
 

MARȚI       18 - 20 Rugăciune 

JOI        18 - 20 Studiu biblic   

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 

NU UITA:  Dacă ai articole, poezii 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 37 
 
 
Duminică, 18 septembrie 

Luni, 19 septembrie 

Marți, 20 septembrie 

Miercuri, 21 septembrie 

Joi, 22 septembrie 

Vineri, 23 septembrie 

Sâmbătă, 24 septembrie 

NELU FILIP                 

EUSEBIU STĂNILĂ     

SANDU GULER 

RAUL DAMEAN           

BENIAMIN PROINEA 

CĂLIN MARTINCONI 

CIPRIAN MUNTEAN 

ELISEI URSAN  

FLORIN SILAGHI 

JANI KARDOS 

SORIN STREIANU 

Proverbe   8-11 

Proverbe 12-14 

Proverbe 15-18 

Proverbe 19-21 

Proverbe 22-25 

Proverbe 26-28 

Proverbe 29-31 

  PROGRAMUL BISERICII  
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Să ne rugăm pentru...  
… cei care frecventează biserica, dar 
nu au încheiat un legământ cu      
Domnul în apa botezului. El să lucreze 
în dreptul lor, ca inimile și mințile să le 
fie eliberate, și să Îl accepte pe Isus ca 
Domn și Mântuitor în viețile lor! 
 
… o inimă smerită, curată și deschisă, 
care să caute să umble pe căile plăcute 
Domnului și să fie mereu la dispoziția 
Lui. 
 
 

„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică  
celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul 

să se facă copii ai lui Dumnezeu.”  
(Ioan 1:12) 

 S indromul „prea ocupat” este la el acasă în 
societatea contemporană, și nu e de mirare, că 
scuza cea mai la îndemână a celor care se lasă 

de biserică, este tocmai aceea că, prea ocupați fiind, nu 
mai găsesc timp și de mers la biserică... 
 
 Exemplul biblic al lui Moise este foarte grăitor 
pentru noi. La un moment dat, el a ajuns să fie atât de 
ocupat cu lucruri importante, încât a ajuns să fie chiar 
copleșit de greul aglomerării. Socrul său, Ietro, l-a sfătu-
it, cu multă înțelepciune, că e important să învețe să dea 
prioritate lucrurilor cu adevărat importante, mai ales că 
pe cele mai puțin importante le pot face și alții, cărora le 
pot fi delegate. Asta pentru că omul este numai om, și nu 
va putea să-și dilate ziua, adăugându-i mai multe ore. 
Ceea ce a învățat Moise de la socrul său era, de fapt, 
prioritizarea. Sunt probleme pe care e absolut necesar 
să le faci tu, dar sunt lucruri pe care le pot face și alții, ca 
să nu îți scape din vedere ceea ce este cel mai important. 
  
 Nici un om nu poate face toate lucrurile din lume... 
Domnul Isus nu a vindecat toți bolnavii din vremea Sa, 
nu a predicat tuturor oamenilor din vremea Sa, dar a 
avut câteva priorități bine stabilite. 
Unde este sufletul tău în linia priorităților tale?  
Unde este Biserica, adică locul împlinirii nevoilor tale 
spirituale și ale altora, în linia priorităților tale? 
- Trebuie să lucrezi pentru tine și pentru familie... 
- Trebuie să te odihnești... 
- Trebuie să petreci timp cu familia ta... (O întrebare: 
Unde e cel mai bine să petreci timp cu familia ta? Nu 
este oare biserica, unul dintre locurile în care poți fi cu 
familia, ca să rămână în mintea copiilor tăi amintiri des-
pre Dumnezeu și oamenii care Îl caută pe El?) 
 
