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... persoanele cu dizabilități/nevoi speciale.  
Noi știm ca Domnul nu greșește niciodată, de 
aceea știm și că tot El a creat și persoanele cu 
dizabilități, și totodată știm și credem că în fiecare 
caz, există un plan măreț, un plan care se duce la 
îndeplinire prin intermediul lor. Haideți să ne 
rugăm pentru ei, pentru cei care îi îngrijesc și de 
asemenea și pentru cei care se feresc de ei, sau 
mai rău, chiar ajung să îi marginalizeze, să-i 
disprețuiască! 
  
... misionari. Fie protecția lui Dumnezeu peste 
acești oameni speciali, care au ales să-I urmeze 
chemarea și din dragoste pentru El și pentru cei 
care nu-L cunosc, își pun zilnic viața în pericol 
pentru a-L mărturisi, și tot El să le dea îndrăzneala 
necesară pentru a continua această lucrare 
minunată. 
      

"Rugaţi-vă neîncetat."  (1 Tesaloniceni 5:17) 
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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  

 ANUNȚ 
 

Reîncep întâlnirile lunare cu familiile 

bisericii. Prima întâlnire va avea loc sâmbătă, 

29 ianuarie, de la ora 17:00, în incinta bisericii. 

Vă așteptăm cu mult drag să vă bucurați de o 

părtășie deosebită. Alături de noi va fi și  

fr. pastor Caleb Nechifor. 

Pentru o mai bună organizare, avem 

rugămintea să vă înscrieți pe grupul de 

WhatsApp al familiilor bisericii sau să luați 

legătura cu fr. Raul Damean, la nr. de telefon: 

0734.539.044.  

Pe durata tuturor întâlnirilor, copiii se vor putea 

bucura de diferite activități, fiind supravegheați 

de un grup de fete din biserică. 
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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 

JANI KARDOS 

SORIN STREIANU 

 

Citește Biblia într-un an! 
SĂPTĂMÂNA 3 

 
Duminică, 23 ian.   Geneza 43-45 

Luni, 24 ian.           Geneza 46-48 

Marți, 25 ian.          Geneza 49-50 

Miercuri, 26 ian.     Exod 1-4 

Joi, 27 ian.              Exod 5-7 

Vineri, 28 ian.         Exod 8-10 

Sâmbătă, 29 ian.     Exod 11-13 

Vă stau la dispoziție pentru nevoile dvs spirituale: 

LUNI  19 - 21 Tineret  

MARȚI  18 - 20 Rugăciune 

JOI   18 - 20 Studiu biblic   

VINERI  17 - 19 Întâlnire liceeni 

DUMINICĂ      09 - 12 | 18 - 20 

   Servicii divine 

 

 

                                             BULETIN DUMINICAL   

                       NR. 754 // 23.01.2022  

            

„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 

Cu ajutorul telefonului, scanează codul QR pentru a afla 
care este cel mai important lucru din lume.  
Mesajul este prezentat de fr. Nelu Filip. 

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.  

„O Biblie uzată de mult citit este 
semnul unui suflet bine hrănit!” 

Citește articolul cu acest titlu în pagina 3! 

Privire prin  

ferestrele cerului 



UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU  FAMILIILE BISERICII 

 „Mare este Domnul şi foarte vrednic de laudă, şi mărimea Lui 
este nepătrunsă.” (Psalmii 145:3)  

 
În biserica Poarta Cerului declarăm 
că Dumnezeu este Cel care merită 
toată lauda! Mărimea Lui este 
nepătrunsă și noi nu înţelegem toate 
lucrările Sale pe deplin, dar 
rămânem pe deplin încredinţaţi de 
bunătatea Lui! Aceasta este și 
încredinţarea familiei Bogdan – 
Ovidiu și Lucy, împreună cu cei 
trei copilași ai lor. Îi suntem 
mulţumitori Domnului pentru 
această familie, și totodată, suntem 
bucuroși să facem parte din aceeași 
biserică! 
 
Ovidiu și Lucy formează o familie 
din 21.05.2011. După cum spun 
chiar ei: „De când ne-am căsătorit, 
până în prezent, am văzut Mâna 
Domnului peste noi în fiecare zi. Am 
fost binecuvântați și protejați mereu 
cu toții, atât în încercări, cât și în 

binecuvântări.” Dumnezeu a dăruit familiei Bogdan trei comori: 
Abigael – 8 ani, Amos – 6 ani și Abel – 2 ani. Deși sunt copiii lor, 
Tatăl ceresc a păzit copiii, peste puterile părinţilor pământești:  
„De atâtea ori i-a păzit Dumnezeu de felurite încercări pe copii, că 
nu avem cum să Îi mulțumim îndeajuns! Mulțumim Domnului pentru 
sănătate și pentru tot ceea ce am primit de la El până acum, pentru 
dragostea Lui, pe care Și-o arată în fiecare zi și harul de a fi 
părinți.” 
 
Versetul familiei: „Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările 
Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Şi 
credincioşia Ta este atât de mare!” (Plângerile lui Ieremia 3:22-23) 
 
Slujire în biserică: „Cu bucurie ne-am pus în slujba Domnului în 
biserică”, declară familia Bogdan. Ovi cântă la trompetă în grupul 
de instrumentiști, iar Lucy este implicată în lucrarea corului. 
 
