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Citește Biblia într-un an! 
 

SĂPTĂMÂNA 23 
 

Duminică, 12 iunie 

Luni, 13 iunie 

Marți, 14 iunie  

Miercuri, 15 iunie 

Joi, 16 iunie  

Vineri, 17 iunie  

Sâmbătă, 18 iunie  
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Ne găsești și online @BIsericaPoartaCerului 

Să ne rugăm pentru…. 

2 Cronici 27-29 

2 Cronici 30-32 

2 Cronici 33-36 

Ezra 1-3 

Ezra 4-6 

Ezra 6-8 

Neemia 1-3 

  PROGRAMUL BISERICII  

„Când o citeam pentru a suta oară am găsit 
Biblia nemărginit mai frumoasă decât 

prima oară” (Charles Spurgeon) 

Dacă ți-a plăcut conținutul acestui 
buletin duminical, nu-l păstra doar  

pentru tine! Oferă-l unui prieten care  
are nevoie de încurajare. 

 
... Sărbătoarea Rusaliilor. Domnul fie 
slăvit pentru minunatul și blândul Duh Sfânt 
pe care ni L-a lăsat drept călăuză! Fie acea 
putere și călăuzire primită de ucenici în Ziua 
Cincizecimii prin Duhul Domnului, și peste 
noi toți mereu, iar roadele Lui să nu înceteze 
nicicând în viețile noastre. 
 
... tinerii bisericii noastre. Haideți să 
purtăm în rugăciune tinerii aceștia prețioși 
atât pentru noi, cât și pentru Dumnezeu; 
chiar dacă întâlnirile de tineret din biserica 
noastră vor lua o pauză pe perioada verii, fie 
protecția Lui neîncetat peste ei, și totodată să 
ne rugăm, ca să primească multă 
înțelepciune și putere în această perioadă de 
examene. 
 
"Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până 

la sfârşitul veacului. Amin." – (Matei 28:20b) 

 U 
cenicii s-au întors cu bucuria-n 
piept de pe Muntele Măslinilor, 
unde Domnul S-a înălțat din 

mijlocul lor, apoi s-au suit grăbiți în odaia de 
sus, și s-au aplecat în rugăciune. Trecuseră 
zece zile de așteptare în rugă stăruitoare, 
când deodată, un vâjâit puternic a umplut 
casa, și văpăi cerești le-au incendiat inimile 
lor. Din clipa respectivă, ucenicii nu au mai 
fost aceeași. Acel „deodată” le-a 
schimbat radical viețile lor. Erau de 
nerecunoscut. Toți cei veniți la sărbătoarea 
Cincizecimii se mirau și se minunau de 
lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, 
exprimate cu atâta bucurie și curaj.  
 
 Ce era așa de diferit acolo? 
Tocmai faptul că s-a împlinit 
promisiunea Domnului față de ei:   „Ci 

voi veți primi o putere, când se va pogorî 
Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi 
martori…” (Fapte 1:8). Această putere a 
făcut diferența între ucenicii de altădată, care 
stăteau ascunși de frica iudeilor, și ucenicii 
care au revoluționat lumea cu Evanghelia 
mântuirii. Nimic nu i-a mai putut opri, nici 
chiar moartea. S-au dus cântând în arenele 
romane, și au fost mistuiți pe rug; ei, oameni 
de care lumea nu era vrednică, au fost lăudați 
pentru credința lor, și au adormit cu privirea 
ațintită spre cetatea care are temelii veșnice. 

 Această făgăduință a fost împlinită 
atunci, dar ea este valabilă și pentru noi în 
secolul 21. Duhul Sfânt a rămas cu 
noi și va rămâne în noi până vom fi 
luați la Cer. Cu El sunt toate bogățiile 
cerești, în vederea pregătirii Bisericii 
pentru Mirele ei. El are soluții pentru toate 
problemele bisericii de astăzi. Cât de trist 
este că trăim deseori o viață de credință 
lipsită de vlagă, bucurie, efervescență, în 
timp ce avem promisiunea atâtor resurse 
divine, în persoana Duhului Sfânt! 
Cititorule drag, nu e drept să trăiești sub 
imperiul fricii, deznădejdii și îngrijorării, 
câtă vreme ai asigurată cu tine cea mai 
mare Forță din univers, cel mai ilustru 

Pedagog, cel mai agil Apărător și cel 
mai minunat Mângâietor care a existat 
vreodată.  
 
 Experiența Cinzecimii se 
repetă și astăzi. Acum, în zi de 
sărbătoare, deschide-te Duhului Sfânt, și 
lasă-L să reîmprospăteze viața ta; trăiește 
sărbătoarea, experimenteaz-o, și te vei 
bucura de o viață din belșug! 
 

