Să-I mulțumim
Domnului pentru...

Citim Biblia într-un an!
SĂPTĂMÂNA 35
Duminică, 4 septembrie
Luni, 5 septembrie
Marți, 6 septembrie
Miercuri, 7 septembrie
Joi, 8 septembrie
Vineri, 9 septembrie
Sâmbătă, 10 septembrie

Efeseni 1-3
Efeseni 4-6
Filipeni 1-4
Coloseni 1-4
1 Tesaloniceni 1-2
1 Tesaloniceni 5-6
Psalmii 130-132

Vă stau la dispoziție pentru
nevoile dvs. spirituale:
PASTOR

0745 306 431

EUSEBIU STĂNILĂ

0722 800 691

PREZBITER

SANDU GULER

0722 510 842

PREZBITER

RAUL DAMEAN

0734 539 044

DIACON

BENIAMIN PROINEA

0749 938 951

DIACON

CĂLIN MARTINCONI

0724 700 470

DIACON

CIPRIAN MUNTEAN

0765 459 691

DIACON

ELISEI URSAN

0767 320 559

DIACON

FLORIN SILAGHI

0724 529 836

DIACON

JANI KARDOS

0737 176 997

DIACON

SORIN STREIANU

0723 817 964

PROGRAMUL BISERICII
MARȚI

18 - 20 Rugăciune

JOI

18 - 20 Studiu biblic

DUMINICĂ 09 - 12 | 18 - 20
Servicii divine

Dorim ca astăzi, în mod special, să ne rugăm pentru începerea noului an școlar!
Ne rugăm ca Dumnezeu să lumineze mințile
tuturor elevilor, și să le dea înțelepciune să
fie un exemplu la învățătură și în purtare, să
fie cap, și nu coadă!
Ne rugăm pentru profesori, ca Domnul să îi
ajute să fie o lumină printre colegi și elevi!
„Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te
bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate
căile tale, şi El îţi va netezi cărările.” (Prov. 3:5-6)

ADRESA BISERICIi:
STR. BANUL MĂRĂCINE NR. 25

NELU FILIP

PASTOR

… Samuel & Liliia Ursu, David & Sara
Tătar, Emanuel & Elisabeta Almas și
Chris & Aneline Calotă, care în luna august
au pășit la altarul bisericii în calitate de mire
și mireasă, pentru a-L ruga pe Dumnezeu să
îi însoțească în noul drum; fie binecuvântările Lui revărsate peste familiile lor!

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

n fiecare anotimp găsim un farmec aparte, dacă ne dorim să vedem frumusețea
pe care o afișează fiecare dintre ele. Știu că temperaturile încă ne spun că este
vară, însă clopoțelul care stă să sune anunță că vacanța s-a încheiat, și urmează
un nou sezon. Îmi place mult toamna, pentru că aduce ploaia mult așteptată, răcoarea
după care am tânjit o vară întreagă, recolta bogată și diversă pentru cei harnici și frumusețea unui nou început. Elevii se întorc în băncile școlii, ritmul zilnic intră din nou pe un
făgaș normal, al cotidianului, și parcă toate respectă un anumit program...

Î

Îmi plac începuturile, mă umplu de entuziasm, bucurie și motivație, și îmi amintesc
că mereu vor exista oportunități să repari ceea ce ai greșit, să faci mai bine de data aceasta, să înveți din greșeli și să Îl arăți mai mult pe Dumnezeu decât pe tine în faptele tale.
Începutul acesta de toamnă s-ar putea să te neliniștească... poate te așteaptă un examen
important, poate urmează o schimbare a traiectoriei profesionale, poate că așteptați venirea unui copil în familia voastră și tot „noul” acesta vă sperie. Vreau să te îndemn să te
bucuri de călătorie, de proces și de tot ceea ce Dumnezeu vrea să te învețe până vei ajunge la rezultat. Examenul va trece, iar noul loc de muncă nu va mai fi nou după câteva
luni, însă tu vei pune la inimă ceea ce te-a învățat Dumnezeu cât ai fost în etapa așteptării. Iar dacă nu te poți bucura de niciun fel de început, poate pentru că ești în mijlocul
încercărilor, vreau doar să îți amintesc că Dumnezeu folosește necazurile din lumea văzută pentru a ne pregăti pentru lumea nevăzută...
(continuare în pag. 3)

