
 

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  

  PASTOR  

  PASTOR 

  PREZBITER 

  DIACON 

  DIACON 

  DIACON 

  DIACON 

  DIACON 

  DIACON 

  DIACON 

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 47 
 
Duminică, 27 noiembrie 

Luni, 28 noiembrie 

Marți, 29 noiembrie 

Miercuri, 30 noiembrie 

Joi, 1 decembrie 

Vineri, 2 decembrie 

Sâmbătă, 3 decembrie 

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 39-42 

Ezechiel 43-45 

Ezechiel 46-48 

Daniel 1-3 

Daniel 4-6 

Daniel 7-9 

Daniel 10-12 

Să ne rugăm  
pentru:  

 

   … micuțul Așer Bogdan, care este 
adus astăzi la binecuvântare.  

Iubirea lui Dumnezeu să strălucească prin el, să 
fie un om al credinței, care Îl caută pe Domnul 

la fiecare pas.  

... copilașii din biserica noastră. 
Traversăm o perioadă tipică răcelilor și bolilor, 
dar noi credem că Domnul nostru ne poate păzi 
de orice rău. În Numele Domnului rostim sănă-
tate peste copiii noștri și credem că trupurile lor 

firave nu vor fi atinse de nicio boală! 

... vindecarea bolnavilor. 
Știm că Domnul este medicul suprem, și ne 

rugăm ca El să Se atingă de bolnavii din popo-
rul Său! Mâna Lui să Se atingă de toate rănile, 
iar noi să avem credință și să mărturisim lumii 

minunile Sale!  
 

„Doamne Dumnezeule, eu am strigat că-
tre Tine, şi Tu m-ai vindecat.” 

 (Psalmul 30:2) 

„Biblia! O carte într-adevăr cum nu e alta. 

Urâtă și prigonită, ca nicio altă carte, ea          

totuși e indestructibilă. Ea e, în același timp, 

și disprețuită, și venerată, luată în râs și foarte 

stimată, declarată moartă și totuși plină de 

viață.” (Fr. Bettex)  

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

PROGRAMUL BISERICII 

„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 

 U nii creștini numesc aceasta 
„acord în rugăciune”.    
Ești foarte binecuvântat 
dacă ai un frate sau o soră 

devotată, cu care să te rogi. Într-adevăr, 
cei mai puternici mijlocitori pe care i-am 
cunoscut veneau în echipă de doi sau 
trei. 
 
 Locul unde acest fel de rugăciune 
se manifestă în cel mai puternic mod 
este acasă. Eu și soția mea, Gwen, ne 
rugăm împreună zilnic, și cred că aceasta 
ne ține familia împreună. Ne-am rugat 
pentru fiecare dintre copiii noștri de-a 
lungul anilor, ca nici unul dintre ei să nu 
fie pierdut. Ne-am rugat pentru           
prieteniile și relațiile lor și pentru viitorii 
lor parteneri de viață, și acum facem la 
fel    pentru nepoții noștri. 
 
 Foarte puține familii creștine își fac 
timp pentru rugăciune acasă. Personal, 
pot să mărturisesc că sunt astăzi în slujire 
datorită puterii rugăciunii de familie. 
Când eram copil, în fiecare zi, indiferent 

pe unde ne jucam eu, frații și surorile 
mele, fie că era în fața casei sau în stradă, 
mama mea ieșea în pragul ușii și ne    
striga: „David, Jerry,  Juanita, Ruth, e    
timpul de rugăciune!” (Fratele meu, 
Don, nu era născut încă.) 
 
 Toți vecinii știau despre timpul de 
rugăciune al familiei noastre. Uneori 
uram când auzeam chemarea aceea, și 
gemeam și cârteam din cauza asta. Dar în 
acele timpuri de rugăciune se întâmpla 
ceva nemaipomenit, deoarece Duhul 
Sfânt lucra în familia noastră și ne         
atingea sufletele.  
 
