
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 

 

Citim Biblia într-un an! 
 

SĂPTĂMÂNA 45 
 
Duminică, 13 noiembrie 

Luni, 14 noiembrie 

Marți, 15 noiembrie 

Miercuri, 16 noiembrie 

Joi, 17 noiembrie 

Vineri, 18 noiembrie 

Sâmbătă, 19 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 

   

 

Ieremia 49-52 

Plângeri 1-2 

Plângeri 3-5 

Ezechiel 1-4 

Ezechiel 5-7 

Ezechiel 8-11 

Ezechiel 12-14 

Să ne rugăm  
pentru:  

   … frații și surorile care au plecat 
în misiune în Uganda. 

Domnul să fie cu ei, slujirea de acolo să fie 
făcută sub protecția și binecuvântarea divină, 

iar Duhul Sfânt să îi inspire în cuvintele și 
lucrările pe care le vor face.  

 
... roada Duhului Sfânt. 

Doamne, Te rugăm să ne ajuți ca, zi de zi, să 
trăim în ascultare de Tine, să înaintăm prin 
credință și să fim roditori. Ne dorim ca dra-
gostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, 
bunătatea, facerea de bine, credincioșia, 

blândețea și înfrânarea poftelor să fie parte 
din trăirea noastră, și să ne păstrăm inimile 
curate, în timp ce Tu lucrezi tot mai mult la 

prelucrarea noastră, ca să fim tot mai plăcuți 
înaintea Ta și a celor din jur.  

 
„Trăiască Domnul şi binecuvântată să fie 

Stânca mea! Înălţat să fie Dumnezeu, Stânca 
mântuirii mele!” 

 – 2 Samuel 22:47 

„Sunt încredințat ca Biblia e cu atât mai 

frumoasă, cu cât o citești mai mult.”  

(J. W. Goethe)  

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

PROGRAMUL BISERICII 

David știa ce înseamnă să Îl aștepți pe 
Dumnezeu. Înțelegea cum este atunci 
când te rogi și tot te rogi, și aștepți și tot 
aștepți. La un moment dat, a mărturisit: 
„Nu mai pot strigând, mi se usucă    
gâtlejul, mi se topesc ochii privind spre 
Dumnezeul meu” (Psalmul 69:3). În 
Psalmul 13, cererea lui e și mai exactă: 

Nu știm care sunt circumstanțele care    
l-au făcut pe David să pună la îndoială 
purtarea de grijă a lui Dumnezeu și pre-
zența Lui. Ar putea fi anii în care fugea 
de Saul, dar textul nu specifică nimic în 
legătură cu aceasta. Ceea ce știm este că 
David se simțea epuizat din punct de 
vedere fizic și spiritual.  
 
În rugăciunile lui Îi spunea Domnului 
tot ceea ce avea pe suflet. Vă încurajez 
și pe voi să faceți la fel. Lăsați cererile 
voastre să fie cunoscute înaintea lui 
Dumnezeu! Spuneți-I ce aveți pe inimă! 
El știe luptele, frustrările și dezamăgiri-
le voastre. Cred că unul dintre motivele 
pentru care Dumnezeu l-a numit pe 
David un om după inima Lui a fost tran-
sparența acestuia. David nu a ascuns 
nimic. Și... venea întotdeauna în fața lui 
Dumnezeu, pentru a-și mărturisi        
greșeala. David își începe rugăciunea cu 
o serie de întrebări și strigăte care vin 

„Până când, Doamne, mă vei 
uita neîncetat? Până când Îți vei 

ascunde Fața de mine? 
Până când voi avea sufletul plin 
de griji și inima plină de neca-
zuri în fiecare zi? Până când se 

va ridica vrăjmașul meu împotri-
va mea?” - Psalmul 13:1-2 

„Eu am încredere în bunătatea Ta, sunt 
cu inima veselă din pricina mântuirii 
Tale: cânt Domnului, căci mi-a făcut 

bine!” - Psalmul 13:5-6 

din adâncul inimii. Aproape că îl poți auzi oftând, 
închizându-și ochii și mărturisind: 
 
 
 
 
 

 Ron Moore, www.ecasacartii.ro 



 

 

Data căsătoriei  
 
07.04.2012 
 
 
Versetul familiei  
 
„(...) Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji 
Domnului.”  - Iosua 24:15b  
  
 
O experiență cu Domnul 
 
Familia Pascal recunoaște mâna Domnului în 
toate aspectele vieții lor. Dar vor să împărtășeas-
că cu noi o experiență specială: „Avem multe 
experiențe cu Dumnezeu, dar dorim să amintim una dintre ele. Ca orice familie, ne doream și 
noi o casă a noastră. Era un vis la care nu am renunțat, și am pornit spre el prin credință. 
Pandemia ne-a prins în plină construcție, și ne-am zis că sigur ne vom opri din orice lucrare. 
Dar atunci Dumnezeu Și-a arătat puterea și măreția mai mult decât ne puteam gândi, și doar 
cu ajutorul Lui am finalizat casa și ne-am mutat, tot în pandemie.” Dumnezeu a binecuvân-
tat familia Pascal cu 4 copilași: Noah, Desiree, Așer și Giulia.  

