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Citim Biblia într-un an! 
 

SĂPTĂMÂNA 49 
 
Duminică, 11 decembrie 

Luni, 12 decembrie 

Marți, 13 decembrie 

Miercuri, 14 decembrie 

Joi, 15 decembrie 

Vineri, 16 decembrie 

Sâmbătă, 17 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 

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

 

 
   

Osea 5-7 

Osea 8-11 

Osea 12-14 

Ioel 1-3 

Amos 1-3 

Amos 4-6 

Amos 7-9; Obadia 1 

 Să ne rugăm pentru: 

„… Fericiți cei care sunt în stare să  

deschidă poarta și să meargă cu  

hotărâre pe calea arătată de  

ea.” (George Gordon Byron )  

 

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

PROGRAMUL BISERICII 

 Într-o zi ca astăzi, cu 17 ani în urmă, s-a născut Biserica Poarta Cerului. Îmi aduc 
așa de bine aminte de ziua aceea. O mulțime de frați și de surori au făcut ca locul acesta să 
fie neîncăpător. Un suflu nou și proaspăt însoțea cântările de laudă, iar imnurile corului ne 
înălțau sufletele spre Domnul. Apoi, rugăciunile fierbinți ale slujitorilor au atins Cerul și 

Domnul a umplut cu prezența Sa casa aceasta. Ce zi emoționantă! Ce zi măreață!  
Și de atunci încolo: „Noi toți am primit din plinătatea Lui, și har după har” (Ioan 1:16). 

 

... Biserica Poarta Cerului. 
Privim în urmă la cei 17 ani de har de când 

porțile acestui lăcaș s-au deschis, și Îi   
mulțumim lui Dumnezeu pentru istoria 

scrisă de mâna Lui! Să ne rugăm ca și pe 
mai departe numele Lui să fie slăvit. 

  … Evelyn Ursan, 
ca binecuvântarea Domnului să o 

însoțească mereu! El să vegheze la 
creșterea ei, și Evelyn să-L slujească toată 

viața. 
 

... echipa buletinului duminical. 
Astăzi, la cel de-al 800-lea număr al      

buletinului duminical, ne rugăm ca Domnul 
să ne călăuzească cu har divin pe mai    

departe, ca să putem reflecta voia Lui, iar 
buletinul duminical să aibă impact asupra 

cititorilor și să fie de folos bisericii!  

… întâlnirea surorilor din 
16.12.2022, intitulată : „Pacea, un 

dar de Crăciun”. 
Dumnezeu să binecuvânteze întâlnirea și 
viețile noastre cu pacea Lui cea sfântă! 

 
„Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu 
privire la voi’, zice Domnul, ‘gânduri de 

pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un 
viitor şi o nădejde." 

 (Ieremia 29:11) 
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 Harul Domnului a continuat să curgă 
peste slujbele care au urmat, bucurându-ne de 
pace și întărire sufletească. Duhul Sfânt a 
străpuns aici multe inimi împovărate de    
păcat, și a adăugat multe suflete la numărul 
celor mântuiți. Da, mulți au fost umpluți cu 
Duhul Sfânt în acest loc, iar apoi au pornit să 
ducă mesajul mântuirii până departe. 

 O mulțime de familii s-au format la 
Poarta Cerului, și astăzi, împreună cu copiii 
lor, Îl slujesc pe Domnul. Duhul Sfânt a   
format tineri în acest loc, și i-a capacitat cu 
daruri spirituale pe care le folosesc spre    
edificarea bisericii și a celor din jur. Trudiții 
și împovărații, străinii și bolnavii au găsit aici 
un loc de odihnă pentru sufletul lor,          
mărturisind ca pribeagul Iacov altădată: „Cu 
adevărat, Domnul este în locul acesta.” 
O, câte lucruri mărețe a făcut Domnul în acest 
loc! 

 Astăzi, uitându-ne în urmă peste ani, 
putem spune cu certitudine că Biserica Poarta 
Cerului este opera harului divin. Ea s-a născut 
prin voia lui Dumnezeu și continuă să existe 
datorită Lui. 

 Mâna cea bună a Dumnezeului nostru a 
fost cu noi, și astăzi, după 17 ani, așezăm o 
piatră de aducere aminte, pe care scriem plini 
de recunoștință: „Până aici, Domnul ne-a 
ajutat!” Ce va fi în viitor noi nu întrezărim, 
dar știm că Dumnezeu este credincios și va 
purta de grijă. 

