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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 

Vă stau la dispoziție pentru  
nevoile dvs. spirituale: 

  PASTOR  

  PASTOR 

  PASTOR 

  PREZBITER 

  DIACON 

  DIACON 

  DIACON 

  DIACON 

  DIACON 

  DIACON 

  DIACON 

   0745 306 431 

   0722 800 691 

   0727 817 011 

   0734 539 044 

   0749 938 951 

   0724 700 470  

   0765 459 691 

   0767 320 559  

   0724 529 836 

   0737 176 997 

   0723 817 964  

NELU FILIP                 

EUSEBIU STĂNILĂ     

NELU MOISA 

RAUL DAMEAN           

BENIAMIN PROINEA 

CĂLIN MARTINCONI 

CIPRIAN MUNTEAN 

ELISEI URSAN  

FLORIN SILAGHI 

JANI KARDOS 

SORIN STREIANU 

 Să ne rugăm pentru: 

PROGRAMUL BISERICII 

| Luni |  

19:00 Tineret 

| Marți |  

18:00 Rugăciune 

| Joi |  

18:00 Studiu biblic 

| Vineri |  

17:30 Liceeni 

| Duminică |  

09:00 & 18:00  

Servicii divine  
 

...  credință în așteptarea  
împlinirii promisiunii. 

Doamne, ajută necredinței mele! Doamne,             
ajută-mă să mă uit la Tine și să înțeleg                      

măreția Ta!  

 
… curajul de a accepta voia Lui. 

Ne rugăm și tânjim ca Domnul să ni Se                 
descopere și să ne vorbească, dar ne este frică să 

ne lăsăm cu tot ceea ce avem în Mâna Lui!  
Doamne, ajută-ne să ne punem încrederea to-
tală și necondiționată în Tine, fiindcă Tu ești 
Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul. 

 
 „Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, și 

El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se  
clatine cel neprihănit.” – Psalmul 55:22 
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Săptămâna 5 
 
Duminică, 29 ianuarie 
Exod 8:1 - 9:35 | Matei 19:13-30 
Psalm 24:1-10 | Proverbe 6:1-5 
 
Luni, 30 ianuarie 
Exod 10:1 - 12:13 | Matei  20:1-28 
Psalmul 25:1-15 | Proverbe  6:6-11 
 
Marți, 31 ianuarie 
Exod 12:14 - 13:16 | Matei 20:29 - 21:22 
Psalm 25:16- 12 | Proverbe 6:12-15 
 
Miercuri, 1 februarie 
Exodul 13:17 - 15:18 | Matei 21:23-46 
Psalmul 26:1-12 | Proverbe 6:16-19 
 
Joi, 2 februarie 
Exodul 15:19 - 17:7 | Matei 22:1-33 
Psalmul 27:1-6 | Proverbe 6:20-26 
 
Vineri, 3 februarie 
Exodul  17:8 - 19:15| Matei 22:34 - 23:12 
Psalmul 27:7-14 | Proverbe 6:27 - 35 
 
Sâmbătă, 4 februarie 
Exodul 19:16 - 21:21 | Matei 23:13 - 39 
Psalmul 28:1-9 | Proverbe 7:6-23 

Scanează codul QR alăturat pentru a 
descoperi „Proiectul Împreună”,  
o inițiativă a Cultului Creștin  
Penticostal, prin care sunt puse la 
dispoziție resurse care să faciliteze 
petrecerea organizată, zilnică, a unui 
timp de calitate cu Domnul, într-un mod sincroni-
zat, împreună, într-o legătură spirituală cu credinci-
oșii români de pretutindeni.    

Citirea Bibliei în 2023 | Proiectul „Împreună” 
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„Fii perseverent!” (Evrei 12:1) | Deziderat Poarta Cerului 2023 

Î 
ngrijorarea poate apărea ca reacție la o multitudine de situații. Oamenii se îngrijo-
rează și se tem de eșec, viitor, succes, respingere, conflicte, boală, moarte, singurătate 
și de o mulțime de alte posibilități reale sau imaginare.  
Da, REALE sau IMAGINARE.  