 Poate nu te vezi în stare să ții o   
rugăciune în familie. Poate că ai un soț 
sau soție care nu cooperează, sau un   
copil răzvrătit. Dragul meu, nu contează 
cine alege să nu se implice, căci tu     
oricum poți să intri în bucătărie, să-ți 
pleci capul și să te rogi. Aceasta va servi 
ca timp de rugăciune în casa ta, și fiecare 
membru al familiei va ști asta. 

 

 David Wilkerson, resursecrestine.ro  

„Vă mai spun iarăși, că, dacă 
doi dintre voi se învoiesc pe 

pământ să ceară un lucru oare-
care, le va fi dat de Tatăl Meu 

care este în ceruri.”  
(Matei 18:19)  



 

 

 
 
 
 
 

Data căsătoriei  

21.05.2011  

 

Versetul familiei  

„Bunătăţile Domnului nu s-au 
sfârşit, îndurările Lui nu sunt la 
capăt, ci se înnoiesc în fiecare  
dimineață. Şi credincioşia Ta este 
atât de  mare!”  

(Plângeri 3:22-23) 
 
O experiență cu Domnul 

Familia Bogdan se încrede din toată inima în Domnul și fac din El susținătorul 
și deschizătorul lor de drumuri.  

Iată cum declară chiar ei: „De când ne-am căsătorit și până în prezent, am 
văzut mâna Domnului peste noi în fiecare zi. Am fost binecuvântați și protejați 
mereu, cu toții, atât în încercări, cât și în binecuvântări. Experiențe ar fi multe 
și cu noi, părinții, dar mai ales cu copiii. De atâtea ori i-a păzit Dumnezeu pe 
copii de felurite încercări, încât nu avem cum să Îi mulțumim îndeajuns!  

Chiar ultima experiență a fost cu Așer, care s-a născut prematur, dar am văzut 
bunătatea și dragostea lui Dumnezeu prin faptul că nu a lăsat să i se întâmple 
nimic rău, și este bine și sănătos! Îi mulțumim Domnului pentru sănătate și 
pentru tot ceea ce am primit de la El până acum, pentru dragostea pe care Și-o 
arată în fiecare zi, și pentru harul de a fi părinți.” Iată ce spun ei despre harul 
de a fi părinți: „Domnul ne-a binecuvântat cu patru COMORI:                   
Abigael (9 ani), Amos (6 ani), Abel (2 ani) și Așer (2 luni).”  

 

Slujire în biserică 

„Cu bucurie ne-am pus în slujba Domnului în biserică, Ovi cântând la trompe-
tă în trupa de instrumentiști, iar Lucy în corul bisericii.” 

 

Ocupație 

În viaţa de zi cu zi, Ovi este frigotehnist, iar Lucy se ocupă de creșterea copii-
lor.  

 
Motive de rugăciune 

Familia Bogdan se roagă si ne cheamă să îi susținem în rugăciune: „În aceste 
vremuri grele protecția Domnului să fie peste noi, Domnul să ne dea înțelep-
ciune și călăuzire, ca să știm cum să ne creștem copiii în sfințenie și frică de 
El, să ne întărească credința, și să pună în noi dorință și pasiune pentru     
Cuvântul Lui.” 

 
Astăzi și întreaga săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru familia Bog-
dan, aducând înaintea Domnului această familie binecuvântată. Dmnul 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. 