 Suntem datori să căutăm echilibrul sănătos pen-
tru viața noastră. Nu putem neglija datoriile noastre de 
familie, nu putem neglija odihna de care avem nevoie, 
dar nu putem nicidecum neglija datoriile noastre spiritu-
ale. Or, adunarea laolaltă a celor credincioși, în vederea 
închinării și creșterii spirituale, rămâne o datorie priorita-
ră a oricărui om.                                   Pastor Nelu Filip 

    
  

Departamentul de familii al bisericii Poarta   
Cerului dă startul unui nou sezon de evenimente 
specifice familiilor. Astfel, sâmbătă, 24 sep-
tembrie, începând cu ora 17:00, toate 
familiile sunt așteptate în sala mare a 
bisericii, pentru o prima întâlnire.  
- copiii vor sta în compania unor surori din bise-
rică.  
- familiile bisericii Poarta Cerului care nu sunt 
în grupul de Whatsapp, unde sunt anunțate toate 
evenimentele, sunt rugate să ia legătura cu Raul 
Damean (0734 539 044) pentru a fi introduse în 
grup. Vă așteptăm cu drag! 

Sezon nou | întâlniri familii  

„Trăirea în lumina eternității îți schimbă 
prioritățile.” - Rick Warren 



„Când străbat aceştia Valea Plângerii, o prefac într-un loc 
plin de izvoare şi ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. 

Ei merg din putere în putere şi se înfăţişează înaintea lui 
Dumnezeu în Sion.” (Psalmii 84:6-7)  

 

D ragii mei, ce facem atunci când, ca familie, trecem prin încercări? O criză în cuplu, una financiară, 
o sarcină pierdută, moartea unui copil, moartea unuia dintre soți, un copil cu dizabilitate fizică sau 

psihică, un copil rebel și care nu mai vrea să audă de Dumnezeu și lista ar putea continua...  
Avem, sincer, două variante: prima e să ne răzvrătim, să ne supărăm pe Domnul și să punem întrebări 
de genul: "De ce? De ce eu trebuie să trec prin asta?"  Și a doua, care e cel mai greu de pus în practică, 
deși știm că e biblică, e cea în care punem credința în El înaintea realității din fața ochilor, și refu-
zăm să cârtim, fiind pe deplin convinși că nimic nu scapă de sub controlul și planul Lui pentru noi, 
chiar și atunci când nu înțelegem. 
Știți de ce cred că a doua e cea mai bună? Ca răspuns la această întrebare am să parafrazez câteva idei 
ale lui Zac Poonen, și anume: Cu cât suntem mai frânți de Dumnezeu, cu atât mai mult putem fi o bine-
cuvântare pentru alții, apoi să nu uităm că pâinea a fost doar o pâine până nu a fost frântă de Domnul, și 
astfel a hrănit o mulțime de oameni cu ea; vasul de alabastru a putut să fie o binecuvântare doar după ce 
a fost spart, iar din stâncă a ieșit apă, doar după ce Moise a lovit-o. Toate aceastea ne arată că frângerea 
e, de fapt, spre binele nostru, ea scoate la iveală adevăratul nostru potențial, dar cu condiția să rămânem 
lângă Tata și în mijlocul durerii și încercării. 
"Și poate că binecuvântarea/Curge prin stropii unei furtuni/Și vindecarea poate vine/Chiar prin ochii 
lăcrimând./Poate orice dezamăgire poartă o sete în ea/Ce lumea asta niciodată nu o poate sătura./Și 
poate-n fiecare plâns/Și-n nopți pustii și fără cânt/Este harul Tău ascuns..."   I.T. 

COLȚIȘORUL FAMILIEI  

Raiul care poate  

să înceapă  pe pământ!  

Le urăm 
„La mulți ani!” 

în umblarea cu  
Domnul celor care își 

serbează ziua de 
naștere săptămâna 

viitoare: 
 

| DUMINICĂ 18 SEPT. | 
Marinel Hora 

Timotei Asofronie  
 

| LUNI 19 SEPT. | 
Andreea Sandu 

Lucas Criste 
Marius Gheorghe 

Ovidiu Bogdan  
 

| MARȚI 20 SEPT. | 
Denisa Ban 

Florin Negoițescu  
 

| MIERCURI 21 SEPT. | 
Beniamin Dejeu 

Samuil Butar 
Sorin Streianu  

 
| JOI 22 SEPT. | 

Alexandru Guler 
Bogdan Benga 
Cornel Gruie 
Rebeca Babă 
Sem Aramă  

 
| VINERI 23 SEPT. | 

Filip Benga 
Filip Matei 

Flavius Cioagă 
Samuel Ursu  

 
| SÂMBĂTĂ 24 SEPT. | 

Adrian Mihăilă 
Beniamin Petran 

Daniel Roşu 
Daniela Popa 
Lucia Eremie 
Timeea Duma  

  
„El își va împlini dar 

planurile față de mine și 
va mai face și multe    
altele.” (Iov 23:14) 

