
 

  

 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 

 ... tabăra de tineret, care va avea loc săptămâna viitoare, între 30 
iulie - 4 august, la Sasca Montană. Domnul să binecuvânteze tinerii bisericii 
să aibă un timp frumos împreună și să se apropie mai mult de El, printr-o 
părtășie plăcută unii cu ceilalți. 

 ... cei care călătoresc în această perioadă. Fie ca Dumnezeu să le dea 
ocrotire, protecție și să îi ajute să aibă parte de o perioadă de odihnă și de 
pace, în mijlocul celor dragi.  

„Voi să mergeţi după Domnul Dumnezeul vostru şi de El să vă temeţi; 
poruncile Lui să le păziţi; de glasul Lui să ascultaţi; Lui să-I slujiţi şi de El 

să vă alipiţi.” (Deuteronomul 13:4) 

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 

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  

Da, Tu eşti lumina 

mea, Doamne! 

Domnul 

luminează 

întunericul meu. 

 

2 Samuel 22:29 
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„Râurile vuiesc, Doamne, râurile vuiesc tare, râurile se umflă cu putere. Dar mai 
puternic decât vuietul apelor mari şi mai puternic decât vuietul valurilor năprasnice ale 

mării este Domnul în locurile cereşti.” (Psalmii 93:3-4) 

Ai fost creat să luminezi! 

 O  simplă imagine a unui far maritim - care era înconjurat de vânt puternic, 

furtună și valuri năpraznice, lovit din toate părțile de lupta înverșunată a 

naturii, dar care a rămas neclintit, pe poziția în care a fost construit, continuând să 

lumineze și să ghideze marinarii care navighează în apele învolburate ale oceanelor, 

îndeplinind exact menirea pentru care a fost construit - m-a pus tare pe gânduri. 

 Farul a fost construit special în formă de turn, cu aspect și culoare caracteristice, 

spre a se distinge ușor ziua pe fondul înconjurător. Are pe partea superioară o instalație 

care produce o lumină vizibilă în timpul nopții, de la o distanță mai mare de 15 mile 

marine (1895 m) și sunt dotate cu mijloace de producere a semnalelor acustice de ceață, 

iar la unele sunt instalate și radiofaruri. Acestea sunt amplasate, de cele mai multe ori, 

în zone speciale (capuri, insule, stânci, diguri), iar poziția lor, determinată cu precizie, 

este reprezentată pe hărțile marine de navigație, constituind astfel „repere de 

navigație”, la care se iau relevmente pentru determinarea punctului navei pe mare.  

 Dacă farurile, un simbol al ingeniozității omului, supraviețuiesc testului de 

rezistență al timpului și loviturilor la care au fost supuse secole de-a rândul și rămân 

exact în locul în care au fost gândite, construite și amplasate, îndeplinindu-și bine 

menirea, cu cât mai mult noi, care suntem simbolul ingeniozității Dumnezeului Creator, 

ar trebui să rezistăm testelor, întărindu-ne tot mai mult cu trecerea anilor și ducând la 

final menirea pentru care am fost creați!          (continuare în pag. 3) 
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  Membrii familiei: Astӑzi cunoaștem și aducem ȋnaintea 
Domnului ȋn rugӑciune familia Antonovici, o familie proaspăt 
întemeiată în biserica noastră. Liviu şi Lorena au pornit pe drumul 
cӑsniciei sub binecuvântarea lui Dumnezeu ȋn 9 iunie 2018.  
 

Slujire în biserică: Fiind nou-veniţi la credinţă, Liviu şi 
Lorena caută să crească în cunoaşterea lui Dumnezeu participând cu 
bucurie la părtășiile din biserică. Ei caută să se apropie mai mult de 
Dumnezeu şi sunt nespus de binecuvântaţi de slujirea celorlalte 
mădulare din Trupul lui Hristos.  

 

Versetul familiei: Chiar dacă încă nu şi-au ales un verset 
ca motto al familiei lor, Lorena şi Liviu doresc să descopere tot mai 
mult din  Cuvântul lui Dumnezeu, citind Biblia împreună.  

 

O experienţă cu Domnul: Familia Antonovici este 
mulţumitoare Domnului pentru toate experienţele de zi cu zi, trăite 
alături de El. Ei ne-au mărturisit: „Într-o seară, eram cu treabă prin 
oraş, iar când ne-am întors la maşină am văzut că aveam pană de 
cauciuc. Liviu a încercat să schimbe roata, însă cheia s-a rupt şi nu 
mai avea cu ce să mai lucreze. Atunci am început să ne îngrijorăm, 
deoarece ştiam că nu are cine să vină după noi şi nu aveam cui să 
cerem ajutorul. După ce ne-am calmat puţin, ne-am luat de mână şi 
ne-am rugat Domnului crezând că El ne poate trimite ajutor, şi aşa 
a şi făcut Dumnzeu! În momentul în care am spus "Amin", pe partea 
cealaltă a drumului a parcat cineva, Liviu l-a rugat pe acel om să 
ne ajute şi problema noastră a fost rezolvată. Pentru noi, această 
mică experienţă a fost una ziditoare!” 

