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Vă stau la dispoziție pentru  
nevoile dvs. spirituale: 

 Să ne rugăm pentru: 

PROGRAMUL BISERICII 

| Luni | 19:00 Tineret 

| Marți | 18:00 Rugăciune 

| Joi | 18:00 Studiu biblic 

| Duminică | 09:00 & 18:00  

        Servicii divine 

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 

… micuțul Mikael Petrovici, care este adus 
astăzi la binecuvântare. 

Creșterea lui să fie sub protecția Domnului, 
iar la vremea potrivită să Îl aleagă ca Domn și 

Stăpân peste viața lui!  
 

… departamentul de tineret al bisericii.  
La acest început de an, ne rugăm ca 

Dumnezeu să îi ajute să 
rămână perseverenți în rugăciune, în închina-
re, și în studierea Cuvântului lui Dumnezeu! 

  
„Şi noi dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu 

un nor aşa de mare de martori, să dăm la o 
parte orice piedică şi păcatul care ne  

înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu 
stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.” 

(Evrei 12:1) 

buletin duminical nr. 801 // 18.12.2022 

Iată-ne ajunși față în față cu prima Cină a 
Domnului din 2023. Cred că acesta este un 
moment bun să ne cercetăm, să luăm hotărâri 
bune, pentru zidirea noastră spirituală. În acest 
an, ne-am propus, ca biserică, să fim perseve-
renți, și la aceasta vreau să vă încurajez în 
rândurile pe care le veți citi în continuare, gân-
duri desprinse din Psalmul 149:6 – „Laudele 
lui Dumnezeu să fie în gura lor şi sabia cu 
două tăişuri, în mâna lor.” 

Pe tot cuprinsul Bibliei vedem laudă la adre-
sa Domnului. Am fost creați pentru închinare, 
întreaga creație Îi aduce laudă, și mă rog ca 
prin tot ceea ce facem, să-L lăudăm, să-I adu-
cem onoare, să-L reprezentăm cu cinste.  

De abia s-a încheiat un an de îndurare, anul 
2022. Amintește-ți cât de bun a fost Dumne-
zeu cu tine, și laudă-L! Mulțumește-I pentru 
zilele bune și pentru cele, aparent, mai puțin 
bune. Spun „aparent”, pentru că Domnul fo-
losește și situațiile mai puțin bune pentru creș-
terea și înaintarea noastră (vezi Romani 8:28). 

Ca să nu-I uiți minunile și bunătatea ce te-a 
însoțit zi de zi, notează-le! Cu timpul, uităm, 
dar scriind motive de laudă la adresa Domnu-

lui, devenim mai conștienți de harul Lui măreț. 
Ce-ar fi ca, pentru 2023, să găsești zilnic cel 
puțin un motiv de mulțumire? La final de an, 
vei avea cel puțin 365 de motive de mulțumi-
re, și inima ta va fi plină de recunoștință și 
bucurie, pentru că îți vei aminti cât de bun a 
fost El. Acest lucru ne va ajuta și când vom 
trece prin furtuni, prin încercări; vom vedea 
din experiența noastră personală că Domnul e 
un Tată bun, și ne vom ancora în El mai tare, 
când valurile ar vrea să ne distrugă.  

A doua parte a versetului amintit este despre 
cât e de important Cuvântul pentru copiii 
Domnului, Cuvânt care e reprezentat aici ca 
sabie cu două tăișuri. Am mai găsit în Scriptu-
ră un verset prin care Cuvântul e simbolizat de 
o sabie cu două tăișuri: „Căci Cuvântul lui 
Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor 
decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde 
până acolo că desparte sufletul şi duhul, în-
cheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gân-
durile inimii.” (Evrei 4:12). Vedem aici rolul 
lui: acela de a despărți voia Domnului și dorin-
ța Duhului Sfânt din inima noastră de dorințele 
firii pământești.        

(continuare în pag. 3) 

„Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor şi sabia cu două tăişuri, în mâna lor.” 
(Psalmii 149:6)  

buletin duminical nr. 804 // 08.01.2023 
Cu ajutorul Domnului, vrem ca în 2023 să citim 
Biblia în unitate, după planul de citire din  
Proiectul „Împreună”, o inițiativă a Cultului     
Creștin Penticostal, prin care sunt puse la dispoziție 
resurse care să faciliteze petrecerea 
organizată, zilnică, a unui timp de 
calitate cu Domnul, într-un mod 
sincronizat, împreună, într-o legătu-
ră spirituală cu credincioșii români 
de pretutindeni (pentru mai multe 
detalii, scanează codul QR alăturat). 
 
