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... micuțul Ezra Guia, care e adus în 
această dimineață pentru a primi 
binecuvântarea Domnului, prin 
rugăciune. Fie protecția Tatălui mereu peste 
el și peste familia în care El a hotărât să-L 
trimită și la momentul potrivit, Ezra să-L 
aleagă ca Domn și Mântuitor. 
 
... departamentul de familii al bisericii 
noastre, având ca echipă de organizare 
următoarele familii: Damean Raul și Adina, 
Curea Marius și Amalia, Buta George și 
Ștefi, Pușcașu Cipri și Loredana, Neculce 
Cosmin și Loredana, Surugiu Mădălin și 
Estera, Sulma Caius și Maria, Trică 
Laurențiu și Ildikó. Domnul să ocrotească 
acest departament și familiile care-l compun, 
astfel încât împreună cu celelalte familii ale 
bisericii noastre, să putem să creștem în 
cunoașterea Lui, să avem un caracter tot mai 
asemănător Tatălui, să putem fi mădulare 
unii altora, și mai mult, prin noi toți - marea 
familie a bisericii, să se întoarcă tot mai 
mulți oameni la Dumnezeu!  
 
„ʽPână la bătrâneţea voastră Eu voi fi Acelaşi, până la 

cărunteţele voastre vă voi sprijini. V-am purtat şi tot 
vreau să vă mai port, să vă sprijin şi să vă 

mântuiesc.ʼ” (Isaia 46:4) 

19 - 21 Tineret 

18 - 20 Rugăciune 

18 - 20 Studiu biblic 

17-19 Întâlnire liceeni 

 
09 - 12 | 18 - 20  

Servicii divine   
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  PASTOR  

  PASTOR 

  PREZBITER 

  PREZBITER 

  DIACON 

  DIACON 

  DIACON 

  DIACON 

  DIACON 

  DIACON 

  DIACON 

   |  0745 306 431 

   |  0722 800 691 

   |  0722 510 842 

   |  0734 539 044 

   |  0749 938 951 

   |  0724 700 470  

   |  0765 459 691 

   |  0767 320 559  

   |  0724 529 836 

   |  0737 176 997 

   |  0723 817 964  

 ANUNȚURI 
 

- Reîncep întâlnirile de tineret! Prima 

întâlnire va fi luni, 17.01, de la ora 19:00. 

Închinarea va fi condusă de corul de tineret, 

iar fr. Elisei Ursan va continua studiul: 

„Trăiește pentru Cristos urmând pilda    

ucenicilor”; de data aceasta, se va prezenta 

pilda ucenicului Andrei. 

 

- Dacă ești adolescent/ă, participă la 

întâlnirile liceenilor - în fiecare vineri, de la 

ora 17:00!  Temele abordate sunt pe 

măsura provocărilor acestei etape, iar 

părtășia cu alți liceeni îți va fi benefică. 
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Pentru materiale, sugestii şi propuneri, aşteptăm 
să ne scrieţi la adresa de e-mail: 
buletin.duminical@yahoo.com  

NELU FILIP                 

EUSEBIU STĂNILĂ     

SANDU GULER 

RAUL DAMEAN           

BENIAMIN PROINEA 

CĂLIN MARTINCONI 

CIPRIAN MUNTEAN 

ELISEI URSAN  

FLORIN SILAGHI 

IOAN KARDOS 

SORIN STREIANU 

 

Citește Biblia într-un an! 
SĂPTĂMÂNA 2 

 
Duminică, 16 ian.   Geneza 21-23 

Luni, 17 ian.           Geneza 24-26 

Marți, 18 ian.          Geneza 27-29 

Miercuri, 19 ian.     Geneza 30-33       

Joi, 20 ian.              Geneza 34-36 

Vineri, 13 ian.        Geneza 37-39 

Vă stau la dispoziție pentru nevoile dvs spirituale: 

 

 

                                                 BULETIN DUMINICAL  

„Ce-am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti 
neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui şi minunile pe care le-a făcut. El a pus 
o mărturie în Iacov, a dat o Lege în Israel şi a poruncit părinţilor noştri să-şi înveţe în ea copiii, ca să 
fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naşte şi care, când se vor face mari, să 
vorbească despre ea copiilor lor; pentru ca aceştia să-şi pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite 

lucrările lui Dumnezeu şi să păzească poruncile Lui.”  (Psalmul 78:3-7) 

 A lergăm cu toții grăbiți. Alergarea 
noastră se intersectează haotic.     
S-ar părea că am pierdut Sensul. 

