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Citim Biblia într-un an! 
 

SĂPTĂMÂNA 52 
 
Duminică, 1 ianuarie 

Luni, 2 ianuarie 

Marți, 3 ianuarie 

Miercuri, 4 ianuarie 

Joi, 5 ianuarie 

Vineri, 6 ianuarie 

Sâmbătă, 7 ianuarie 

NELU FILIP                 

EUSEBIU STĂNILĂ     

NELU MOISA 

RAUL DAMEAN           

BENIAMIN PROINEA 

CĂLIN MARTINCONI 

CIPRIAN MUNTEAN 

ELISEI URSAN  

FLORIN SILAGHI 

JANI KARDOS 

SORIN STREIANU 

| Marți |  

18:00 Rugăciune 

| Joi |  

18:00 Studiu biblic 

| 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 

 

 
   

Apocalipsa 5-6 

Apocalipsa 7-9 

Apocalipsa 10-12 

Apocalipsa 13-15 

Apocalipsa 16-18 

Apocalipsa 19-20 

Apocalipsa 21-22 

 Să-I mulțumim  
Domnului pentru: 

În 2022 ne-am propus să trăim pentru Hristos, și 
ca și colectiv de redacție, ne-am gândit să încura-

jăm și să contribuim la împlinirea acestei dorințe a 
bisericii, prin publicarea săptămânală a planului 
de citire a Bibliei. Ne-am bucurat să studiem îm-
preună Scriptura, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, 
Cel pentru care vrem să trăim nu doar în 2022, ci 

și în 2023, și în fiecare zi a vieții noastre! 
 

 Vă încurajăm să continuați să citiți Biblia.      
Haideți să perseverăm cu această disciplină spiri-
tuală: haideți să aprofundăm în continuare textele 
Scripturii și să împărtășim cu cei din jur vestea 

bună a mântuirii, prin  
Domnul Isus! 

 
Dacă ai citit Biblia conform acestui plan și ai avut 

parte de experiențe deosebite cu Dumnezeu,  
ne-am bucura să le împărtășești cu noi printr-un  

e-mail la: buletin.duminical@yahoo.com. 
 

PROGRAMUL BISERICII 

… Evelyn Ursan, Marc-Alex Aramă și 
Isai Pușcașu, care în luna decem-
brie au fost încredințați pe brațele 

Tatălui.  
El să binecuvânteze viața lor cu o creștere 

frumoasă și armonioasă! 
 

… întâlnirea surorilor, Crăciunul 
copiilor și Concertul de Colinde. 
Acestea au fost ultimele evenimente ale 
bisericii, prin care Domnul ne-a bine-

cuvântat la acest sfârșit de an.  
Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru purtarea 
Lui de grijă și pentru prezența Sa în viețile 

noastre! 
 

„Lăudaţi pe Domnul, căci este bun,  
căci îndurarea Lui ţine în veac!”  

(1 Cronici 16:34) 
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Fii perseverent, privind spre cei care înaintea 
ta au fost oameni ai credinței, care au purtat 
lupta până la capăt.  

Ei au reușit și au rămas statornici în ciuda tutu-
ror greutăților, și în ciuda tuturor ispitelor cu 
care s-au confruntat. Ei au ajuns deja la marile 
răsplătiri, și astăzi așteaptă să vadă încununarea 
noastră, la sfârșitul alergării noastre. Putem și 
noi, călcând pe urmele lor, să păstrăm în inimile 
noastre credința și dedicarea față de Domnul, 
luptând cu perseverență, ca să ajungem la ace-
leași răsplătiri cu ei. 

Fii perseverent, privind la tine însuți și înțele-
gând că în umblarea ta cu Domnul ești chemat 
să dai la o parte orice piedică și păcatul care ar 
vrea să te imobilizeze și să împiedice înaintarea 
în drumul spre fericirea veșnică.  

Practic, pentru a fi perseverent, ai nevoie de o 
permanentă autoanaliză foarte atentă asupra 
stării spirituale, ca să vezi care sunt lucrurile 
care vor să te oprească din înaintarea ta, și să le 
dai apoi la o parte. 

Fii perseverent, privind la Isus, Cel care a    
deschis calea și a mers pe ea înaintea noastră, ca 
să Îl ai drept model de trăire, dar nu numai atât.  

