
 

Vă stau la dispoziție pentru  
nevoile dvs. spirituale: 

   0745 306 431 

   0722 800 691 

   0734 539 044 

   0749 938 951 

   0724 700 470  

   0765 459 691 

   0767 320 559  

   0724 529 836 

   0737 176 997 

   0723 817 964  
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  PREZBITER 

  DIACON 
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  DIACON 
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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 46 
 
Duminică, 20 noiembrie 

Luni, 21 noiembrie 

Marți, 22 noiembrie 

Miercuri, 23 noiembrie 

Joi, 24 noiembrie 

Vineri, 25 noiembrie 

Sâmbătă, 26 noiembrie 

NELU FILIP                 

EUSEBIU STĂNILĂ     

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 

 
   

Ezechiel 15-17 

Ezechiel 18-21 

Ezechiel 22-24 

Ezechiel 25-28 

Ezechiel 29-31 

Ezechiel 32-35 

Ezechiel 36-38 

Să ne rugăm  
pentru:  

   … cei care susțin examenul de 
rezidențiat astăzi, 20 noiembrie. 

Domnul să le dea direcție și călăuzire. Duhul 
Domnului să le aducă aminte tot ceea ce au 

învățat, să îi ajute să fie cap, nu coadă.  
 

... călăuzire în viața de zi cu zi. 
Doamne, Tu știi că în fiecare zi suntem puși 
în fața deciziilor. Te rugăm, lasă călăuzirea 
Duhului Sfânt peste noi, și astfel să putem 

lua toate deciziile după voia Ta. 
 

„Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe 
care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va 
învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte 

de tot ce v-am spus Eu .” 
 (Ioan 14:26) 

„Fie ca orice om, tânăr sau bătrân, care 

dorește să fie sfânt, să aibă o atitudine de 

veghere sfântă în inima sa, și să-și păstreze 

Sfânta Scriptură în fața ochilor larg  

deschiși.” (C. H. Spurgeon)  

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

PROGRAMUL BISERICII 

„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 

„Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni,  
nu se va abate de la ea.” – Proverbe 22:6  

Copiii mei sunt adulți acum, unii având proprii 
lor copii. Ne-am distrat mult ca familie, și am 
multe amintiri minunate din perioada creșterii 
copiilor. Dar uitându-mă în urmă, cred că aș 
face diferit câteva lucruri. Așadar, le împărtă-
șesc în speranța că părinții mai tineri vor putea 
profita de ele și nu vor repeta unele greșeli pe 
care eu le-am făcut. Printre lucrurile pe care    
le-aș face diferit se numără: 
  
1. Nu aș fi atât de protectiv 
Nu aș încerca să-i feresc de orice fel de influen-
ță venită din lume. Părinții ar trebui să aibă 
grijă la ceea ce sunt expuși copiii lor, dar une-
ori putem deveni prea protectivi. I-am educat 
acasă, i-am împiedicat să practice sporturile din 
școli și nu am sărbătorit Halloween-ul. Nu i-am 
lăsat să se uite la anumite show-uri de televi-
ziune, fiindcă prezentau atitudini nepotrivite. În 
cele din urmă, am ajuns la concluzia că îți poți 
pune copilul într-o bulă și tot nu poți fi sigur că 

păcatul nu va încolți în inima sa. Eu și soția 
mea ne-am gândit că dacă vom face toate aces-
te lucruri, cu siguranță copiii noștri Îl vor urma 
pe Domnul. Acum, aș avea în vedere personali-
tatea fiecărui copil, în mod individual, iar 
aceasta ar fi cea mai bună formă de educație. 
Nu există altă metodă mai potrivită. Biblia 
poruncește taților să își crească pruncii în    
Legile și frica de Domnul. 
  
2. Aș accepta că nu sunt perfecți 
Aș încerca să nu le arăt că m-au dezamăgit sau 
surprins atunci când își mărturisesc păcatele. 
Chiar dacă am încercat să nu par surprins când 
unul dintre copii îmi mărturisea păcatul, au fost 
momente când am plecat capul sau am avut o 
expresie îndurerată, ceea ce cu siguranță nu i-a 
făcut să își dorească să se mai deschidă în fața 
mea.       
 

(continuare în pag. 3) 



 

 

 
 
 
 
 

Data căsătoriei  
10.06.2018  
 
Versetul familiei  
„Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice 
lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa 
lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu 
mulţumiri.” - Filipeni 4:6  
 