Săptămâna 2 
 
Duminică, 8 ianuarie 
Geneza 18:16-19:38, Matei 6:25-7:14 
Psalmul 8:1-9, Proverbe 2:6-15 
Luni, 9 ianuarie 
Geneza 20:1-22:24, Matei 7:15-29 
Psalmul 9:1-12, Proverbe 2:16-22 
Marți, 10 ianuarie 
Geneza 23:10-24:51, Matei 8:1-17 
Psalmul 9:13- 20, Proverbe 3:1- 6 
Miercuri, 11 ianuarie 
Geneza 24:52-26:16, Matei 8:18-34 
Psalmul 10:1-15, Proverbe 3:7-8 
Joi, 12 ianuarie 
Geneza 26:17-27:46, Matei 9:1-17 
Psalmul 10:16-18, Proverbe 3:9-10 
Vineri, 13 ianuarie 
Geneza 28:1-29:35, Matei 9:18-38 
Psalmul 11:1-7, Proverbe 3:11-12 
Sâmbătă, 14 ianuarie 
Geneza 30:1-31:16, Matei 10:1-23 
Psalmul 12:1-8, Proverbe 3:13-15 

Citirea Bibliei în 2023 | Proiectul „Împreună” 



 
 
 

 

Data căsătoriei 
16.06.2016  
 
Versetul familiei 
„Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu 
eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel 
bun să mă călăuzească pe calea cea 
dreaptă!” (Psalmul 143:10) 
 
O experiență cu Domnul 
Binecuvântat este omul care se încre-
de în Domnul! Așa a făcut familia 
Petrovici încă de la început și până 
acum: s-au bucurat de însoțirea Dom-
nului la fiecare pas. Iată cum declară 
ei înșiși ceea ce au experimentat: 
„Tot ce putem spune e că Domnul 
este bun! Noi Îi suntem recunoscători 
pentru felul în care ne călăuzește pas 
cu pas, pentru purtarea Lui de grijă 
în toți acești 6 ani de când formăm o 
familie și, în mod special, pentru cele 
două binecuvântări pe care le-a tri-
mis în familia noastră.” Prima bine-
cuvântare este Katarina (3 anișori), 
iar astăzi îl salutăm în mod special 
pe Mikael – cea de-a doua binecu-
vântare lăsată de Domnul în familia 
Petrovici. Astfel, dacă această familie 
a început cu Domnul, ei vor să și 
continue tot sub călăuzirea și protec-
ția Lui. Este cel mai potrivit loc    

pentru cei care vor să aibă parte de 
binecuvântare. Și împreună cu ei, 
vrem ca toți să rămânem aproape de 
Domnul în orice vreme! 
 
Slujire în biserică 
Ne bucurăm de slujirea lui Liviu în 
corul bisericii, și îi mulțumim Lavini-
ei pentru slujirea pe care a făcut-o cât 
a fost învățătoare la școala duminica-
lă. 
 
Ocupație 
Familia Petrovici este o familie cu 
zâmbet frumos: Liviu este tehnician 
dentar, iar Lavinia este studentă la 
medicină dentară, în anul 6. 
 
Motive de rugăciune 
Familia Petrovici cere de la Domnul 
și ne cheamă să îi susținem în rugă-
ciune: „Ca Domnul să ne dea înțe-
lepciune, pricepere și răbdare, ca să 
ne creștem copiii după voia Sa, învă-
țându-i de mici căile Lui. De aseme-
nea, ne rugăm ca Domnul să o ajute 
pe Lavinia să finalizeze cu bine stu-
diile, și împreună ca familie, dorim 
să căutăm faţa Lui în orice vreme!” 
 
Astăzi și întreaga săptămână viitoare 
dorim să ne rugăm pentru familia 
Petrovici, aducând înaintea Domnului 
această familie binecuvântată. Dom-
nul 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. 

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII 

Astăzi, Îi mulțumim Domnului și ne rugăm pentru: 

Le urăm „LA MULȚI 
ANI!” în umblarea 
cu Domnul celor  
care își serbează 
 ziua de naștere  

săptămâna viitoare: 

| DUMINICĂ 8 IAN. | 

Claudia Țintoi  

Emilia Asofronie 

Ramona Fărcuț 

Tiana Goagără 

 
| LUNI 9 IAN. | 

Anca Stârc 

Elisei Ursan   

 
| MARȚI 10 IAN. | 

Debora Bălaj 

Ionel Velciov 

Magdalena Ban 

Matei Popa 

Veronica Capota  

 
| JOI 12 IAN. | 
Alex Lakatos 

Ariana Tudor 

Cecilia Călugăr 

Ioana Dejeu 

Marcel Moise 

Nicoleta Cimpoieru  

 

| VINERI 13 IAN.| 

Karla Porumbel  

 

| SÂMBĂTĂ 14 IAN. | 

Denis Bădău 

Levi Bîrîiac  

„Căci El va porunci 
îngerilor Săi să te 

păzească în toate căile 
tale.” (Psalmul 91:11) 

„Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr,   
v-aţi curăţit sufletele prin Duhul ca să aveţi o 

dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldu-
ră unii pe alţii din toată inima...” – 1 Petru 1:22 

 
 
Aș vrea să vă întreb câte ceva, azi, când suntem provocați să ne cercetăm, ca să stăm la 
Masă cu Domnul: Ne mai iubim noi unii pe alții? Ne mai pasă unii de alții? Ne mai 
purtăm noi poverile unii altora? Ne bucurăm unii pentru alții? Plângem unii cu 
alții? Dacă răspunsul la toate aceste întrebări e "da", atunci acum urmează întrebarea 
cea mai importantă: Facem toate acestea doar de 
pe buze, folosind prefăcătoria, sau o facem din 
toată inima, așa cum Tatăl o face cu noi, și cum 
ne cere să o facem și noi unii cu alții? "Doamne, 
ai milă de noi, și schimbă-ne inimile chiar azi, 
până nu e prea târziu!"  

