
 

  

 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 

  

 ... studenții din biserica noastră care vor merge în perioada 21-24 iunie 
2018 în Alexandria, în misiune și pentru a ajuta și material pe cei aflați în 
nevoie. Fie ca Domnul să îi întărească, ca să poată să-L vestească cu îndrăzneală, să 
fie un real sprijin pentru cei care trec prin probleme de orice fel, iar noi să facem tot 
posibilul să-i susținem în rugăciune și cu tot ceea ce putem să le oferim din punct de 
vedere material. 
 
 ... cei care vor călători în această perioadă. Pentru că a început perioada 
vacanțelor și concediilor, să-L rugăm pe Dumnezeu să vegheze asupra tuturor celor 
care vor călători, să fie feriți de orice pericole și să poată profita de zilele libere, 
pentru a se apropia și mai mult de Domnul, împreună cu cei dragi. 
 
„Ah, Doamne, să ia aminte urechea Ta la rugăciunea robului Tău şi la rugăciunea 

robilor Tăi, care vor să se teamă de Numele Tău!” (Neemia 1:11a) 

Să ne rugăm pentru... 

 

  Un grup de studenți din 

biserică vor merge în misiune 

și evanghelizare în Alexandria, în perioada 21-24 iunie. 

În acest sens, putem sprijini lucrarea lor prin donarea de 

alimente neperisabile și haine. Acestea se mai pot aduna 

astăzi și marți, la începutul și sfârșitul  serviciilor 

divine, la garderoba bisericii. 
 

  Sâmbătă, 30 iunie 2018, de la ora 16:30, va avea loc o 

conferință pentru surori, cu tema: „Perla suferinței”. 

Invitată specială va fi sora Rodica Volintiru. Sunt aștepta-

te cu drag toate surorile, împreună cu prietenele lor! 

 
ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

 

ANUNŢURI

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  
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„Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava 
Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din 
slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” (2 Corinteni 3:18) 

Precum oglinda 
 T e-ai gândit, oare, ce mare onoare ai primit ca să fii                     

considerat/ă o ,,oglindă” care reflectă gloria Stăpânului tău? 

Și atunci, oare cât de ,,curată” este oglinda vieții tale? Adevărata 

epistolă a lui Hristos este omul sincer, curat, blând și smerit cu inima, 

care prin trăirea lui zilnică, lasă să se reflecte imaginea Dumnezeirii. 

 Cel care nu a renunțat la prefăcătorie și la măștile păcatului nu va 

putea reflecta frumusețea Tatălui, ci va lăsa să i se vadă ,,pustietatea” 

sufletului. Vestea bună este că Spiritul Stăpânului va continua procesul 

început și ne va transforma în așa fel, încât să fim tot mai       

asemănători cu El.  

 Toate schimbările necesare vieții noastre s-ar prea putea              

„să doară” atunci când suntem puși pe roata Olarului, însă durerea 

temporară nu poate fi pusă în comparație cu biruința finală.    

            (continuare în pag. 3) 
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  Membrii familiei: Alex şi Simona Lakatos formează o 
familie binecuvântată de Domnul din luna august a anului 
trecut. Luna viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, îl vor cunoaşte 
pe cel de-al treilea membru al familiei lor, pe micuţul Iosua, 
un copilaş iubit şi mult aşteptat.  
   

  Slujire în biserică: Simona şi Alex sunt doi tineri iubitori de 
Dumnezeu, care stau la dispoziția Domnului şi caută să 
împlinească poruncile Lui, slujindu-L cu credincioșie. Amândoi 
iubesc misiunea şi sunt implicaţi în grupul de misiune, Alex 
slujind prin predică şi îndemnuri la rugăciune, iar Simona prin 
poezie. 
 

  Ocupaţie: Alex este student la informatică aplicată, urmând ca 
de luna viitoare să lucreze în acest domeniu ca programator, iar 
Simona este asistent radiolog.  
 

  Versetul familiei: Psalmul 56:3 – „Ori de câte ori mă tem, eu 
mă încred în Tine.” 
 

  Motive de rugăciune: Ne rugӑm pentru familia Lakatos astӑzi 
și ȋntreaga săptămână viitoare și cerem ca binecuvântarea 
Domnului să rămână peste ei ȋn orice vreme. În mod deosebit, 
aducem înaintea Domnului motivele lor specifice de mijlocire: 
„Vrem să vă rugaţi împreună cu noi pentru bebele nostru, care 
este bolnăvior și despre care medicii spun că este posibil să 
aibă nevoie de 3 intervenții chirurgicale pe inimă, în decursul a 
câțiva ani. Noi credem că Dumnezeu poate să facă minuni! Ne 
dorim să stăm lipiți de El mereu, El să rămână lângă noi şi să 

ne ţină tari pe calea Lui, 
indiferent de vremurile 
care vor veni peste noi.” 
De asemenea, ne rugăm 
pentru Simona, ca 
Domnul să o întărească 
acum, în ultimele 
săptămâni de sarcină, să 
vegheze asupra ei şi a 
bebeluşului în momentul 
naşterii şi să o ajute în 
noul rol de mămică! Ne 
rugăm şi pentru Alex, ca 
Domnul să-l ajute la noul 
loc de muncă şi să îi dea 
multă pricepere în tot 
ceea ce va avea de făcut!  
 Protecţia Domnului 
să rămână peste Alex şi 
Simona şi El să continue 
să facă  minuni mari în 
dreptul familiei lor!  
 

