
 

  

 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 

 ... copilașii și învățătorii de la Școala Duminicală a bisericii noastre. 
Domnul să răsplătească atât eforturile învățătorilor, cât și pe cele ale copiilor și fie ca 
vacanța care le stă înainte să reprezinte pentru copilași o ocazie perfectă de a pune în 
aplicare tot ceea ce au învățat până acum. 
 

 ... elevii și studenții care vor susține examene în următoarea perioadă. Fie 
ca Tatăl Ceresc să-i însoțească, să le ia emoțiile și astfel, să poată să obțină 
rezultatele pentru care au muncit, iar mai apoi, să nu uite să-I și mulțumească 
Domnului și familiei pentru susținere. 
 

"Domnul te va face să fii cap, nu coadă; totdeauna vei fi sus, şi niciodată nu vei fi jos, dacă 
vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău, pe care ţi le dau astăzi, dacă le vei păzi 

şi le vei împlini." (Deuteronomul 28:13) 

Să ne rugăm pentru... 

 
ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

DUMINICĂ:    9-12 Serviciu divin 

    18-20 Serviciu divin  

MARŢI:   18-20 Rugăciune 

MIERCURI:   19-21 Seara studenților 

JOI:          18-20 Serviciu divin 

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  

Cei ce se încred în Domnul                     

îşi înnoiesc puterea,  

ei zboară ca vulturii;  

aleargă, şi nu obosesc,  

umblă, şi nu ostenesc. 

 

Isaia 40:31 
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“Să trăim” în vacanţă! 

„Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru 
Domnul, nu ca pentru oameni...” (Coloseni 3:23) 

 A şteptăm cu atât de mult drag vara, ca să răsuflăm liniştiţi în zilele de concediu. 

Atât noi, cât şi copiii, suntem în aşteptarea acelor zile în care „nu facem 

nimic”. Doar stăm şi ne bucurăm de odihnă, de privelişte, de linişte, de natură, de 

lucrurile şi locurile frumoase pe unde ne poartă pe fiecare vacanţa.  

 Ne aflăm în pragul vacanţei, în pragul acelei pauze necesare în vieţile tuturor, atât 

a oamenilor mari, cât şi a copiilor. Cum vom folosi timpul acesta? Cum îl vom implica 

pe Dumnezeu în vacanţa noastră? Dumnezeu pare a iubi odihna, El a creat o duminică 

pentru fiecare săptămână şi multe sărbători în care vrea să ne odihnim.  

 Deşi pare ciudat, uneori trebuie să învăţăm cum „să trăim” şi în vacanţă. Suntem 

atât de cuplaţi la şcoală, la viaţa profesională şi la un program stabilit, încât momentele 

în care acesta se opreşte, ne aduc confuzie, parcă nu mai ştim „să trăim” când apăsăm 

butonul de „pauză”, chiar şi copiii.  

  Chiar dacă eşti copil sau adolescent, să ştii că ai şi tu povestea ta. Unele dintre cele 

mai subtile „capcane” pentru viaţa ta spirituală îşi fac loc în timpul vacanţelor. Atunci 

când eşti departe de familie, atunci când supravegherea nu mai este aşa de mare, rămâi 

singur cu tine însuţi şi e un moment în care alegi cine vrei să fii, un moment în care poţi 

„ocoli” învăţăturile de acasă şi te poţi „furişa” din propria ta viaţă, fiind cine alegi tu să 

fii şi nu cine vrea familia ta să fii. Poţi vorbi altfel, poţi să legi altfel de prietenii, poţi să 

faci fapte supărătoare.       (continuare în pag. 3) 
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Membrii familiei: Astӑzi cunoaștem și aducem ȋnaintea 

Domnului ȋn rugӑciune familia Gherasim, o familie tȃnӑrӑ și 

frumoasă care peste aproximativ două luni vor sărbători un an 

de la căsătorie. Tani și Eliza au pornit pe drumul cӑsniciei sub 

binecuvântarea lui Dumnezeu ȋn data de 13 august 2017.  

Slujire în biserică: Tani laudӑ pe Domnul prin acorduri 

de chitarӑ electrică ȋn grupul de laudӑ și ȋnchinare “Excelsis 

Worship”. Ȋmpreunӑ, ca familie, ei se bucurӑ de pӑrtӑșiile din 

biserica noastrӑ și doresc sӑ rӑmânӑ la dispoziția Domnului, 

slujindu-L cu dedicare și credincioșie. 

Ocupaţie: În viaţa de zi cu zi, Tani este inginer electronist 

la “Continental”, iar Eliza este studentӑ la Farmacie.   

Versetul familiei: Cuvântul Scripturii ales ca motto 

pentru familia lor, este frumosul proverb: „Să nu te părăsească 

bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa 

inimii tale.” (Proverbe 3:3) 

Motive de rugăciune: Ne rugӑm pentru familia Gherasim 

astӑzi și ȋntreaga sӑptӑmȃnӑ viitoare, cerând ca binecuvȃntarea 

Domnului sӑ rӑmȃnӑ peste ei ȋn orice vreme. Aducem înaintea 

Domnului motivele lor specifice de rugăciune: „Dorim să 

ajungem la o mai mare cunoaştere a lui Dumnezeu, ne rugăm 

pentru o mai mare apropiere de El şi ne dorim ca să fim 

relevanţi şi folositori societăţii în care trăim. De asemenea, ne 

rugăm pentru sănătate şi suntem mulțumitori Domnului pentru 

felul ȋn care se ȋngrijește de nevoile noastre și ne poartӑ de 

grijӑ zi de zi.” 

