
 

  

 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 

 ... familia Naomi și Denis Bereza, care s-a întemeiat luna trecută în biserica      
Poarta Cerului. Fie ca harul Lui să-i însoțească pe acest frumos drum al căsniciei, iar ei să-I 
caute prezența neîncetat.  

 ... micuții Andrei Sebastian Gruie și Sara Gloria Asofronie, care au fost aduși la 
binecuvântare în luna iulie. Domnul să-i păzească de orice rău și să-i facă o reală 
binecuvântare pentru familie și biserică. 

 ... turneul Hristic, care a vavut loc luna trecută. Fie ca Domnul să atingă cât mai 
multe suflete prin această lucrare și să răsplătească eforturile celor implicați în ea. 

 ...perioada de examene care tocmai a trecut. Domnul să fie slăvit pentru însoțirea și 
călăuzirea date elevilor și studenților la toate examenele și fie ca cei pe care i-a însoțit să nu 
uite să-I fie recunoscători. 

„Da, veţi ieşi cu bucurie şi veţi fi călăuziţi în pace. Munţii şi dealurile vor răsuna de 

veselie înaintea voastră şi toţi copacii din câmpie vor bate din palme.” (Isaia 55:12) 

 

Să-I mulțumim Domnului 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  

 Aşadar să urmărim lucrurile care duc la 
pacea şi zidirea noastră.  

Romani 14:19  

 

  

 „Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să nu faceți ce se face în țara Egiptului unde ați 
locuit și să nu faceți ce se face în țara Canaanului unde vă duc Eu: să nu vă luați după 

obiceiurile lor. Să împlinești poruncile Mele și să țineți legile Mele: să le urmați.            
Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să păziți legile și poruncile Mele: omul care le va 

împlini va trăi prin ele. Eu sunt Domnul!” (Leviticul 18:2-5) 

Îndemn la sfințire 

 S 
untem chemați la sfințire! Suntem chemați la o viață de biruință, nu la o viață 

trăită în incertitudini, în lucruri și obiceiuri care au ca scop pierderea mântuirii 

noastre și depărtarea de adevărata viață, de dragostea Domnului. Cine trăiește în 

legile și poruncile Lui, acela are viață și binecuvântare. Deci, înseamnă că acela care nu 

trăiește după plăcerea Lui, trăiește în moarte și blestem. Și ceea ce e mai crunt pe pământul 
acesta, nu e să n-ai mașină, partener de viață sau nu știu ce carieră strălucită, ci să trăiești sub 

blestemul păcatului.  

 Depresia e numită boala secolului; că e de lungă sau de scurtă durată, tot depresie e.  

Sentimente de îngrijorare, de frică? Când Domnul ne spune: „Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, 

în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, 

cu mulţumiri.” (Filipeni 4:6). N-avem cum să biruim toată această stare de stres, dacă nu 

vorbim cu Dumnezeu prin rugăciune. Dacă nu Îi cerem sfatul și lumină pentru pașii noștri, nu 

avem cum să înaintăm. Pierderea interesului pentru activități care înainte produceau plăcere și 

incapabilitate de a mai simți emoții? Plâns, gânduri de moarte? Trăim timpul când creierul 

nostru este invadat de o mulțime de informații, când cunoaștem prea mult și trăim prea puțin... 

 E timpul în care spicele de grâu trebuie să rodească. Cât despre pleavă, cine are nevoie 
de ea?! Din păcate, uneori atât de subtil ne alimentăm mintea și inima cu tot felul de otrăvuri 

din ceea ce mass-media ne expune. De ce oare credeți că Dumnezeu i-a atenționat pe oamenii 

din poporul Lui să nu facă faptele și să nu adopte obiceiurile popoarelor printre care vor trăi? 

Pentru că, dacă nu există disciplină și o stare permanentă de apropiere de Dumnezeu, azi 

acceptăm un rău mai mic, mâine unul mai mare.     (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, 5 august - Culiţa Palade, Eduard Ceaca, Emanuel Hasna, Emanuela Blocău 
Luni, 6 august - Ana Madina, Emanuel Fertu, Iulia Kiss, Paraschiva Bardac 
Marți, 7 august - Andra Covrig, Daniel Tănasă, Rebeca Szava 
Miercuri, 8 august - Iasmina Pantea, Samuel Rogojină, Sorin Coldea 
Joi, 9 august - Beniamin Olteanu, David Candreanu,  
   Maricica Acatrinei, Simona Drăgoi 
Vineri, 10 august - Amalia Dodea, Carmen Birda, Nelu Filip, Romulus Opriş 
Sâmbătă, 11 august - Daria Jurca 
 

”Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului  
în toate zilele vieţii tale.” (Psalmii 128:5) 

  Membrii familiei: Vasile-Ioan și Miriam-Abigail Fofiu vor serba luna aceasta 9 ani de 
căsătorie. Ei formează o familie din 8 august 2009 și sunt pe deplin recunoscători Domnului pentru 
anii frumoși de căsnicie și pentru cele două mari binecuvântări primite de la El: Miriam Rebeca, o 
fetiţă de 6 ani şi micuţul Timotei-Ionuț, care are aproape 3 luni.  
   
