
 

  

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 

 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 

 ... familiile care s-au întemeiat sub binecuvântarea Lui, în biserica noastră, luna 

trecută: Lorena și Liviu Antonovici, Bianca și Marius Tomuța, Cristina și Avram 

Mureșan. Fie ca Domnul să le fie Tovarăș pe drumul căsniciei și atunci vor putea 

experimenta adevărata fericire, împreună cu El. 
 

 ... micuții Delia Maria Cărpineanu, Sofia Timeea Priala, Timotei-Ionuț Fofiu, care 

au fost aduși la binecuvântare în luna iunie. Domnul să reverse belșug de Har, atât peste 

ei, cât și peste familiile lor, iar mai apoi, la maturitate, să fie adevărați ostași în armata Lui. 
 

 ... sora Rodica Volintiru, care s-a pus la dispoziția Domnului, a surorilor și a tuturor 

doamnelor participate, la final de iunie, la conferința cu tema „Perla suferinței”. Fie ca 

mesajul adus de ea să fie spre alinarea suferinței și întărirea credinței lor, iar Dumnezeu să 

răsplătească atât efortul ei, cât și al tuturor surorilor care s-au implicat în această conferință. 
 

“Da, inima noastră îşi găseşte bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui cel Sfânt.”   

(Psalmii 33:21) 

Să-I mulţumim Domnului pentru... 

 
 

ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

DUMINICĂ:    9-12 Serviciu divin 

    18-20 Serviciu divin 

MARŢI:   18-20 Rugăciune 

JOI:          18-20 Serviciu divin 

Aţi fost cumpăraţi cu un preţ. 
Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu                             
în trupul şi în duhul vostru,                        
care sunt ale lui Dumnezeu.   

1 Corinteni 6:20 

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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Idolii inimii 

„Copilașilor, păziţi-vă de idoli!”  

(1 Ioan 5:21) 

 I ubim, dar uneori iubim greșit. Poate fără să ne dăm seama, sau poate în 
mod voit, începem să trăim mai mult pentru lucrurile obișnuitului lumii 

acesteia, decât pentru împlinirea voii lui Dumnezeu. Suntem în stare să renunțăm 
oare la a primi binecuvântări în schimbul lucrurilor care ne țin inima legată? Din 
nefericire suntem... 
 Oare de câte ori n-am pierdut vreo binecuvântare, fiindcă am fost distrași de alte 
lucruri, în loc să căutăm Fața lui Dumnezeu? Oare de câte ori am pus preț pe lucruri 
iubite și râvnite de inima noastră, dar inutile pentru Dumnezeu? De câte ori am 
investit timp și resurse într-un mod greșit? În mijlocul acestei lumi care suferă de 
foame și de sete după o altfel de dragoste, noi, în continuare, suntem preocupați de 
lucruri, mai mult decât de ceea ce iubește Dumnezeu – adică oamenii? 
 Am devenit, puțin câte puțin, sclavii idolilor pe care inima noastră i-a îmbrățișat 
cu atâta adorare. Pavel scria într-una din epistolele lui: „Toate lucrurile îmi sunt 
îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic 
nu trebuie să pună stăpânire pe mine.” (1 Corinteni 6:12). 
 Până la urmă, e vorba de alegerea personală. Admirăm ambalaje și uneori 
chiar plătim scump pentru ele, dar mai apoi, când în sfârșit le avem, ele se dovedesc a 
fi goale, iar noi rămânem tot nefericiți. Lumea știe să producă reclame atrăgătoare, iar 
ochiul niciodată nu se satură.        (continuare în pag. 3) 

 BULETIN DUMINICAL NR. 619/01.07.2018                          www.poartacerului.ro 



 

  

www.poartacerului.ro 

Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care                   
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Duminică 1 iulie - Lenuţa Gherasim, Petrina Vermeşan  
Luni, 2 iulie - Camelia Muntean, David Hepea, Dumitru Roş,  
  Lazăr Roiban, Rodica Costea  
Marți, 3 iulie - Daria Stănilă, Iosif Dan, Loredana Puşcaşu, Patric Ceaca  
Miercuri, 4 iulie - Andrada Popa  
Joi, 5 iulie - Amina Scoruş, Vlad Aramă  
Vineri, 6 iulie - Andrei Silion, Corina Popovici, Kaleb Moldovan,  
   Maria Câmpan, Marius Popescu, Simona Pielmuşi 
Sâm., 7 iulie - Amalia Curea, Ibolya Iacob, Kayla Moldovan, Ramiel Carcea 

 

 

"Cei ce se încred în Domnul sunt ca Muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie.   
Cum este înconjurat Ierusalimul de munţi, aşa înconjoară Domnul pe poporul Său,                                                    

de acum şi până în veac." (Psalmii 125:1-2) 

   Membrii familiei: Beniamin și Olivia Ana Bândiu au sărbătorit în luna mai un an de când au 
intrat în legământul căsătoriei. Ei formează o familie tânără și frumoasă, peste care Dumnezeu 
revarsă din plin binecuvântări cerești și pământești, din 6 mai 2017.  
   Slujire în biserică: Olivia şi Beni sunt doi tineri care Îl iubesc pe Domnul, iubesc părtășiile 
din biserica noastră şi caută să se pună la dispoziţia Domnului, slujindu-L cu pasiune, fiecare 
după talantul dat. Olivia slujeşte Domnului şi bisericii prin cântare, iar Beni prin susţinere în 
rugăciune.   
   Ocupaţie: În viaţa de zi cu zi, Beni este inginer zootehnist, iar Olivia este medic             
rezident - cardiologie.   
   Versetul familiei: Isaia 12:2 – “Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi 
nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El 
m-a mântuit.”   