 Pastor Eusebiu Stănilă  

Scanează codul QR pentru 
a afla mai multe informații 
despre tabără și află cum 
te poți înscrie: 

Trăiește pentru Cristos! (2 Corinteni 5:15) 
// DEZIDERAT POARTA CERULUI 2022 // 



UNIȚI  ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII 

„Încrede-te in Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe               
înțelepciunea ta! Recunoaşte-L in toate căile tale şi El                                    

îți va netezi cărările.” (Proverbe 3:5-6) 

„V-am purtat, şi tot vreau să vă mai 
port, să vă sprijin şi să vă 
mântuiesc.” (Isaia 46:4b) 
Binecuvântat să fie Domnul, care ne 
poartă în fiecare zi în grija Lui! Ce 
asigurare minunată, să știi că ești în 
mâna puternică a Tatălui ceresc! 
Pentru aceasta nu putem decât să Îi 
mulțumim fără încetare, și să stăm 
liniștiți în acest adăpost sigur! 
Împreună cu biserica Poarta Cerului 
se bucură de această promisiune și 
familia Huniadi – David și Roberta. 
Îi suntem mulțumitori Domnului 
pentru această familie, și totodată, 
suntem bucuroși să facem parte din 
aceeași biserică! 
 
Încă de la începutul vieții lor de 
familie, David și Roberta s-au bucurat 

de această asigurare, și au experimentat bucuria de a fi purtați în toate 
lucrurile de mâna puternică a lui Dumnezeu. Iată cum au văzut ei 
aceasta: „Formăm o familie din data de 10 iunie 2021, data nunții 
noastre pe care Dumnezeu a binecuvântat-o din plin, arătându- Și 
bunătatea Lui cea mare! Spunem acesta, deoarece o experiență în care 
am văzut mâna și binecuvântarea lui Dumnezeu a fost chiar la începutul 
formării noastre ca familie. Atunci, din cauza pandemiei, a trebuit să 
mutăm data nunții noastre cu 10 zile înainte, fiind nevoiți să 
reprogramăm totul într-o zi de joi. În acele zile, am văzut cum Dumnezeu 
ne-a deschis noi portițe, și totul a decurs peste limitele așteptărilor 
noastre! Îi suntem recunoscători din plin Domnului pentru toate 
binecuvântările pe care ni le-a oferit, pentru dragostea și bunătatea de 
care dă dovadă zi de zi!” 
 
Versetul familiei: “Încrede-te in Domnul din toată inima ta și nu te 
bizui pe înțelepciunea ta! Recunoaște-L in toate căile tale și El îți va 
netezi cărările.” (Proverbe 3:5-6) 
 
Familia Huniadi este și o familie slujitoare, care s-a pus în slujba 
Domnului la departamentul de caritate al bisericii. Roberta mai slujește și 
în echipa de învățători, din cadrul departamentului Școlii Duminicale. 
 
Motive de rugăciune: David și Roberta își doresc să fie chiar și în cele 
mai mici lucruri în voia lui Dumnezeu. De aceea, ei cheamă biserica să 
ceară de la Domnul împreună cu ei, înțelepciune în toate lucrurile. Iar 
ei doresc ca toate dorințele și alegerile lor să fie după voia Domnului.  
 
Astăzi și întreagă săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru familia 
Huniadi, 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!  A.A.  
 

Le urăm 
„La mulți ani!” 
 
în umblarea cu Domnul  
celor care își serbează  
ziua de naștere  
săptămâna viitoare: 
 
|  DUMINICĂ 12 IUNIE | 
Daniel Şandor 
Evan Ardelean 
Magda Cîmpan  
 
|  LUNI 13 IUNIE | 

Andreea Blaga 
Filip Toma 
Gabriela Gagiu 
 
|  MARȚI 14 IUNIE | 
Ema Marcu 
Francisc Fogarași 
Mărioara Pielmuşi 
Sandra Ieneșesc 
 
|  MIERCURI 15 IUNIE |  
Andrei Trif 
Constantin Acatrinei 
Doru Todorescu 
Paul Trif  
 
|   JOI 16 IUNIE | 
Ani Scoruş 
Diana Neșiu 
Ioan Marcu 
Ioana Ungureanu  
 
|  VINERI 17 IUNIE | 
Elisei Mureșan 
Ionel Măgduț 
Marius Alexandru 
Ramona Cirici 
Viorel Mureşan  
  
|  SÂMBĂTĂ 18 IUNIE | 
Oana Alăzăroae 
Cosmin Alăzăroae 
Simona Lakatos 
 
"Căci Eu ştiu gândurile pe 
care le am cu privire la 
voi’, zice Domnul, 
‘gânduri de pace, şi nu de 
nenorocire, ca să vă dau 
un viitor şi o nădejde." – 
(Ieremia 29:11)  

