
LUNI       19 - 21 Tineret  

MARȚI       18 - 20 Rugăciune 

JOI        18 - 20 Studiu biblic   

VINERI       17:30 - 19 Liceeni 

DUMINICĂ   09 - 12 | 18 - 20 

        Servicii divine 

Vă stau la dispoziție pentru  
nevoile dvs. spirituale: 

   |  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  

  PASTOR  

  PASTOR 

  PREZBITER 

  PREZBITER 

  DIACON 

  DIACON 

  DIACON 

  DIACON 

  DIACON 

  DIACON 

  DIACON 

COLECTIVUL DE REDACȚIE           
 
Teo Laze | Ildikó Trică | Andrada Popa  

Alina Avram | Alexandra Kardos 

Roxana Guia | Dani Ardelean 
   

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 19 
 

Duminică, 15 mai 

Luni, 16 mai  

Marți, 17 mai  

Miercuri, 18 mai 

Joi, 19 mai  

Vineri, 20 mai  

Sâmbătă, 21 mai  
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Ne găsești și online @BIsericaPoartaCerului 

Să ne rugăm pentru ...  
 
… cei care se botează astăzi în 
biserica noastră. Viața lor să fie 
ancorată în Domnul, El să îi ajute să 
rămână statornici pe cale și să fie o 
bună mărturie pentru cei din jur! 
 
… cei nemântuiți din familiile 
noastre. Trăim vremuri tulburi, care 
prevestesc că venirea Domnului este tot 
mai aproape. Să ne rugam ca Domnul 
să li se descopere într-un mod personal 
și să Îl accepte ca Domn și Mântuitor în 
viețile lor! 
 
„Temeți-vă numai de Domnul și slujiți-I cu 

credincioșie, din toată inima voastră, căci 

vedeți ce putere desfășoară El  

printre voi.” (1 Samuel 12:24) 

2 Împărați 18-21 

2 Împărați 22-25 

1 Cronici 1-3 

1 Cronici 4-7 

1 Cronici 8-10 

1 Cronici 11-14 

1 Cronici 15-17 

  PROGRAMUL BISERICII  

Donează!  
Susține lucrarea din biserica Poarta 
Cerului! Pentru detalii, scanează 
codul QR alăturat. 

T răim o perioadă instabilă din multe 
puncte de vedere: economie, sănătate, 
război, conflicte politice, și multe altele. 
Uneori, ajungem să experimentăm o 
paletă largă de sentimente negative, 
tocmai pentru că ne bazăm doar pe ceea 
ce simțim, lăsându-ne duși de valul 
emoțiilor, și uitând că echilibrul vine din 
cunoaștere.  
 
Am văzut de curând acest citat: „Nu ești 
chemat să Îl simți pe Dumnezeu, ci să 
Îl cunoști”. Mi s-a părut interesant, și 
am stăruit puțin asupra lui. Ți s-a 
întâmplat să ajungi la biserică cu dorința 
puternică de a-L simți pe Dumnezeu?   
Nu e greșit să îți dorești să Îl simți pe 
Dumnezeu când mergi la biserică – dacă 
nu aici, atunci unde?! Problema apare 
când îți dorești mai mult să Îl simți, decât 
să Îl cunoști. „Simțirea” presupune 
pasivitate, ca și când: „E de datoria Lui 
să Se facă simțit”; pe când cunoașterea 
implică sacrificiu, timp pus deoparte, 
căutări și răspunsuri.  Fie că ești copilul 
lui Dumnezeu de multă vreme, sau poate 
tocmai ai intrat în familia mare a lui 
Hristos, trebuie să știi că a-L cunoaște pe 
Dumnezeu nu înseamnă a simți 
„dragoste” pentru El. Dragostea ta de 
Dumnezeu trebuie să aibă ca temelie 

Scriptura, Adevărul a ceea ce este 
caracterul Său. În felul acesta indiferent 
de problemele, ispitele, încercările din 
viața ta, tu vei rămâne puternic ancorat în 
Hristos, pentru că știi cine este El: bun, 
milos, înțelept, vrednic de laudă, chiar 
dacă lucrurile din viața ta nu se întâmplă 
după voia ta.  
 
