
 

  

 Dacă ai citit acest buletin şi te-ai simţit zidit sufleteşte,  ia-l şi 
dă-l unui prieten care are nevoie de Dumnezeu. Nu-l arunca sau 
nu-l lăsa uitat pe vreun raft din camera ta! 

 

 În cazul în care ai “pierdut” un număr al buletinului şi doreşti să 
îl citeşti, intră pe www.poartacerului.ro, la secţiunea Resurse. 
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 ... timp de calitate cu Tata. Să ne ajute Domnul să ne apropiem tot mai 
mult de El, să iubim rugăciunea personală din "odăiță" și să-L facem prioritar 
în viața noastră. 
 
 ... răbdare în încercări. Fie ca și perioadele mai grele pe care le trăim 
uneori, să lucreze la întărirea noastră; atunci Dumnezeu e mai aproape de noi 
ca oricând și vrea să nu lăsăm loc îndoielii, ci să ne încredem pe deplin în El, 
așteptând cu răbdare împlinirea promisiunilor Lui. 
 

"Fă ca bunătatea Ta să-mi fie mângâiere, cum ai făgăduit                                 

robului Tău!" (Psalmii 119:76) 

Să ne rugăm pentru...  

Vă stau la dispoziţie pentru nevoile 
dumneavoastră spirituale: 

 
Pastor Nelu Filip:                     tel. 0745-306431 

Pastor asist. Eusebiu Stănilă:  tel. 0722-800691 

Prezbiter Sandu Guler:            tel. 0722-510842 

Prezbiter Romică Florescu:     tel. 0761-142533 

Diacon Raul Damean:             tel. 0734-539044 

Colectivul de 
redacţie:  

 
Teo Laze 

Dana Popa  

Andreea Fiţ 

Ildikó Trică 

   Ramona Codrea 

Andrada Popa 

Lili Gherasim 

Dani Ardelean 
  

Pentru materiale, sugestii şi 
propuneri, aşteptăm să ne 
scrieţi la adresa de e-mail: 

  
buletin.duminical@yahoo.com  

 
ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

DUMINICĂ:     9-12 Serviciu divin 
     18-20 Serviciu divin 
LUNI:    19-21 Tineret 
MARŢI:    18-20 Rugăciune 
MIERCURI:    19-21 Seara studenților 
JOI:           18-20 Serviciu divin 
VINERI:    18-20 Seara liceenilor 

 Trebuie ca El să crească,  

iar eu să mă micşorez.  

Ioan 3:30 

ATENȚIE 
 

  

„Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este 
în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.” (Matei 6:6) 

 T imp special cu Dumnezeu - acesta e un gând pe care l-am avut după un moment 
de rugăciune la adunare, în drum spre casă. Erau unele lucruri care mă frământau, 

și pe drum, am început să plâng și să stau de vorbă cu Domnul. După aceea, am ajuns la 
concluzia, că în lumea aceasta a stresului și a vitezei, cel mai frumos moment e atunci când 
stai de vorbă cu Dumnezeu, momentul acela când mergi înaintea Lui și lași toate 
îngrijorările și poverile în mâinile Sale, acel moment când știi că El cunoaște totul despre 
tine și că e Singurul care poate da rezolvare la cauzele și problemele tale. 
 Domnul mi-a pus pe inimă să vă încurajez în aceast sens, să lăsați un moment din 
timpul vostru pentru a sta de vorbă cu El, a împărtăși cu El bucuriile voastre, poverile și tot 
ceea ce vă apasă. E un moment special în care ești doar tu și El, moment în care nu sunt 
secrete, în care poți merge deschis și sincer, fără a te gândi la ceea ce ar putea spune unul 
sau altul. Când? Analizează bine ziua pe care o ai și caută acest moment special; să fie un 
timp în care să poți sta liniștit, să nu fii deranjat, să poți sta de vorbă cu El și să aștepți să îți 
răspundă. 
 Poate spui că e complicat, dar încearcă și vezi! Unii se trezesc dis-de-dimineață pentru 
a sta de vorbă cu Domnul și a încredința ziua respectivă în mâna Sa, alții se concentrează 
mai bine seara, unii chiar și la muncă caută oportunități speciale și deosebite. 
 Te încurajez să depui efort, să te lupți să ai aceste momente. E un timp de mare valoare 
și de mare preț, în care vei primi putere să poți înainta mai departe, vei prinde curaj, vei 
primi bucurie și pace, vei avea o Stâncă de adăpost, unde să poți fugi oricând ai nevoie. 
 Stres, viteză, ocupații, câștig și multe altele sunt acelea care caracterizează timpul și 
vremea noastră, societatea în care ne mișcăm. Însă, să nu uităm, mai presus de toate acestea, 
prioritatea noastră este Dumnezeu! Lui să Îi oferim slujirea, energia și timpul nostru - tot 
ceea ce facem, să fie spre slava si gloria Sa!  Eugenia Andras - www.resursecrestine.ro 

