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Citim Biblia într-un an! 
 

SĂPTĂMÂNA 50 
 
Duminică, 18 decembrie 

Luni, 19 decembrie 

Marți, 20 decembrie 

Miercuri, 21 decembrie 

Joi, 22 decembrie 

Vineri, 23 decembrie 

Sâmbătă, 24 decembrie 

NELU FILIP                 

EUSEBIU STĂNILĂ     

NELU MOISA 

RAUL DAMEAN           

BENIAMIN PROINEA 

CĂLIN MARTINCONI 

CIPRIAN MUNTEAN 

ELISEI URSAN  

FLORIN SILAGHI 

JANI KARDOS 

SORIN STREIANU 

Vă stau la dispoziție pentru  
nevoile dvs. spirituale: 

COLECTIVUL DE REDACȚIE      
 
      

Teo Laze | Ildikó Trică | Andrada Popa | Alina Avram  

Alexandra Kardos | Roxana Guia | Christiana Ciochină 

Dani Ardelean | Dani Goagără 

Pentru materiale și sugestii: buletin.duminical@yahoo.com 

 

 
   

Iona 1-4 

Mica 1-3 

Mica 4-7 

Naum 1-3 

Habacuc 1-3 

Țefania 1-3 

Hagai 1-2 

 Să ne rugăm pentru: 

„Luminarea mea o datorez, pur și sim-

plu, unei cărți. O carte care ne privește 

cu atâta încredere și bunătate, ca o lu-

mină. Și această carte se numește, scurt 

și  cuprinzător: Biblia.”  

(Heinrich Heine)  

 

… binecuvântarea Domnului  
peste micuții Marc-Alex Aramă și  

Isai Pușcașu. 
Creșterea lor să fie sub protecția Tatălui   

Ceresc, iar la vremea potrivită, Domnul să li 
se facă de cunoscut, și ei să-L accepte ca 

Domn și Mântuitor! 
 

  … concertul de colinde intitulat 
„Avem un Mântuitor!”, care va 

avea loc în biserica noastră 
astăzi, de la ora 18:00.  

Fie ca în prag de sărbătoare, inimile noastre 
să fie curățite și sfințite, și să înțelegem 
adevărata însemnătate dată de Nașterea  

Domnului nostru Isus.  
 

„Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată 
bucuria şi pacea pe care o dă credinţa,    pen-
tru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari 

în nădejde!” (Romani 15:13) 
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 G ândul la Crăciun, la sărbă-
toarea naşterii Domnului 
nostru Isus Hristos, mă 

duce spre pasajul din Luca 1:26-56, 
care mi se pare unul special. E pasajul 
în care ni se aduce vestea venirii pe 
pământ a Mântuitorului nostru şi    
modul în care urma să se întâmple 
acest lucru.  

 Maria, o fată simplă din popor, 
dar neprihănită, e aleasă de Dumnezeu 
să fie mama Fiului Său. Ştim de ce a 
ales-o şi pentru ce, însă pasajul acesta 
mă face să mă gândesc la ea ca om, ca 
persoană, şi implicit la trăirile ei. Ca 
orice fată, sunt sigură că avea vise şi 
aşteptări. Pentru ea, viaţa ar fi trebuit 
să aibă un traseu simplu. Era logodită, 
urma să se căsătorească, avea să     
devină soţie şi mamă şi... cam atât. Nu 
era puţin, ci mai degrabă un fapt   
obişnuit, normal. Însă lucrul           
neobișnuit care i s-a întâmplat a fost 
întâlnirea cu îngerul Gavril. O veste, 
cuvinte neînţelese atunci, frământări, 
întrebări... de toate acestea are parte 
tocmai ea. Visele ei simple se spulberă 
cu totul, pentru că nu se putea să fii    
însărcinată fără să fii căsătorită! Să se 
întâmple aceasta prin puterea lui  
Dumnezeu?! Cine a mai auzit aşa  
ceva? Cui i s-a mai întâmplat?           
De femei sterpe care mai apoi au avut 
copii s-a mai auzit, dar erau căsătorite! 
Ceea ce i se vestea ei era total nou!   
Cu toate acestea, reacţia ei este  
extraordinară. Mă uimeşte ascultarea şi 
smerenia ei. Am impresia chiar că a 
acceptat extrem de uşor voia lui  

Dumnezeu. Scriptura ne menţionează 
că a fost tulburată de cuvintele  
îngerului, dar totuşi răspunsul ei a fost 
clar: ,,Iată roaba Domnului; facă-mi-
se după cuvintele tale!” (Luca 1:38). 