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

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII

„Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi, şi de aceea
suntem plini de bucurie.” (Psalm 126:3)
“Cine este ca Tine între dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine minunat în
sfinţenie, bogat în fapte de laudă, şi făcător de minuni?” (Exod 15:11)
Îl lăudăm tot timpul pe acest
Dumnezeu care ne numește fiii
Săi! Și am putea continua cu
omul lui Dumnezeu: „Doamne
Dumnezeule, multe sunt minunile
şi planurile Tale pentru mine:
nimeni nu se poate asemăna cu
Tine. Aş vrea să le vestesc şi să le
trâmbiţez, dar numărul lor este
prea mare, ca să le povestesc.” (Psalm 40:5) De aceea, ne
adunăm împreună în biserica
Poarta Cerului pentru a povesti
lucrările Domnului, și pentru a
lăuda numele Său cel minunat!
Iar împreună cu biserica, se unește și familia Kardos – Jani și
Alexandra. Așa declară ei în
versetul familiei lor: „Da,
Domnul a făcut mari lucruri pentru noi, şi de aceea suntem plini
de bucurie.” (Psalm 126:3) Slăvit să fie Dumnezeu, care lucrează pentru cei
care se încred în El! Îi mulțumim Domnului pentru familia Kardos și totodată
suntem bucuroși să facem parte din aceeași biserică!
Familia Kardos s-a întemeiat pe 10 august 2019. Ei sunt o familie tânără,
dar își țin ochii ațintiți la Domnul, știind că doar alipiți de El vor avea o viață
fericită. Iar Domnul nu întârzie în împlinirea promisiunilor Lui. Iată cum
L-au experimentat ei pe Dumnezeu până aici: „Încă de la începutul relației noastre am văzut mâna Domnului cum ne poartă din biruință în biruință!
Am experimentat în multe feluri iubirea Domnului faţă de noi, dar cel mai
tare am experiementat-o în plină pandemie. În acea perioadă, noi nu aveam
un loc de muncă stabil, aveam doar promisiunea oamenilor că vom începe
lucrul la o anumită dată. Dar aveam încrederea în Dumnezeu că nu ne va
lăsa, și știam că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu! Domnul ne-a binecuvântat și am reușit să ne cumpărăm casa noastră!” Dumnezeu să fie slăvit pentru că știe să dea copiilor Săi
lucrurile potrivite la momentul potrivit!

Le urăm
„La mulți ani!”

în umblarea cu
Domnul celor care își
serbează ziua de
naștere săptămâna
viitoare:
| DUMINICĂ 4 SEPT.|

Nina Olteanu
Timotei Bruda
| LUNI 5 SEPT. |

Darius Socolan

Ce-ar fi dacă sezonul acesta de toamnă ar
fi începutul unor relații restaurate pentru tine, a
unei vindecări complete a inimii tale, startul unui
proces de sfințire și apropiere de Dumnezeu,
începutul unor mari lucrări în casa și familia ta?
Dacă însă, la fel ca și mine, te bucuri pur și simplu de tot ceea ce înseamnă nou și tot ceea ce
poate reprezenta un start, trebuie să ai în minte
mereu că motivația și combustibilul consumat
după ce farmecul „de început” se stinge, urmează procesul, iar apoi rezultatul, finalul, iar Biblia
spune că acela dovedește de fapt, cât de valorificată a fost noua șansă – „Mai bun este sfârșitul
unui lucru decât începutul lui.” (Eclesiastul 7:8)
 Sandi Coștoi