 
„Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă 

groază de rău şi lipiţi-vă tare de bine.” 
    – Romani 12:9    

     
        I. T.  

 

COLȚIȘORUL FAMILIEI  

Raiul care poate să  înceapă 
pe pământ! 

(continuare din prima pagină) 
 
Cuvântul lui Dumnezeu este o armă puterni-
că! Istoria poporului evreu ne ajută să-L cu-
noaștem pe Dumnezeu și inima lui de Tată; 
promisiunile scrise aici ne dau speranță; Psal-
mii sunt un balsam pentru suflet, iar Proverbe-
le sunt ca un ghid de înțelepciune; profețiile 
ne întăresc credința; învățătura Domnului Isus 
ne oferă lumină și călăuzire, fiind un model 
de trăire a vieții creștine, iar modul în care 
Duhul Sfânt a lucrat în viața bisericii prezen-
tată în Faptele apostolilor și învățăturile     
transmise prin epistole ne dau putere să stăm 
și mai mult sub îndrumarea Sa. Biblia este o 
comoară pentru fiecare creștin, dar din păcate, 
e prea puțin cercetată și prețuită. 
 
Nu știu dacă printre planurile tale pentru 2023 
este și acela de a studia mai mult Cuvântul, 
dar cred că nu e prea târziu acum, în a opta zi 
din an, să iei această decizie. Aș îndrăzni să-ți 
fac o provocare: ce-ar fi ca următoarele două 
săptămâni să începi sau să termini ziua altfel 
decât de obicei? 10 minute – pentru început, 
ca să-ți conturezi un obicei și să ai un punct 
de plecare, sunt suficiente. În acest timp, stai 
doar tu cu Dumnezeu, cu Tatăl ceresc, în păr-
tășie. Începe cu rugăciune – cere-I să te călău-
zească, să-ți dea revelații, să înțelegi ceea ce 
vei citi, într-un mod proaspăt. Apoi, citește    
1-2 capitole din Biblie – poți folosi planul 
biblic propus de Cultul Creștin Penticostal 
prin Proiectul „Împreună” (mai multe detalii 
despre această inițiativă găsești pe pagina 4). 
 

După lecturarea Bibliei, citește un devoțional 
–  găsești astfel de resurse pe site-ul mențio-
nat, sau în aplicația Biblia YouVersion – te va 
ajuta să meditezi mai profund la ceea ce ai 
citit, fiind o învățătură practică la care poți 
reflecta mai apoi pe parcursul zilei sau înainte 
de culcare. 
 
Aceste două discipline spirituale care le-am 
propus ca două provocări, mi le-am lansat mai 
întâi mie, mai demult. Le-am primit și eu, și 
m-am gândit să le dau mai departe, pentru că 
mie mi-au fost și îmi sunt de mare folos.  
 
Scriind aceste gânduri, Domnul m-a făcut să 
înțeleg cât de frumos se împletesc lauda și 
învățătura din Cuvânt în cadrul Bisericii! 
Aici, prin fiecare serviciu divin la care partici-
păm, având atitudinea potrivită și fiind antre-
nați în cele două discipline spirituale de acasă, 
ne vom uni în Duhul pentru zidirea spirituală. 
Nu rata părtășia – prioritizează venirea la Ca-
sa Domnului! Participă activ, fii un ascultător 
împlinitor, și vei vedea cum Duhul Sfânt te va 
modela și îți va crește dragostea și pasiunea 
pentru tot ce ține de zidirea spirituală. 
 
Dragi cititori, rugăciunea mea din 2023 pen-
tru biserică este să dezvoltăm și să aprofun-
dăm fiecare dintre noi relația personală cu 
Dumnezeu, relația aceea de Tată-fiu/fiică, și 
de asemenea, mă rog să cunoaștem inima 
Tatălui și dragostea cu care dorește să ni Se 
reveleze fiecăruia în parte, în părtășia din 
cămăruță, și apoi laolaltă, în părtășia bisericii, 
prin închinare și Cuvânt.  
Domnul să ne ajute pe toți la aceasta!     A. P. 

MIKAEL Petrovici 
 
Mikael - forma scandinavă a numelui Mihai, nume de origine ebraică, care înseamnă „asemenea lui     
Dumnezeu”, „cine este precum Dumnezeu?” - o întrebare retorică, care implică răspunsul că nimeni nu e 
ca Dumnezeu. Pe paginile Biblei, atât în Vechiul, cât și în Noul Testament, îl întâlnim pe arhanghelul      
Mihail, cel care e considerat căpetenia oștirilor de îngeri în lupta cu Satana.  

Domnul să te binecuvânteze veșnic, Mikael!           A.P.  

Ce înseamnă numele copilului meu? 

„Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor;                                                                       
şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.” (Ieremia 31:33b) 