Trebuie să privim la Isus, deoarece El este Sursa 
noastră de putere, pe Drumul mântuirii. El ne-a 
promis sprijin, a promis că va fi cu noi în fieca-
re zi și că ne va da ajutor, dar pentru aceasta 
este nespus de important să înaintăm în depen-
dență de El, cerând ajutorul Lui și purtarea Sa 
de  grijă. 

(continuare în pag. 3) 

 Niciun deziderat mai important pentru creștinii secolului XXI, pentru cei care pășesc în 
anul de grație 2023, decât acela de a fi perseverenți până la capăt.  
 
 Într-o lume aglomerată ca și aceasta în care ne este dat să trăim, unde ispititoare cântece 
de sirenă ar vrea să ne schimbe direcția sau să ne oprească din drumul nostru și să ne determi-
ne să ne concentrăm spre lucruri neesențiale, chemarea Scripturii pentru noi este aceea să 
rămânem credincioși până la capăt, să luptăm lupta credinței până când vom birui, pentru ca 
la capăt să putem să ne bucurăm de marile răsplătiri ale Domnului. 
 
 Chemarea spre perseverență în viața de credință este foarte serios motivată în întreaga 
Scriptură, dar mai ales în Epistola către Evrei. 

„Și noi dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, 
să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și 

să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte.” - Evrei 12:1 

DEZIDERAT POARTA CERULUI 2023 



 
 
 

 UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII 

| DUMINICĂ 1 IANUARIE | 
Amedeea Boartăș, Bogdan Moza, Ionela Marcu, 

Iosua Ursan  

| LUNI 2 IANUARIE | 
Anișoara Cernescu, Emanuel Tomuța,  

Monica Timofte  

| MARȚI 3 IANUARIE | 
Daniel Bulaichi, Ioana Nicorici, Iosif Sava,  

Simona Velciov, Simona Trifan  

 

| MIERCURI 4 IANUARIE | 
Ioan Avram, Samuel Buzea  

| JOI 5 IANUARIE | 
Albert Costea, Cristian Buzea, Jani Kardos  

| VINERI 6 IANUARIE | 
Amos Bogdan, Ionel Rus, Maria Costencu  

| SÂMBĂTĂ 7 IANUARIE | 
Elisei Creac, Marco Birda  

Astăzi, Îi mulțumim Domnului și ne rugăm pentru: 

„Învață-ne să ne numărăm bine zilele,  
ca să căpătăm o inimă înțeleaptă!” (Psalmul 90:12) 

Le urăm „LA MULȚI ANI!” în umblarea cu Domnul  
celor care își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare: 

Data nașterii 

11.12.2005 

 
Experiențe cu Domnul 

Anul 2022 a fost un an în care 
L-am văzut pe Domnul la 
lucru în mod minunat în fami-
liile care compun marea fami-
lie a bisericii Poarta Cerului. 
El a fost pentru noi 
vindecător, mângâ-
ietor, deschizător 
de drumuri și de 
uși! El a transfor-
mat imposibilul în 
miracol, și ne-a 
surprins cu soluții 
la care nici nu      
ne-am fi gândit. 
Suntem binecuvân-
tați, și știm că El 
este sursa tuturor 
binecuvântărilor! 
De aceea acum, la 
început de an, dorim să Îi mulțumim pentru că    
ne-a însoțit în anul care s-a încheiat! Dacă nu ar fi 
fost Domnul de partea noastră, am fi fost lipsiți de 
protecție, sens și speranță. Poate că nu de fiecare 
dată am primit răspunsul pe care l-am fi dorit, dar 
rămânem încrezători că Domnul este în control și 
știe ceea ce este mai bine pentru noi! Și El face 
orice lucru frumos la vremea lui! 

 

Motive de rugăciune 

În anul în care ne-am propus 
să fim perseverenți, suntem 
conștienți că nu putem face 
nimic fără susținerea Lui! De 
aceea, dorim să ne punem 
toată încrederea și temelia în 
El și pentru 2023. Și vrem să 
spunem ca și omul Său,     

Moise: „Dacă nu 
mergi Tu însuţi cu 
noi, nu ne lăsa      
să plecăm de 
aici.” (Exod 33:15)  
Nu știm ce ne rezer-
vă noul an, dar știm 
că Domnul este cu 
noi! Emanuel, care 
S-a întrupat, a venit 
să fie ca noi, ca să 
ne dea o pildă de 
urmat! Dar El a 
venit și ca să fie cu 
noi! De aceea, să ne 
ațintim privirea în 

Sus și să ne uităm cu încredere înainte, știind că 
Cel care este în noi este mai tare și a biruit toate 
lucrurile! 

