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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 48 
 
Duminică, 4 decembrie 

Luni, 5 decembrie 

Marți, 6 decembrie 

Miercuri, 7 decembrie 

Joi, 8 decembrie 

Vineri, 9 decembrie 

Sâmbătă, 10 decembrie 

NELU FILIP                 

EUSEBIU STĂNILĂ     

NELU MOISA 

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 

 

Vă stau la dispoziție pentru  
nevoile dvs. spirituale: 

COLECTIVUL DE REDACȚIE      
 
      

Teo Laze | Ildikó Trică | Andrada Popa | Alina Avram  

Alexandra Kardos | Roxana Guia | Christiana Ciochină 

Dani Ardelean | Dani Goagără 

 

1 Petru 1-2 

1 Petru 3-5 

2 Petru 1-3 

1 Ioan 1-3 

1 Ioan 4-5; 2 Ioan 1 

3 Ioan 1; Iuda 

Osea 1-4 

Să-I mulțumim 
Domnului pentru:  

 

  … micuții Ezra Rusu, Moise Co-
man și Așer Bogdan care în luna 
noiembrie au fost încredințați pe 

Brațul Tatălui! 

Creșterea lor să fie încununată cu sănătate 
și dorință, astfel ca la vremea potrivită să Îl 

recunoască pe Isus ca Domn și Stăpân    
peste viețile lor!   

... conferința de familii, care a 
avut loc în 26 noiembrie, 

și unde, împreună cu familiile bisericii,     
ne-am bucurat în părtășie și Cuvânt și am 

învățat că familia este mai mult decât       
ne-am imaginat, este darul lui Dumnezeu 

pentru noi, și Îi suntem veșnic                      
recunoscători!  

„Nu încetez să aduc mulţumiri pentru voi, 
când vă pomenesc în rugăciunile mele.” 

 (Efeseni 1:16)  

„Biblia este o carte care dezleagă cu vorbe 

simple cele mai adânci probleme care au  

frământat omenirea de când există, care  

dă răspunsuri copilului și se joacă cu 

înțelepciunea înțelepților.” (Fr. Bettex)  

 

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

PROGRAMUL BISERICII A 
m trecut prin multe necazuri, 
prin ape, foc și prin vǎi adânci. 
Mai devreme sau mai târziu ȋn 
viațǎ, toți putem sǎ afirmǎm 

asta. Am cǎutat rǎspunsuri, am cǎutat 
scop, explicații, și puterea de a merge 
ȋnainte. Credința noastrǎ ȋn Dumnezeu, 
care este bun și care nu face nimic care 
sǎ nu fie spre binele nostru și pentru noi, 
nu exclude ȋntrebǎrile, și nici nevoia 
noastrǎ de a ȋnțelege ce ni se ȋntâmplǎ. 

Uneori, Dumnezeu ne oferǎ rǎspunsurile 
pe care le așteptǎm și de care avem    
nevoie. Aceste rǎspunsuri ne sunt resur-
se, ca sǎ traversǎm cu bine ȋncercarea și       
necazul.  Uneori, chiar constatarea cǎ nu 
trebuie sǎ știm și sǎ ȋnțelegem totul ne 
este singurul rǎspuns, și atunci ȋncrede-
rea ȋn El ne este deplinǎ. Însǎ, indiferent 
de faptul cǎ avem rǎspunsuri sau nu, cǎ 
ȋnțelegem planul Lui sau nu, mai avem 
nevoie de ceva.  

Mai mult decât rǎspunsuri, avem nevoie 
de alinare. Dincolo de nevoia de ȋnțele-
gere, existǎ ȋn noi nevoia de mângâie-
re. Conștientizatǎ sau nu, această nevoie 
existǎ, și în multe momente, o depǎșește 
pe cea de a avea rǎspunsuri. 

Pentru mine, de multe ori, alinarea și 
mângâierea au venit chiar prin rǎspun-
surile le care mi le-a dat El ȋn diverse 
forme, prin promisiuni din Cuvânt 
sau prin promisiuni personale. Atribu-
irea unui scop ȋncercǎrii mele, credința 
ȋntr-un Dumnezeu suveran, care contro-
leazǎ totul și ȋncrederea ȋn Cel care mǎ 
iubește și are planuri perfecte pentru 
mine, mi-au fost ȋndeajuns.  

