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JOI        18 - 20 Studiu biblic   
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        Servicii divine 

Vă stau la dispoziție pentru  
nevoile dvs. spirituale: 

   0745 306 431 

   0722 800 691 
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   0765 459 691 
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   0723 817 964  
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COLECTIVUL DE REDACȚIE      
      
Teo Laze | Ildikó Trică | Andrada Popa  

Alina Avram | Alexandra Kardos 

Roxana Guia | Dani Ardelean 

NU UITA:  Dacă ai articole, poezii, recenzii de cărți sau alte materiale scrise de tine, care 
crezi că ar putea să-și găsească locul pe paginile buletinului, trimite-le pe e-mail:  
buletin.dumincal@yahoo.com 

 

 

Citim Biblia într-un an! 
 

SĂPTĂMÂNA 32 
 
Duminică, 14 august 

Luni, 15 august 

Marți, 16 august 

Miercuri, 17 august 

Joi, 18 august  

Vineri, 19 august 

Sâmbătă, 20 august  
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Ne găsești și online @BIsericaPoartaCerului  

NELU FILIP                 

EUSEBIU STĂNILĂ     

SANDU GULER 

RAUL DAMEAN           

BENIAMIN PROINEA 

CĂLIN MARTINCONI 

CIPRIAN MUNTEAN 

ELISEI URSAN  

FLORIN SILAGHI 

JANI KARDOS 

SORIN STREIANU 

Psalmii 71-73 

Psalmii 74-76 

Psalmii 77-79 

Psalmii 80-82 

Psalmii 83-85 

Psalmii 86-88 

Psalmii 89-91 

  PROGRAMUL BISERICII  

Să ne rugăm pentru...  
... frații și surorile noastre care traver-
sează o perioada de „tăcere din partea 
lui Dumnezeu”. Ne rugăm ca Domnul să 
reverse din harul Său peste ei, astfel încât 
să nu cadă în necredință și deznădejde, și 
la vremea potrivită, atunci când Domnul le 
va vorbi, ei să accepte cu toată inima pla-
nul Lui! 
 
... cei care au nevoie de o schimbare pe 
plan spiritual.  Fie ca mintea lor să fie 
înnoită, iar prioritatea lor să fie Dumnezeu 
și cunoașterea voii Lui! 
  
„Să știi dar că Domnul, Dumnezeul tău, este 

singurul Dumnezeu, El este un Dumnezeu 

credincios și Își ține legământul și îndurarea 

până la al miilea neam de oameni față de cei 

ce-L iubesc și păzesc poruncile 

Lui.” (Deuteronom 7:9) 

„Biblia este comoara mea cea mai de 
preț, fără de care aș fi nenorocit.”  
– Immanuel Kant  

 T e-ai gândit vreodată la viața ta 

ca la o alergare după... nimic? 

Și cine ar vrea să alerge după vânt?! Oa-

menii aleargă pe traseele dorite de inima 

lor, la destinația cărora vor sa aibă averi, 

sau faimă, popularitate, un trai mai bun, 

dragoste, plăceri... Dar toate acestea, con-

form învățăturii din cartea Eclesiastul, 

sunt doar „goană după vânt” Și, în timp 

ce le căutăm cu stăruință, ne îndreptăm, de 

fapt, spre „deșertăciune”. Lumea e pusti-

ul, deșertul care ne secătuiește de vlagă 

și ne îngenunchează în agonie...  

 

Ce putem face? Cum putem să ne ridi-

căm deasupra circumstanțelor care ne 

umplu de pulberea pământului, și ne zdro-

besc totodată?  

 

 

Soluția e simplă, pentru că Dumnezeu ne 

oferă har și are milă de copiii Lui preaiu-

biți. Chiar în penultimul verset al cărții 

Eclesiastul, găsim scris: „Să ascultăm dar 

încheierea tuturor învățăturilor: Teme-te 

de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. 