UNIȚI  ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII 

Data căsătoriei  
 
18.06.2017 
 
Versetul familiei  
 
„Atunci lumina ta va răsări ca 
zorile, şi vindecarea ta va în-
colţi repede; neprihănirea ta îţi 
va merge înainte, şi slava Dom-
nului te va însoţi.”   
(Isaia 58:8) 
 
O experiență cu Domnul 
 
“Experiența cu Domnul cea 
mai minunată a fost când ne-a 
călăuzit pe amândoi, după naș-
terea din nou, să ne botezăm 
împreună, în aceeași zi, în luna 
iulie 2019.” De asemenea, Flo-
rin și Andreea se bucură de cele 
două fetiţe cu care Domnul i-a 
binecuvântat: Ariana Maria și 
Olivia Maria. 
 
Slujire în biserică 
 
“Slujim la Poarta Cerului împreună cu grupul de familii, ne bucurăm 
de părtășie la studiul Scripturii, vizite la bisericile locale din județ și 
slujire prin depunerea mărturiei.” 
 
Ocupație 
 
Florin este chimist, iar Andreea s-a dedicat în întregime creșterii celor 
două fetiţe. 
 
Motive de rugăciune 
 
“Ca motiv de rugăciune, am vrea să vă rugați ca Domnul să ne călău-
zească, să ne sfințească și să ne poarte de grijă până la final, când ne 
vom arăta înaintea Lui spre viața noastră veșnică, împreună, ca fami-
lie.” 
 
 
Astăzi și întreaga săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru familia     
Tudor, 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. 

 RECENZIE: „Rostul omului”, 
de A. W. Tozer 

 

 T ot timpul am recomandat A.W. Tozer. Am mai 
scris lucrul acesta și îl repet. Nu îl recomand 

pentru că am citit totul de la el, ci pentru că ceea ce am citit 
a fost scris foarte bine.  
 
 Care să fie, oare, rostul omului? Există cursuri, teorii, 
cărți care vorbesc de acest rost al omului, însă ideea lui 
Tozer este cea pe care merg și eu. Rostul omului este să 
fie un închinător. Omul să glorifice pe Creatorul său, să 
caute adevărul și să mențină un mod de viață care să aducă 
continuu închinare lui Dumnezeu. 
 
 Cam aceasta este schița întregii cărți: de la tragedia depravării umane, până la stilul 
de viață care să-L reprezinte pe Dumnezeu întru totul. Acum că am înțeles această idee 
generală, Tozer vine în ajutorul cititorului. Omul se întreabă deseori care este tiparul de 
închinare, sau mai bine spus: există un tipar anume? Desigur că teologul vine în ajutorul citi-
torului și răspunde acestei întrebări, plecând încă de la esența tuturor lucrurilor. 
 
 Apreciez la A.W. Tozer faptul că nu se dă înapoi „să pună punctul pe i”, vorba 
românului, în ceea ce înseamnă curățirea tuturor lucrurilor care sunt murdare. Desigur, nu îl 
apreciez doar pentru aceasta, deoarece dacă s-ar opri aici nu aș fi putut să îl citesc. Aprecierea 
mea se referă la faptul că el vede problema, dar vine și cu soluția, aducând un mesaj Cristo-
centric și plin de speranță. Într-o discuție pe care A.W. Tozer o avea cu un prieten, acesta i-a 
mărturisit că: „Ambiția mea e să-L iubesc pe Dumnezeu mai mult decât oricare altul din gen-
erația mea.” Când ai asemenea ambiție și o viață de închinare continuă, nu ai cum să nu trans-
miți mesaje din Cer pentru cei de pe pământ.  Flavius Avramescu, partascuhristos.ro 

„Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta  
pe mâna ta cea dreaptă.” (Psalmul 121:5) 

 
Astăzi, Îi mulțumim Domnului și ne rugăm pentru: 


