
Ne rugăm pentru 
 
... misionari și misiune. Fie ca Domnul să-i 

păzească și să-i umple cu putere pe toți aceia 

care Îl reprezintă și Îl vestesc, atât în toată 

lumea, cât și la nivel local, și astfel, vestea 

cea bună a mântuirii prin El să se 

răspândească tot mai mult. 

 

... pace și bucurie în inimile 

noastre. Haideți să ne reamintim cine suntem 

cu adevărat în Hristos, să nu îl mai lăsăm pe 

satana să ne mintă și să ne răpească pacea și 

bucuria din inimi, oricât de greu ar fi uneori, 

ci mai degrabă, să-I cerem Domnului puterea 

de a veghea zilnic și de a-I fi mulțumitori 

pentru tot, plini de bucuria pe care doar 

Mântuirea prin El ne-o poate aduce.  

 

"Toate marginile pământului îşi vor aduce 
aminte şi se vor întoarce la Domnul; toate 
familiile neamurilor se vor închina înaintea 
Ta. Căci a Domnului este Împărăţia: El 
stăpâneşte peste neamuri."  

(Psalmii 22:27-28) 
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PROGRAM SĂPTĂMÂNAL  

LUNI 

MARȚI 

MIERCURI 

JOI 

VINERI 

DUMINICĂ 

19-21 Seară de tineret 
 
 
18-20 Rugăciune 
 
 
19-21 Întâlnirea studenților 
 
 
18-21 Studiu biblic 
 
 
18-19:30 Întâlnirea liceenilor 
 
 
09-12 18-20 Evanghelizare 

continuare în pag. 3 
 

“ȘI TOATE ACESTEA SUNT DE LA 

DUMNEZEU, CARE, PRIN HRISTOS. 

NE-A ÎMPĂCAT CU SINE ȘI NE-A DAT 

SLUJBA ÎMPĂCĂRII.” 
 

2 Corinteni 5:18 

      Foarte mulți oameni înțeleg greșit acest 

concept de creștin și se rezumă doar la o 

trăire integră. Da, Dumnezeu vrea ca noi să 

trăim integritatea și corectitudinea, dar El 

are ceva mai mult pentru noi.  

       Biblia spune că Dumnezeu a transfor-

mat viețile noastre, ca noi la rândul nostru, 

să stăm la dispoziția lui Dumnezeu și să 

transforme prin noi. 

       Atunci când ai devenit creștin, viața ta a 

primit un scop, o direcție. Sunt 

anumite lucruri pe care noi ca și 

creștini trebuie să le facem fiindcă 

trăim o viață nouă, iar această 

viață este trăită împreună cu 

Isus. Când trăiești cu Isus, trăiești scopul 

Lui, și anume slujba împăcării pe care ne-a 

dat-o nouă. 

         Dacă noi am descoperit că Isus ne-a 

împăcat cu Dumnezeu, suntem datori să 

împlinim această slujbă și pentru ceilalți 

oameni care nu cunosc împăcarea cu 

Dumnezeu. 

        Suntem împăcați cu Dumnezeu și 

aceasta ne învrednicește în a-L reprezenta 

celor care încă nu-L cunosc. Nu am devenit 

creștini ca să trăim în mediocritate, ci sun-

tem creștini și suntem făpturi noi, astfel 

încât să devenim reprezentanții puterii lui 

Dumnezeu pe pământ. 

       Când Îl descoperim pe Isus, descoperim 

adevărata valoare a omului. Vom înțelege 

dragostea din perspectiva lui Dumnezeu. Îi 

vom iubi pe oameni cum îi iubește El, îi 

vom vedea așa cum îi vede El: prețioși, va- 

loroși, oameni cu viitor. 

       Din momentul venirii lui Isus 

în viața noastră, Dumnezeu ne 

privește conform standardelor Lui, 

iar noi trebuie să trăim conform 

acestora. 

Și care sunt standardele lui Dumnezeu? Nu 

trebuie decât să ne uităm la Isus, la ceea ce a 

făcut El.  

