
 

  

 Dacă ai citit acest buletin şi te-ai simţit zidit sufleteşte, 
ia-l şi dă-l unui prieten care are nevoie de Dumnezeu.         
Nu-l arunca sau  nu-l lăsa uitat pe vreun raft din camera ta! 

 

 În cazul în care ai “pierdut” un număr al buletinului şi doreşti să îl citeşti, intră 
pe www.poartacerului.ro, la secţiunea Resurse. 
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     ATENŢIE 

 ... cei care au pierdut de curând 
persoane dragi. Domnul să le aline suferința, 
să-i întărească și să-i ajute să poată privi spre 
El, Cel care are răspunsul la toate îndoielile, 
frământările și lucrurile de neînțeles și tot El îi 
va face să treacă biruitori peste aceste despărțiri 
dureroase. 

 ... cei vârstnici. Tatăl Ceresc să continue 
să vegheze asupra lor, să le poarte de grijă, să îi 
facă să conștientizeze rolul important pe care îl 
au în biserică și în viețile noastre, iar noi să nu 
uităm să le fim aproape, înconjurându-i cu 
dragoste. 

“Strigă către Mine, că Eu îți voi răspunde și îți 
voi arăta lucruri mari și nepătrunse pe care tu 

nu le știi.” (Ieremia 33:3) 

Să ne rugăm pentru...  
  
 

Sâmbătă, 26 mai, de la ora 
18, va avea loc ultima 

întâlnire a familiilor bisericii                  
din acest sezon.                        

Invitați speciali vor fi soții                
Ciucure Oana și Nelu. 

 
Duminică, 27 mai, în biserica 
noastră, în cadrul serviciului 

divin de dimineață va avea loc 
un botez nou-testamental. 

Sunteți invitați să fiți parte la 
bucuria celor care vor intra în 

legământ cu Domnnul! 

 
ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

 

ANUNŢURI 

DUMINICĂ:    9-12 Serviciu divin 
    18-20 Serviciu divin 
LUNI:              19-21 Seară de tineret  
MARŢI:   18-20 Rugăciune 
MIERCURI:   19-21 Seara studenților 
JOI:          18-20 Serviciu divin 
VINERI:   18-20 Seara liceenilor 
 

Vă stau la dispoziţie pentru nevoile 
dumneavoastră spirituale: 

 
Pastor Nelu Filip:                     tel. 0745-306431 

Pastor asist. Eusebiu Stănilă:  tel. 0722-800691 

Prezbiter Sandu Guler:            tel. 0722-510842 

Prezbiter Romică Florescu:     tel. 0761-142533 

Prezbiter Alex Păduraru:        tel. 0768-811488 

Diacon Raul Damean:             tel. 0734-539044 

 

Colectivul de redacţie:   
 
 

Teo Laze, Dana Popa  

Andreea Fiţ , Ildikó Trică 

   Ramona Codrea, Andrada Popa 

Lili Gherasim, Dani Ardelean 
 
 

Pentru materiale, sugestii şi propuneri, aşteptăm să 
ne scrieţi la adresa de e-mail: 

 

 buletin.duminical@yahoo.com  

 

 
Lumina este 

semănată 

pentru cel 

neprihănit            

şi bucuria,             

pentru cei cu                 

inima curată.  
 

Psalmii 97:11 

 

  

Doar o inimă curată! 

„Zideşte în mine o inimă curată, 
Dumnezeule!” (Psalmii 51:10a) 

 De  prea multe ori ne-am obişnuit să Îi cerem lui Dumnezeu 

protecţie, binecuvântare etc, dar când I-am cerut ultima dată 

doar o inimă curată? O inimă atât de curată, încât El să facă ce vrea cu ea. 

