Citim Biblia într-un an!
SĂPTĂMÂNA 41
Duminică, 16 octombrie
Luni, 17 octombrie
Marți, 18 octombrie
Miercuri, 19 octombrie
Joi, 20 octombrie
Vineri, 21 octombrie
Sâmbătă, 22 octombrie

Isaia 36-39
Isaia 40-44
Isaia 45-48
Isaia 49-53
Isaia 54-57
Isaia 58-61
Isaia 62-66

Să ne rugăm pentru:
 seniorii bisericii.
Domnul să îi întărească și să-i binecuvânteze cu
pace și cu sănătate în trup!
 putere să facem lucrarea Lui.
Dumnezeu să ne împuternicească, iar noi să
rămânem credincioși lucrării Lui, și să Îl slujim
indiferent de circumstanțe!
„Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca
să căpătăm o inimă înţeleaptă!”
(Psalmii 90:12)

„În singurătatea unei odăițe, în liniștea nopții,
pe patul de suferință, în fața morții, pretutindeni
Sfânta Scriptură stă alături de noi: cuvintele ei
vindecă și alină, îndreaptă și îndrumă, întăresc
și dau îndemn spre tot ce e bun.” (W. Gladstone)
Vă stau la dispoziție pentru
nevoile dvs. spirituale:
PASTOR

NELU FILIP

0745 306 431

PASTOR

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
| Luni |

19:00 Tineret
| Marți |
18:00 Rugăciune
| Miercuri |
19:00 Cateheză

La finalul lunii octombrie va avea loc un
botz nou-testamentar. Lista de candidați
este încă deschisă. Dacă dorești să faci
acest pas, ia legătura cu fr. Eusebiu
Stănilă (0722 800 691), ca să primești
mai multe detalii.
ANUNȚ

| Joi |

18:00 Studiu biblic
| Vineri |
18:00 Liceeni
| Duminică |
09:00 & 18:00
Servicii divine

COLECTIVUL DE REDACȚIE
Teo Laze | Ildikó Trică | Andrada Popa | Alina Avram
Alexandra Kardos | Roxana Guia | Dani Ardelean
Pentru materiale & sugestii: buletin.duminical@yahoo.com

În 22 octombrie, de la ora 17, vă așteptăm cu
bucurie la părtășie cu familiile bisericii Poarta
Cerului, în cadrul întâlnirii lunare, unde vom
avea ocazia să ne cunoaștem mai bine pastorul,
și tocmai de aceea, invitat special va fi fratele
pastor Nelu Filip! Copiii vor avea un timp
binecuvântat, cu activități specifice vârstei lor,
alături de surorile din biserică care se vor ocupa
de ei! Vă rugăm să confirmați prezența pe
grupul de Whatsapp al bisericii, sau la nr.
0734539044 - Raul Damean.
Sunteți așteptați cu mult drag!

„Şi, dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, Îl vei găsi, dacă-L vei căuta din toată inima ta şi din tot sufletul tău.” (Deuteronomul 4:29)

D

eseori se întâmplă să găsim printre nucile bune și unele care doar au o înfățișare impecabilă, însă în interior sunt fără miez. Asemenea nucilor, întâlnim și oameni de acest fel:
oameni care par impecabili, fără nicio cicatrice, însă în spatele zâmbetului, oare ce se ascunde? Oameni implicați, cu carismă, nelipsiți poate de la slujbe, însă cine le cunoaște glasul
inimii? Oameni cu o formă de evlavie, oameni care excelează în ale bisericii, însă acasă...?
Prea mult poate căutăm să aranjăm fațada, dar interiorul... cu miezul ce facem? Mărșăluim în
goana vorbelor, a bârfelor, a noutăților, și cu miezul ce facem? Ne împodobim casele, dar de
suflete uităm. Ne încorsetăm în cochilia impresiilor și a imaginii, găsindu-ne mai degrabă
interesați de părerile oamenilor decât părerea lui Dumnezeu.
Nu mai e timp pentru ignorarea aspectelor care contează, învelișul exclusiv nu e de niciun
folos! Valoarea transcede exteriorul! Degeaba frumusețe în afară, și cu dezordine în interior.
Fie să avem viețile îmbelșugate de roadele Duhului; să fim plini de El și să aducem tot mai
mult rod! Nu din motive egoiste, ci să-L căutăm pe Dumnezeu din toată inima, iar atunci interiorul va radia înspre exterior numai frumusețe!
 Miriam Guia

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII
„Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată
Legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta,
nici la stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face.”
(Iosua 1:7)
Astăzi, Îi mulțumim Domnului și ne rugăm pentru:

Le urăm
„La mulți ani!”