O experiență cu Domnul 
Familia Păstrăvanu recunoaște că viața lor 
este în totalitate în mâna Domnului.       
Dumnezeu i-a binecuvântat cu doi băieți 
speciali: Așer-Matei (2 ani) și Seth (4 luni).  
Iată cum a lucrat Domnul în dreptul lor: „Când am rămas însărcinată, perioada 
aceea a fost foarte grea. Am avut sarcină toxică, cu stări de greață cronice, nu 
reușeam să mănânc și să mă hidratez corespunzător, și din această cauză eram 
foarte des internată pentru a mi se   administra perfuzii.  
Deoarece începuse pandemia, am contactat din spital COVID, și a trebuit să fiu 
internată din nou. Însă de această dată a fost și mai greu. Am fost mutată mereu 
între spitalul de Boli Infecțioase și spitalul Bega. Am rămas pană la urmă la Bega, 
unde am stat închisă singură într-un salon. Îmi era foarte rău, atât din cauza sar-
cinii, cât și din cauza bolii. Nu mi se mai putea administra niciun fel de perfuzie, 
deoarece venele îmi erau sparte, iar mâinile erau foarte umflate și vinete.  
În tot acest timp, familia și biserica se rugau pentru mine. Deși eram copleșită de 
teamă și nu mai aveam nicio speranță că sarcina va decurge normal, sau că voi 
mai ieși din spital, mă rugam neîncetat. Citeam din Biblie și Domnul îmi vorbea. 
Iar cu 2 zile înainte de a ieși din spital, Domnul mi-a vorbit din Ioan 5, unde scrie: 
,,Scoală-te, ia-ți patul și umblă!... dar în ziua aceea era Sabat. Deci ziceau iudeii: 
Este zi de Sabat, nu-ți este îngăduit să-ți ridici patul”.  
Spre surprinderea mea, mi s-a făcut externarea chiar în Vinerea Mare. Medicii 
spuneau că voi ieși din spital abia după sărbători; totuși, de sărbători am fost 
acasă. Slăvit să fie Dumnezeu!  
A venit și ziua în care l-am născut pe Așer, un copil fericit - așa cum îi spune și 
numele. Însă s-a născut cu o problemă la ochișorul drept. Nu vede deloc cu el. Am 
fost la numeroși medici, chiar și în afara țării, însă toți ne-au spus că nu se poate 
face nimic deocamdată. Ar putea fi din cauza unui virus contactat în timpul sarci-
nii. Cu toate acestea, noi credem că Dumnezeu a îngăduit acest țepuș pentru a-Și 
face Numele de slavă în viața lui Așer, și pentru a I Se descoperi într-un mod 
personal.   
 
Motive de rugăciune 
Familia Păstrăvanu ne cheamă să îi susținem în rugăciune pentru dorințele lor. Cer 
de la Domnul sănătate pentru ei și copiii lor. Dar tot ei spun: „Ne dorim foarte 
mult ca familia noastră să fie strâns legată de Dumnezeu, să ne lăsăm călăuziți de 
Duhul Sfânt, și casa noastră să fie un colț de rai.” 
 
Astăzi și întreaga săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru familia Păstrăvanu, 
aducând înaintea Domnului această familie binecuvântată. Domnul să Se îngrijeas-
că 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.  

„Părinților, nu întărâtaţi pe copiii voştri,  
ca să nu-şi piardă nădejdea .” – Coloseni 3:21  

 
Dragii mei, azi, când în biserica noastră sunt aduși doi băieței scumpi 
pentru a primi binecuvântarea Domnului prin rugăciune, Tata mi-a pus 

pe inimă să abordez tema copiilor, și anume modul în care ne raportăm la ei, ca părinți. 
Din capul locului, vreau să menționez că nu e o chemare ușoară aceasta de a fi părinte, pentru că, la fel ca 
orice lucrare la care ne cheamă Domnul, presupune responsabilitate și constanță. Dar ați observat Cine ne-a 
chemat la această lucrare? Însuși Cel care a creat totul, Cel care are totul sub control... Tot ceea ce avem noi 
de făcut este să nu rupem legătura cu El, să fim constant în părtășie cu El, să Îl implicăm în fiecare zi pe care 
o petrecem cu cei mici, să le vorbim de El chiar de la o vârstă fragedă, și mai e ceva ce trebuie să facem    
mereu: să Îl rugăm să ne umple ființele de înțelepciune, calm și răbdare, și nu în ultimul rând, dragoste.  
Haideți să avem în minte mereu că și noi suntem copii, copiii Lui, și așa cum El are răbdare infinită cu noi, ne 
iartă mereu, Își dorește să Își petreacă timpul cu noi, la fel să facem și noi cu ai noștri copilași, și să încercăm 
să nu ne vărsăm frustrările în fața lor, ci să Îl reprezentăm cu onoare pe Tatăl nostru, pentru ca într-o zi, și ei 
să-L aleagă - și să o facă și datorită faptului că L-au văzut în noi.  
Vă provoc să nu lăsăm nicio zi să treacă fără să ne ascultăm copiii, să petrecem timp de calitate cu ei, dar să o 
facem fără să îi judecăm și criticăm, mai ales atunci când vin la noi cu diferite probleme, și de asemenea, să 
nu uităm să le „predăm” și lecția iertării, așa cum și Tata „ne-a predat-o” și încă o practică zilnic cu noi!  
Așa să ne ajute Domnul!  
 "Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!" – Matei 5:9    I. T.  
 