Timp special cu Dumnezeu 
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Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care                   
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Duminică, 25 noiembrie - Lavinia Czirtye  
Luni, 26 noiembrie - Claudiu Ardelean, Elisa Ciurcanu, Iulia Ciurcanu  
Marți, 27 noiembrie -  Daria Rus, Emanuel Sărăcuţi  
Miercuri, 28 noiembrie - Lidia Rus, Phillip Pielmuşi  
Joi, 29 noiembrie -  Dorina Giuchici, Simion Cercelaru  
Vineri, 30 noiembrie - Dalecia Boartăş Olivia Tudose  
Sâmbătă, 1 decembrie - Alex  Duma, Daniel Cioara  
 

"Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine şi să-ţi dea pacea!" (Numeri 6:26) 

Uniți în rugăciune pentru departamentele de slujire 

Departamentul de Tineret – Grupul de Liceeni Poarta Cerului 

L ucrarea cu liceenii ocupă un loc important în pregătirea noii generații pentru Isus, 
de aceea este una dintre cele mai importante lucrări din biserică, fiind o punte de 

legătură dintre ceea ce a însemnat Școala Duminicală (copilăria şi prima parte a adoles-
cenței) și implicarea propriu-zisă în slujire.  

Grupul de liceeni Poarta Cerului se întâlneşte săptămânal şi are ca bază ucenicizarea 
tinerilor care îl frecventează. În cadrul întâlnirilor, liceenii au un timp binecuvântat în care 
aud învățătură sănătoasă, leagă relații de prietenie şi pot petrece timp cu cei de vârsta lor, 
consolidând aceste relaţii. Ei învaţă ce înseamnă unitatea grupului, cum să-și exprime 
aprecierea unii faţă de alţii, sunt echipaţi pentru lucrarea lui Dumnezeu şi încurajaţi să se 
implice în slujire, fiecare potrivit cu darurile sale şi potenţialul avut. Dumnezeu bine-
cuvântează această lucrare, prin aportul echipei de tineri responsabili: Flavius Avramescu 
(lider principal), ajutat de Florin Petrescu, Larisa Pantea şi Alisa Pantea (lideri 
secundari).  

În noul sezon, grupul de liceeni doreşte să înțeleagă mai bine timpurile în care 
trăiește, având o serie de întâlniri numită: „Față în față cu realitatea”. Pe lângă această 
serie, ei vor învăţa despre doctrinele biblice şi se vor implica în diverse proiecte.    

Liceenii sunt deja implicaţi în slujire, încurajați fiind de liderii lor de la grup. Fie că 
sunt la camerele de filmat, echipa de proiecție, grupurile de misiune, întâmpinare la      
tineret, corul de tineret și multe alte activități, ei caută să slujească într-un mod                 
responsabil, fiind o mare bucurie pentru părinţii lor şi pentru biserică. 

 „Lucrarea cu liceenii este ca o pepinieră. În zadar plantezi un pom, dacă acesta nu 
va da roade bune. Astfel că, pe lângă faptul că îl plantezi, te vei îngriji și de altoirea lui, 
pentru a aduce roade binecuvântate. Dumnezeu i-a plantat, împreună cu El punem altoiul, 

tot Dumnezeu va uda, iar roadele nădăjduim să le 
dea fiecare în locurile în care Dumnezeu îi va che-
ma. Deci, această lucrare se bazează pe echiparea 
liceenilor pentru viața de slujire care le va sta în 
față.”, ne-a mărturisit Flavius Avramescu.  
 Liceenii bisericii au nevoie de direcţie, men-
tori şi de multă susţinere în rugăciune, de aceea, 
astăzi şi întreaga săptămână viitoare, dorim să ne 
rugăm specific pentru ei şi pentru liderii lor, 
aducând înaintea Domnului nevoile lor: „Liderii au 
nevoie de călăuzire, inspirație și unitate, iar licee-
nii, de protecție, seriozitate și perseverență. Peste 
toate aceastea, dorim o cunoaștere autentică a lui 
Hristos. Totodată, mulțumim Domnului pentru 
roadele care se văd în urma acestei lucrări.” 
 Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe noi toţi să-i 
chemăm pe liceeni la decizii mari pentru El și să le 
arătăm în noi înșine, o pildă vrednică de urmat! 
         L. G. 
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 C artea O mie de daruri a fost clasată în 
topul Bestseller’s New York Time pentru 