   L.G.  

Urăm  
“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care  
îşi serbează                        

ziua de naştere                   
săptămâna viitoare: 

Duminică, 17 iunie 
Elisei Mureşan 

Marius Alexandru 
Ramona Cirici 

Ciprian Mureşan 
Luni, 18 iunie 

Alexandra Papană 
Cosmin Alăzăroae 
Oana Alăzăroae 
Simona Lakatos  
Marţi, 19 iunie 
Paul Ştefănescu 

Sarah David  
Miercuri, 20 iunie 

David Bogdan  
Joi, 21 iunie 
Livia Streianu  

Vineri, 22 iunie 
Lavinia Rusu 
Maria Tudose 

Sâmbătă, 23 iunie 
Elisabeta Sărăcuţi  

"Încredinţează-ţi soarta 
în mâna Domnului, 

încrede-te în El, şi El va 
lucra, El va face să 

strălucească dreptatea ta 
ca lumina şi dreptul tău 
ca soarele la amiază."  

(Psalmii 37:5-6) 

Familii unite în rugăciune 

Familia LAKATOS 
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Un moment de lectură RECENZIE 

 

Dr. James Dobson -  Păstrează-ți credința chiar și…                           
când Dumnezeu e de neînțeles 

 N u-i așa că de multe ori alegem să citim o 
carte cu speranța că în ea vom găsi 

răspunsuri la întrebările care ne frământă? Că vom 
înțelege de ce trebuie să trecem prin încercări? Că 
vom descoperi formula magică de a ieși din situația în 
care ne aflăm? Sau crezând că Îl vom înțelege pe 
Dumnezeu și care e planul Lui pentru noi? 
 Ei bine, uneori trebuie să acceptăm că nu vom 
primi răspuns la aceste întrebări. Și despre asta ne 
vorbește psihologul James Dobson, în cartea: 

„Păstrează-ți credința chiar și... când Dumnezeu e 
de neînțeles”! Cu o abordare realistă asupra vieții, 
Dobson alege să spună lucrurilor pe nume. Nu vom 
înțelege întotdeauna de ce trebuie să trecem prin 
încercări, dezamăgiri sau suferință. Nu vom înțelege 
întotdeauna de ce Dumnezeu alege să smulgă de 
lângă noi, mult prea devreme, oameni pe care îi iubim. 
 Nu vom înțelege întotdeauna de ce unele vise ni 
se năruiesc. Cel puțin, nu vom înțelege aici, pe 
pământ. Uneori trebuie să acceptăm și să ne păstrăm credința... chiar și atunci când totul 
pare fără sens, când totul în jur pare că se năruie, când durerea e prea mare și când nu Îl 
înțelegem pe Dumnezeu. Cu o astfel de credință, poți face față la tot ceea ce-ți rezervă 
viața. Ea te va susține când vei trece prin încercare; iar în încercare, ai două opțiuni: să 
accepți sau să disperi.  
 Noi vedem o frântură din planul lui Dumnezeu, vedem doar perspectiva noastră. 
Dumnezeu, însă, are privirea de ansamblu și nimic din ceea ce se întâmplă în viața ta și a 
mea nu e la voia întâmplării. Dumnezeu acționează cu sens, chiar și atunci când e de 
neînțeles.  
 Păstrează-ți credința orice-ar veni în viața ta! Și dacă ai nevoie de încurajare, te invit 
să citești această carte.  Cecilia Coita, revista “Inimă de prințesă”, nr. 2/ aprilie 2018  

(continuare din prima pagină)  
 

 Gândurile tale trebuie să devină gândurile lui Hristos, iar dorința inimii tale 

trebuie să fie aceeași cu cea a Tatălui. Lumea va încerca să te determine să semeni tot 

mai mult cu ea, însă Hristos vrea să-I semeni 

Lui.  

 Nu uita că ești o ,,oglindă” care reflectă 

gloria Lui, o ,,scrisoare” din partea Tatălui 

pentru cei de lângă tine. Reprezintă-L pe 

Hristos în umblarea ta și lasă ca fiecare detaliu 

al vieții tale să îndrepte gândurile oamenilor 

înspre Dumnezeu! Nu te necăji că ai fi singur – 

Spiritul Stăpânului te va face tot mai 

asemănător cu El!  Miriam Guia  