 

Ocupație 

Dana s-a dedicat în întregime creșterii copilașilor, și cum spun chiar ei: „Este soție și mămică 
full time”, iar Otto lucrează de acasă, pe partea de home studio și compoziții. 

 

Slujire în biserică 

„Suntem bucuroși să-L slujim pe Dumnezeu prin cântare, și ne dorim să fim o încurajare pen-
tru cei din jur.” 

 
Motive de rugăciune 
 
Familia Pascal ne cheamă să îi susținem în rugăciune pentru dorințele lor: „Dorim să fim un 
exemplu pentru copii și să-i creștem frumos pentru Cer; ne rugăm pentru sănătate, putere în 
slujire și ne dorim protecția divină peste casa și familia noastră.” 
 
Astăzi și întreaga săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru familia Pascal, aducând înain-
tea 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! 

 
 
 

Rodul  
 

În toamna sufletului tău  
Se-adună rodul vredniciei 

Se strânge tot ce-ai semănat, 
Prin rugăciune, dragoste, iubire. 

 
Se strâng și roadele pierzării,  

Minciuna, ura și trufia  
Se pune totul în cântar 

Să vezi și tu ce ai lucrat. 
 

Și astăzi se mai dă prilejul 
Să semeni, prin Cuvântul sfânt, 
Să-ntorci pe altul din pierzare 

Pe cel căzut să îl ridici. 
 

Și să înalți o rugăciune 
Precum Ilie a-nălțat, 

De a plouat în țara-aceea 
Și mult rod pământul a dat. 

 
Întinde-ți mâinile curate 

Prin munca ta cinstită azi, 
Roagă-L pe Domnul nemuririi 
Să ai un rod BUN ȘI CURAT. 

 
(Autor anonim) 

„Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi 
voi sfinţi în toată purtarea voastră.”  

– 1 Petru 1:15  
 
 

D 
ragii mei familiști, așa-i că am vrea să fim 
lumini? Lumini în familie, lumini în biseri-
că, la locul de muncă, în societate, oriunde 
mergem? Am vrea să știm cum să le vorbim 

oamenilor de Dumnezeu, cum să le împărtășim mo-
dul minunat în care El a lucrat în viața noastră, dar 
parcă ceva nu ne lasă?  
 
Cred că primul pas pe care trebuie să-l facem, e să ne 
sfințim noi înșine, să ne consolidăm relația cu Tata, 
să ne întoarcem la Sursă, și să-L lăsăm pe El să ne 
inunde ființele cu lumina Lui.  
 
Cu siguranță, schimbarea noastră nu va rămâne neob-
servată, iar oriunde vom fi, oamenii vor vedea o păr-
ticică din Cel care ne-a salvat și mântuit, și atunci 
vorbele noastre vor fi de prisos, fiindcă oamenii vor 
vrea singuri să știe ce ne face pe noi să reacționăm 
diferit în anumite circumstanțe care ar cere reacții 
mai dure sau firești! Haideți să răscumpărăm vremea 
și să începem de azi sfințirea!  
 
 „Și cine este sfânt 
să se sfinţească şi 
mai departe!”  
- Apocalipsa 22:11b
   
   
 I.T.                                                                     

UNIȚI  ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII 

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

iubesc şi păzesc poruncile Lui.”     
(Deuteronom 7:9) 

 
| LUNI 14 NOV. | 
Bogdan Hîrtie 
Elena Varga 
Oana Avram   

 
| MARȚI 15 NOV. | 
Maria Giurea 

 
| MIERCURI 16 NOV. | 

Oana Negruț 

 
| JOI 17 NOV. | 
Elena Râşcu 

Gabriel Lăpugean  
 

| VINERI 18 NOV. | 
Cristian Tuică 

 
| SÂMBĂTĂ 19 NOV. | 

Noemi Rusu 
Selia Vornicu 

Le urăm 

„LA MULȚI ANI!”  
în umblarea cu  

Domnul celor care își 
serbează ziua de 

naștere săptămâna 
viitoare: 

Astăzi, Îi mulțumim Domnului și ne rugăm pentru: 

„Binecuvântat să 
fie omul care se 

încrede în Domnul 
și a cărui nădejde 
este Domnul.” – 

Ieremia 17:7 