„Scăparea celor neprihăniți vine de la Domnul; El este 
ocrotitorul lor la vremea necazului .” – Psalmii 37:39  

 
Dragii mei, rubrica de azi se adresează celor care trec 
prin  „vale” ... o  „vale”  care doare, dar care e atât de 
necesară în procesul transformării noastre, în drumul nos-
tru spre El! Domnul vrea azi să vă încurajeze, să vă asigu-
re de dragostea și suveranitatea Lui: nu deznădăjduiți, și să 
nu credeți nicio clipă că v-a uitat sau că vă pedepsește, ci 
dimpotrivă, vă trece pe aici pentru a vă arăta suveranitatea 
și măreția Lui, și de ce nu, minunile Lui. Mai mult, El se 
folosește de valea voastră pentru a se face cunoscut și 
altora. Ceea ce putem face atunci când trecem prin vale 
este să ne întoarcem către Domnul, să nu renunțăm la 
părtășia cu El, să ne vărsăm sufletul în fața Lui, fără însă  
a-I cere socoteală, și de asemenea, să-I predăm povara 
noastră. 
Închei prin a spune că ceea ce e trebuie să avem în vedere 
în vale este imaginea muntelui pe care am fost ultima dată, 
acolo unde tot Dumnezeu ne-a adus... și nu mă refer acum 
la un munte fizic, ci la unul spiritual, la binecuvântările de 
care am avut parte... Oare nu e Dumnezeu Același?  
 
Mâna Lui cea tare, ce te-a ţinut sus pe munte, 
Tot ea te va ţine, şi-n văile adânci! 
Dumnezeul ce-ţi pune, bucurie în suflet, 
Tot El îţi va şterge, lacrima atunci când plângi! 
 
„Domnul deschide ochii orbilor; Domnul îndreaptă pe 
cei încovoiați; Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi.”  
(Psalmii 146:8)                                                 I. T.  

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII 

„Tu îmi dai scutul mântuirii Tale, şi ajung mare prin bunătatea Ta.”  
(Deuteronom 7:9) 

 

| DUMINICĂ 27 NOV. | 

Daria Rus 

Emanuel Sărăcuți 

 

| LUNI 28 NOV. | 
Lidia Rus 

Phillip Pielmuși 

 

| MARȚI 29 NOV. | 

Andrei Muntean 

Dorina Giuchici 

Simion Cercelaru 

 
| MIERCURI 30 NOV. | 

Alexis  Silaghi 

Dalecia Boartăș  

 
| JOI 1 DEC. | 
Alex Duma 

Anca Dedan 

Caleb Pantea 

Daniel Cioara 

Ezra Guia 

 

| VINERI 2 DEC. | 

Andreea Chifa 

Gusti Iacob 

Lucian  Guia 

Patricia Stupar 

Rahela Ciobanu 

 

| SÂMBĂTĂ 3 DEC. | 

Crăciunel Zlătaru 

Debora Boartăș 

Matei Beldean 

Raul Gherasim 

Levi Pană 

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: 

„Încredințează-ți 
soarta în mâna    

Domnului, încrede-te 
în El și El va lucra!”  

- Psalmul 37: 5 

 

Ce înseamnă numele  

copilului meu? 
 

AȘER  

Bogdan 
 
 
 

 
 

Așer - Nume 
de origine 
ebraică, având 
semnificația 
„fericit”.       
În Biblie, Așer 
este al optulea 
fiu al lui  
Iacov și Zilpa,  
roaba Leei. 
 
 

 

Domnul să te binecuvânteze în fiecare zi, 
Așer, și să te ajute să experimentezi acea 

fericire de a fi copilul Lui.  A.P.  

 

 

 În perioada 1-25 decembrie, vrem să ne pregătim    

inimile pentru sărbătoarea Naşterii lui Isus. Vă recoman-

dăm să citiți un devoțional practic, conceput de Eva Postola-

che și Ana-Maria Pustan. Fiecare devoțional cuprinde un text 

biblic, o meditaţie, o invitaţie la reflectare personală, loc  

pentru notiţe şi răspunsuri la întrebări.   

Devoționalul e gratuit, și poate fi  

descărcat pe site-ul www.ishatoday.ro,  

secțiunea „Shop”. Scanează codul QR  

alăturat și vei fi redirecționat pe site.  

COLȚIȘORUL FAMILIEI  

Raiul care poate  

să înceapă pe pământ! 

 