Grija zilei de mâine ne apasă inima, sufocân-
du-ne bucuria. Mâinile și mintea ne sunt 
antrenate într-o muncă ce parcă nu mai are 
sfârșit. Trudim! Suntem obosiți, dar nu mai 
știm să ne odihnim. Suntem cu fiecare pas mai 
aproape de epuizarea sufletului nostru întru 
cele pământești, și am pierdut conectarea cu 
Sursa Puterii. 
 
 Ne împiedicăm sub greutatea grijilor și 
cădem cu ochii în pământ, în timp ce deasupra 
noastră stă Cerul... așteptându-ne. Avem tot 
mai multe lucruri. Cu fiecare agonisire 
devenim tot mai săraci. Pentru că a agonisi 
înseamnă timp dedicat, rupt din adâncirea 
relațiilor cu Dumnezeu, cu cei din familia 
noastră, cu semenii noștri. Suntem martorii 
inconștienți ai destrămării familiei, în loc să 
fim lucrătorii înfloririi ei. 
 
 Care poate fi imaginea unei societăți 
alcătuite din familii bolnave? Cum poate fi ea 
sănătoasă, când celulele ei sunt invadate de 
tumoarea agonisirii? Vindecarea ei începe din 
interior. Ce pot face eu, om mic și aparent 
neînsemnat, pentru această lume? 

 Oare nu tocmai să mă întorc spre familia 
mea, concentrându-mă la vindecarea ei? Să fac 
din casa mea un cămin care răspândește 
lumină, într-o lume tot mai întunecată, 
asumându-mi și luând în serios propriul rol: 
de soț-tată, de soție-mamă. Să privesc spre 
copii și să știu că ei sunt veșnicie, că sunt 
ucenici, că sunt viitorul și totodată, prezentul. 
 
 Poate că gestul prin care îi împuternicim 
pe alții să ne modeleze pruncii încă de când 
aceștia abia învață a păși, creionează portretul 
societății: o societate în care responsa-bilitatea 
e mereu pasată spre alții. Relația de ucenicie 
dintre părinți și copii se șterge mai mult cu 
fiecare zi care trece, iar noi ridicăm din umeri 
mirați. 
 
 Bolnavi de uitare ce suntem! Cum putem 
crede că Dumnezeu și toate ale Lui se pot da 
mai departe generațiilor care vin, când noi 
clădim pentru lumea acesta? Dragostea și 
mântuirea care ne-au fost date se clădesc în 
copii, strop cu strop, prin timp dedicat lor. 
 
 Ajută-ne, Doamne, să fim dintre cei care 
dau mai departe generațiilor care vin, din cele 
ale Împărăției Tale! 
 

Articol scris de Andreea Stancu, www.alfaomega.tv 

„Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce   

a murit și a înviat pentru ei.” (2 Corinteni 5:15) // DEZIDERATUL BISERICII POARTA CERULUI 2022 

NR. 753 // 16.01.2022 - Familia -  
celula sănătoasă sau bolnavă a societății  

Donează!   
Dacă ai pe inimă să susții financiar 
lucrarea de la Biserica Poarta 
Cerului, scanează codul QR 
alăturat, ca să afli cum te poți 
implica în acest sens.  