în umblarea cu
Domnul celor care își
serbează ziua de naștere
săptămâna viitoare:
| DUMINICĂ 16 OCT. |

Data căsătoriei
11.05.2013
Versetul familiei
„Domnul este lumina şi
mântuirea mea: de cine
să mă tem? Domnul
este sprijinitorul vieţii
mele: de cine să-mi fie
frică? Nădăjduieşte în
Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima şi
nădăjduieşte în
Domnul!”
(Psalmul 27:1&14)
O experiență cu Domnul
„Anul acesta doream să plecăm în concediu, dar neavând toate resursele
financiare, ne gândeam că ne va fi foarte greu la întoarcere. Însă noi
eram hotărâți să mergem în concediu! Dar, ca printr-o minune, chiar cu
puțin timp înainte de a pleca, Dumnezeu ne-a binecuvântat financiar
într-un mod neașteptat, astfel încât am fost asigurați cu banii necesari!
Dumnezeu e bun, și El poartă de grijă copiilor Săi într-un mod admirabil!
Slujire în biserică
Dumnezeu binecuvântează lucrarea Sa prin slujirea lui Emil prin cântare, în departamentul de laudă și închinare. Ana este alături de el și ajută
la lucrarea cu copiii, la sunet, precum și în alte lucrări unde sunt solicitați.
Motive de rugăciune
Familia Cuc ne cheamă să îi susținem în rugăciune pentru dorințele lor.
Ei își doresc să rămână credincioși Domnului toată viața lor. De asemenea, se roagă și pentru ca toți cei dragi ai lor să vină pe calea Domnului. Astfel, ne cheamă să mijlocim pentru mântuirea celor dragi ai lor.
Și își mai doresc ceva: Dumnezeu să îi binecuvânteze cu copii! Așa să
facă Dumnezeu și să le asculte rugăciunile!
Astăzi și întreaga săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru familia
Cuc, 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.

Adina Damean
Ariana Cherteș
Așer Păstrăvaru
Emil Cuc
George Buta
Melissa Trăuşan
| LUNI 17 OCT. |

Adela Beuca
Adriana Rus
Camelia Crăciun
Eva Martin
Flavius Florea
| MARȚI 18 OCT. |

Alice Chiş
Flavius Roșca
Mariana Boru
Marius Petroescu
Silvia Ficiu
| MIERCURI 19 OCT. |

Aurora Roşu
Matthias Pașcalău
Octavian Lele
Radu Cunțan
Ramona Petrovici
Samuel Giuchici
| JOI 20 OCT. |

Gheorghe Gheleşel
| VINERI 21 OCT. |

Ana Todosiu
Emanuela Jurca
| SÂMBĂTĂ 22 OCT. |

Daniela Stan
Isac Sabou
Jessica Beldean
Daniel Rus

"Toate cărările Domnului sunt îndurare şi credincioşie pentru cei ce
păzesc legământul şi
poruncile Lui. "
– Psalmii 25:10

