
 

  

 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 

 ... pacea Ierusalimului. Fie ca binecuvântarea Domnului să fie peste 
Israel şi fie ca tot mai mulţi evrei să-L recunoasacă şi să-L primească pe 
Hristos ca Mântuitor personal. 

 ... înțelepciunea de-a înțelege ce e prioritar în vremurile acestea. 
Dumnezeu să ne ajute să conștientizăm necesitatea apropierii de El și 
totodată, pregătirea noastră pentru Cer, în lumina vremurilor pe care le trăim 
în momentul de față.  

“Să ştii dar că Domnul Dumnezeul tău e singurul Dumnezeu. El este un 
Dumnezeu credincios şi Îşi ţine legământul şi îndurarea până la al miilea 

neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile 
Lui.” (Deuteronomul 7:9) 

Să ne rugăm pentru... 

 
 

ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

DUMINICĂ:     9-12 Serviciu divin 

       18-20 Serviciu divin 

MARŢI:          18-20 Rugăciune 

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  

„Voi binecuvânta pe cei ce te vor 
binecuvânta şi toate familiile pământului 

vor fi binecuvântate în tine.”  
Geneza 12:3 
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„Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin 
foc, nu te va arde şi flacăra nu te va aprinde.” (Isaia 43:2) 

Dumnezeu rămâne credincios 
 Î ncă de la naștere și pe tot parcursul vieții, vom întâlni diferite situații, dintre care unele 

ne ridică, altele ne fac să ne pierdem speranța, altele nu le înțelegem. Însă cel mai 
important în aceste situații, care par fără urmă de ieșire, este să contemplăm credincioșia lui 
Dumnezeu. 
 Probabil că atunci când ne gândim la credincioșia lui Dumnezeu sperăm să fim puși undeva 
deoparte, într-un glob de sticlă, și nimic să nu se atingă de noi. Ei bine, atunci când mă uit în 
Cuvântul lui Dumnezeu, nu pot avea o astfel de părere; iar atunci când mă gândesc că voi vedea 
credincioșia Lui chiar în încercare, credința mea se întărește! 
 Acolo, în situația fără înțelegere, Dumnezeu își arată credincioșia Lui. Este atât de 
interesant ce spune Dumnezeu prin Isaia, în capitolul 43:2: „Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu 
tine şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde şi flacăra nu te va 
aprinde.” 
 Însuși Dumnezeu spune că vor fi momente în viață când vei trece prin apă, prin foc, dar cel 
mai important este să știi că în aceste momente de calvar, El este cu tine. Așa cum Dumnezeu a 
anticipat trecerea ta prin cuptor, tot așa a și promis protecția în cuptor. Chiar dacă treci pe aici, nu 
înseamnă că Dumnezeu te-a părăsit sau că El își arată mânia. Nu, ci înseamnă că face parte din 
trăirea umană, însă chiar în această situație – oricare ar fi ea – Dumnezeu spune că este cu tine. 
 Probabil că Dumnezeu nu alege să ne scoată din încercare tocmai pentru a crește în noi 
dependența de El. Dacă ne gândim puțin la acel moment al apostolului Pavel când Îl roagă pe 
Dumnezeu să îi ia acel țepuș, putem vedea clar răspunsul lui Dumnezeu: „Harul Meu îți este de 
ajuns.” (2 Corinteni 12:9). Ceea ce ne dă Dumnezeu ne ajunge pentru a trece peste orice 
problemă care ne surprinde de-a lungul vieții. Tot ceea ce trebuie noi să facem este să medităm 
profund la credincioșia lui Dumnezeu, pentru că atunci când El promite, se şi ține de promisiune. 
 Mâna lui Dumnezeu nu este prea scurtă ca să te ajute. Încrede-te în Domnul și El va lucra! 
 

           Cosmin Rîșcanu - www.ariseforchrist.com 
 
 
  
              

 BULETIN DUMINICAL NR. 620/08.07.2018                          www.poartacerului.ro 



 

  

www.poartacerului.ro 

Membrii familiei: Astӑzi cunoaștem și aducem ȋnaintea 
Domnului ȋn rugӑciune familia Cioarӑ, o familie tȃnӑrӑ și 
frumoasă. Daniel-Sorin și Pamela-Loredana au pornit pe drumul 
cӑsniciei, sub binecuvântarea lui Dumnezeu, ȋn 16 septembrie 
2017.  

Slujire în biserică: Ȋmpreunӑ, Daniel şi Pamela se bucurӑ de 
pӑrtӑșiile din biserica noastrӑ, iar de când s-au căsătorit, participă 
în mod regulat la întâlnirile cu familiile bisericii. Pentru ei, aceste 
întâlniri au fost şi sunt o adevărată binecuvântare. 

Ocupaţie: În viaţa de zi cu zi, Daniel este consultant vânzări, 
iar Pamela este asistent medical. 

Versetul familiei: Romani 8:28 – „De altă parte, ştim că 
toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe 
Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după 
planul Său.” 

O experienţă cu Domnul: Familia Cioară este mulţumitoare 
Domnului pentru toate experienţele zilnice, trăite alături de El. Ei 
ne-au mărturisit: „Experienţe cu Domnul ar fi multe. Uneori am 
putea spune că sunt lucruri minore, de zi cu zi, dar implicarea lui 
Dumnezeu este foarte mare, indiferent de cât de mari sau cât de 
mici ne-ar părea nouă problemele. Ori de câte ori am cerut 
ajutorul lui Dumnezeu, El nu a întârziat să apară. Mulţumim lui 
Dumnezeu că deşi suntem veniţi din judeţul Alba şi nu am 
cunoscut pe nimeni aici, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu locuri de 
muncă, cu o casă în care să locuim şi de fiecare dată când suntem 
în nevoi sau avem probleme, Dumnezeu are grijă să ne 
pregătească o cale de ieşire.” 