E ciudat cum îngrijorarea naște vlăstari în 
inimile noastre, deși teama/îngrijorarea din 
acel moment este rodul unei situații nerealiste. 
Mă surpind uneori îngrijorându-mă pentru 
situații imaginare: „Ce s-ar întâmpla da-
că… ?” Vorbeam cu cineva care îmi spunea: 
„M-a cuprins o frică teribilă și mă îngrijorez, 
pentru că mă gândesc – ce voi face dacă îmi 
voi pierde părinții?” La momentul respectiv, 
părinții persoanei respective erau perfect să-
nătoși și nu avea niciun motiv de îngrijorare,  
fiindcă mărturisea: „Știu că nu am motive să 
mă gândesc la aceasta, însă îmi este teamă.” 

Nu putem să nu admitem că oamenii se con-
fruntă adeseori cu temeri realiste. Restruc-
turările de la locul de muncă, boala care avan-
sează galopant, copiii neascultători și resurse-
le financiare insuficiente pot fi motive reale 
de îngrijorare, dar nu și legitime din punctul 
de vedere al unui creștin.  

Îngrijorarea este strâns legată de teamă, 
pentru că de la îngrijorare la teamă nu este 
decât un pas. Observați care sunt etapele? 
Întâi, diavolul aruncă o sămânță de îngrijora-
re, apoi această sămânță nici nu trebuie                                                                                    
udată prea mult – este suficient să ne gândim 
la acele temeri - iar îngrijorarea s-a instalat.  

Întrebarea retorică de la începutul articolului 
ne face să schimbăm registrul și să privim la 
perspectiva biblică asupra fricii. În             
1 Petru 5:7, Biblia spune: „Și aruncați asupra 
Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși 
îngrijește de voi.” Iată că Dumnezeu ne învață 
ce să facem încă de la început – să Îi predăm 
armele și să Îl lăsăm pe El să lupte cu îngri-
jorările pentru noi. În Romani 8:15,       
Dumnezeu ne spune: „Și voi n-ați primit un 
duh de robie, ca să mai aveți frică; ci ați pri-
mit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: 
ʽAva!, adică Tată!ʼ”                             

Îngrijorarea înrobește, încrederea în Tatăl 
nostru, Dumnezeu - eliberează.  

Și, ca să răspundem la întrebare: îngrijorarea 
față de orice lucru din lume NU are ce cău-
ta în inimile copiilor lui Dumnezeu. Frica de 
Domnul și supunerea față de El trebuie să ne 
însuflețească. „O, de ar rămâne ei cu aceeași 
inimă ca să se teamă de Mine și să păzească 
toate poruncile Mele, ca să fie fericiți pe ve-
cie, ei și copiii lor!” (Deuteronomul 5:29) – 
ce promisiune măreață!      

             Sandi Coștoi 

 S criptura ne învăță că în vechi-
me, la poarta cetății aveau loc  

dialoguri ce influențau bunul mers al acelei 
comunități. Și noi, astăzi, la „Dialog la 
Poartă”, vrem să aducem în discuție  
subiecte și teme care au menirea să ne ajute 
să avem o călătorie fericită către CER.  

Scanează codul 
QR alăturat ca 
să asculți aceste 
podcasturi: 



 
 
 

 UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII 

Astăzi, Îi mulțumim Domnului și ne rugăm pentru: 

Data căsătoriei 
13.07.2013  
 
Versetul familiei 
„De altă parte, ştim că toate lu-
crurile lucrează împreună spre 
binele celor ce iubesc pe       
Dumnezeu, şi anume spre binele 
celor ce sunt chemaţi după              
planul Său.” (Romani 8:28)  
 
O experiență cu Domnul  

Familia Cărpineanu este un mădu-
lar în Trupul lui Hristos de la 
Poarta Cerului. De aceea, ei știu 
că sunt în mâna Lui, și își pun 
toată încrederea în Dumnezeu. 
Iată ce ne spun chiar ei despre 
modul în care Dumnezeu a lucrat 
în viața lor: „Anul acesta aniver-
săm 10 ani de căsnicie, și Îi sun-
tem recunoscători Domnului 
pentru felul în care a lucrat în 
viața noastră în toate domeniile. 
Pentru noi este foarte important 
să Îl întrebăm pe El înainte de a 
lua decizii, să așteptăm răspuns și 
să stăm în ascultare, chiar dacă 
de multe ori am fi vrut ca răspun-
sul Lui să fie altul. El a făcut mul-
te minuni în viața noastră, însă 
unei rugăciuni pe care o aduceam 
demult la altar, El a răspuns chi-
ar anul acesta. Este vorba de casa 
în care locuim. Am cerut, am aș-
teptat și El ne-a dăruit-o la vre-
mea potrivită, prin mijloacele Lui. 
Credem din toată inima că El ni-
ciodată nu a lăsat încercarea mai 
mult decât am fi putut noi să o 
ducem, și Îi mulțumim că de fieca-
re dată am și învățat ascultarea și 
smerenia.” În bunătatea Sa,   
Domnul a binecuvântat familia 
Cărpineanu și cu doi copilași: 
Ștefan (7 ani) și Delia (4 ani și 
jumătate). 