În ultima perioadǎ, ȋnsǎ, am resimțit   
puțin altfel lucrurile. Deși aveam nevoie 
de rǎspunsuri concrete cu privire la   
situația mea, nu le cǎutam neapǎrat pen-
tru cǎ ceea ce știam și știu despre    
Dumnezeu, despre Tatǎl meu, despre 
dragostea Lui pentru mine, despre voia 
Lui desǎvârșitǎ... era, și continuǎ sǎ fie 
bine ȋntipǎrit ȋn mintea mea. Toate ȋn-
cercǎrile de pânǎ acum, tot harul pri-
mit și Cuvântul Lui au sedimentat 
bine aceste aspecte.  

Deși erau multe necunoscute ȋncǎ, și nu 
ȋnțelegeam ȋn acel moment ceea ce se 
ȋntâmplǎ și cu ce scop, ceea ce știam la 
nivel rațional a fost mereu ȋndeajuns și 
ar fi trebuit sǎ fie de ajuns și acum.  

(continuare în pag. 3)  



 

 
 
 
 

"Bucuraţi-vă întotdeauna."  
– 1 Tesaloniceni 5:16   

 
 
 
 Dragii mei, pentru că tocmai am pășit în 
luna bucuriei, în luna cadourilor, în luna în care 
totul strălucește, Domnul ne pune o întreba-
re: Doar acum? Doar în decembrie? Oare doar 
acum trebuie să fim mai generoși, mai iubitori, 
mai plini de bucurie?  
 
 Deoarece Domnul ne pune practic o între-
bare retorică, răspunsul îl găsim, ca de altfel 
întotdeauna, în Cuvântul Său: "Bucuraţi-vă 
întotdeauna." – 1 Tesaloniceni 5:16. El folo-
sește un absolut: întotdeauna, și asta pentru 
că El ar trebui să fie bucuria noastră mereu, nu 
doar în decembrie, sau când Îi celebrăm Naște-
rea. Da, acelea sunt momente deosebite, dar sunt 
momente; El ne spune: întotdeauna. Și cred că 
aceasta se poate aplica și în familiile noastre: ne 
bucurăm de membrii ei doar de Sărbători, ne 
pasă doar atunci de ei, nu uităm să le facem 
cadouri, dar uităm în rest că ar trebui să ne bucu-
răm de ei întotdeauna și să le-o și arătăm, prin 
atitudinea și acțiunile noastre.  
 
 Aș vrea să închei prin a vă spune și modali-
tatea prin care putem să facem asta; este vorba 
tot de un îndemn al Tatălui, din Scriptură, un 
verset scurt și totuși plin de putere, un verset 
care conține din nou un absolut: "Rugaţi-vă 
neîncetat." – 1 Tesaloniceni 5:17   
         I. T.  

 

COLȚIȘORUL FAMILIEI  

Raiul care poate  
să înceapă pe pământ! 

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII 

„Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.” (Ioan 17:17) 

 

 

| DUMINICĂ 4 DEC. | 

Natanael Ungur 
Nicolae Ciobanu 

 

 

 
| LUNI 5 DEC. | 

Alin Dumitrescu 
Alina Rusu 

Cristina Martin 
Daniel Nedelcu 
Dumitru Marcu 
Giani Rândaşu 
Mario Rândaşu 

Sorana Blaj 
Ștefan Bardac 

 

 

 

 

 

 

| MARȚI 6 DEC. | 
Adrian Pușcașu 
David Gherasim 

Daniel Popa 
Petrișor Candreanu 

 
| MIERCURI 7 DEC. | 

Alma Hudema 
Angela Rus 

David  Velciov 
Noemy Gagiu 
Petru Priala 

 

 

 

| JOI 8 DEC. | 
Corina Raica 

Daniela Duma 
Eduard Bușan 
Hadasa Drăgoi 

 

| VINERI 9 DEC. | 
Ciprian Motica 
Damaris Stănilă 
Denis Bogdan 
Sara Gherasim 
Sefora Negru 
Traian Gagiu 

 

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: 

(continuare din pag. 1) 

Mai lipsea ceva, iar conștientizarea lipsei a 
fost rǎspunsul trimis din Cer de data aceasta. 
Mai mult decât rǎspunsuri aveam nevoie de 
alinare. Aveam nevoie de alinare, dar toți cei 
apropiați ȋmi ofereau rǎspunsuri.  

Am realizat atunci cǎ am fǎcut asta de cele 
mai multe ori și eu. Cu cele mai sincere și 
bune intenții am oferit, celor ȋncercați, mai 
mult rǎspunsuri decât mângǎiere.  

Am crezut cǎ mângâierea vine la pachet cu 
rǎspunsurile, dar nu e ȋntotdeauna așa.       
Mângǎierea vine și prin gesturi de dragoste, 
precum o ȋmbrǎțișare. Alinarea vine prin ex-
primarea realǎ a compasiunii pe care o simți 
fațǎ de cel ȋncercat. Sǎ plângi cu cel care 
plânge poate fi balsamul vindecǎtor de care e 
nevoie! 