Biblia spune: „Poporul Meu piere din 
lipsă de cunoștinţă [nu de simțire]. 
Fiindcă ai lepădat cunoștinţa             
[nu sentimentele], și Eu te voi lepăda și 
nu-Mi vei mai fi preot.” (Osea 4:6). 
Așadar, putem avea sentimente de iubire 
pentru Dumnezeu, chiar dacă nu Îl 
cunoaștem, însă acestea vor rezista până 
la următoarea furtună sau circumstanță 
nefavorabilă din viață. Dar este absolut 
imposibil să Îl cunoaștem pe Dumnezeu 
cu adevărat, și să nu Îl iubim.  
 
Mă rog ca fiecare dintre noi să Îl 
cunoaștem în fiecare zi tot mai mult, 
pentru că e singura relație în care vei 
descoperi mereu și mereu că Celălalt, 
adică Dumnezeu, e infinit, nemărginit și 
de necuprins. Și îmi doresc ca iubirea 
noastă față de Dumnezeu să crească din 
zi în zi, fiind strâns legată de cunoașterea 
Lui în profunzime.  

  Sandi Coștoi 

„Am citit multe cărți, dar când deschid Biblia, 
am impresia că mă citește  

ea pe mine.” (Anonim) 

Dacă ți-a plăcut conținutul acestui 
buletin duminical, nu-l păstra doar pentru 
tine! Oferă-l unui prieten care are nevoie 

de încurajare. 



UNIȚI  ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIA BISERICII 

„ʽAceștia, care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare? Și de unde au venit?
ʼ(…) ʽAceștia (…) și-au spălat hainele și le-au albit în sângele Mielului.  

Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu și-I slujesc 
zi și noapte în Templul Lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie Își va întinde  

peste ei cortul Lui.ʼ” (Apocalipsa 7:13-15) 

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

 
DUMINICĂ 15 MAI  
Alina Nebunu-Rîndaşu, Cristian Filip, Daniel Petrovici, 
Ionel Ungur, Mihai Hasna  
LUNI 16 MAI 

Carina Pop, Cristina Spătar, Florica Codrea, Justin Ispas, 
Lavinia Pavel, Luchian Enescu, Oana Sabou  
MARȚI 17 MAI 
Adelina Dejeu, Alin Chiţac, Ana Scopeţ, Antoniu Izai, 
Denis Aramă, Elena Smeureanu, Elisa Gagiu,  
Lucas Martinconi, Oana Crai  

MIERCURI 18 MAI 
Gloria Asofronie  
VINERI 20 MAI 

Beniamin Rusu, Cosmin Topîrcean, Elliot Matei  
SÂMBĂTĂ 21 MAI  

Elena Mandache, Elias Chindea, Gheorghe Briscan, 
Răzvan Guler, Vinicius Pașca 
  
"Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi vindecarea 
ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge 

înainte şi slava Domnului te va însoţi." 
(Isaia 58:8) 

 
 

Astăzi este bucurie la Poarta Cerului, dar și în Cer! Aceste suflete își spală hainele în 
sângele Mielului. Fiecare dintre ei este un motiv de bucurie și laudă la adresa lui 
Dumnezeu. El a făcut ca puterea Învierii să lucreze mântuire și în inimile lor. 
Binecuvântat să fie Numele Domnului! Binecuvântați să fie toți aceștia de Domnul, iar 
El să îi țină în mâna Sa până în Împărăția Sa!  
În continuare, vă prezentăm cei 11 candidați. Fiecare dintre ei a lăsat o dorință, un motiv 
de rugăciune pentru care doresc să fie sprijiniți de biserică: 

 

Astăzi și întreagă săptămână viitoare dorim să ne rugăm 
pentru aceste suflete. 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!                                      A. A. 

Rugăciune 
 

Doamne, mergi cu mine 
Oriunde și oricând, 
Fii veșnic pentru mine 
Samariteanul bun. 
 
Fii-mi pasul pe cărarea 
Ce merge către Tine, 
Oriunde mi-e-alergarea 
Să fii Tu lângă mine. 
 
Să nu pot ca în lume 
Să-mi fie drag ceva, 
Afară de-al Tău Nume 
Și sfântă Calea Ta. 
 
Și-n ale Tale aripi, 
Sub care atâțiʼ se-ascund, 
Să m-odihnesc sfielnic 
Când obosesc mergând. 
 
Până ajung acasă, 
În locul Tău ceresc, 
Iubirea Ta să crească 
Pe unde eu pășesc. 
 

  Tabita Oprea 