 

 

 

 

 

Slujire în biserică  

Dumnezeu binecuvântează biseri-
ca Poarta Cerului prin slujirea lui 
Claudiu în departamentul de pro-
gramare, din cadrul echipei media. 
 
Profesie 

Claudiu este inginer IT, iar       
Andreea se ocupă de creșterea 
copiilor.  
 
Motive de rugăciune 
Familia Cărpineanu ne cheamă să 
îi susținem în rugăciune, și au câ-
teva motive speciale: „Ne rugăm 
pentru o inimă plină de iubire și 
de mulțumire zi de zi, pentru înțe-
lepciune și răbdare în creșterea 
copiilor.”  
 
Astăzi și întreaga săptămână viitoare 
dorim să ne rugăm pentru familia 
Cărpineanu, aducând înaintea     
Domnului acești oameni binecuvân-
tați. 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. 
 

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

săptămâna viitoare: 

Le urăm  

„LA MULȚI ANI!” în 

umblarea cu Domnul 

celor care își serbează 

ziua de naștere 

săptămâna viitoare: 

 

| DUMINICĂ 29 IAN. | 

Andreea Oneţ 
Liviu Antonovici 

Maria Rusu  
 

| LUNI 30 IAN. | 

Hanna Guia  
 

| MARȚI 31 IAN. | 

Genovia Pavel 
Iosif Sand 
Lidia Pap 

Luiza Gheorghe 
Roxana Nagy 
Sanvina Filip  

 
| JOI 2 FEB. |  

Janos Nagy 
Slavița Martin  

 

| VINERI 3 FEB. | 
Abel Cornea 

Dan Ursu 
Mihaela Cuzman  

 

| VINERI 4 FEB. | 
 Cristina Mureșan 

Marcela Stan 
Vlad Epure 

Elias Goanță  

„Arată-ne, Doamne, 
bunătatea Ta și        

dă-ne mântuirea Ta!” 
Psalmii 85:7 

„Dar aceia din popor care-L vor 
cunoaște pe Dumnezeul lor vor 

rămâne tari și vor face  
mari isprăvi.” (Daniel 11:32)  

 
 Dragii mei, îmi place atât de 
mult acel „lor” - Dumnezeul lor... 
El e Același, Cel care a spus că e 
al oamenilor din acea vreme, e și 
al tău, al meu, al nostru, nu Și-a 
schimbat nici identitatea, și nici 
promisiunile: „aceia din po-
por... vor rămâne tari și vor face 
mari isprăvi.” Dar să nu omitem 
să ne punem următoarea întrebare, 
care e de o importanță majoră pen-
tru noi toți: ce anume îi face pe 
oamenii aceia din popor cărora 
Dumnezeu le promite asta, mai 
speciali, deosebiți de restul? Răs-
punsul se află tot în acest ver-
set:  „aceia din popor care-L vor 
cunoaște pe Dumnezeul lor”.  
 Aici e cheia: cunoașterea lui         
Dumnezeu, și nu orice cunoaștere, 
ci una reală, profundă, una care ne 
determină să citim zilnic Biblia, să 
stăruim în rugăciunile din odăiță, 
să călcăm pe urmele Fiului Său, și 
astfel, cu fiecare zi ce trece,     
cunoscându-L tot mai mult, să ne 
apropiem de El din dragoste, mul-
țumindu-I mereu că ne-a salvat, 
neuitând nicio clipă de cei de lân-
gă noi, și de asemenea, de chema-
rea pe care El ne-a făcut-o.  
 „Tată, nu ne lăsa să uităm 
aceste adevăruri prețioase și să le                
prioritizăm în viețile noastre!”  
 