 
 

RECENZIE 

Credința irezistibilă - de Andy Stanley 
Reafirmarea noului pe care Isus l-a răspândit în lume 

 A utor cunoscut și îndrăgit, Andy 
Stanley revine în peisajul 

editorial românesc. În esență, în această 
carte este vorba de o evaluare a Noului 
Testament din perspectiva trăirii creștine, 
o recentrare a marilor adevăruri în mesajul 
fundamental al lui Isus. Acest lucru se 
realizează printr-o retorică excelentă, și 
prin capacitatea autorului de-a se face 
înțeles, chiar și atunci când spune lucruri 
complicate. Registrul cărții constă în 
comparația permanentă a Noului 
Testament în raport cu Vechiul, o 
dovedire plastică a raportului de 
superioritate al Testamentului celui Nou. 
Astfel, prima parte a Bibliei nu este altce-
va decât o anticipare, o pregustare a ceea 
ce a urmat prin colecția Noului Testament. 
Evangheliile, Epistolele, Faptele 
Apostolilor și Apocalipsa reprezintă – în 
exclusivitate – ceea ce contează, dacă 
privim întreaga poveste din perspectivă 
strict creștină. 
 
 Cititorul va observa că lucrurile merg 
chiar mai departe. Vechiul Testament este 
pur și simplu văzut ca o simplă literatură 
ebraică, interesantă și utilă, însă fără a 
avea – nici pe departe – aceeași valoare cu 
Noul. Toate cărțile veterotestamentare au 
jucat un rol „utilitar” în pregătirea 
conștiinței istorice în vederea primirii 
evenimentului Hristos și a tuturor 
învățăturilor care derivă din acesta 
(Evangheliile și Epistolele). Ca literatură 
însă, Vechiul Testament este cât se poate 

de interesant, chiar moralizator, cu toate 
că anumite aspecte ale lui sunt atât de greu 
de armonizat cu revelația deplină venită 
prin Hristos. Acesta este motivul pentru 
care inclusiv editura și-a luat măsuri de 
siguranță, publicând o prefață consistentă 
la ediția în limba română, pe care trebuie 
să o citim ca pe o prudență necesară. 
 
 De-a lungul cărții, autorul afirmă că 
– exclusiv în Noul Testament –  aveam lu-
cruri noi, etică nouă și abordare nouă. 
Noutatea adusă de colecția celor 27 de 
cărți este absolută și nu se întemeiază 
neapărat pe premisele Vechiului 
Testament. Deși totul s-a desfășurat       
într-un context iudaic, ni se atrage atenția 
să nu confundăm niciodată mediul cu 
mesajul, nici pe Isus, care – deși a fost 
evreu, etnic vorbind – ar trebui văzut în 
primul rând ca Dumnezeu adevărat din 
Dumnezeu adevărat. 
 
 Așadar, ce-ar fi de spus despre o 
lectură care indignează pe alocuri?! 
Concluziile și aplicațiile sunt juste și 
creștinești. Suntem invitați să acordăm o 
mai mare atenție mesajului lui Hristos, și 
chiar să-l aplicăm la nivel individual și 
comunitar. Deși maniera în care își 
construiește argumentarea este uneori 
discutabilă – mai ales din punct de vedere 
biblist - intenția pe care autorul o are e 
sinceră și constructivă. În ansamblul ei, 
cartea poate fi o precauție pentru cei care 
au tendința să supraevalueze Vechiul 
Testament în raport cu Noul. Prin 
evenimentul pe care-l descrie – întruparea 
și lucrarea lui Hristos – acesta din urmă 
este apogeul revelației lui Dumnezeu 
pentru oameni. Nicio clipă n-ar trebui să 
uităm asta. Ba chiar mai mult, ar trebui 
să fim mult mai creativi în a 
propovădui specificul și unicitatea vieții 
creștine în raport cu orice altă propunere 
concurentă. Dincolo de radicalismul 
(neașteptat) al autorului, cartea merită 
citită, ba chiar citată parțial. Mereu 
credința ar trebui să ne fie hrnăită din 
învățătura lui Hristos și a apostolilor, 
pentru că doar în felul acesta ea poate 
deveni cu adevărat irezistibilă.  
 coramdeo.ro 


