineînțeles. Suntem pe deplin încredințați că Tatăl
nostru nu greșește niciodată, și mai mult are un plan cu David și prin el, cu toți cei care îl cunosc și
Își va duce planul la bun sfârșit! Am învățat multe în acești ani, și de aceea vrem să Îi dam Slavă Lui
pentru toate!

Slujire în biserică
Familia Trică s-a pus la dispoziția Domnului în biserică și lucrările care se fac aici. Laurențiu este
implicat în departamentul media, iar Ildikó slujește prin contribuția sa, la buletinul duminical. Dar ei
slujesc și împreună ca familie, în cadrul departamentului de familii al bisericii noastre.
Motive de rugăciune
Laurențiu și Ildikó ne cheamă să îi susținem în rugăciune pentru dorințele lor. Ei doresc să se apropie
de Domnul tot mai mult, și își mai doresc ca această apropiere să fie o motivație și un exemplu și
pentru copiii lor. De asemenea, ei cer de la Domnul recuperare completă pentru David, o inimă asemănătoare cu a Lui pentru Ana, protecție peste ei, bunici și toți cei dragi ai lor. Dumnezeu să le asculte rugăciunile, și să le dea răspunsurile cele mai potrivite pentru viața lor, îndreptându-i mereu înspre
El!
Astăzi și întreaga săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru familia Trică, aducând înaintea Domnului
această familie binecuvântată. Domnul să Se îngrijească de toate nevoile lor aici pe pământ, şi să le fie
alături la fiecare pas! El să-i ajute să rămână o binecuvântare pentru cei din jur și pentru Biserică!  A.A.

Le urăm
„La mulți ani!”

Pe vârf
vârf de
de deget
deget Te
Te zăresc
zăresc pe
pe Tine
Tine
Pe

În fir de praf eu Îți găsesc sclipirea,

Dar și în Soarele gigant Te deslușesc;
Ție Îți șade la picioare omenirea,
Iar eu ades', nici chiar pe min' nu mă găsesc.
În picurul de rouă Ți se-înnoiește bunătatea,
Și-ntreg adânc de-ocean Tu îl susții;

în umblarea cu Domnul celor care își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:
| DUMINICĂ 23 OCT. |

| MIERCURI 26 OCT. |

| LUNI 24 OCT. |

Emilia Dărăban

David Boha
David Spătar
Ioan Vermeșan
Mihaela Aramă
Nelea Pituț

Agneta Petru
Lidia Dănciulescu
Marius Tomuța
| MARȚI 25 OCT. |

Alin Puşcaşu
Denisa Hăpăianu

Aaron Gabor
Elena Stoian
Ruth Ciobanu
Vasile Duca
| JOI 27 OCT. |

| VINERI 28 OCT. |

Estera Bădău
Lidia Toma
Ionuț Loghin

| SÂMBĂTĂ 29 OCT. |

Dorothea Iacob
Sonia Rogojină

O, Doamne, astâmpără-mi spre Tin' privirea
Până când ochiul meu cel mort Te va zări...
 Tabita Oprea

„Căci ce binecuvintezi Tu, Doamne, este
binecuvântat pentru veșnicie!"
(1 Cronici 17:26)

"Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: ‘Întăreşte-te şi
îmbărbătează-te’? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi,
căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine
în tot ce vei face.”" – Iosua 1:9
ragii mei, vă mărturisesc că săptămâna aceasCOLȚIȘORUL FAMILIEI
ta m-am aflat în dificultatea lipsei inspirației,
Raiul care poate
chiar nu știam despre ce să scriu... Și după ce
să
înceapă
pe pământ!
i-am mărturisit asta unei prietene și ne-am rugat împreună,
El m-a călăuzit și astfel, am înțeles că trebuie să scriu despre frică, teamă, poate chiar groază. Cred că am experimentat cu toții acest sentiment... este
unul care ne poate copleși, și dacă îl lăsăm să pună stăpânire pe noi, ne poate denatura realitatea, și ceea ce e și mai grav, ne poate îndepărta tot mai mult de Dumnezeu și de viața trăită cu
El. În cazul în care suntem familiști, și ne aflăm în starea de frică - care e evident că
e "opera" celui rău - îi putem influența destul de puternic și pe cei din familia noastră, mai
ales pe copii, care ne imită în toate, și nu cred că vrem să creștem niște fricoși, noi, cei care
avem un Dumnezeu atât de măreț, puternic și suveran peste toate circumstanțele. Dacă totuși
ne încearcă acest sentiment și simțim că nu mai putem, avem la îndemână două arme imbatabile: Cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea; acestea două înmănuncheate "ne
pot vindeca" și ne pot readuce la viață, la libertate, libertatea aceea în Hristos, după care tânjim cu toții. Haideți să-L lăsăm pe Tata să îndepărteze orice urmă de frică din viața noastră și
să o reumple cu promisiunile Sale extraordinare!
"Ori de câte ori zic: „Mi se clatină piciorul”, bunătatea Ta, Doamne, mă sprijină
totdeauna. Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile
Tale îmi înviorează sufletul. " - Psalmii 94:18-19
 I.T.

D