Motive de rugăciune: Familia Bogdan își dorește de la Domnul 
însoţirea și călăuzirea Sa, precum și înţelepciune: „Ne rugăm ca 
în aceste vremuri grele, protecția Domnului să fie peste noi. 
Domnul să ne dea înțelepciune și călăuzire, ca să știm cum să ne 
creștem copiii în sfințenie și frică de El. Ne dorim să ne întărească 
credința și să pună în noi dorință și pasiune pentru Cuvântul Lui.” 
 
Astăzi și întreagă săptămâna viitoare dorim să ne rugăm pentru familia 
Bogdan, 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 Bogdan Ovidiu & Lucy 

Rubrică realizată de Alina Avram 

Urăm 
La mulți ani! 
 
în umblarea cu Domnul 
celor care își serbează ziua 
de naștere săptămâna 
viitoare: 
 
 

|   DUMINICĂ 23 IAN.   | 

Claudia Gavrilă 
Natalia Leonte 
Sanda Macula  
 
|   LUNI 24 IAN.   | 

Amalia Socolan 
Andreea Epure 
Naum Gherasim  
 
|   MARȚI 25 IAN.   | 
Luiza Scherer 
Matei Coldea  
Sara Popa  
 
|   MIERCURI  26 IAN.   | 
Angelica Criste 
Iuliana Bogdan 
Victor Bota  
 
|   JOI 27 IAN.   | 
Alexandra Dumitru 
Cosmin Ursan 
Efraim Boartăș  
 
|   VINERI 28 IAN.   | 
Adrian Popescu  
 
|   SÂMBĂTĂ 29 IAN.   | 
Liviu Antonovici 
Maria Rimboi 
Maria Rusu 
Andreea Oneţ  
 
 
„De aceea, tu să umbli pe 
calea oamenilor de bine  
şi să ţii cărările celor  
neprihăniţi!”  
(Proverbele 2:20) 

Privire prin  

ferestrele cerului 
 

 Î 
ntotdeauna m-a impresionat la 
Dumnezeu modul în care privește 
înspre diversitatea umană. Felul 

minunat în care Se raportează individual, 
indiferent de statut social, indiferent de 
cultură, de moștenirea genetică și de stările 
personale. 
 
 E uimitor cum este aproape de tine 
atunci când experimentezi cea mai frumoasă 
zi a vieții tale, însă în același timp, El ascultă 
și este întristat și de gemetele unui copilaș 
abandonat de la celălalt capăt al pământului. 
Cât de extraordinară este această 
realitate! Un Dumnezeu înțelegător, aproape 
– în permanență prezent: și cu tine care te 
delectezi în natură, dar și cu cel care, în 
același timp, a suferit un accident sau a 
pierdut pe cineva drag. 
 
 Poate tu, ca om, nu știi cum să te 
raportezi la ceilalți, atunci când nu te poți 
identifica cu trăirile lor, dar ce frumos că 
există Cineva care ne poate înțelege pe 
deplin. Oriunde ne-am afla, orice probleme 
am avea, pe El nimic nu Îl depășește!         
El, dintr-o singură privire, cuprinde întreaga 
planetă și poate să îți răspundă ție și altor 
persoane care Îi solicită ajutorul. 
  
 Amintește-ti că nimic nu poți ascunde 
de Dumnezeu – pentru El, totul este atât de 
transparent, încât chiar și gândurile ți le știe, 
durerea sufletului, poverile pe care le porți 
cu tine, entuziasmul inimii sau deznădejdea 
din privire... totul! Da, El cunoaște totul! Nu 
doarme și nici nu ațipește, ci este mereu 
atent și preocupat de tot ceea ce te frământă! 
El deschide ferestrele și străbate cerul, ca să 
îți vină în ajutor...  
   
       Articol scris de Miriam Guia 

 

 
 

Mă rog, Isuse! 
 

Mă rog, Isuse sfânt, ca viața-mi toată 

Ce mi-ai orânduit aicea jos 

Să o trăiesc sfințită și curată 

Să te slujesc în toate credincios 

Și-a Ta venire să o cânt adesea 

Și să vestesc și celor ce nu știu 

Că într-o zi Tu ai să-Ți iei Mireasa 

Niciunul să nu afle prea târziu, 

Ci toți, mânați de-o singură dorință, 

Unindu-ne cu îngerii în cor, 

Să ne predăm la Tronul sfânt cu umilință 

Și s-așteptăm venirea-Ți de Triumfător. 

  

Mă rog, Isuse Sfânt, ca niciodată 

Să mai privesc în jos, înspre pământ, 

Ci-n sus, spre cer, să-mi las de Duh purtată 

Ființa întreag și să port în gând 

Cuvântul Tău ce-i dătător de viață 

Nădejdea unei vieți în veșnicii; 

Și când voi sta cu Tine față-n față 

Din gura mea să iasă poezii... 

Poeme întregi ce-Ți laudă mărirea 

Și versuri închinate numai Ție! 

Să-Ți preamărescă-n veci neprihănirea 

Și să te laud pentru veșnicie!   

 

 Poezie scrisă de Marinela Ștefănescu 


