
 

  

 

 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 

 ... țara noastră. Domnul să binecuvânteze România, să umple de 
înțelepciune conducerea ei și fie ca tot mai mulți români să se apropie de 
Domnul, alegând să-L urmeze. 

 ... cei care în perioada asta mai au de susținut examene.  Fie ca Harul 
Domnului să fie revărsat peste ei, emoțiile să fie lăsate la o parte și să nu uite 
că Domnul e cu ei și le va răsplăti munca pe care au depus-o învățând. 

"Încrede-te în Domnul şi fă binele; locuieşte în ţară şi umblă în 
credincioşie!" (Psalmii 37:3) 

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  

Veniţi la Mine, 
 toţi cei trudiţi şi împovăraţi,  

şi Eu vă voi da odihnă.  
 

Matei 11:28 
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„V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri, 
dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33) 

Biruiește-te pe tine însuţi  
și vei birui lumea! 

 P lecând de la această idee, îmi dau seama cât de mult contează tăria unui 

om de a continua în viață. Suntem limitați prin cele trei dimensiuni 

umane (lățime, lungime, înălțime), dar oamenii de știință susțin că mai există o a 

patra dimensiune, cea a timpului. Personal, nu cred acest lucru, dar dacă e adevărat, 

atunci Dumnezeu e Cel care stă deasupra tuturor lucrurilor, care se văd și care nu se 

văd.   

 Suntem bombardați prin mass-media, publicitate și propagande tot mai 

denaturate, menite să ne distragă de la adevăr și să ne lege; dar credinciosul care are 

puterea de a se birui pe sine însuși, va birui lumea!   

 Am ajuns la performanța de a da vina pe orice, totul e rău, totul e stricat, totul 

e materialism, dar uităm că totul e trecător. Nu ne gândim decât la a aduna și 

adunând pentru trup, pierdem pentru suflet. Oprește-te, viața e prea scurtă pentru    

a-ți permite să fii mânios, bârfitor, egoist, fariseu sau orice altceva de felul acesta. 

 Este nevoie de o trezire spirituală pentru a putea rămâne credincios până la 

capăt, e nevoie să întinzi o mână celui apropiat, să-l smulgi din ghearele nepăsării și  

nemulțumirii.          (continuare în pag. 3) 
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Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care                   
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Duminică, 15 iulie - Caius Asofronie, David Prichici, Lenuţa Buzatu,  
  Lăcrămioara Grigoraş, Beniamin Lupşa, Sidonia Dobra, Snejana Hende  
Luni, 16 iulie - Dorin Grigoraş, Ionela Privistirescu, Simion Stupar,  
   Viorel Matei, Voichiţa Codrea  
Marți, 17 iulie -  Andrei Pap, Bianca Sălăjan,  
 Bianca Constantineasa, Emilia Gruie, Melissa Silaghi  
Miercuri, 18 iulie - Daniela Păduraru  
Joi, 19 iulie - Daniela Strungaru, Isac Macula  
Vineri, 20 iulie - Adela Brehuescu, Adelina Stoica  
Sâmbătă, 21 iulie - Ami Ardelean  
 

 „’Fiindcă Mă iubeşte’, zice Domnul, ‘de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti,                                              
căci cunoaşte Numele Meu.’” (Psalmii 91:14) 

  Membrii familiei: Iosua şi Iulia Kiss au întemeiat o familie sub binecuvântarea lui Dumnezeu 
anul trecut, în 17 septembrie 2017. Peste aproximativ două luni vor mulţumi Domnului că le-a 
fost alături în primul an de căsnicie.  
   

  Slujire în biserică: Iosua şi Iulia sunt doi tineri care Îl iubesc pe Domnul, stau la dispoziția Lui 
şi caută să împlinească poruncile Lui, slujindu-L cu credincioșie. Amândoi iubesc misiunea şi 
sunt implicaţi în grupul de misiune „Paşi spre Cer”.  
 

  Ocupaţie: Iosua este inginer electroenergetic, iar Iulia este tehnician dentar.  
  

