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Citim Biblia într-un an! 
 

SĂPTĂMÂNA 44 
 
Duminică, 6 noiembrie 

Luni, 7 noiembrie 

Marți, 8 noiembrie 

Miercuri, 9 noiembrie 

Joi, 10 noiembrie 

Vineri, 11 noiembrie 

Sâmbătă, 12 noiembrie 

NELU FILIP                 

EUSEBIU STĂNILĂ     

SANDU GULER 

RAUL DAMEAN           

BENIAMIN PROINEA 

CĂLIN MARTINCONI 

CIPRIAN MUNTEAN 

ELISEI URSAN  

FLORIN SILAGHI 

JANI KARDOS 

SORIN STREIANU 

| Luni |  
19:00 Tineret 
| Marți |  
18:00 Rugăciune 
| 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 | Christiana Ciochină 

Dani Ardelean | Dani Goagără 

 
Pentru materiale & sugestii: buletin.duminical@yahoo.com 

   

 

Evrei 8-10 

Evrei 11-13 

Iacov 1-2 

Iacov 3-5 

Ieremia 39-41 

Ieremia 42-45 

Ieremia 46-48 

Să-I mulțumim  
Domnului pentru:  

   … duminica studenților.  
Îi mulțumim Domnului pentru fiecare student 

care a venit în biserica noastră.  
 

  … botezul în apă, care a avut loc 
în ultima duminică din luna  

octombrie.  
15 suflete și-au predat viața Domnului și au 

promis să Îl urmeze neîncetat – să continuăm  
să-i susținem în rugăciune, ca împreună, să 

mergem spre Cer!  
 

   … sărbătoarea mulțumirii.  
În acest cadru special, cu inimile pline de 
recunostință, am stat înaintea Lui, și I-am 

spus: „MULȚUMESC!”  
 

„Mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu, 
prin Isus Hristos, pentru voi toți, căci credin-

ța voastră este vestită în toată lu-
mea.” (Romani 1:8) 

 
Dăruiește! 
 
Susține lucrarea din  
biserica Poarta Cerului!  
Pentru detalii,  
scanează codul QR alăturat. 

 
 

„Dacă ții Biblia deschisă, nu vei găsi 

închisă poarta cerului.” 

(Autor necunoscut)  

DACĂ AM ȘTI CE ÎNSEAMNĂ VIAȚA... 

am  mai și plânge cu cei ce 
plâng. Poate ne-am descălța 
de mândrie și de confort, și 
ne-am cere iertare, am      
mulțumi...  
 
Dacă am ști ce înseamnă 
viața, poate am trăi mai 
simplu și mai frumos. Am 
admira și-am privi oamenii în 
profunzimea lor, și nu i-am 
mai încadra în „frumoși” și 
„urâți” – i-am iubi. Poate     
n-am mai arunca cuvinte cu 
mai multe înțelesuri, poate    
n-am mai răni și poate nu         
ne-am mai permite un adevăr 
spus pe jumătate. Am înțele-
ge că buzele noastre dezli-
pesc cuvintele din noi, cuvin-
te care curăță, repară și con-
struiesc, sau murdăresc și 
rănesc. Nu i-am mai judeca 
pe alții, ci ne-am concentra 
puternic pe propria examina-

re, în lumina Cuvântului lui Dumnezeu.  
 
Dacă am ști ce înseamnă viața, poate am înțe-
lege că suntem aici pentru a pansa răni, a 
mângâia inimi, a ierta, a iubi și a binecu-
vânta. Am ști că cel mai important lucru este 
să fii cunoscut de singurul Dumnezeu Adevă-
rat, nu de o mulțime de oameni. Ei uită, se 
schimbă – dar Dumnezeu, niciodată! 
 
Dacă am ști ce înseamnă viața, poate ne-am 
ruga mai mult, iar viața noastră ar fi o în-
chinare continuă. Toate lucrurile le-am face 
ca pentru Domnul. Am înțelege că cel mai 
important e să ne cunoască singurul          
Dumnezeu și El să spună despre noi: „Bine, 
rob bun și credincios!”  

