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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: 

 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 
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„Căci firea pământească poftește împotriva Duhului, și Duhul, împotriva firii  
pământești; sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți.” 

(Galateni 5:17)  

Cât timp trăim pe acest pământ suntem  
constrânși în carapacea eului și ne găsim 
mereu în lupta dintre cele două firi.  
Războiul mondial se dă în sufletele  
noastre.  
 
Ne războim cu diverse gânduri. Uneori  
suntem înarmați în acest război spiritual, 
alteori nu avem nicio armă, și în felul  
acesta ne trăim zilele, lunile și anii. Vrem 
să facem binele și răul stă lipit de noi. Pe 
deasupra, descurajările se autoinvită la 
masa noastră și cădem într-o tristețe  
iremediabilă.  
 
Pe altă parte, tot noi ne surprindem cura-
joși, cu speranțe, conștienți de stăpânitorul 
lumii care vrea numai să distrugă tot ce e 
bun din noi (Ioan 14:30). 
 
Suntem la granița dintre cele două lumi  
distincte. Însă scopul nostru e să nu ne 
lăsăm înfrânți.  

De multe ori nu este menținut echilibrul 
din cauza lipsei noastre de veghere. Însă ce 
să facem? Să ne obișnuim cu țărâna în care 
am fost trântiți? Nicidecum. 
 
Trebuie să ne ridicăm, „să ne facem  
patul”, să mergem, dar să nu mai păcătuim. 
Suntem căzuți, dar nu zdrobiți. Triști de 
probleme vieții, dar nu plini de amără-
ciune. Orice cădere își are propria 
ridicare. 
Furtunile vin și pleacă – inima noastră 
rămâne și aici, și dincolo. 

Lumile distincte sunt vizibile momentan, 

însă vine o zi în care spinul eului nu ne va 
mai zgâria și fura bucuria. Sprijinul nostru 
pentru păstrarea echilibrului este numai în 
Dumnezeu – El e singura ancoră care ne 
ține stabili prin furtunile vieții! 

  Miriam Guia 

Săptămâna 3 
 
Duminică, 15 ianuarie 
Geneza 31:17 - 32:12, Matei 10:24 - 11:6 
Psalmul 13:1-6, Proverbe 3:16-18 
Luni, 16 ianuarie 
Geneza 32:13- 34:31, Matei 11:7- 30 
Psalmul 14:1-7, Proverbe 3:19-20 
Marți, 17 ianuarie 
Geneza 35:1- 36:43, Matei 12:1- 21 
Psalmul 15:1- 5, Proverbe 3:21- 26 
Miercuri, 18 ianuarie 
Geneza 37:1- 38:30, Matei  12:22- 45 
Psalmul 16:1-11, Proverbe 3:27-32 
Joi, 19 ianuarie 
Geneza 39:1 - 41:16, Matei 12:46 - 13:23 
Psalmul 17:1-15, Proverbe 3:33- 35 
Vineri, 20 ianuarie 
Geneza 41:17 - 42:17, Matei 13:24 - 46 
Psalmul 18:1-15, Proverbe 4:1-6 
Sâmbătă, 21 ianuarie 
Geneza 42:18 - 43:34, Matei 13:47 - 14:12 
Psalmul 18:16- 36, Proverbe 4:7- 10 
 
 
Proiectul „Împreună” este o inițiativă 
a Cultului Creștin Penticostal. Pentru a 
afla mai multe detalii, scanează codul 
QR alăturat. 

Citirea Bibliei în 2023 | Proiectul „Împreună” 
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… manifestarea darurilor  
spirituale în biserica noastră. 

Domnul să ne ajute la aceasta, ca să putem trăi 
în sfințenie și să putem fi împuterniciți în  

slujirea pe care o facem.   
 

… țara noastră.  
Cu prilejul Zilei Culturii Naționale a 

României, să ne rugăm ca Dumnezeu să 
vindece țară noastră, astfel încât cultura  

noastră să fie îndreptată spre Hristos. 
  

„Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugă-
ciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri  

pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pen-
tru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să 

putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu 
toată evlavia şi cu toată  

cinstea.” (1 Timotei 2:1-2) 



 
 
 
 

 

  
Data căsătoriei 
  
10.10.1981  
 
Versetul familiei 
 
„Dumnezeu să aibă milă de noi şi 
să ne binecuvânteze, să facă să 
lumineze peste noi faţa 
Lui.” (Psalmul 67:1) 
 
O experiență cu Domnul 
Familia Moisă a văzut mâna  
Domnului la lucru în viața lor. Au 
fost multe situații în care Dumne-
zeu a lucrat în mod minunat. Dar 
fiecare zi este un dar de la Dom-
nul şi însoțirea Lui este cel mai 
prețios lucru. Ei sunt recunoscă-
tori pentru toată purtarea de grijă 
pe care Domnul le-a arătat-o.  
 
După cum spun chiar ei, de fiecare dată când s-au apropiat de  
Domnul, El le-a arătat o dovadă şi mai specială de iubire.  
 
Dar cel mai recunoscători sunt pentru vindecarea pe care Domnul a 
dat-o sorei Cornelia.  A fost nevoie de o intervenție chirurgicală, 
dar Domnul a fost cu ea şi a vindecat-o. Slăvit să fie Dumnezeu 
pentru puterea Sa, dar şi pentru harul oferit!  
 
Slujire în biserică 
Familia Moisă se bucură de părtășiile bisericii şi participă de fiecare 
dată cu mult entuziasm la întâlnirile care au loc în biserică  
 
 
Motive de rugăciune 
Familia Moisă cere de la Domnul și ne cheamă să îi susținem în 
rugăciune pentru înțelepciune, sănătate şi să fie o mărturie vie pen-
tru cei de lângă ei: „Dumnezeu să ne dea sănătate, înțelepciune și 
să fim o lumină pentru cei din jurul nostru.” 
 
