
Programul bisericii în perioada
10 - 16 Aprilie 2017:

Luni - Vineri 
07:00 Rugăciune

Marți 
19:00 Seară de Tineret

Miercuri 
18:30 S.O.M.I.

Joi 
19:00 Serviciu divin 

Duminică
10:00 Serviciu divin
18:00 Serviciu divin

       Versetul săptămânii:
 “ Cine își păzește gura își păzește viața, dar cine se pripește în vorbire se ruin-

ează”
                                              Proverbe 13:3  NTR   

         Stăruință în 
 rugăciune pentru:

O inimă mulțumitoare

ANUNȚURI    

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

           

                      

                                   
                                   La umbra aripilor Sale
Nevoia fundamentală a tuturor este descoperirea  sensului, iar sensul 

în viață vine odată cu stabilirea identității. Aflarea identității este motorul 
căutărilor noastre conștiente și inconștiente. Întrucât această călătorie este de 
cele mai multe ori anevoioasă și răspunsurile pe care ni le oferă cei mai mulți 
nu sunt satisfăcătoare, cred că nu ne rămâne decât să îi cerem Creatorului nos-
tru să ne îndrume în această călătorie. El știe cel mai bine cum să ne conducă 
și își dorește să o facă. De aceea a venit Domnul Isus! Îmi place atât de mult 
pasajul din Marcu cap 1:35, unde Domnul Isus dis-de-dimineață se retrage în-
tr-un loc pustiu ca să se roage. Este un moment pus deoparte de Dumnezeu Fiul 
pentru a fi în relație cu Tatăl. Această unitate dintre Ei trebuie să fie și etalonul 
nostru. Golul din inima noastră poate fi umplut doar prin părtășia noastră cu 
Dumnezeu. Alternativa neglijării vieții de relație cu Dumnezeu ne va face vul-
nerabili să umplem  golul lăsat în inima noastră cu vise nerealiste, imaginație 
nedumnezeiască, egoistă sau consolări false. Dumnezeu are toate resursele 
pentru noi, trebuie doar să-L facem singurul nostru refugiu. Rămâne din partea 
noastră să facem o alegere conștientă în a ne adăposti la umbra aripilor Sale, ca 
să găsim odihnă. 

      Florin Mihai
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     Sărbătoriții săptămânii:
        

Silvia Teguș



BINECUVÂNTAREA FAMILIEI LECTURĂ

Prezentare carte: Capcana legalismului
Autori: Neil T. Anderson, Rich Miller și Paul Travis

În buletinul duminical de astăzi, am ales să prezentăm cartea Lanțu-
rile legalismului, scrisă în tandem de trei autori cu multă experiență în 
slujirea și consilierea creștină: Neil T. Anderson, președinte al Freedom 
in Christ Ministries, un vorbitor și un autor renumit (cea mai cunoscu-
tă carte a sa, tradusă și în limba română, fiind Biruința asupra întu-
nericului), Rich Miller, coautor al cărților Ținând mânia sub control și 
Eliberat de teamă, și Paul Travis, care slujește de peste treizeci de ani 
în domeniul pastorației. Punând cap la cap experiența lor consistentă în 
cadrul lucrării creștine, cei trei autori ne oferă o perspectivă dureros de 
reală asupra legalismului prezent în multe biserici, abordând subiecte 
sensibile, precum trăirea motivată de rușine, vinovăție sau teamă – po-
vară asociată ”Legii”, de care Isus a venit în mod special să ne elibereze.

 Legalismul este una din cele două extreme care a afectat Biserica 
încă de la începuturile ei, cealaltă find extrema opusă, cea a libertinis-
mului. Din păcate, într-o eră a informației, legalismul, prin lanțurile sale 
invizibile, exercită încă o mare putere la nivelul subtil al motivațiilor in-
imii, căutând să-i înrobească și să-i înregimenteze pe credincioșii auten-
tici într-o formă de religiozitate care pune mai mult accentul pe perfor-
manța lor și a celor din jur, decât pe o trăire curată, deschisă la revelații 
profunde din partea lui Dumnezeu, eliberată de povara condamnării și 
liberă să facă binele, așa cum l-a făcut Isus. Cum putem trăi astfel? La 
această întrebare, autorii ne oferă răspunsuri bazate pe Scriptură și pe 
experiența acumulată de-a lungul a mulți ani în care au slujit Trupul lui 

Hristos, călăuzindu-l să lepede poverile la Crucea Domnului Isus.

                                             de Delia Mihai

           
           
           
        Adina Topîrcean

În acest număr al buletinului duminical avem bucuria să v-o prezentăm pe sora 
Adina Topîrcean, născută în 18 ianuarie 1990, la Sibiu. Este, după cum deja am notat 
cu toții, un lider de închinare deosebit, un om care se implică și pune  pasiune în ceea 
ce face.  Entuziasmul ei pentru Dumnezeu și pentru a-i cânta numai Lui, a venit după 
multe încercări și zdrobiri. Încă din primii ani de viață, a avut de înfruntat respin-
gerea tatălui, care nu a recunoscut-o, abandonând-o pe ea și pe mama ei. S-a con-
fruntat, totodată, cu riscul de a-și pierde viața, dar Dumnezeu însă o avea în vedere 
încă de atunci! După o copilărie în care tatăl vitreg a început să ducă o viață tot mai 
dezordonată, cauzând multe suferințe ei și mamei, Adina s-a mutat la Timișoara, 
unde avea să-l cunoască personal pe Dumnezeu. Venise aici cu gândul să continue stu-
diile în domeniul muzicii. În inima ei, a adunat multe experiențe care au marcat-o, și 
care au făcut-o să se refugieze în alcool, tutun și relații defectoase. Adina însă avusese 
sămânța Scripturilor semanată în inima ei încă din copilărie, prin bunica ei și de pe 
vremea când mai mergea la Biserică. După o serie de întâmplări providențiale, în 
urma unei invitații a unei colege de cameră, Adina a mers la biserica penticostală 
Speranța. A fost o seară memorabilă pentru ea! Duhul Dumnezeului Celui viu a venit 
peste ea ca să o elibereze și să îi arate o Cale nespus mai bună. De atunci a început 
călătoria ei spre libertate, dar și spre forjarea unui caracter puternic. A trecut prin 
încercări grele cu mama ei care a avut grave probleme de sănătate, dar și cu tatăl ei, 
care în urma cancerului a decedat. Adina este însă mângâiată de faptul că Dumnezeu 
a ascutat-o și tatăl ei a avut harul cunoașterii lui Isus, făcând botezul cu doar trei 
săptămâni înaintea decesului. 

Toate acestea dezvoltă în Adina calitatea de lider, de închinător adevărat. Ne 
bucurăm că Dumnezeu ridică astfel de oameni în mijlocul nostru.  

Adina te iubim și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tine!
       Florin Mihai