 

 Daria Alexandru 

  
Dacă am ști ce înseamnă 
viața, poate, totuși, ne-am 
pregăti pentru veșnicie. 
Poate nu ne-am mai per-
mite să pierdem timpul. 
„Timpul înseamnă bani” - 
spun unii, dar mi se pare 
ceva lipsit de inteligență 
să te folosești de timp 
doar pentru aici. Felul în 
care ți-ai petrecut timpul 
și cum l-ai investit va 
conta Acolo, nicidecum 
aici. 
 
Dacă am ști ce înseamnă 
viată, poate L-am arăta 
mai frumos pe Hristos 
altora. Poate am fi mai 
atenți la purtarea noastră, 
n-am mai regreta trecerea 
timpului și dorințele ne-
împlinite, și-am începe să 
trăim cu dorul după veșni-
cie, cu gândul că suntem tot mai aproape de 
cer, cu fiecare zi care trece. Nu ne-am mai 
război cu timpul, ci l-am privi ca fiind de par-
tea noastră. 
 
Dacă am ști ce înseamnă viața, poate am re-
nunța la noi și la visele noastre, care uneori 
sunt atât de absurde și nefolositoare, și am 
trăi și pentru alții. Am fi o mână pentru cel 
căzut, un picior pentru cel obosit, un ochi pen-
tru cel orb, un mijlocitor pentru cel căruia 
credința i-a slăbit. N-am mai investi atât de 
mult în nisipul mișcător al lumii, ci în modela-
rea caracterului nostru, în viața de rugăciune și 
în împodobirea cu adevăratele valori.  
 
Dacă am ști ce înseamnă viața, poate am 
zâmbi mai mult, poate am râde, ba chiar 

Trăiește pentru Hristos! (2 Corinteni 5:15) | Deziderat Poarta Cerului 2022 

„Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă! 
Tot ce faceți, să fie făcut cu dragoste!” (1 Corinteni 16:13-14) 
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PROGRAMUL BISERICII 



  

 

 
 
 
 
 

Data căsătoriei  
 
03.09.2022  
 
  Versetul familiei   
„De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele 
celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt che-
maţi după planul Său.” (Romani 8:28) 
 
   
O experiență cu Domnul 
 
Familia Kasznel este tânără, dar ei sunt conștienți că numai Dumnezeu 
este Cel ce îi ţine și le poartă de grijă. Iată ce mărturisesc chiar ei: „În 
toate am văzut mâna Lui. De la începutul relației noastre - cunoscân-
du-ne prin intermediul slujirii - până în acest moment, El ne-a binecu-
vântat cu tot ceea ce avem nevoie. Zi de zi ne-a fost alături, chiar dacă 
uneori ni se părea că nu mai putem înainta.” 

 

Slujire în biserică 

 „Dumnezeu ne-a binecuvântat 
cu mulți talanți, de aceea căutăm 
mereu să îi punem în negoț”. 
Debora slujește la Școala Dumi-
nicală, dar și în departamentul de 
primire al tineretului Poarta Ceru-
lui. Christi este implicat în depar-
tamentul media, slujind oriunde e 
nevoie și oricând. 

 
 
Motive de rugăciune 
 
Familia Kasznel ne cheamă să îi susținem în rugăciune pen-
tru dorințele lor. „Viața noastră pe pământ e scurtă, de aceea 
vrem să valorificăm timpul pentru El. Avem nevoie de susți-
nere în rugăciune pentru a lucra mai mult la lărgirea Împără-
ției Lui. Suntem conștienți că pentru a face aceasta, trebuie 
să ne dezvoltăm la fel de mult pe plan profesional. Ne rugăm 
pentru înțelepciune, uși deschise și călăuzire în toate. Dar, în 
final, voia Tatălui să se împlinească în viața noastră!” 
 
Astăzi și întreaga săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru 
familia Kasznel, 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  

Raiul care poate  

să înceapă pe pământ! 

 
 
 
 
 
 

„Vorbește, Doamne, căci robul Tău    
ascultă .” (1 Samuel 3:9b) 

 
 

D 
ragii mei, duminica aceasta aș vrea 
să vă îndemn să ne reconside-
răm prioritățile, să ne facem o auto-

evaluare, avându-L pe Domnul Isus ca 
model, poate în această dimineață, în mod 
special cu ocazia Cinei Domnului...  
Să încercăm să facem liniște în sufletele 
noastre, în mintea noastră, ca să Îi putem 
auzi vocea, ca să putem fi călăuziți de Ta-
tăl nostru, și mai apoi să-L lăsăm să Își 
facă lucrarea în viața noastră...  
 