 Astăzi, în ceas de sărbătoare, unim rugă-
ciunea noastră, spunând ca proorocul de   
altădată: „Însuflețește-ți lucrarea în cursul   
anilor, Doamne! Fă-te cunoscut în trecerea 
anilor și adu-ți aminte de îndurările        
Tale!” (Habacuc 3.2). 

La mulți, mulți ani plini de har, Poarta Cerului, și binecuvântarea Domnului să fie 
peste toți cei care trec pragul acestei Case de rugăciune!   Pastor Eusebiu Stănilă  



 
 
 

 UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII 

„Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între 
Miţpa şi Şen şi i-a pus numele Eben-Ezer 

(Piatră de ajutor), zicând: ‘Până aici         
Domnul ne-a ajutat.’” (1 Samuel 7:12) 

 

D ragii mei, azi, mai mult ca oricând, vrem     
să-I fim mulțumitori Domnului. Avem 2 mari 

motive, printre multe altele, și anume: cei 17 ani de existență a bisericii 
noastre, și numărul de azi al buletinului: 800! În acest sens, am stat puțin 
de vorbă cu colegii mei din echipa redacțională, și ne-am gândit să împărtă-
șim cu voi ce înseamnă buletinul duminical pentru fiecare dintre noi, deoa-
rece pentru noi, buletinul a devenit parte din colțisorul familiei noastre, al 
familiei din Poarta Cerului. 

Buletinul duminical înseamnă harul de a sluji împreună cu cei care au  
pe inimă această lucrare și doresc să fie o binecuvântare pentru biserica 
lui Hristos. (Teo Laze) 

Buletinul duminical e locul în care Domnul mi-a dat harul să-L slujesc. 
Aici pot să îmi pun „în negoț” darul artistic cu care m-a înzestrat.       

Tot aici pot spune că mi-am descoperit și pasiunea pentru domeniul 
designului grafic. Sunt recunoscătoare pentru această lucrare și mă 

bucur să fiu parte din ea. (Andrada Popa) 

Pentru mine, buletinul duminical a fost o încântare de fiecare dată când  
l-am luat de la tipografie, pentru că am găsit articole interesante, și asta 
datorită echipei care se străduiește să prezinte în fiecare săptămână 
lucrarea care se face în biserică, și dragostea lui Dumnezeu față de   
fiecare dintre noi. (Dani Ardelean) 

Bucuria de a fi parte dintr-un proiect fain, alături de oameni cu inimă 
pentru slujire. Asta înseamnă buletinul pentru mine.                 

(Christiana Ciochină) 

Buletinul pe care îl aduc de la tipografie în biserică este pentru mine 
bucurie, amintire, dragoste, încurajare, dăruire și părtășie.                
(Dani Goagără) 

Îi mulțumesc Domnului pentru harul și posibilitatea de a sluji la buleti-
nul duminical. Prin rubrica la care particip, am fost încurajată să văd 

puterea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu în viețile fraților mei.      
Slăvit să fie Dumnezeu!  (Alina Avram) 

Buletinul duminical înseamnă, pentru mine, unitate, jertfă și oameni 
pasionați de Hristos. Iar rubrica „Motive de rugăciune și mulțumire” 
este, pentru mine, un moment de apropiere mai sinceră de Domnul, când 
inima și urechile sunt conectate cu Cerul, astfel încât prin călăuzire, să 
pot scrie motive care să zidească, să încurajeze și ridice sufletele cititori-
lor, și totodată, să îi îndemne la rugăciune. (Alexandra Kardos) 

Slujind alături de o echipa devotată și unită, mă simt binecuvântată și 
plină de recunoștință! (Roxana Guia) 

Pentru mine, buletinul duminical înseamnă răspunsul la multe rugăciuni 
și, de asemenea, o părtășie constantă cu Domnul, prin intermediul echi-
pei frumoase și a materialelor publicate, și nu în ultimul rând, înseamnă 
prietene faine, devotate Lui, de la care am avut și am multe de învățat. 
(Ildikó Trică) 

 

„Fie peste noi bunăvoinţa   
Domnului Dumnezeului nostru! 