 Iar Biblia spune că Isus a venit pe 

pământ să reprezinte chipul lui Dumnezeu - 

Coloseni 1:15: „El este chipul 

Dumnezeului nevăzut, întâiul născut peste 

întreaga creație” și Ioan 12:45: „Şi cine Mă 

vede pe Mine vede pe Cel ce M-a trimis pe 

Mine”, iar Isus este în noi, deci noi         

reprezentăm chipul lui Dumnezeu. 

Isus ne-a  
împăcat cu 
Dumnezeu! 

TRANSFORMAȚI 
PENTRU A 
TRANSFORMA 
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Urăm 

La mulți ani! 
 
în umblarea cu Domnul 
celor care își serbează 
ziua de naștere 
săptămâna viitoare: 
 
|   DUMINICĂ 17 NOV.   | 

Daiana Dobriţa 
Elena Râşcu  
 
|   LUNI 18 NOV.   | 

Cristian Tuică  

|   MARȚI 19 NOV.    | 
 

Noemi Rusu 
Selia Vornicu  

|   MIERCURI 20 NOV.    | 
 

Eunice Prata 
Marco Ban 
Miriam Fofiu  
 
|   JOI 21 NOV.   | 

 

Cătălin Conea 
Daniela Filip 
David Mureșan 
Rebeca Mureșan 
Viorica Cotârlan  
 
|   VINERI  22 NOV.   | 
 
Lavinia Benga 
Mărioara Mezei  
 
|   SÂMBĂTĂ 23 NOV.   | 

 

Andrei Nicolaescu 
Claudiu Tăplugă 
Evelin Goagără 
Nuria Avram 
Oliver Carcea  

 "Domnul Dumnezeu este 
tăria mea; El îmi face 
picioarele ca ale cerbilor 
şi mă face să merg pe 
înălţimile mele."  
 
(Habacuc 3:19) 
 

    De aceea, haideți să le 

arătăm oamenilor chipul lui 

Dumnezeu, adevărata natură a 

lui Dumnezeu, ceea ce este El 

cu adevărat. Noi prin natura 

umană nu ne vom putea ridica 

vreodată la standardele lui 

Dumnezeu, dar prin faptul că 

Însuși Dumnezeu a venit pe 

pământ prin Isus și ne-a 

împăcat cu El, suntem văzuți 

în ochii lui Dumnezeu precum 

Isus. Iar acest fapt ne împuter-

nicește să trăim în așa fel, 

încât Dumnezeu să Se vadă în 

noi și prin noi. 

     Poate pare ciudat, dar este 

adevărul despre noi. Starea 

noastră spirituală este regene- 

rată datorită lucrării lui Hris-

tos. Dumnezeu Se uită azi la 

noi, așa cum Se uita la Isus 

acum 2000 de ani când era pe 

pământ - Marcu 1:11:  

„Și din ceruri s-a auzit un 

glas, care zicea: `Tu ești Fiul 

Meu preaiubit, în Tine Îmi 

găsesc toată plăcerea Mea.`” 

      Haideți să trăim făcându-I 

plăcere lui Dumnezeu, adică 

să trăim ca și cum Isus este în 

noi. Nu trăim pentru a-L îndu-

pleca pe Dumnezeu, ci trăim 

pentru că El este în noi și 

vrea să Se vadă prin noi. 

  

continuare din pag.1 

Transformați pentru a transforma 

www.ariseforchrist.com 
Cosmin Rîșcanu  

DEPARTAMENTUL DE FAMILII 

       Această echipă ne cheamă să o susţinem în rugăciune, ca Dumnezeu să-i binecuvânteze toți membrii 

cu înţelepciune pentru fiecare proiect şi întâlnire, unitate între familiile bisericii, dar şi în cadrul fiecărei 

familii. 

      Familia este creaţia lui Dumnezeu şi suntem mulţumitori Domnului că în biserica noastră ea constituie o 

prioritate. Suntem recunoscători pentru implicarea celor din departamentul de organizare, care s-au pus la 

dispoziţia Domnului, de aceea în săptămâna care urmează ne vom ruga pentru ei, dar şi pentru casele 

noastre, şi de asemenea, pentru familia mare a bisericii din care facem parte. Dumnezeu să Îşi reverse 

binecuvântarile Lui peste fiecare familie din biserică! 