 Domnul sӑ reverse ȋn casa lor binecuvȃntӑri din belșug, 

multӑ dragoste, armonie, pace și bucurie! Pas cu pas, Domnul 

să-i ajute să 

umble cu El în 

fiecare zi, 

fiind sare şi 

lumină pentru 

cei din jur, 

p e n t r u 

s o c i e t a t e a 

contemporană! 

 

     L.G.  

Urăm  
“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care  
îşi serbează                        

ziua de naştere                   
săptămâna viitoare: 

Duminică, 10 iunie 
Anca Matei 

Elisabeta Birda 
George Câmpan  
Luni, 11 iunie 
Estera Gligor  

Marţi, 12 iunie 
Daniel Şandor 

Dorothea Groza 
Evan Ardelean 
Maria Câmpan  

Miercuri, 13 iunie 
Andreea Blaga 
Gabriela Gagiu  
Joi, 14 iunie 

Mărioara Pielmuşi 
Sandra Ieneşesc  

Vineri, 15 iunie 
Andrei Trif 

Constantin Acatrinei 
Doru Todorescu 

Sâmbătă, 16 iunie 
Aristula Scoruş 

Ioan Marcu 
Ioana Ungureanu  

 

"Domnul mi Se arată de 
departe: „Te iubesc cu o 

iubire veşnică, de aceea îţi 
păstrez bunătatea Mea!" 

(Ieremia 31:3) 

Familii unite în rugăciune 

Familia GHERASIM 
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Care este scopul meu în viaţă? MEDITAȚIE 

(continuare din prima pagină) 
 

 Cu toate acestea, la final, vei descoperi că şi acel „altcineva” care alegi să fii la 
un moment dat, se întâlneşte prin cele mai ascunse colţuri cu acelaşi Dumnezeu de 
„acasă”. Da, te vei întâlni cu aceste „capcane”, dar vei învinge şi vei fi mai puternic pe 
mai departe.      
 Să ne bucurăm cu toţii de vacanţă! Să învăţăm, şi noi, şi cei mici, cum “să 
trăim” în timpul concediilor, cum să îl facem să conteze pe toate planurile: fizic, 
emoţional, relaţional, spiritual. Să lăsăm odihna, pe care a creat-o Dumnezeu pentru noi, 
să ne aducă mai aproape de El şi de cei apropiaţi, descoperind astfel cu adevărat liniştea şi 
pacea după care toţi râvnim!  A. F.  

 G ândeşte-te la un ciocan. El a fost făcut să bată cuie. Acum, imaginează-ţi că 
ciocanul nu este folosit niciodată. Nu face altceva decât să stea în lada de 

unelte. Dar acum, imaginează-ţi că acest ciocan are suflet şi o conştiinţă. Zilele trec, 
iar ciocanul rămâne în ladă. Are un sentiment ciudat, dar nu ştie exact de ce. Ceva 
lipseşte, dar nu ştie ce anume. Apoi, într-o zi, cineva îl ia din cutia cu unelte şi se 
foloseşte de el ca să rupă nişte crengi pentru focul din şemineu. Ciocanului îi place 
să fie ţinut în mână, să fie mânuit şi să lovească crengile. Dar la sfărşitul zilei tot se 
simte neîmplinit. Ceva tot lipseşte. 
 În zilele următoare el este folosit mai des. Îndreaptă un capac de roată, sparge o 
placă de beton, fixează la loc piciorul unei mese. Cu toate acestea, nu se simte 
împlinit. El crede că soluţia pentru lipsa lui de împlinire este să petreacă mai mult 
timp în aceste lucrări. Într-o zi cineva se foloseşte de el, ca să bată un cui. Deodată 
sufletul ciocanului se luminează: acum înţelege pentru ce a fost creat - să bată cuie. 
Toate lucrurile la care a fost folosit înainte pălesc în comparaţie cu acesta. Acum ştie 
ce căuta sufletul lui de ciocan de aşa multă vreme. 
 Noi suntem creaţi după chipul lui Dumnezeu pentru a avea o relaţie cu El. 
Singurul lucru care ne va satisface deplin sufletele este să fim în relaţie cu 
Dumnezeu. Până când nu ajungem să-L cunoaştem pe Dumnezeu, putem avea 
multe experienţe frumoase, dar nu ne vom găsi niciodată adevărata menire. Poate că 
am fost folosiţi pentru nişte scopuri nobile, dar nu am fost folosiţi pentru acel scop 
pentru care am fost creaţi, pentru acel scop prin care vom găsi cea mai mare 
împlinire. Augustin a rezumat acest lucru astfel: „Tu, Dumnezeule, ne-ai creat pentru 
Tine, iar inimile noastre vor rămâne neliniştite, până când nu îşi vor găsi odihna în 
Tine”. 
 Până când nu ajungem să Îl cunoaştem pe Dumnezeu, suntem flămânzi şi 
însetaţi. Încercăm “să mâncăm” şi “să bem” tot felul de lucruri pentru a ne satisface 
foamea şi setea, numai că acestea rămân nepotolite. Suntem ca acel ciocan: nu ne 
dăm seama ce va pune capăt sentimentului de goliciune, lipsei de împlinire din vieţile 
noastre. De obicei, când Îl ţinem pe Dumnezeu la distanţă, încercăm să ne găsim 
împlinirea în alte lucruri, dar ele nu ne satură 
niciodată. Continuăm “să mâncăm” şi “să bem” 
tot mai mult, înşelându-ne că „mai mult” este 
răspunsul la problema noastră. În cele din 
urmă, tot nu ne simţim împliniţi. 
 Cea mai mare dorinţă a noastră este să Îl 
cunoaştem pe Dumnezeu şi să avem o relaţie 
cu El. De ce? Pentru că aşa am fost creaţi. Ai 
bătut vreun cui până acum?  
 

           adaptare după www.everystudent.ro 