(continuare din prima pagină) 
  
3. Aș pune mai puțin accent pe etichetă 
Nu aș mai accentua într-atât manierele. E important 
pentru copii să învețe să spună: „Te rog” sau 
„Mulțumesc”, dar la multe dintre mesele noastre i-am 
deranjat în legătură cu manierele lor. Mă îndreptățeam 
spunând că: „Într-o zi, poate veți fi invitați la Casa 
Albă și vă veți simți stânjeniți dacă veți avea maniere 
nepotrivite la masă, cu președintele”.  
 
4. Încurajarea ar fi o prioritate 
Aș încerca să îi încurajez mai mult. Chiar dacă am 
încercat să îi încurajez, cred că mai mult i-am corectat. 
Acum aș inversa proporțiile celor două. 
  
5. Aș investi în ei ca adolescenți 
Aș încerca să îi fac să se deschidă și în perioada ado-
lescenței lor. Au fost momente când copiii noștri au 
trecut prin experiențe dureroase ca adolescenți și am 
fost mult prea dornic să le ofer sfaturi spirituale, în loc 
să îi ascult și să empatizez cu ei, încercând să înțeleg 
cu ce se confruntă.  
  
6. Le-aș oferi timp 
Aș încerca să nu pretind o schimbare imediată a atitu-
dinii lor. Chiar și acum, nu am mereu o atitudine potri-
vită, dar mă aștept ca ei să își schimbe comportamentul 
instantaneu. Nu aș face asta acum (sper). În plus, nu    
m-aș aștepta prea devreme la roade. Am pretins matu-
ritate și schimbare mult prea devreme. Credincioșii 
maturi sunt înceți la schimbare. Câteodată durează ani 
de zile până să fie vizibile roadele Duhului într-un 
adult, darămite în copiii noștri. 
  
7. M-aș opri din a-i judeca pe ceilalți părinți 
Asta nu are a face cu modul meu de a-mi crește copiii, 
dar nu i-aș judeca pe alți părinți. Câteodată, dacă un 
părinte avea probleme cu copilul lui, aș fi spus că sigur 
greșește cu ceva. Mai târziu, m-am văzut pus în postu-
ra unui astfel de părinte.  
 

 Mark Altrogge, edictumdei.org 

COLȚIȘORUL FAMILIEI  

Raiul care poate  

să înceapă pe pământ! 

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII 

„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi 
toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” - Deuteronom 7:9 

 

| DUMINICĂ 20 NOV. | 

Eunice Prata 

Marco Ban 

Miriam Fofiu 

 

| LUNI 21 NOV. | 
Cătălin Conea 

Daniela Filip 

David Mureșan 

Lara Dumitrescu 

Matias Brăescu 

Rebeca Mureșan 

Viorica Cotârlan 
 

| MARȚI 22 NOV. | 

Mărioara Mezei 

 
| MIERCURI 23 NOV. | 
Andrei Nicolaescu 

Evelyn Goagără 

Iosif Coman 

Nuria Avram 

Oliver Carcea 

 
| JOI 24 NOV. | 

Abigael Bogdan 

Nicolae Popa 

Nicoleta Coșa 

Sofia Cherteș 

Traian Popa  

 

| VINERI 25 NOV. | 

Lavinia Czirtye 

Marc Emanuel 

 

| SÂMBĂTĂ 26 NOV. | 

Claudiu Ardelean 

Le urăm 
„LA MULȚI ANI!”  

în umblarea cu  
Domnul celor care își 
serbează ziua de naș-

tere săptămâna 
viitoare: 

Astăzi, Îi mulțumim Domnului și ne rugăm pentru: 

„Voi cânta Domnului 
cât voi trăi, voi lăuda 
pe Dumnezeul meu 

cât voi fi!”  
- Ps.104:33  

Ce înseamnă numele  

copilului meu? 
EZRA Rusu 
 
Ezra - Nume de origine 
ebraică, având semnifica-
ția de „ajutor”, 
„salvator”. În Biblie, 
Ezra este una din cărțile 
Vechiului Testament, 
carte care poartă numele 
autorului. Ezra a fost 
scriitor și preot în timpul 
exilului evreilor din    
Babilon. El a încercat să 
îndrepte inima poporului ales spre Dumnezeu 
și spre Legea Sa.  
 
MOISE Coman 
 
Moise - Nume evreiesc 
cu semnificația de 
„salvator”, derivat    
dintr-un cuvânt egiptean 
tradus prin cuvântul 
„fiu”. În Vechiul      
Testament, Moise a fost 
un bărbat folosit de      
Dumnezeu cu putere, el 
fiind omul care a condus 
poporul evreu spre eliberarea de sub robia 
egipteană, a primit cele 10 porunci de la    
Dumnezeu, și e considerat primul lider al 
evreilor, conducându-i timp de 40 de ani spre 
Țara Promisă.  
 
 
Domnul să vă binecuvânteze neîncetat, iar când veți 
creşte mari, să vă ajute să dobândiți cel mai frumos 
nume, acela de „Copil de Dumnezeu”!   A.P.  