 

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: „Cu ceea ce ne-a binecuvântat Dumnezeu la 
nuntă vrem să ne construim o casă a noastră. Ne rugăm Domnului 

să ne ţină sănătoşi ca să putem 
lucra şi astfel să reuşim să o 
terminăm cât mai repede. Pentru 
familia lui Liviu ne rugăm, el a 
fost primul care s-a întors la Dum-
nezeu şi a fost foarte greu, au fost 
multe lupte. Ne dorim ca toţi din 
familie să fie mântuiţi! În viitor, ne 
dorim foarte mult copilaşi şi ne 
rugăm Domnului să ne binecuvân-
teze şi prin aceste daruri şi să ni-i 
dea sănătoşi.” 
 Dumnezeu să-i facă o lumină 
în mijlocul celor dragi nemântuiţi 
şi sӑ reverse ȋn casa lor binecuvȃn-
tӑri 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, 29 iulie 
Carina Tomuţa 
Mario Fărcuţ  

Luni, 30 iulie 
Alexandra Ungur -

Cozan 
Marţi, 31 iulie 
Veronica Coşa  

Miercuri, 1 august 
Denis Bot 
Alina Ţiţaş 

David Miletici 
Fineas Han 

Răzvan Neagu 
Joi, 2 august 

Mădălina Dragoş 
Vineri, 3 august 
Amalia Ardelian 

Nuţi Neiconi 
Simona Streianu 

Sâmbătă, 4 august 
Damaris Frenţi 
Daniela Pantea 
Oana Miletici  

 

 "Şi mă rog ca 
Dumnezeul Domnului 
nostru Isus Hristos, 

Tatăl slavei, să vă dea 
un duh de înţelepciune şi 

de descoperire în 
cunoaşterea Lui."  

(Efeseni 1:17) 

Familii unite în rugăciune 
  Familia ANTONOVICI 
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Ce înseamnă numele copilului meu? 

(continuare din prima pagină) 
 

 Ne-a creat Dumnezeu pe fiecare       

într-un mod unic, minunat, diferit, o 

adevărată capodoperă a creației Sale, ne-a 
așezat Dumnezeu pe fiecare într-un loc 

strategic pe acest pământ, a pus lângă noi 

persoane diferite, cu un scop bine definit,   

ne-a trasat o direcție – Cerul, și ne-a dat 

resurse pentru a ne împlini menirea pentru 

care am fost creați: aceea de a lumina, 

indiferent de circumstanțe și a ghida oamenii 

spre Cer! 

 Te-ai gândit 

vreodată cât de 

important ești pentru 
Dumnezeu și cum a 

ales El locul în care să 

te pună, tocmai pentru 

a face o diferență și a lumina, așa cum 

nimeni altul nu o face? Dumnezeu știe că tu 

poți să biruiești toate încercările care vin 

peste tine, să te ridici deasupra 

circumstanțelor și să continui să luminezi, 

pentru că El este cu tine. El ne-a pus la 

dispoziție harta după care să ne ghidăm - 

Biblia - care este manualul unei vieți de 
biruință, dacă punem în practică 

instrucțiunile din ea. 

 Există situații în viață când suntem 

dărâmați de valurile și vânturile năpraznice, 

dar ancora noastră este Hristos! El permite 

diavolului să aducă situații și circumstanțe 

grele și dureroase în viața noastră, tocmai ca 

să ne testeze rezistența, să întărească 

punctele noastre vulnerabile, să ne facă tot 

mai asemenea Lui, dar niciodată nu-l va lăsa 

să ne lovească peste măsura pe care o putem 
duce.  

 Ai fost creat să reziști arderii, să reziști 

vânturilor năpraznice și valurilor înfuriate, ai 

fost creat să devii cea mai frumoasă 

capodoperă a lui Hristos și să produci 

lumină, care să străbată mile întregi, 

atrăgând oamenii cu precizie spre lumina lui 

Hristos din tine. 

 Dumnezeu vrea ca tu să fii puternic, să 

rămâi în picioare, în locul în care te-a așezat, 

pentru a lumina și a direcționa viețile 

oamenilor spre adevărata Lumină, Isus 

Hristos! 

 Dumnezeu vrea ca tu să rodești, să 

arăți din natura lui dumnezeiască, chiar și 
atunci când ești lovit, împins și zguduit!     

El este cu tine, lasă mângâiere și inundă 

ființa ta cu dragoste și putere, ca să-ți poți 

continua lupta, chiar și atunci când simți că 

totul îți stă împotrivă și vânturile sunt tot 

mai puternice!  

 El a promis că nu 

te va lăsa niciodată 

singur, pentru că „ai 

preț în ochii Mei, 

p e n t r u  c ă  e ș t i  
p r e ț u i t  ș i  t e 

iubesc” (Isaia 43:4), 

și „te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete, 

căci Eu te-am ales” (Hagai 2:23), iar „cel ce 

se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor 

Mei!” (Zaharia 2:8). 

 Te încurajez, dragul meu cititor, să 

proclami ceea ce scrie în Isaia 12:2: „Iată, 

Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de 

încredere și nu mă voi teme de nimic, căci 

Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina 
laudelor mele și El m-a mântuit...”. Să crezi 

această promisiune și să o trăiești din plin! 

Doar așa vei rămâne în picioare și vei 

lumina, indiferent de circumstanțele vieții, 

exact ca un far maritim!   
    Luminița Marinescu  

„Ai fost creat să reziști arderii, să 

reziști vânturilor năpraznice și 

valurilor înfuriate, ai fost creat să devii 

cea mai frumoasă capodoperă a lui 

Hristos și să produci lumină...” 