   O experienţă cu Domnul: Familia Bândiu este 
mulţumitoare Domnului pentru felul în care le poartă de 
grijă zi de zi şi pentru modul în care se implică în viaţa 
lor: „Mulţumim Domnului că ne-a ajutat să găsim 
căminul potrivit, că s-a implicat în rezolvarea tuturor 
problemelor noastre, arătându-Şi puterea şi dându-ne 
binecuvântarea Lui în găsirea oamenilor potriviţi şi a 
resurselor necesare, chiar în situaţii de criză, în timpul 
renovării apartamentului.”   
   Motive de rugăciune: Ne rugăm pentru Beni şi 
Olivia astăzi și întreaga săptămână viitoare! Cerem ca 
binecuvântarea Domnului să rămână peste ei și aducem 
înaintea Lui motivele lor specifice de rugăciune: 
“Înţelepciune şi pricepere în luarea celor mai bune 
decizii în viaţa de zi cu zi, protecţie şi creştere 
spirituală, unitate în familie și copii sănătoşi şi 
binecuvântaţi, la momentul potrivit.” 
 Domnul să le asculte dorinţele, să-i binecuvânteze 
cu tot ceea ce are El mai bun aici pe pământ şi cu viaţă 
veşnică în Cer!  L.G.  

Familii unite în rugăciune 

Familia BÂNDIU 
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Eternitatea mea 

 

Pe masa iubirii vremelnică 
Am aşezat 
Pâinea Cuvântului veşnic. 
Cu ea în mâini,  
Ţin drumul celor flămânzi 
Gata să le înveşnicesc vremelnicia: 
“Luaţi, mâncaţi...” 
 
În alabastrul inimii vremelnic 
Am adunat 
Mirul Cântărilor veşnice. 
Suit în carul triumfului,  
Împart celor obidiţi vremelnic 
Mireasma cunoaşterii divine: 
“Bucuraţi-vă întotdeauna...” 
 
În sanctuarul inimii vremelnic 
Arde lumina 
Iubirii eterne. 
Pe rugul Ei ucid în flăcări, 
Monştri de ură vremelnici, 
Ai pumnilor cu iureş atroce: 
“Iubiţi-vă unii pe alţii...” 
 
Cuvântul, Cântarea, Iubirea— 
Pâine, miresme şi flăcări... 
Doar ele-mi dau 
Eternitatea mea. 
 

       Ticu Leontescu 

(continuare din prima pagină) 
 

 Dar ceea ce e și mai periculos 
decât să pierdem bani sau timp, e să ne 
pierdem pe noi în drum spre Canaan, 
ascunzându-ne idolii. Rahela a crezut 
că se poate și așa, și a plătit foarte 
scump. Ne este sete… Tânjim ca 
cineva să ne remarce, ca să nu mai fim 
doar un simplu nume dintr-un oarecare 
loc. Dar aici, niciodată, nu va conta 
cine sau ce suntem; totul este pentru 
Acolo. 
 În mijlocul acestui deșert, singura 
noastră sete este cea după Dumnezeu. 
Să fii cunoscut de singurul Dumnezeu 
adevărat, să fii în atenția și-n voia Lui. 
Apa și pâinea de care avem nevoie este 
Dumnezeu. Umblând în El - singura 
Cale, intrând prin El - singura Ușă, și 
săturându-ne din El - adevărata Viață, 
vom ajunge în locul pregătit de El. 
 Soc ie ta tea  z i le lo r  noast re 
promovează o oarecare independență a 
inimii, dar Biblia are cu totul și cu totul 
o altă părere despre ea. „Fiule, dă-mi 
inima ta și să găsească plăcere ochii 
tăi în căile Mele.” (Proverbe 23:26)             
- „Follow your heart” (tr. „Urmează-ți 
inima”) și vei falimenta pe toate 
planurile! Ca să nu fim sclavii idolilor, 
trebuie să-I dăm inima Aceluia care o 
cunoaște cel mai bine; Dumnezeu o 
poate schimba! 
 Într-o lume în care păcatul e 
ambalat frumos și pornirile inimilor 
sunt mai importante decât părerea lui 
Dumnezeu, noi suntem chemați la o 
trăire sfântă. E alegerea pe care trebuie 
s-o facem în fiecare zi: trăim atașați de 
idolii pe care inima i-a creat sau trăim 
atașați de Dumnezeu? 
 O inimă fără Dumnezeu e doar o 
fabrică de idoli pe drumul falimentului, 
dar o inimă dăruită Domnului e ca o 
cetate zidită pe stâncă, o oază de 
binecuvântare și de pace, nu doar 
pentru ea, ci și pentru alte inimi! 

 

 Daria Miron -  
www.partascuhristos.com 