Şi întăreşte lucrarea mâinilor 
noastre, da, întăreşte lucrarea 

mâinilor noastre!”                      
– Psalmii 90:17  

 I.T. 

COLȚIȘORUL FAMILIEI  

Raiul care poate să înceapă pe pământ! 
„Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El.” (Psalmul 34:8 ) 

 

| DUMINICĂ 11 DEC. | 

Avraam Mureşan 

Ion Giuchici 
 

| LUNI 12 DEC. | 

Anuța Dobrița 

David Dedan 

Elena Tifrea 

Giorgian Gheorghe 

Simona Matei 

Vinicius Velescu 
 

| MARȚI 13 DEC. | 

Philip Prisăcariu 

Veronica Vaida 
 

| MIERCURI 14 DEC. | 

Ruthmari Manofu 

Eusebiu Codrea 
 

 | JOI 15 DEC. | 

Adriana Șandor 

Claudia  Gruia 

Corneliu Matei 
 

| SÂMBĂTĂ 17 DEC. | 

Andreea Budulan 

Daniela Ionescu 

Paul Pituț  
 

Astăzi, Îi mulțumim Domnului și ne rugăm pentru: 

„Căci El va porunci 
îngerilor Săi să te 

păzească în toate căile 
tale.”  - Psalmul 91:11 

Le urăm 
„LA MULȚI ANI!”  

în umblarea cu Domnul 
celor care își serbează 

ziua de naștere       
săptămâna viitoare: 

800 de duminici de har!  

Poți vedea arhiva        
buletinului și evoluția 
sa în timp. Scanează 
codul QR alăturat:  

Data căsătoriei  

12.08.2018  

 

Versetul familiei  

„Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra.” (Psalmul 37:5)  
 
 
O experiență cu Domnul 

Elisei și Ligia ne spun că au multe experiențe cu Domnul. De altfel, așa cum declară prin versetul familiei, 
ei și-au așezat întreaga lor viață în mâna Domnului, încrezându-se în El. Iar Domnul, conform promisiuni-
lor Sale, a lucrat. Iată ce spun ei despre cea mai recentă experiență cu Domnul: „Anul acesta, când Ligia 
era însărcinată cu Evelyn, s-a simțit foarte rău timp de câteva luni bune, ajungând chiar la spital, cu per-
fuzii. Trecând starea aceasta și lunile de așteptare, a sosit ziua când Evelyn a venit pe lume. Chiar dacă 
nașterea a fost una mai complicată, Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat-o pe Evelyn sănătoasă!” 

Pe lângă Evelyn, Elisei și Ligia, împreună cu noi toți, se bucură de Maya, fetița lor de 2 ani și jumătate. Îi 
mulțumim Domnului pentru familia Ursan, și ne rugăm în continuare ca mâna Sa cea bună să-i poarte în 
orice lucru! 

Slujire în biserică 

Dumnezeu binecuvântează lucrarea de la Poarta Cerului prin slujirea lui 
Elisei ca diacon și lider de tineret, precum și prin predicarea Evangheliei. 

Ocupație 

În viaţa de zi cu zi, Elisei lucrează în domeniul instalațiilor de încălzire și 
sanitare, iar Ligia se ocupă de creșterea fetelor. 

Motive de rugăciune 

Familia Ursan împărtășește cu noi câteva motive de rugăciune și ne chea-
mă să îi susținem: „Dorim să fim un exemplu pentru cele 2 fetiţe ale 
noastre. El să ne dea sănătate, și să ne ajute să le creștem pentru Cer! 
Știind că   Domnul răspunde rugăciunilor, ne rugăm ca El să ne ajute să 
avem și noi căsuța noastră!”  

 Astăzi și întreaga săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru familia 
Ursan, 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. 

 

EVELYN Ursan 
 
Evelyn -  nume englezesc, căruia i se atribuie mai multe posibile provenienţe: în nor-
mandă, Aveline e diminutivul numelui francez Ava; în irlandeza veche, numele Evelin   
provine din Éibhleann, cu semnificaţia de “frumuseţe”, “strălucire”; în germana    
veche, Evelin ar proveni de la numele Avila, iar în latină de la “avis”, care înseamnă 
“pasăre”.    

        Domnul să te binecuvânteze veșnic, Evelyn!  A.P.  

Ce înseamnă numele copilului meu? 