Cineva se ruga astfel: “Tată, eu vreau să Te cunosc, dar inima mea laşă 

nu vrea să renunţe la jucăriile ei, nu mă pot despărţi de ele, fără ca inima 

să îmi sângereze şi nu vreau să mă ascundă de Tine teama de această 

despărţire…” 

 Cât de des simţim acelaşi lucru? Vrem să smulgem din inimă acele 

lucruri, dar nu putem, de parcă ar fi veşnic înrădăcinate, şi parcă cu cât 

luptăm mai mult, cu atât sunt mai puternic înrădăcinate. Şi dacă ne 

gândim mai bine, realizăm că toate darurile pe care le primim de la 

Dumnezeu sunt perfecte… noi putem să Îi oferim un singur lucru: 

“inima” (Proverbe 23:26). Nu este prea greu să Îi oferim inima, dar cum 

arată inima pe care o primeşte? 
             (continuare în pag. 3) 
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  Membrii familiei: Andrei şi Mara Cazacu au intrat ȋn 
legământul căsătoriei, hotărâţi să-L slujească împreună pe 
Domnul până la sfârşitul vieţii lor, ca familie, din               
25 august 2017. Ei formează o familie tânără și frumoasă, 
dragă bisericii noastre şi Domnului! 
   
  Slujire în biserică: Andrei şi Mara sunt doi tineri care se 
pun la dispoziția Domnului și doresc să Ȋl slujească cu 
dedicare și deplină credincioșie. Împreună slujesc în 
Departamentul de Tineret al bisericii, iar Andrei mai 
slujeşte şi în echipele de laudă şi închinare, prin îndemnuri 
la rugăciune şi la închinare înaintea Celui care merită toată 
lauda, cinstea şi onoarea!    
 
   Ocupaţie: Familia Cazacu caută să-L onoreze pe 
Dumnezeu şi prin munca de zi cu zi. Andrei lucrează la 
“Continental” ca programator, iar Mara este educatoare la 
o grădiniţă din Timişoara. 
 
  Versetul familiei: Filipeni 3:10 – “Și să-L cunosc pe El și 
puterea învierii Lui și părtășia suferinţelor Lui și să mă fac 
asemenea cu moartea Lui.” 
 
  Motive de rugăciune: Ne rugăm pentru familia Cazacu 
astăzi și ȋntreaga săptămână viitoare, cerem ca 
binecuvântarea Domnului să rămână peste ei și aducem 
înaintea Lui dorințele celor doi: “Dorim ca toată viața să 
rămânem credincioși Domnului şi vrem călăuzirea Lui         
într-un mod permanent în viaţa noastră. Ne mai rugăm şi 
pentru o locuinţă care să fie a noastră.” 
 Domnul să se îngrijească de toate nevoile lor aici pe 
pământ şi să le fie alături la fiecare pas, călăuzindu-i tot mai 
aproape de Împărăția Lui! El să-i ajute să rămână o 
binecuvântare pentru cei din jur și pentru Biserică! 

 L.G.  

Urăm  
“La Mulţi Ani!”   

în umblarea cu Domnul 
celor care  îşi serbează                        

ziua de naştere                   
săptămâna viitoare: 

Duminică, 20 mai 
Ariana Cătău 

Beniamin Rusu 
Naomi Draia 

Viorel Ciurcanu  
Luni, 21 mai 
Răzvan Guler  
Marţi, 22 mai 
Anabela Chiu 

Beniamin Avram 
Lavinia Petrovici 
Maia Strungaru 
Maria Viruzab  

Sebastian Povian 
Miercuri, 23 mai 

Daria Glokner 
Flaviu Ardelean 
Narcisa Hasna  
Joi, 24 mai  

Beniamin Bândiu 
Ovidiu Puşcaşu 

Claudiu Cărpineanu 
Nicolae Boha  

Vineri, 25 mai 
Maria Oneţ 

Sâmbătă, 26 mai 
Andrada Povian 
Ioan Brehuescu 

  
"Mântuieşte, Doamne, 

poporul Tău şi 
binecuvântează moştenirea 

Ta! Fii păstorul şi 
sprijinitorul lor în 

veci." (Psalmii 28:9) 

Familii unite în rugăciune 

Familia CAZACU 

 

  

www.poartacerului.ro 

 
În zori de zi  

 
 În zori de zi și astăzi m-am trezit. "Și ce? 
Doar te-ai trezit de-atâtea ori!"  
Și totuși, cât pot fi de fericit: 
Pe mine Domnul astăzi m-a trezit,  
Dar alții au sfârșit cu viața lor. 
 