 

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU  FAMILIILE BISERICII 

„Domnul este mare în Sion şi înălţat peste toate 
popoarele.” (Psalmii 99:1) 

În biserica Poarta Cerului declarăm că Domnul este singurul 
Dumnezeu! El face tot ceea ce vrea, dar ce bucurie să știm că noi 
suntem copiii Săi, ascunși cu Hristos în Dumnezeu! Aceasta este 
și declaraţia familiei Guia Lucian și Roxana, împreună cu cei doi 
copii ai lor. Suntem mulţumitori Domnului pentru această familie 
și totodată suntem bucuroși să facem parte din aceeași biserică! 
 
Lucian și Roxana formează o familie din 21 iunie 2014. Ei și-au 
pus toată viaţa lor în mâna Domnului și sunt recunoscători pentru 
toată grija Lui. Ei știu că totul vine de la El, dar sunt în mod 
special mulţumitori pentru cei doi copilași. Mai întâi, Domnul  i
-a binecuvântat cu Mathea, iar azi îl aduc pe braţe de rugăciune 
pentru binecuvântare pe Ezra. Domnul să îl facă pe Ezra un om 
mare pentru împărăţia Sa, iar pe Mathea să o facă o femeie model 
pentru cei din jurul ei! „În fiecare zi vedem mâna lui Dumnezeu 
peste familia noastră și Îi suntem recunoscători pentru toate 
binecuvântările primite! Cele mai frumoase experienţe sunt 
venirea pe lume a celor doi copii și Îi mulţumim Domnului pentru 
că a ales să ni-i încredinţeze!” 
 
Versetul familiei: „Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul 
este adevăratul Dumnezeu!”  (1 Împărați 18:39) 
 
Slujire în biserică: Lucian slujește ca învăţător la școala 
duminicală, iar Roxana slujește prin recitarea de poezii și în corul 
bisericii. 
 
Motive de rugăciune: Familia Guia cheamă biserica să o susţină 
în rugăciune pentru o credinţa autentică și înţelepciune în 
creșterea copiilor, în Cuvântul și în Casa lui Dumnezeu:  
„În aceste vremuri ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea o credinţă 
autentică și o încredere neclintită în El! Ca părinţi, cerem 
înţelepciune, ca să știm să ne creștem copiii în frică de Domnul și 
să știm să întipărim în mintea și inima lor dragoste pentru 
Cuvântul și Casa Lui! Vrem ca Dumnezeu să ne sfinţească în 
fiecare zi și să ne ajute să creștem tot mai mult în asemănarea cu 
El!” 

 
Astăzi și întreaga 
săptămână viitoare 
dorim să ne rugăm 
pentru familia Guia, 
aducând înaintea 
Domnului această 
familie binecuvântată. 
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 
binecuvântare pentru 
cei din jur și pentru 
Biserică! 
 

FAMILIA Guia Lucian & Roxana 

Rubrică scrisă  de Alina Avram 

Am găsit agenda lui... Isus 

2. Fiecare perioadă arată focalizarea pe un singur 
lucru. 
Dacă ne uităm la călătoriile Domnului şi ale 
apostolului Pavel mai descoperim ceva uimitor: 
fiecare an este dedicat unui proiect, fiecare perioadă 
arată focalizarea pe un singur lucru sau zonă 
geografică. Apostolul Pavel stă o perioadă să îi 
ucenicească pe Aquila şi Priscilla. O perioadă stă cu 
Timotei, alta cu Marcu... Stă într-o anumită zonă şi 
face o anume activitate. Pierde timpul! De ce nu 
călătoreşte tot timpul? De ce stă şi coase corturi? De 
ce nu îşi foloseşte pregătirea şi înţelepciunea la 
altceva? 
 
Nu observaţi?!! Avem doi supracalificaţi care pierd 
timpul, făcând lucruri sub calificarea lor, zonal, rural, 
exterior, în afara mainstream-ului? Isus spală picioare 
puturoase. Pavel coase corturi de păr de capră şi 
cămilă. Nepotrivite îndeletniciri pentru nişte oameni 
care au schimbat lumea! Isus şi Pavel au timp pentru 
lucrurile mici, pentru anonimi, pentru cei fără de 
nume şi fără de faţă. Au loc şi timp pentru cei care nu 
fac rânduiala şi ordinea momentului. Numai la 
judecată şi la moarte s-au întâlnit cu oficialii ţării! 
Pilat, Agripa şi Felix n-au primit temenelele, 
delegaţiile şi scrisorile de acreditare nici din partea lui 
Isus şi nici din partea apostolului Pavel. 