     În urmă cu aproximativ şapte ani a început 

ca un grup de familii, de organizare a departa-

mentului, iar astăzi este un grup cu un scop 

comun: de a ajuta familiile din biserica Poarta 

Cerului să se apropie mai mult de Dumnezeu, 

de partenerul de viaţă şi de celelalte familii din 

biserică, prin care Domnul ne-a binecuvântat. 

Ei au două direcţii de acţiune:  

     1. Prezentarea lui Dumnezeu în afara bise-  

ricii. Pentru a realiza această viziune, departa-

mentul de familii se implică la Maternitatea 

Odobescu prin vizite, şi unde, prin harul lui 

Dumnezeu, s-a reuşit amenajarea mai multor 

saloane, dublu decât numărul iniţial propus! Ca 

metodă de evanghelizare îşi propun să or-

ganizeze două târguri cu obiecte pentru copii, 

destinate mămicilor din biserică, dar mai ales, 

celor din afara bisericii. Primul târg a avut loc în 

luna noiembrie a acestui an şi a fost o reală 

binecuvântare. 

ÎN RUGĂCIUNE PENTRU DEPARTAMENTELE BISERICII 

      2. Pentru  echiparea  familiilor  bisericii  

se organizează două conferinţe anuale, mic 

dejun pentru fraţi, respectiv surori, ieşiri la 

iarbă verde, și bineînţeles, întâlnirile lunare, 

în cadrul cărora s-au studiat diverse subiecte 

din domeniul apologeticii, doctrinelor și al 

familiei.  

     Departamentul de familii ţine să transmită 

tuturor familiilor că în data de 21 martie 2020 

va avea loc conferinţa cu titlul: Provocările 

părintelui contemporan, cu patru invitaţi și 

patru teme: sexualitate, tehnologie, credinţă 

şi provocarea drogurilor. 

      Familiile care fac parte din organizare 

sunt: Damean Raul, Adina şi Raisa; Puşcaşu 

Ciprian, Loredana şi Iannis; Ţiţaş Marius, 

Alina şi copilaşii: Darius şi Caius; Curea Mari-

us, Amalia şi copilaşii: Edi şi Alisa; Surugiu 

Mădălin, Estera şi copiii: Alesia şi David; 

Pielmuşi Mircea şi Mărioara; Pielmuşi Emi, 

Simona şi Philip; Ursu Marius, Denisa şi 

Thea; Trică Laurenţiu, Ildikó şi copilaşii:    

David şi Ana.  

O SĂMÂNȚĂ ARUNCATĂ 

ÎN PĂMÂNT  
      Fiecare cuvânt al Scripturii divine îmi pare asemenea unei semin- 

țe care, odată aruncată în pământ, renăscută în spic sau în altceva 

de acest fel, se ramifică înmulțit, și aceasta cu atât mai mult cu cât un 

agricultor iscusit va dedica mai multă muncă semințelor, ori se va 

bucura de avantajul unui pământ mai fertil. (…)   

      La fel se va întâmpla, dacă va găsi un îngrijitor atent și 

priceput, și cu acest cuvânt care tocmai ni s-a citit din Cărțile 

Sfinte: deși la prima vedere se arată mic și neînsemnat, el se trans-

formă în copac, dacă începe să fie îngrijit și tratat cu îndemânare 

duhovnicească. El se ramifică, dând ramuri și crengi, astfel încât 

să poată veni dialecticienii și retorii acestei lumi - vezi 1 Cor. 

1:20 -  care, cu aripi ușoare, asemenea păsărilor cerului, urmăresc 

cele înalte și arzătoare numai cu clinchet de cuvinte și, captivi în 

raționamente, ar dori să locuiască în aceste ramuri, în care nu  

există eleganță discursului, ci temeiul vieții.  

Fragment din Omilii si adnotari la Exod, de Origen – Iași: Polirom, 2006   A.A. 