      Să-ţi spună Dumnezeu lucruri atât 
de măreţe, să-ţi schimbe cursul vieţii 
în felul acesta şi tu să spui: „Da, e  
minunat!”... E chiar mai mult de atât, 
pentru că toate cele relatate până aici 
sunt încununate într-o cântare.            
O cântare de laudă, pe care numai  
Duhul Sfânt putea să o inspire. Inima 
ei e plină de pace şi de bucurie. Planul 
lui Dumnezeu este perfect. Voia Lui 
este desăvârşită. Acum toate frământă-
rile pălesc, toate temerile sunt înlocui-
te cu încredere în El, şi toate întrebări-
le îşi găsesc răspuns în El. A ajuns în 
acel loc al odihnei divine, unde doar  
laudele îşi au locul.  

 Şi noi putem ajunge acolo. Şi noi 
putem spune „Da” în dreptul nostru 
atunci când Dumnezeu vine să ne  
descopere planul Lui. Lucrul acesta 
implică o inimă sinceră şi deschisă, 
ascultare şi smerenie. Dar şi noi putem 
primi voia Sa cu bucurie. Iar când vom 
face aceasta, din inimile noastre va 
răsuna o cântare precum cea a Mariei: 
,,Cel Atotputernic a făcut lucruri mari 
pentru mine. Numele lui este Sfânt şi 
îndurarea Lui se întinde din neam în 
neam peste cei ce se tem de El. El a 
arătat putere cu braţul Lui... a înălţat 
pe cei smeriţi, pe cei flămânzi i-a sătu-
rat de bunătăţi.” (Luca 1:49-53).    

          Mihaela Țărmure 

 

Sărbători 
PROGRAMUL BISERICII DE 

 

 

Sâmbătă | 24 Decembrie 18 - 20 

Duminică | 25 Decembrie 09 - 12 & 18 - 20 

Luni | 26 Decembrie 18 - 20  

Joi | 29 Decembrie 18 - 20  

Sâmbătă | 31 Decembrie 18 - 20 

Duminică | 1 Ianuarie 09 - 12 & 18 - 20  

 

Observații: 

- serviciul divin de rugăciune de marți, 27 decembrie, 

se suspendă; 

- luni, 2 ianuarie, nu avem serviciu divin în biserică. 



 
 
 

 UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII COLȚIȘORUL FAMILIEI  

Raiul care poate să înceapă pe pământ! 
„Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt 

Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin  
cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10) 

 

| DUMINICĂ 18 DEC. | 

Abigail Mecleneanu 

Anca Colțan 

Constantina Vulpe 

Melisa Dămean 

Miruna Mărgelu 

Nicoleta Irimia 

Tabita Toma  
 

| LUNI 19 DEC. | 

Emanuel Pielmuși 

Marcel Naiden  
 

| MARȚI 20 DEC. | 

Abel Vârlan 

Cătălin Diţa 

Eugen Tomuța 

Eva Cojocariu 

John Protea 

Monica Chiș 

Ştefania Bardac  
 

| MIERCURI 21 DEC. | 
Corneliu Ardelean  

 

 | JOI 22 DEC. | 

Emanuel Cercelaru 

Katarina Petrovic  
 

| VINERI 23 DEC. | 

Emil Pituț  

Astăzi, Îi mulțumim Domnului și ne rugăm pentru: 

„Binecuvântat să fie 
Domnul, care zilnic ne 

poartă povara, 
Dumnezeu, mântuirea 
noastră!" - Ps. 68:19 

Le urăm 
„LA MULȚI ANI!”  

în umblarea cu  
Domnul celor care își 

serbează ziua de  
naștere săptămâna 

viitoare: 

Data căsătoriei  

10.06.2018  

 

Versetul familiei  

„Ori de câte ori mă tem, eu 
mă încred în Tine. Eu mă 
voi lăuda cu Dumnezeu, cu 
Cuvântul Lui. Mă încred în 
Dumnezeu și nu mă tem de  
nimic.” (Psalmul 56:3-4a) 
 
 
O experiență cu Domnul 

„De multe ori, Dumnezeu a intervenit în viețile noastre, însă vrem să  
împărtășim modul în care doar El ne-a păzit de boală și am văzut protecția 
Sa, imediat după ce am devenit părinți. La doar câteva zile după nașterea 
lui Emanuel, fiind încă în perioada de pandemie, cu foarte mulți bolnavi 
în jurul nostru, am intrat în contact cu câteva persoane care s-au  
pozitivat ulterior, deși am încercat să ne ferim. Desigur, în tumultul de 
emoții de după naștere și în toată oboseala de la început, teama de a fi 
contactat boala și-a făcut rapid loc în inimile noastre, însă cel mai mult  
ne-am îngrijorat pentru micuțul nostru bebeluș, care era atât de vulnerabil. 
Știam că Domnul ar fi fost cu noi și prin boală, dar ar fi fost extrem de 
greu și riscant - eu nu eram refăcută și bebelușul era foarte mic. Apoi  
ne-am adus aminte că avem un Dumnezeu mai puternic decât orice boală, 
un Dumnezeu care vindecă trupuri și suflete. Am chemat Numele Său 
peste casa noastră și El ne-a izbăvit. Am primit pace în suflete și niciunul 
din noi trei nu s-a îmbolnăvit.” 