Motive de rugăciune: Ne rugӑm pentru această familie 
astӑzi și ȋntreaga sӑptӑmȃnӑ viitoare! Cerem ca binecuvȃntarea 
Domnului sӑ rӑmȃnӑ peste ei și aducem ȋnaintea Lui motivele lor 
specifice de rugăciune: „Ne rugăm Domnului să ne binecuvânteze 

cu înţelepciune în toate 
deciziile pe care le luăm, 
astfel încât să trăim o viaţă 
după placul şi în voia Lui. 
Ne dorim ca Dumnezeu să 
binecuvânteze familia 
noastră cu sănătate, 
dragoste, unitate şi 
înţelegere. Nu în ultimul 
rând, ne dorim ca 
Dumnezeu să ne ajute să 
rămânem statornici şi 
aproape de El toată viaţa.” 
 

 Dumnezeu să le 
asculte rugăciunile şi sӑ 
reverse ȋn casa lor 
binecuvȃntӑri din belșug, 
armonie, pace și multă 
bucurie!  L.G.  

Urăm  
“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care  
îşi serbează                        

ziua de naştere                   
săptămâna viitoare: 

Duminică, 8 iulie 
Hadasa Pantea  
Luni, 9 iulie 

Darius Mureşan 
Emanuel Rus 
Emilia Rus 

Marţi, 10 iulie 
Daniela Oproiu 

Miercuri, 11 iulie 
Adriana Naiden 

Dana Popa 
Joi, 12 iulie 
Delia Aslam  

Vineri, 13 iulie 
Gabriela Vlăduţu 

Lidia Busuioc 
Andrei Moisa-Luca 

Patrick  Madina 
Roxana Guia 

Sâmbătă, 14 iulie 
Ruth Horobăţ  

 
"Domnul să-ţi fie 

desfătarea şi El îţi va 
da tot ce-ţi doreşte 

inima."  
(Psalmii 37:4)  

Familii unite în rugăciune 

Familia CIOARĂ 
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Ce înseamnă numele copilului meu? 

Animozitățile Israelului față de misiunea creștină ARTICOL 

 ”I 
udaismul şi creştinismul au rădăcini comune. Conducerea Israelului 
subliniază adesea că se împărtăşesc aceleaşi valori, cele două credinţe 
fiind foarte apropiate una de cealaltă. Israelul privește cu recunoştintă la 

faptul că, în vremuri de marginalizare şi boicot la adresa statului şi de decizii UNESCO 
anti-israeliene şi anti-evreieşti, creștinii din lumea întreagă au sărit în sprijinul statului 
evreu. Totuşi, atât statul cu organele lui, cât şi populaţia prezintă o mare animozitate 
când vine vorba ca evreii să treacă la creştinism şi să îl susţină public. 
 La fel s-a întâmplat și cu Tom Cantor, care şi-a transmis mesajul prin CD-ROM în 
caseIe israeliene. Tom Cantor este om de ştiinţă şi managerul uneia dintre cele mai mari 
firme private biotech din S.U.A., care este activă internaţional pe cinci continente. Evreu 
din naştere, el împărtăşeşte din 1970 credinţa creştină. Cantor a investit sume mari în 
propovăduirea mesajului Domnului Isus Hristos printre creştini, dar mai ales printre 
evrei, ceea ce la începutul acestui deceniu a declanșat o dezbatere puternică în 
comunitatea evreiască din Statele Unite. Recent, când în Israel au apărut CD-uri cu 
istoria vieţii lui şi un mesaj în cutiile poştale ale caselor private, pe reţelele de socializare 
s-a declanșat o furtună de indignare. În timp ce pe continentul nord-american s-au 
discutat contradicții ale principiilor teologice, în Israel reacţiile au depăşit atât în 
conținut, cât şi în alegerea cuvintelor, limitele liberei exprimări a opiniei, mai ales dacă 
ţinem cont de faptul că, în Israel, libertatea religioasă este asigurată prin lege. […]  
 De ceva vreme, sporadic se găsesc în presa israeliană articole despre evreii care se 
convertesc la creştinism. Subiectul evreilor mesianici în Israel a devenit ceva mai vizibil 
public prin câţiva participanţi la spectacolul de talente israelian „Next Star”. Totuşi, 
comunitatea aceasta rămâne în continuare marginalizată în Israel si este obligată să 
suporte adesea atacuri - chiar şi din partea asociaţiilor recunoscute de stat. […]  
 Israelul reacţionează extrem de susceptibil când vine vorba despre evrei care Îl 
mărturisesc pe Domnul Isus. Statul evreu reacţionează însă susceptibil și în cazul 
creştinilor care nu sunt de origine evreiască și susțin misiunea. În timp ce solidaritatea 
creştină cu statul evreu este în general salutată şi pe alocuri chiar lăudată - cu excepţia 
unor grupari evreieşti care din principiu sunt intolerate faţă de alte religii - totuși 
aproape toată lumea în 
Israel reacționează cu 
d e z a p r o b a r e  c â n d 
creştinii îşi exprimă prea 
direct credinţa în 
societatea evreiască. Aici 
se vede o mare lipsă de 
încredere, orice fel de 
activitate creștină fiind 
suspectă că ar fi una 
misionară...”  
 

...preluare din revista  
„ȘTIRI DIN ISRAEL” - 

februarie 2018  

Israelul le asigură tuturor grupurilor etnice şi religioase egalitate şi libertate 
religioasă. Totuşi, se ajunge adesea la incidente, când evreii trec la credinţa 

creştină şi, ca şi creştini, îşi susţin credinţa în Israel. 