„Şi să-L cunosc pe El şi puterea 

învierii Lui şi părtăşia  
suferinţelor Lui şi să mă fac  

asemenea cu moartea Lui; ca să 
ajung cu orice chip, dacă voi  
putea, la învierea din morţi.”  

    (Filipeni 3:10-11)  
        I.T. 

MEDITAȚIE: 
 

Calea Domnului  
nu este prea grea 

 
„După ce Faraon a lăsat pe 

popor să plece, Dumnezeu nu   
l-a dus pe drumul care dă în 

ţara filistenilor, măcar că era 
mai aproape, căci a zis  

Dumnezeu: ʽS-ar putea să-i 
pară rău poporului văzând 
războiul şi să se întoarcă în 

Egipt.ʼ” (Exodul 13:17) 

 
 Dumnezeu a condus 
poporul Israel pe o cale mai 
grea și mai lungă, deoarece 
știa că membrii acestuia nu 
erau pregătiți de bătăliile pe 
care trebuiau să le ducă pentru 
a intra în Țara Promisă.  
Dumnezeu trebuia să lucreze 
în viețile lor mai întâi, ca să 
ajungă să-L cunoască pe El, și 
ca să își dea seama că trebuie 
să fie dependenți de El. 
 
 Poți fi sigur că oriunde 
te călăuzește Dumnezeu să 
mergi, El te va ține în mâna 
Lui. El nu îți va da niciodată 
mai mult decât poți duce.      

Nu va mai trebui să te mai 
zbați să faci ce trebuie, dacă 
înveți să depinzi de El în mod 
constant pentru puterea de 
care ai nevoie. 
 
 Dacă știi că Dumnezeu  
ți-a cerut ceva, nu da înapoi 
când pare că devine prea 
greu. Când lucrurile par difi-
cile, alege să petreci mai mult 
timp în părtășie cu Domnul, să 
te încrezi mai mult în El, și 
învață să primești harul Lui         
(Evrei 4:16). Harul este pute-
rea pe care o primim de la         
Dumnezeu, pentru a face ceea 
ce nu putem pe cont propriu. 
 
 Dumnezeu știe că nu 
întotdeauna calea cea mai 
ușoară este automat și cea mai 
bună pentru noi. De aceea este 
important să nu ne pierdem 
speranța și nici să nu ne lăsăm 
doborâți de oboseală sau  
deznădejde. 

 
Satana știe că dacă pune 
stăpânire pe gândurile 

noastre, poate pune stăpâ-
nire și pe viața noastră.  

 

 

  Extras din cartea de devoționa-
le: „Mai aproape de Dumnezeu cu 
fiecare zi”, de Joyce Meyer 

Spune-ți inimii 
 

Spune-ţi inimii să tacă în durere şi-n mânie, 
că-n mânie şi-n durere omul spune ce nu ştie 
şi lucrează ce nu-i bine, şi ia hotărâri nebune; 

– a putea tăcea-n mânie este-o mare-nţelepciune. 
 

Spune-ţi inimii să rabde la necaz şi la-ncercare, 
nu regretă niciodată cel care-a avut răbdare, 

dar regretă totdeauna cel ce n-a lăsat să treacă 
şi-a spus vorba ne-nţeleaptă, care trebuia s-o tacă. 

 
Spune-ţi inimii s-aştepte când ştii bine c-ai dreptate, 
vine-o zi când ea se ʽnalţă mai puternic decât toate; 
n-a rămas nici de ruşine, nici de pagubă vreodată 
cel ce-a aşteptat dreptatea ce-i fusese încălcată. 

 
Spune-ţi inimii să creadă chiar şi-n vremile mai grele, 

Dumnezeu e totdeauna mai puternic decât ele; 
vremurile nu ţin veşnic, pe tirani îi ia furtuna, 

Dumnezeu, pe cel ce crede, însă-l scapă totdeauna. 
 

(Traian Dorz) 

        *Rugăminte* 
Pentru o mai bună 

organizare a  
informațiilor necesare 
pentru această rubrică, 

vă rugăm să luați 
legătura cu secretariatul 

bisericii, pentru a vă 
putea depune copii ale 
actelor de identitate, și 

astfel, să vă putem 
include în lista 
săptămânală de 
sărbătoriți și să  
evităm erorile. 

COLȚIȘORUL FAMILIEI 
 

Raiul care poate 
să înceapă pe pământ! 