El e aici, noi unde suntem? Îl mai auzim? 
Mai suntem interesați de ceea ce vrea să ne 
transmită? Sau totul a devenit ritualic în 
viața noastră, de la cele mai banale lucruri 
cotidiene, până la relația cu Tata, și nu ne 
mai prea mișcă nimic... doar pentru că — 
așa considerăm noi — nu se mai prea în-
tâmplă nimic spectaculos? Deși El lucrea-
ză mereu, chiar și atunci când poate pentru 
noi nu e vizibil.  
 
Ei bine, am o veste bună: azi am mai pri-
mit o șansă, e șansa zilei de azi, e șansa 
împăcării cu Domnul.  
 
 

Haideți să nu o lăsăm să treacă pe lângă 
noi și să ne pocăim în adevăratul sens al 
cuvântului, cu toată ființa!  
 
„Domnul Dumnezeul tău te va umple de 
bunătăţi, făcând să propăşească tot lucrul 
mâinilor tale, rodul trupului tău, rodul 
turmelor tale şi rodul pământului tău, 
căci Domnul Se va bucura din nou de 
fericirea ta, cum se bucura de fericirea 
părinţilor tăi, dacă vei asculta de glasul 
Domnului Dumnezeului tău, păzind po-
runcile şi rânduielile Lui, scrise în cartea 
aceasta a legii, dacă te vei întoarce la 
Domnul Dumnezeul tău din toată inima 
ta şi din tot sufletul tău .”   
(Deuteronomul 30:9-10)     
                                                                                                     
 I.T. 

UNIȚI  ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII 

„Să ştii, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumne-
zeu. El este un Dumnezeu credincios şi Îşi ţine legământul şi 
îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L 

iubesc şi păzesc poruncile Lui.”     

| DUMINICĂ 6 NOV. | 
Bianca Pielmuși 

Samuel Brehuescu  
 

| LUNI 7 NOV. | 
Elisei Grigoraș 
Sebastian Sima  

 
| MARȚI 8 NOV. | 

Alexandru Pusok 
Hanna Curea 
Irene Iudean  

 
| JOI 10 NOV. | 

Damaris Topîrcean 
Eunice Duma  

 
| VINERI 11 NOV. | 

Amos Guia   
 

| SÂMBĂTĂ 12 NOV. | 
Iulia Coman 

 
 

„Tu, Doamne, nu-mi 
vei opri îndurările 

Tale, ci bunătatea și 
credincioșia Ta mă 
vor păzi totdeau-

na.” (Psalmul 40:11) 
 
 

Le urăm 

„LA MULȚI ANI!”  
în umblarea cu  

Domnul celor care își 
serbează ziua de 

naștere săptămâna 
viitoare: 

Iartă-ne, Doamne, că prea am cedat atunci când ar fi trebuit să rămânem neclintiți! 
Ne-a fost frică. Am ținut prea mult la imaginea noastră, am făcut pe înțelepții. Pe moment, am 

uitat de Iosif și de Daniel, am uitat de exemplul suprem al Fiului Tău. Am crezut că va ieși bine, 
că oamenii vor aprecia gestul nostru. Abia acum realizăm că ne-am înșelat, ne-am amăgit  

pe noi înșine în mod lamentabil. 
Și pe ceilalți i-am dezamăgit. Puteam fi o mărturie, dar am ales să fim un prilej de poticnire.  

Puteam să Te arătăm pe Tine oamenilor, dar ne-am arătat pe noi, în goliciunea noastră           
spirituală. Am pierdut exact ceea ce am vrut să salvăm... 

Frustrați și apatici, am fi vrut să o luăm de la capăt. Am vrut să dăm ceasul istoriei înapoi, să  
retrăim presiunea, dar să învingem. Însă nu s-a mai putut. Înfrângerea încasată a devenit  

parte din noi… și atât. 
Acum, Doamne, în bunătatea Ta, iartă-ne! Luăm noi angajamente și sporim vigilența.  

Indiferent de costuri, vom rămâne verticali atunci când trebuie.  
Nu vrem să Te mai facem de rușine, Doamne!  

 

 www.coramdeo.ro 

RUGĂCIUNEA GENERAȚIEI MELE  
 

 

Astăzi, Îi mulțumim Domnului și ne rugăm pentru: 