  Versetul familiei: Ieremia 29:11 – “Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice 
Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.” 
 

    O experienţă cu Domnul: De când s-au căsătorit, Iulia şi Iosua se bucură de multe experienţe 
trăite cu Domnul, în căminul lor. Ei ne-au mărturisit: “Dumnezeu a făcut multe minuni în viața 
noastră, dar în mod special, mulţumim Domnului că prin harul Lui am rămas lângă El. Pe lângă 

experiențele zilnice pe care le avem cu Dumnezeu, Îi mulțumim 
că ne-a ajutat să ne găsim o chirie binecuvântată, prieteni 

minunaţi și, nu în ultimul rând, că ne-a ajutat să terminăm 
facultatea cu bine. Suntem uimiţi de modul în care 
Dumnezeu ne ascultă rugăciunile şi ne răspunde la timpul 
potrivit!”  
 

    Motive de rugăciune: Ne rugăm pentru familia Kiss 
astăzi și ȋntreaga săptămȃnă viitoare și cerem ca pacea și 
ocrotirea Domnului să rămână peste căminul lor. Ei sunt 
recunoscători pentru tot ceea ce a făcut Dumnezeu în viaţa 
lor până acum şi dorinţa lor este ca El să le dea în 
continuare înţelepciune pentru fiecare decizie pe care o 
vor lua. Ei doresc să rămână o familie slujitoare, 
folositoare în lucrarea Domnului şi se roagă ca Domnul să 
le dea şi voinţa şi înfăptuirea pentru a sluji cât mai mult.  
 Unitatea, armonia şi prezenţa Domnului să rămână 
peste această familie frumoasă! Dumnezeu să-i binecuvân-
teze cu tot ceea ce are El mai bun aici pe pământ şi cu 
viaţă veşnică în cer!  L.G.  

Familii unite în rugăciune 

Familia KISS  
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Gânduri 

 „Nu este altă activitate mai 

importantă în viață decât rugăciunea. 

Fiecare altă activitate depinde de 

rugăciune pentru eficiența ei 

maximă.” 
 

M. E. Andross 
 

 

„Cel ce fuge de Dumnezeu dimineața, 

cu greu Îl va mai găsi în restul zilei.” 
 

John Bunyan 
 

 

„Cu cât te rogi mai mult, cu atât mai 

puțin te vei panica. Cu cât te închini 

Lui mai mult, cu atât mai puțin te vei 

îngrijora. Te vei simți mult mai 

împăcat și mai puțin strâmtorat.” 
 

Rick Warren 
 

 

„Rugăciunea nu ne este de folos 

pentru o lucrare măreață, rugăciunea 

este lucrarea măreață însăși.” 
 

Oswald Chambers 

(continuare din prima pagină)  

 

 Ravenhill spunea: „Cu 
cât este mai mare focul din 
noi, cu atât de puțini 
oamenii vor arde în iad.” 
Începe cu tine, dar ai grijă: 
cât timp vei ține Biblia 
închisă, nu te aștepta să se 
deschidă Cerul. 
 Nu există dușman mai 
mare care să te împiedice să 
fii de partea lui Dumnezeu 
decât propria persoană, e 
singura care te oprește să 
ajungi la desăvârșire. Orice 
alt impediment e doar un 
pretext și nimic mai mult. 
Fratele Terpea zicea: „Nici 
chiar Satana nu are putere 
asupra noastră decât dacă   
i-o oferim; exact câtă îi dai, 
exact atâta îți stoarce. El 
cere, și cere, și cere, iar 
dacă lași garda jos, te trage 
cu ale lui și așa Satana se 
hrănește cu puterea și ființa 
ta. Dar dacă mori față de 
tine, vei trăi pentru 
Hristos!” 

 Mai rămâne o întrebare: 

te ridici să mergi mai 

d ep a r t e?  În cep e  cu 

îngenuncheatul în fața lui 

Isus! Te asigur că răbdarea 

în rugăciune va da roade în 

biruință.  
         
   Flavius Petrișor -  
 www.resursecrestine.ro 