RECENZIE: „Călătoria creștinului”
de John Bunyan
Un om simplu. Un tinichigiu. O întoarcere frumoasă spre Dumnezeu. „Hăruit” pentru a-și înțelege chemarea. Închis din cauza credinței. Un
dar extraordinar de vorbire. Vorbind despre el, un
renumit teolog îi spunea împăratului de pe vremea
aceea că ar da toată știința lui în schimbului acestui dar de vorbire. Rezum totul la numele autorului: John Bunyan.
Cartea de față este tradusă în peste 120 de limbi și
este răspândită peste tot prin lume. Nu este o carte
ușoară, dar fiecare capitol duce cititorul într-o
stare de meditație și de autoanaliză.
Poate că nu ai curajul să o începi atunci când o
vezi ca fiind o carte de peste 360 de pagini, însă
aceasta cuprinde două părți strâns legate între ele.
Totuși, întreaga acțiune a cărții, prezentată majoritar ca o povestire în ramă, îmbinată foarte mult
cu dialogul, ține cititorul captivat.
Însuși cititorul se poate regăsi printre personajele
acestei cărți. Nu sunt personaje pur și simplu, ci
sunt tipologii de oameni. De la Creștinul, Inimosul și Plin-de-nădejde, până la Fricosul, Rușine
și Înțeleptul-Lumii, toți aceștia și mulți alții vor
oglindi într-un mod direct atitudinile și trăirile
avute în tot ceea ce înseamnă umblarea omului
înspre Împărăția lui Dumnezeu.
Dincolo de personaje, ne oprim și asupra locurilor
pe care le traversăm deseori în viață. Fie că vor-

bim de o plecare din Cetatea
Pierzării, Urcarea Muntelui
Greutăților sau
coborâtul
în
Valea Umbrei
Morții,
pe
parcursul călătoriei, vedem cum Creștinul și ceilalți participanți la călătorie sunt foarte fermi în
umblarea lor. Personajele știu că pentru o finalizare bună a călătoriei, trebuie să ajungă prin toate
punctele, urmând întru totul locațiile cheie, cum
ar fi Poarta cea Strâmtă. Numai așa, destinația
(Cetatea Cerească) va fi atinsă.
Cartea aceasta este scrisă chiar în perioada detenției, și eu aș numi-o Visul lui Bunyan, deoarece
întregul rezultat tipărit a fost inițial un vis, după
cum autorul ni-l prezintă. Un vis care are o
transpunere extraordinară în realitate.
După cum deseori fac acest lucru, mai jos voi
lăsa două idei pe care le-am subliniat în carte:
„…dacă nu arde harul în inimile noastre, nu va
exista în noi nicio lumină adevărată a vieții.”
„Sufletul care nu suspină decât după bunuri temeinice / Rabdă un chin fără milă din partea
lumii și a lanțurilor ei.”
 Flavius Avramescu, partascuhristos.ro

"Mă bucur în Domnul şi sufletul meu
este plin de veselie în Dumnezeul meu,
căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii,
m-a acoperit cu mantaua izbăvirii,
ca pe un mire împodobit cu o cunună
împărătească şi ca o mireasă
împodobită cu sculele ei." – (Isaia 61:10)

COLȚIȘORUL FAMILIEI

Raiul care poate
să înceapă pe pământ!

Dragii mei familiști și toți cei din marea familie a lui Hristos, în biserica noastră va avea loc în curând
un botez nou-testamentar. Cum ne raportăm noi la acest eveniment? E doar un alt eveniment din
biserică, sau are o semnificație specială pentru noi? Pentru cei care au avut deja parte de acest botez,
fiecare eveniment de acest gen ar trebui să fie o aducere aminte plăcută, profundă, și de asemenea, însoțită de mulțumiri la adresa Domnului, și poate mai mult, o reînnoire a promisiunii și a legământului făcut
atunci nu cu oricine, ci cu Însuși Creatorul Universului; El Și-a ținut promisiunea făcută în acea zi, oare
noi am făcut la fel? Mai mult, noi, cei care am încheiat legământ cu Tatăl și beneficiem din plin de tot
ceea ce ne oferă, ar trebui să fim primii care se roagă pentru cei care urmează acum să facă acest pas,
pentru că cine mai mult ca noi știe mai bine ce înseamnă perioada premergătoare zilei botezului? Ispite,
împotriviri, ezitări, dubii - diavolul luptă din toate puterile - dar noi știm că Domnul e mult mai puternic
și rugăciunile noastre pentru candidații la botez nu vor rămâne neascultate. Să încercăm, dar, în aceste
câteva zile care au mai rămas până atunci, să-i purtăm în rugile noastre, dar să ne rugăm așa cum am
face-o pentru noi înșine! Ajută-ne, Tată!
"Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos." – (Galateni 6:2)
 I.T.