Domnul şi apostolii au investit în 
oameni şi i-au plimbat pe aceştia în 
locuri strategice, dar cu libertatea 
intervalului şi zonei. Domnul Isus şi 
apostolul Pavel sunt atât de relaxaţi... 
atât de odihniţi în Dumnezeul Căruia 
Îi aparţin vremurile şi soroacele, 
încât pe agenda lor se putea scrie larg 
pe multe spaţii.  
 
Cum îşi evaluează apostolul 
lucrarea? Cui îi transmite moştenirea 
spirituală? Pomeneşte oameni şi 
locuri! Relaţii şi regiuni, case şi 
oraşe, locuri de ucenicie, nu birouri 
de întâlnire. 
 

3. Nu există frustrare în Evanghelii, 
pentru că planurile s-au modificat.  
Furtuna este la locul potrivit, moartea 
lui Lazăr nu strică planurile 
Domnului, numai I le împlineşte. 
Arestarea lui Pavel nu îl opreşte pe 
acesta din lucrare, îi aduce şi mai 
mare nădejde, bucurie şi are timp 
berechet să gândească strategic.    
 
Domnul Isus nu Îşi gândeşte viaţa în 
ore, ci în perioade de timp, în 
intervale. Domnul nostru nu Îşi 
gândeşte prezenţa în locuri de 
întâlnire, ci în regiuni, în zone. 
Intervalul, perioada, regiunea, zona, 
acestea sunt măsurile pentru spaţiu şi 
timp în Evanghelie. De ce suntem aşa 
de stresaţi noi? Pentru că ne măsurăm 
viaţa în minute, în fragmente mici de 
timp, mâncăm firimiturile care cad de 
la masa lui Cronos. 
 
Pentru că ne aflăm la locuri exacte, 
ne limităm la spaţii mici. Viziunea 
noastră nu trece de orele care 
urmează, de săptămâna următoare, 
luna în curs şi de anul care vine. 
Domnul nostru lucrează la „vremea 
secerişului” (ce spaţiu larg, ce 
interval generos!). Viziunea noastră 
este redusă la „ora de birou” (ce 
spaţiu redus, ce fărâmă de timp!)... 

 
 

Articol scris de Marius Cruceru 
www.edictumdei.org 

(partea II) 

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

Ana Mureșan 
Ligia Muntean 
Marcu Muntean 
 
|   MARȚI 18 IAN.   | 
Anais Martinconi 
Daniel Pal | Lidia Toader 
Roberta Huniadi  
 
|   MIERCURI  19 IAN.   | 
Amos Vîrlan 
Leonte Ursu  
 
|   JOI 20 IAN.   | 
Valerica Manoilă  
 
|   VINERI 21 IAN.   | 
Amos Boartăș 
George Tudor   
 
|   SÂMBĂTĂ 22 IAN.   | 
Adriana Marchis 
Alexandra Codoban 
Lois Martinconi 
Carmen Ciobanu 
 
„Cine este ca Tine între 
dumnezei, Doamne? Cine este ca 
Tine minunat în sfinţenie, Bogat 
în fapte de laudă și făcător de 
minuni?” (Exodul 15:11) 

 

 Ce înseamnă numele copilului meu? 

EZRA Guia 
Nume de origine ebraică, având semnificația de: 
„ajutor”, „salvator”. În Biblie, Ezra este una din 
cărțile Vechiului Testament, carte care poartă numele 
autorului. Ezra a fost scriitor și preot în timpul exilului 
evreilor din Babilon. El a încercat să îndrepte inimile 
poporului ales spre Dumnezeu și spre Legea Sa. 
 
Dumnezeu să te binecuvânteze din belșug, Ezra!  

Rubrică realizată de Andrada Popa 

 