| MARȚI 6 SEPT. |

Cristian Hudema
Cristian Pantea
Petrică Vîrlan
Radu Stoica
| MIERCURI 7 SEPT. |

Carmen Icobescu
Fivi Bîrîiac
Iosif Prichici
| JOI 8 SEPT. |

Corneliu Meici
Maria Rîmbu
| SÂMBĂTĂ 10 SEPT. |

Adelina Priala
Fineas Ilioni
Radu Roşca
Raisa Damean

Slujire în biserică: Jani slujește în biserica Poarta Cerului ca diacon, precum
și în departamentul de tineret. Alexandra slujește ca învățătoare la Școala
Duminicală, și este parte din echipa buletinului duminical. În viața de zi cu
zi, Jani este profesor de religie, iar Alexandra este educatoare.
"Și Dumnezeul meu
să îngrijească de
Familia Kardos ne cheamă să îi susținem în rugăciune: „Ne dorim ca
Domnul să întregească familia noastră și să ne binecuvânteze cu copilași!
toate trebuințele
Bazat pe Cuvântul Domnului din Evanghelia după Matei 18:20:ʽCăci, acolo
unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lorʼ, voastre, după bogăția
credem din toată inima că El este prezent aici, acum, și ascultă rugăciunile
Sa, în slavă în
preaiubiților Lui! Vă mulțumim și Îi suntem recunoscători Lui că ne-a
Isus Hristos."
așezat în această frumoasă familie, familia Poarta Cerului!”
Astăzi și întreagă săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru familia Kardos, 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.

COLȚIȘORUL FAMILIEI

(continuare din pag. 1)

(Filipeni 4:19)

Prin Cruce, iubire și har
E greu a-nțelege pe-acela ce suferă greul cumplit
Să te-oprești, să te-apleci, să te doară;
Neîncercat, dacă ești, e de neizbutit
Să asculți glasu-i stins și durerea amară.

E greu să ridici un suflet căzut
Să nu-l judeci în cuget defel;
Neîncercat, dacă ești, e de neînfăptuit
Să te doară adânc pentru el.
E greu să-ți lași pacea călcată în picioare
Să suferi, să accepți și să taci;
Neîncercat, dacă ești, imposibil îți pare
Să suferi și să cauți să-mpaci.
E greu să-ți iubești pietrarii din viață
Să-i accepți, să te rogi pentru ei;
Neîncercat, dacă ești, tu nu poți face față
Nici cupa amară să o bei.
Dar mai grea decât orice încercare
A fost jertfa lui Cristos la calvar
Ca lumea întreagă să găsească salvare
Prin cruce, iubire și har.

Raiul care poate să înceapă
pe pământ!
„Şi Isus le-a zis: ʽLăsaţi copilaşii să
vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei.ʼ” –
(Matei 19:14)
Dragi copii, pentru că mâine începe școala, profit și
eu de ocazie, ca în
numele echipei
buletinului duminical, să vă doresc
multe binecuvântări în noul an
școlar, și fie ca
protecția
Domnului să fie
peste voi, astfel
încât să puteți să
faceți față tuturor provocărilor care fac parte
din viața de școlar/școlăriță.
Dar... cu toții știm că pe lângă elevi, profesori,
educatori și învățători, mai există o categorie
de oameni care încep și ei școala - părinții.
Da, an de an, aceleași emoții, aceleași rugăciuni înălțate către Tata, aceleași lacrimi șterse
pe furiș, alături de dorința ca ai lor copiii să
facă față cu brio la tot ceea ce înseamnă școala,
de la orar, materii, note, atitudinea profesorilor, acceptarea colegilor, până la condițiile din
clasă și nu în ultimul rând, influența mediului,
a colegilor, ''a găștii''.
Și legat de acest aspect al influenței, aș vrea să
vă spun, dragi părinți, că depinde mult de noi,
ca influența decisivă în viața copiilor noștri să
fie a lui Isus prin noi înșine, ba mai mult, să
avem grijă să nu îi împiedicăm să ajungă la
El, prin ipocrizia noastră, felul nostru lumesc
de a ne comporta, plânsul continuu, necredința
și multe altele care nu sunt pe placul Domnului
și sunt observate de copiii noștri zilnic. Ar fi
păcat ca noi, părinții, care am fost numiți de
către Dumnezeu ambasadorii Lui pe pământ,
să fim cei care le zădărnicim calea spre Cer
propriilor noștri copii...

''Ajută-ne,Tată, să Te reprezentăm cu cinste în
fața copiilor noștri, și astfel ei să vină cu drag
 Marinela Ștefănescu la Tine!''  I.T.