Slujire în biserică 

Marius este implicat în departamentul de ordine și de primire a oaspeților. 

Ocupație 

În viaţa de zi cu zi, atât Marius, cât și Bianca sunt economiști. 

Motive de rugăciune 

Familia Tomuţa se roagă și ne cheamă să-i susținem în rugăciune: „Avem 
foarte multe motive de mulțumire către Dumnezeu, însă în mod special am 
dori să-I mulțumim pentru grija pe care ne-a purtat-o încă de la  
începutul relației noastre, pentru călăuzirea și îmbărbătarea pe care am 
primit-o când am chemat Numele Său în familie, pentru copilașul pe care ni 
l-a dăruit și pentru biserica în care ne-a așezat. Dorim să ne susțineți în 
rugăciune pentru înțelepciune, ca să știm cum să ne creștem copilașul în 
voia Lui, și pentru cei nemântuiți din familie.” 

Astăzi și întreaga săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru familia Tomuța, 
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. 

 

MARC-ALEX Aramă 
 
Marc - nume de origine 
latină, cu mai multe semni-
ficaţii, printre care 
„Dumnezeul războiului” 
sau „asemănător războiu-
lui”. În Biblie, cel care a 
purtat acest nume a fost 
unul din cei 12 ucenici ai 
Domnului şi cel care a 
scris a doua Evanghelie din Noul Testament.  

Alex - prescurtare a numelui „Alexandru”, care   
provine de la numele grecesc Aleksandros, cu  
semnificaţia de „protector/ apărător al oamenilor 
sau al bărbaţilor” („alexo” - a apăra şi „andros” - 
bărbat, om).  

ISAI  Puşcaşu 
 
Isai - nume de origine 
ebraică (Yishai), având mai 
multe semnificații: „Dar, 
cadou”, „Domnul există” 
și „Rege”. În Biblie, Isai a 
fost păstor, cunoscut ca 
fiind tatăl regelui David. 
De asemenea, Isai face 
parte din genealogia     
Domnului Isus. 

 

Domnul să vă binecuvânteze neîncetat, Mark-Alex și 
Isai, iar când veți fi mari, El să vă ajute să dobândiți 
cel mai frumos nume, acela de „Copil al Domnului”.    

        A.P.  
 

Ce înseamnă numele copilului meu? 

Și voi, părinților... 
 

C a orice părinte, am multe așteptări de la copiii mei. Nu că acest lucru ar fi unul greșit, dar 
în ultima perioadă mi-am pus de multe ori întrebarea: „Ce așteptări au ei de la mine?” 

Ca adulți, ne este foarte ușor să le pretindem copiilor să ne asculte, să fie cuminți, să învețe, 
și lista poate continua. Dar și ei au așteptări, chiar dacă unii sunt prea mici și nu știu să se 

exprime prin cuvinte. Așteaptă de la noi iubire, răbdare, înțelegere, pace. Felul în care  
reacționăm când apar momentele de criză, când suntem obosiți, când suntem la capătul  

puterilor, îi va determina pe copiii noștri să vadă în noi chipul lui Hristos sau chipul acestei 
lumi. Copiii ne au ca reper. Noi suntem primul lor model în viață. Orice vorbim, orice facem 

se va întipări în mintea lor, și la fel vor reacționa și ei. Dacă vor vedea în noi bunătate,  
dragoste, credincioșie, sinceritate, aceea vor arăta și ei. Copiii noștri urmează viața noastră! 

De aceea, haideți să trăim frumos, arătându-L în casele noastre pe Hristos!  R.G. 

„Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti 
pacea; da, pacea, căci se  

încrede în Tine.” – Isaia 26:3 
 
 Dragii mei, azi, Domnul vrea să vă 
aducă aminte că, în ciuda acestei  
perioade aglomerate în care toți alear-
gă, noi, aleșii Lui trebuie să căutăm 
pacea... Dar nu orice pace, ci pacea care 
vine de la El, acea pace cu care El a venit 
în lume, acea pace care se naște în inimi-
le noastre atunci când ne încredem pe  
deplin în Tata. Și oare de ce avem nevoie 
de pace? Unul din motive vi-l las sub 
forma unei fraze care a fost spusă de un 
om testat de Domnul, un om care a avut 
experiențe extraordinare cu El, pentru că 
lupta spirituală cot la cot cu Domnul  
presupune o inimă plină de pace: 
„Dumnezeu să ne dea tot mai multă 
putere spirituală pentru a lupta pentru 
familiile noastre și astfel, a deveni  
parteneri cu Dumnezeu în viziunea Lui 
pentru viitorul care ne stă în față!”  
 

„Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece 
orice pricepere, vă va păzi inimile şi 

gândurile în Hristos Isus.” – Filipeni 4:7 
             I. T.  