Astăzi și întreaga săptămână viitoare dorim să ne 
rugăm pentru familia bisericii Poarta Cerului, 
aducând înaintea Domnului această familie bine-
cuvântată. Domnul să Se îngrijească de toate  
nevoile noastre aici pe pământ şi să ne fie alături 
la fiecare pas! El să ne ajute să rămânem o binecu-
vântare pentru cei din jur!  A.A. 

"Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulţumiri şi  
împlineşte-ţi juruinţele făcute  

Celui Preaînalt!" – (Psalmii 50:14) 
 

 
 Dragii mei, azi, în prima zi a noului an, 
aș vrea să vă motivez să începem 2023 cu 
mulțumire la adresa Domnului.  
Mulțumire pentru ceea ce a lucrat în viețile 
noastre până acum, și totodată și pentru ceea 
ce va lucra de acum încolo.  
 
 Până acum sună destul de simplă și rea-
lizabilă provocarea, dar ea nu se oprește aici; 
cum ar fi să-I mulțumim Tatălui nostru pen-
tru absolut TOT? TOT însemnând și 
pierderi, vise neîmplinite, rugăciuni în apa-
rență neascultate - spun în aparență, pentru 
că sunt convinsă că nu există rugăciuni pe 
care El să le ignore - boală, moarte, încercări 
de tot felul și tot ceea ce din perspectiva 
noastră umană a fost rău, și mai mult, și pen-
tru cele ce vor urma tot din categoria asta?  
 
 Cred cu tărie că dacă am reuși să avem 
un moment de mulțumire de genul acesta, el 
ar conduce mai apoi, la o atitudine plină de 
credință, și astfel momentele de îndoială și 
răzvrătire ar scădea considerabil, pentru că 
atunci când Îi mulțumești pentru TOT, Îi 
spui, de fapt, că te încrezi pe de-a întregul în 
El și în lucrurile pe care ți le-a pregătit, fie 
ele plăcute sau mai puțin plăcute... Ce ziceți, 
încercăm? Un An Nou plin de mulțumire 
tuturor! 
 

"Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor  
mele de laudă: El m-a scăpat. El este Dumnezeul 
meu: pe El Îl voi lăuda. El este Dumnezeul tată-
lui meu: pe El Îl voi preamări. " – (Exodul 15:2)
         I. T.  

Să nu Te uit 
 

Să nu Te uit Isuse, niciodată, 
E ruga ce-o înalț ’naintea Ta, 

Ci-n tot să-mi las făptura mea purtată 
De Duhul Tău, spre veșnicia Ta. 

  
Să nu uit nicio binecuvântare 
Nici încercările, cu mult folos, 

Ci să fiu pururi recunoscătoare, 
Că-n toate m-ai înconjurat duios. 

  
Să nu disprețuiesc nicio minune 

Ce ai înfăptuit în viața mea. 
Când, fără să-nțeleg de ce anume, 

Chiar munți ai strămutat din calea mea. 
  

Să nu Te uit, Isuse, niciodată, 
Ci-n tot ce sunt și-n tot ce-nfăptuiesc 

Să-Ți onorez credincioșia toată 
Căci doar în Tine eu nădăjduiesc... 

 

  Marinela Ștefănescu 

COLȚIȘORUL FAMILIEI  

Raiul care poate să  înceapă pe pământ! 

(continuare din prima pagină) 
 
Perseverența nu este o opțiune, ci este o datorie a tuturor celor care vor să se poată bucura 
de veșnicele răsplătiri.  
Fără perseverență, nu vom putea ajunge nicidecum acolo unde dorim, acolo unde S-a dus 
Domnul nostru înainte, și toți cei care i-au fost credincioși în viața lor pe pământ. 
 
Vă doresc un an plin de har și de putere cerească. Dar nu uitați, fiți perseverenți! 
 

LA MULȚI ANI! 
 

  Pastor Nelu Filip 

„Şi noi, dar, fiindcă suntem 
înconjuraţi cu un nor aşa de 
mare de martori, să dăm la o 
parte orice piedică şi păcatul 
care ne înfăşoară aşa de lesne 

şi să alergăm cu stăruinţă  
în alergarea care ne stă  
înainte.” (Evrei 12:1)  

 
Versetul bisericii (2023)  