Și azi îmi bate inima frumos. "Și ce? 
Doar altceva, oricum, nu știe!"  
Și totuși, cât pot fi de bucuros,  
Că inima îmi bate azi frumos,  
Când altora li-i slabă și pustie. 
 
Și azi aud cum păsări ciripesc. "Și ce?  
Le-auzi de fiecare dată!"  
Și totuși, Doamne, cum să-Ți mulțumesc, 
Că pot s-aud cum păsări ciripesc,  
Când alții n-au s-audă niciodată. 
 
Și astăzi pot vedea un cer senin. "Și ce? 
Ce ți se pare-așa feeric?"  
O, minunat e-acest cadou divin,  
Să pot vedea și azi un cer senin,  
Când alții văd, o lume de-ntuneric. 
 
Si azi mă bucur iarăși să trudesc. "De ce? 
E-o nouă zi din cele grele!"  
Și totuși, Doamne, eu Îți multumesc,  
Că două mâini m-ajută să muncesc,  
Când alții nu se pot sluji de ele. 
 
Și azi mă bucur iarăși să alerg. "De ce? 
E-o nouă zi obositoare!"  
Eu totuși mult mă bucur să-nțeleg,  
Cât sunt de fericit că pot să merg,  
Când alții nu se-ajută de picioare. 
 
Și azi sunt fericit că ești cu mine,  
Că sufletul nu mi-e nicicând pustiu! 
Îți mulțumesc că pot să fiu cu Tine, 
Că-mi dai putere să înving suspine, 
Când alții nu Te văd și nu Te știu.  

 
(Anonim) 

(continuare din prima pagină) 
 
 Într-o zi mi-am simţit inima 
atât de aglomerată, încât L-am rugat 
pe Dumnezeu să o cureţe de tot ce-a 
însemnat atât de mult pentru mine, 
iar pentru El, rivalitate. Ceea ce a 
făcut Dumnezeu m-a uimit. 
Credeam că, în linişte, cu zâmbetul 
pe faţă, uşor, să nu simt, va lua ce nu 
ar mai trebui să fie în ea şi mă va 
lăsa liberă. Dar El nu a făcut aşa,    
ci mi-a zdrobit inima în mii de 
bucăţi şi apoi m-a lăsat pe mine să 
arunc afară bucăţele zdrobite de 
acolo. 
 De câte ori, în loc să aruncăm 
cioburile, reclădim castele distruse, 
pentru că acele lucruri au însemnat 
prea mult pentru noi, iar acum ne 
simţim atât de pustii fără ele. Una 
din rugăciunile psalmistului David 
era: “Zideşte în mine o inimă 
curată, Dumnezeule!”. De ce se 
ruga David astfel? Pentru că  
Dumnezeu este mai mare decât 
inimile nostre şi cunoaşte toate 
lucrurile (1Ioan 3:20) şi pentru că 
are metodele Sale de a ne curăţa 
inimile, chiar dacă e atât de dureros! 
 Însă se merită! Se merită, 
pentru că Domnul Isus a spus: 
“Ferice de cei cu inima curată, căci 
ei  vor  vedea  pe  Dumnezeu!”   
(Matei 5:8). Pentru aşa răsplată, se 
merită să ne dorim, să ne rugăm şi 
să ne păstrăm inima curată. 

 

 Anca Bordea - www.resursecrestine.ro 