aproximativ 65 de săptămâni, fiind vândută în mai 
mult de un milion de exemplare și tradusă în peste 
22 de limbi. 
 În simplitatea sa, Ann Voskamp reușeste să 
împărtășească cititorilor comorile vieții din belșug, 
comori care i-au îmbogățit clipele cu splendoare și 
i-au condus pașii pe calea bucuriei. Cartea este 
presărată cu nenumărate momente din viața sa de zi 
cu zi, momente pe care le fructifică cu o deosebită 
abilitate practică. Prin scrierea cărții O mie de 
daruri, Ann recunoaște faptul că puterea 
Cuvântului lui Dumnezeu în experiența sa personală a avut un rol decisiv. 
 În primul capitol, intitulat: „O viață mai goală, mai plină”, Ann ne 
împărtășește experința traumatizantă din copilăria sa, episodul pierderii surorii 
sale. În cel de-al doilea capitol al cărții, „Un cuvânt după care să trăiești… și să 
mori”, ne dezvăluie misterul cuvântului eucharisteo, cuvânt care ascunde 
minunile harului, a mulțumirii și a bucuriei, un trio care pavează drumul de la o 
viață goală la una trăită din plin. În cel de-al treilea capitol, intitulat: „Primul 
zbor”, autoarea ne provoacă la hotărârea de a trăi acest cuvânt eucharisteo, 
cultivând recunoștința, prin alegerea de a mulțumi zilnic. „Un templu de 
timp” este titlul celui de-a patrulea capitol, rânduri ce ne aduc în atenție 
importanța de a fi ,,prezenți” în viața nostră cu toată ființa. În capitolul cinci,  
,,Ce anume e har într-o lume ca a noastră?”, Ann ne invită într-un loc din care 
nu poți pleca la fel cum ai venit, un loc al întâlnirii cu Dumnezeu, un loc despre 
care nici măcar nu conștientizăm pe deplin cât de mult ni-l dorim și de care ființa 
noastră are atâta nevoie. Cel de-al șaselea capitol ne întreabă și ne dă răspunsul 

pentru sufletele noastre aflate în continuă 
căutare: „Ce vrei? Locul de unde se 
vede Dumnezeu”. În capitolul „Tot globul 
nostru e de sticlă”, autoarea împărtășește 

adevăruri care ne vor ajuta să Îl vedem pe Dumnezeu chiar și în momentele 
mărunte. „Cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile?” este cel de-al 
optulea capitol, care ne dezvăluie episoade din viața lui Ann, când inima ei își 
găsește eliberarea în alegerea de a mulțumi, cultivând astfel încrederea în Hristos. 
,,Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez” (Ioan 3:30) este versetul pe 
care autoarea clădește capitolul nouă, care ne vorbește despre smerenie și 
abandonare totală în brațele Celui iubitor. Capitolul zece, „Golindu-ne 
umplem… și suntem umpluți”, surprinde foarte bine minunea unei vieți trăite cu 
scop și semnificație, minunea eucharisteo. Ultimul capitol al cărții este 
intitulat: „Bucuria intimității”, unde Ann ne relatează vizita sa la Paris, însoțită 
de toată bunătatea lui Dumnezeu revărsată asupra sa cu acest prilej și impactul și 
schimbarea pe care lista mulțumirilor a produs-o în viața sa. 
 Doresc să închei aceste rânduri, asemenea scriitoarei care adresează în 
finalul cărții mulțumiri celor care i-au fost alături. Tot așa, adresez mulțumiri 
Celui Sfânt care a împuternicit-o pe Ann Voskamp să ne conducă pe această cale 
a vieții din belșug, oferindu-ne inima sa și făcând posibil să fim săturați din 
tumultul vieții sale.  adaptare de pe www.blog.book-house.ro  

Un moment de lectură  RECENZIE 

   O mie de daruri - Ann Voskamp  

„Deschide ochii și vei vedea 
o mie de binecuvântări...” 