Astăzi și întreaga săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru fa-
milia Moisă, aducând înaintea Domnului această familie binecuvân-
tată. 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 binecuvânta-
re 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 15 IAN. | 

Alina Mureşan 

Andreea  Nemeș 

Gabriel  Pop 

Marcela Leusca 

Nathan Pielmuși 

Ovidiu Rad  

 
| MARȚI 17 IAN. | 

Ana Mureșan 

Ligia Muntean 

Marcu Muntean  

 
| MIERCURI 18 IAN. | 

Anais Martinconi 

Cornel Pal 

Lidia Toader 

Roberta Huniadi  

 
| JOI 19 IAN. | 
Amos Vîrlan 

Leonte Ursu  

 
| VINERI 20 IAN. | 

Valerica Manoilă  

 

| SÂMBĂTĂ 21 IAN. | 

Amos Boartăș 

George Tudor  
 

„Fie peste noi 
bunăvoința  
Domnului 

Dumnezeului  
nostru!"  

(Psalmul 90:17) 

Omul ceresc nu este doar o carte, ci o  
mărturie extraordinară, o istorisire eroică și 
o trăire la superlativ a credinței creștine. 
Alături de fratele Yun, ca un ajutor în  
scrierea mărturiei acestuia a venit Paul    
Hattaway. 

În sărăcie, durere și mizerie se afla un copil 
pe care Dumnezeu l-a pregătit să îndure nu 
doar foamea fizică, ci durerea persecuției. 
Acest copil este fratele Yun, omul central al 
cărții Omul ceresc, carte în care se găsește 
mărturia acestuia.  

Cine este fratele Yun? Este unul dintre  
liderii bisericilor de casă; lider care a suferit 
mult pentru Evanghelie, dar nu s-a dat  
înapoi nicidecum, deoarece dragostea lui era 
atât pentru Cel care este dătătorul vieții, cât 
și pentru cei care l-au persecutat. 

Ca orice mărturie cu impact, această carte 
nu va fi doar o informație pentru cititor, ci 
un imbold la autoanaliză și chiar la acțiune. 
M-aș duce și mai departe să spun că această 
carte ne va ajuta să privim cu recunoștință 
spre vremurile pe care le trăim și să-I  
mulțumim lui Dumnezeu pentru libertatea 
pe care o avem încă. 

Despre această carte, 
rev. dr. Mark Stibbe 
spune că pentru el, 
lucrarea de față este o 
istorisire inspiraționa-
lă și eroică a unei  
credințe radicale în 
bisericile de casă din 
China. Cartea aceasta 
dă impresia că ai citi 
o versiune modernă a 
cărții Faptele Aposto-
lilor. Pregătește-te să 
fii profund încurajat, 
precum și zdruncinat. 

Citind această carte îți vei da seama cât de 
dorit era Cuvântul lui Dumnezeu pentru 
aceste biserici de sate. Mai exact, această 
carte relatează că atunci când venea cineva 
să le predice Evanghelia, și dacă vorbea mai 
puțin de trei ore, ascultătorii ajungeau chiar 
să spună faptul că mesajul și predicatorul     
nu a fost din partea lui  Dumnezeu. Atâta 
sete aveau de învățătura biblică! 

Dincolo de bătăi, cuvinte grele și alte perse-
cuții, tot aici vei putea găsi și istorisirea unei 
evadări miraculoase din închisoare. Ce în-
seamnă „miraculoasă”? Nu voi scrie aici. 
Această experiență se găsește în carte. 
Vreau să o citești! 

   Flavius Avramescu, www.partascuhristos.ro 

 

Această carte a ajuns în România prin 
munca  Editurii Casa Cărții.                    

Scanează codul QR pentru a o        
achiziționa de pe site.  

Recenzie de carte 

„Omul ceresc” 
(de fratele Yun şi Paul Hattaway) 

„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) 

„Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în 
toată purtarea voastră, căci este scris: 'Fiţi sfinţi, căci Eu sunt 

sfânt.'” – 1 Petru 1:15-16   
 
Dragii mei familiști, soți și soții - v-ați gândit vreodată că, prin 
intermediul căsniciei, Domnul nu a urmărit să fiți fericiți, ci 
sfinți? Știu, sună paradoxal, dar aceasta e ideea centrală a cărții 
lui Gary Thomas - Căsătorie sfântă. Recunosc, la început și mie 
mi s-a părut puțin ciudată ideea, dar apoi gândindu-mă mai bine, 
mi-am dat seama că Dumnezeu a știut exact de cine avem fiecare 
nevoie în acest proces al sfințirii. Asta nu înseamnă că El ne vrea 
nefericiți în căsniciile noastre, ci mai degrabă, să ne schimbăm 
perspectiva. Vă invit, ca de azi începând, să vă priviți soțul/soția 

ca pe cel/cea prin care Domnul vrea să vă pregătească pentru El, pentru Cer. Am putea să ne 
inspirăm din exemplul uneia dintre prietenele mele, care în fiecare dimineață se uită la soțul 
ei, apoi Îi mulțumește Domnului pentru el, pentru că e cadoul Lui pentru ea!  
 
 
„Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.”  
– Evrei 12:14                                     I. T.  

COLȚIȘORUL FAMILIEI  

Raiul care poate  
să  înceapă pe pământ! 

„Nu persoanele care se află în  
închisoare de dragul Evangheliei sunt 
cele care suferă. Persoana care suferă 
este cea care nu experimentează nicio-
dată prezența intimă a lui Dumnezeu.” 