Uneori, rǎspunsul trimis din cer suntem 
chiar noi. Mângâierea trimisǎ din Cer putem 
fi noi, prin toatǎ grija și dragostea manifestatǎ 
fațǎ de cineva. E voia lui Dumnezeu sǎ 
simțim cu aproapele nostru, sǎ iubim și sǎ ne 
dǎruim pe noi ȋnșine. Așadar, sǎ rǎmânem la 
ȋndemâna Domnului și fie ca El sǎ aducǎ 
vindecare, alinare și mângâiere și prin noi 
celor aflați ȋn nevoie, pentru cǎ uneori oame-
nii nu au nevoie doar de rǎspunsuri.      

 Mihaela Ţǎrmure 

 

| SÂMBĂTĂ 10 DEC. | 

Adina Neșiu 
Marius Marchis 
Ruben Muntean 
Seraya Velescu 

Teodor Rusu 
Damaris Boartăș 

 

„Noi nădăjduim în 
Tine. Fii ajutorul nostru 
în fiecare dimineață și 

izbăvirea noastră la 
vreme de nevoie!”  - 

Isaia 33:2 

 

Data căsătoriei  

26.08.2012  

 
Versetul familiei  

„Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!”  
Psalm 119:11  
 
O experiență cu Domnul 

Suntem mulțumitori pentru familia Coștoi și bucuroși să facem parte din 
trupul lui Hristos de la Poarta Cerului. Ei sunt o binecuvântare pentru biseri-
că dar, totodată, își trag seva din binecuvântările pe care Domnul le revarsă 
peste ei prin biserică. Iată ce spun chiar ei despre cum L-au văzut pe Dumnezeu la lucru în mod minunat în 
viețile lor: "La ultima prezentare, ne-am rugat împreună cu biserica pentru o locuință. Domnul a fost 
bun și ne-a dăruit o casă, care e o mare binecuvântare pentru familia noastră." Experiența lor este deo-
potrivă un motiv de încurajare, dar și de mulțumire. Dumnezeu să fie slăvit în toate! De asemenea, Florin 
și Sandi Îi sunt mulțumitori pentru fetița cu care Dumnezeu i-a binecuvântat: Amina (4 ani și 9 luni). 

 

Slujire în biserică 

Sandi slujește la liceeni, prin cântare sau prin articole scrise pentru buletinul duminical. Florin se bucură 
împreună cu biserica în cadrul serviciilor divine și se simte binecuvântat în comunitatea din care fac parte. 

 

Ocupație 

Florin este angajat al Poliției de Frontieră din Timișoara, iar Sandi este redactor la Radio Vocea Evangheliei 
Timișoara. 
 
Motive de rugăciune 

Familia Coștoi se roagă și ne cheamă să îi susținem în rugăciune: „Domnul să ne dea înțelepciune și putere 
ca să o creștem pe Amina în frică de Domnul, să ne mai dăruiască copii, iar ca familie să ne dea discer-
nământ și putere, ca să rămânem lipiți de El în orice vreme.” 
 
Astăzi și întreaga săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru familia Coștoi, aducând înaintea Domnului 
această familie binecuvântată. Domnul să Se îngrijească de toate nevoile lor aici pe pământ, şi să le fie ală-
turi la fiecare pas! El  să-i ajute să rămână o binecuvântare pentru cei din jur și pentru Biserică!         A.A. 

E voia lui Dumnezeu sǎ simțim cu 

aproapele nostru, sǎ iubim și  

sǎ ne dǎruim pe noi ȋnșine. 

„O, Doamne, pune-mi iubire și iertare în suflet! Învață-mă adevărata 
milă și bunătatea de a trece cu vederea greșelile celui de lângă mine! 

Domolește supărările acestei zile și vorbele-mi nedrepte, fă să mă 
văd pe mine însumi așa cum sunt cu adevărat, ajută-mă să-mi judec 
propriile reacții, și nu pe ale altora! Ajută-mă să-mi alung din inimă 

și amintirea mea toată ranchiuna, mânia și necazul! Chiar și când 
supărarea îmi este îndreptățită, potolește-mi simțămintele, trezind în 
mine milostenia și căința pentru partea mea de vină la păcatul lumii! 

Fie ca în această noapte și mereu să iert de o mie de ori și să fiu 
vrednică de Tine și să nu mă tem de judecata Ta, căci Tu ești cinstit 

și drept când ne ierți păcatele și ne cureți de toate nelegiurile”  
(Maica Alexandra – Principesa Ileana a României)  

RUGĂCIUNE 