Aceasta este datoria oricărui 

om.” (Eclesiastul 12:13) 

 

Reverența și inima predată în totalitate 

Tatălui, smerirea și recunoașterea suvera-

nității Sale, dar și înțelegerea faptului că 

dincolo de praful și deșertăciunea pămân-

tului, există Dumnezeu, Domnul atotpu-

ternic, care oferă aer proaspăt tuturor celor 

trudiți și apăsați. Pe toți ai Lui, ne-a ridi-

cat din mocirla pământului, ne-a pus pi-

cioarele pe Stâncă, și ne-a înfiat, alipin- 

du-ne de familia Sa. Avem un scop nou: 

acela de a trăi pentru Cristos!     
(continuare în pag. 3) 

Ce trebuie să conțină un ghiozdan? 
Ghiozdan, încălțăminte, gel de duș, caiete, 
pixuri și stilou, bloc de desen, acuarele, ceva 
dulce (preț: 240 lei) 
 
Vrei să te implici? Sună la: 
+40 722 847 562 (Doru Rusu) 
+40 745 429 859 (Andrei Pantilimon) 
și vei putea pregăti ghiozdanul pentru un copil 
din medii defavorizate 



UNIȚI  ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII 

“Cine cugetă la Cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se 
încrede în Domnul este fericit.” (Proverbe 16:20) 

„Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe 
Domnul, Dumnezeu, Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc 
toate lucrările Tale.” (Psalmul 73:28) Binecuvântat să fie Dumne-
zeu, care ne dă harul de a ne apropia de El! Această apropiere pentru 
om se traduce: FERICIRE! Dorim cu toții să fim fericiți! Dorim să 
ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu! Iar împreună cu biserica, 
dorește acest lucru și familia Matei – Corneliu și Anca, împreună 
cu băiețelul lor, Filip. Îi mulțumim Domnului pentru această fami-
lie, și totodată suntem bucuroși să facem parte din aceeași biserică! 
 
Familia Matei declară bunătatea lui Dumnezeu peste familia lor, și 
recunosc că El este Cel în care își pun toată încrederea. Iată ce afirmă 
chiar ei: „Dumnezeu a binecuvântat unirea noastră în data de 10 
mai 2015, iar în septembrie 2020, s-a născut băiatul nostru, Filip. 
Dumnezeu ne-a binecuvântat foarte mult în cei 7 ani de căsnicie, și 
Îi suntem foarte recunoscători pentru aceasta. Am vrea să scoatem 
în evidență sprijinul pe care l-am primit de la Domnul în perioada 
pandemiei când s-a născut băiețelul nostru. Deși au fost vremuri 
grele, noi mărturisim că El a fost bun cu noi și ne-a purtat de gri-
jă.” Binecuvantat să fie Dumnezeu care i-a purtat în tot acest timp! 
El să îi poarte și mai departe, în toate zilele vieții lor! 
 
Versetul familiei - “Cine cugetă la Cuvântul Domnului găsește feri-
cirea și cine se încrede în Domnul este fericit.” (Proverbe 16:20) 
 
Slujire în biserică: “Suntem bucuroși că Dumnezeu ne-a așezat în 
biserica Poarta Cerului și că putem fi parte a lucrării de aici. Prin 
darurile primite de la Domnul ne-am pus la dispoziție prin îndem-
nuri la rugăciune - Corneliu, iar Anca este învățătoare la Școala 
Duminicală.” 
 
Astăzi și întreagă săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru fami-
lia Matei, aducând înaintea Domnului această familie binecuvântată. 

Domnul să 
Se îngrijeas-
că de toate 
nevoile lor 
aici pe pă-
mânt şi să le 
fie alături la 
fiecare pas! 
El să-i ajute 
să rămână o 
binecuvânta-
re pentru cei 
din jur și 
pentru bise-
rică! 
 
  A.A. 

Le urăm 
„La mulți ani!” 

în umblarea cu Domnul  
celor care își serbează  

ziua de naștere  
săptămâna viitoare: 

 
 

|  DUMINICĂ 14 AUGUST | 
Damaris Copăceanu 

Eliza Martinconi 
Hafia Corjuc 
Marius Sabou  

 
|  LUNI 15 AUGUST | 
Damaris Loghin 
Denisa Țughin 

Iasmina Boboescu 
Roxana Aramă 

 
|  MARȚI 16 AUGUST | 

Alex Calota 
Daniel Oneț 

Despine Enescu 
Ileana Rednic 
Ioan Eremie 
Sonia Hasna  

 
|  MIERCURI 17 AUGUST |  

 David Pusok 
Delia Cornea 
Elida Vornicu 

  
| JOI 18 AUGUST | 
Alina Nedelcu 

David Trică 
Helga Schadt 
Ruben Mezei 

Ștefan Bogdan   
 

|  VINERI 19 AUGUST | 
Ana Trică  

  
|  SÂMBĂTĂ 20 AUGUST | 

 Adrian Toma 
Ciprian Muntean 
Daniela Cuntan 

Ioan Moisa 
Vlad Crișan 

 
"Să nu te părăsească 
bunătatea şi credin-

cioşia: leagă-ţi-le la gât, 
scrie-le pe tăbliţa inimii 
tale! " – (Proverbele 3:3) 

 

COLȚIȘORUL FAMILIEI  

Raiul care poate  să înceapă 

 pe pământ!  

„Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi. Să n-apună 
soarele peste mânia voastră – şi să nu 

daţi prilej diavolului." –  
(Efeseni 4:26-27) 

D ragii mei copii, părinți, bunici, străbu-
nici, prieteni, frați, surori și familiști, azi, 

vom aborda un subiect sensibil și totuși, de 
actualitate: cearta sau conflictul. Oricât de 
mult ne-am dori să credem că odată ce am 
devenit copii ai Domnului, nu vor mai exista 
momente de tensiune și ceartă în familiile 
noastre, la locul de muncă, în cercul nostru de 
prieteni, sau chiar în biserică, acest lucru este 
inevitabil, și de aceea, e bine să fim pregătiți 
și să știm cum să acționăm în acele momente, 
respectând principiile Scripturii. Biblia este 
clară în privința acestor situații și ne spune că 
inițial, ar fi bine să evităm cearta: "Un răs-
puns blând potoleşte mânia, dar o vorbă as-
pră aţâţă mânia." – (Proverbele 15:1), dar 
dacă totuși răul a fost deja făcut, noi să fim 
primii - de la mic la mare, care inițiază îm-
păcarea, pentru că Însuși Dumnezeu înțelege 
că uneori ne mâniem, dar, în același timp, ne 
cere să nu păcătuim; personal, eu cred că aici 
se referă la neiertare, la rămânerea în starea de 
supărare, apăsare... Noi, cei răscumpărați de 
sângele lui Isus, am fost iertați, de aceea nu 
avem niciun drept, ba mai mult, avem chiar 
obligația, din punct de vedere biblic, să îi 
iertăm pe cei care ne-au greșit.  
Așadar, haideți să fim mereu cei care inițiază 
împăcarea... așa vom putea fi o mărturie vie a 
lucrării mântuitoare a Creatorului!  I.T. 

(continuare din pag. 1) 
 
Haideți să privim lucrurile prin lentila 
veșniciei, a promisiunilor Cuvântului 
Lui Dumnezeu. Mă rog ca, prin pute-
rea Duhului Sfânt, să abandonăm 
această alergare după vânt, și, în 
schimb, să avem perspectiva cerească: 
„... fiindcă suntem înconjuraţi cu un 
nor aşa de mare de martori, să dăm la 
o parte orice piedică şi păcatul care 
ne înfăşoară aşa de lesne şi să aler-
găm cu stăruinţă în alergarea care ne 
stă înainte. Să ne uităm ţintă la Căpe-
tenia şi Desăvârşirea credinţei noas-
tre, adică la Isus, care, pentru bucu-
ria care-I era pusă înainte, a suferit 
crucea, a dispreţuit ruşinea şi şade la 
dreapta scaunului de domnie al lui 
Dumnezeu” (Evrei 12:1-2)  
 
Mă rog să primim puterea necesară 
pentru a rămânem neclintiți în umbla-
rea cu El, și să-L putem reprezenta cu 
cinste în mijlocul acestei lumi prăfu-
ite. Să nu uităm: „Și lumea și pofta ei 
trece, dar cine face voia lui         
Dumnezeu rămâne în veac.”  
(1 Ioan 2:17) 

 A.P. 

RUGĂCIUNE 
 

Sufletul meu tânjește după Domnul și cu 
lacrimi Îl caut. Cum aș putea să nu Te 
caut? Tu m-ai găsit mai întâi și mi-ai 
dat desfătarea Sfântului Tău Duh, și 

sufletul meu Te-a iubit. Tu vezi,  
Doamne, întristarea mea și lacrimile 

mele. Dacă nu m-ai fi atras prin iubirea 
Ta, nu Te-aș căuta așa cum Te caut. 

Dar Duhul Tău mi-a dat să Te cunosc și  
sufletul meu se bucură că Tu ești  

Dumnezeul și Domnul meu, și până la 
lacrimi tânjesc după tine. 

 
(Siluan Athonitul) 