 Slujire în biserică: Membrii familiei Fofiu iubesc părtășiile din biserica noastră şi caută să fie 
nelipsiţi din Casa Domnului şi de la întâlnirile lunare cu familiile bisericii.   
  Ocupaţie: În viaţa de zi cu zi, Ionuţ este stivuitorist la “Flextronics”, iar Miriam se ocupă 
îndeaproape de creşterea copiilor şi este asistent farmacist la “Farmacia Dona”.  
  
  Versetul familiei: Iosua 24:15b - ,,Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului!”   
  O experienţă cu Domnul: Din multele experienţe prin care au trecut în cei 9 ani de căsnicie, 
Miriam ne-a relatat o experienţă trăită în urmă cu 6 ani, când Dumnezeu le-a dăruit-o pe Rebeca: 
“Suntem mulțumitori Domnului pentru copiii cu care ne-a binecuvântat, pentru că sunt sănătoși și 
cuminți. În mod special, Îi mulțumim pentru Rebeca, deoarece la naștere am avut niște complicații, 
cazul meu a fost o urgenţă. După naștere, fetiţei noastre i s-au pus unele diagnostice, dar noi nu 
am încetat nicio secundă să ne rugăm pentru copilul nostru. Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile 
cu privire la sănătatea ei şi după aproximativ 6 luni, Rebeca era perfect sănătoasă. Dăm slavă 
Domnului că acum e mare și Îi slujește Domnului, venind cu noi la biserică.”  
  Motive de rugăciune: Ne rugăm pentru familia Fofiu astăzi și ȋntreaga săptămână viitoare. 

Cerem ca binecuvȃntarea Domnului să rămână 
peste ei și aducem înaintea Lui motivele lor 
specifice de rugăciune: „Ne dorim ca 
Dumnezeu să binecuvânteze familia noastră 
cu sănătate, dragoste, înțelegere și unitate. 
Dorim să rămânem statornici și aproape de 
El toată viața noastră. Pentru copiii noștri, ne 
dorim ca la vremea potrivită să Îl cunoască 
personal pe Dumnezeu și să Îl urmeze în 
viețile lor. Rebeca va merge la şcoală şi ne 
rugăm Domnului să o însoțească în această 
nouă etapă a vieții ei şi să o ajute să fie o 
lumină printre colegii ei.” 
 Domnul să le asculte dorinţele, să-i 
binecuvânteze cu tot ce are El mai bun aici pe 
pământ şi cu viaţă veşnică în cer!  L.G.  

Familii unite în rugăciune 

Familia FOFIU  

 

  

Potrivit chipului lui Hristos 

www.poartacerului.ro 

MEDITAȚIE 

(continuare din prima pagină)  
 

 Scopul diavolului este de a modifica felul în care Dumnezeu vede viața, căsnicia, 
relațiile și chiar veșnicia. Biblia spune să ne ferim de orice lucru ni se pare rău. Asta 
înseamnă că nu mai avem voie să privim un film, să purtăm o anumită haină sau să mergem 
cu anumiți oameni, în anumite locuri? Ei bine, dacă filmul îți expune idei care spurcă voia 
lui Dumnezeu și murdărește imaginea pe care El o prezintă în Biblie despre om și despre 
viața lui, atunci da... te îndemn, renunță la el! Dacă haina ți se pare păcătoasă, atunci da... 
renunță la ea! Dacă anturajul sau prezența într-un loc anume te face să te simți 
incomfortabil și rușinos, atunci da... renunță! Dacă nu suntem precauți, puțin câte puțin, 
mentalitatea de copil a lui Dumnezeu ni se strică. Și ceea ce azi ni se pare greșit și păcătos, 
mâine s-ar putea să-l îmbrățișăm fără ezitare. Dumnezeu este cu omul care Îl caută sincer și 
binecuvântează dorința de a rămâne în poruncile Lui. 
 „El vă va întări până la sfârşit, în aşa fel ca să fiţi fără vină în ziua venirii Domnului 
nostru Isus Hristos.” (1Corinteni 1:8).  Daria Miron - www.ariseforchrist.com 

 I 
nima adevăratului mesaj al 
harului nu este o Evanghelie 
permisivă, ci una care învață 

sfințenia! „Căci harul lui Dumnezeu, 
care aduce mântuire pentru toţi 
oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o 
rupem cu păgânătatea şi cu poftele 
lumeşti şi să trăim în veacul de acum 
cu cumpătare, dreptate şi evlavie, 
aşteptând fericita noastră nădejde şi 
arătarea s lavei marelui nostru 
D u m n e z e u  ş i 
M â n t u i t o r  I s u s 
Hristos.” (Tit 2:11-13) 
 Potrivit lui Pavel, 
nu umblăm în har 
până când nu ne-am 
rupt de corupțiile 
lumești. Dacă nu ne 
străduim prin puterea 
Duhului Sfânt să 
ducem vieți evlavioase 
și neprihănite, aşteptând venirea 
Domnului în fiecare moment, atunci nu 
cunoaștem harul lui Dumnezeu. 
 Prea mulți creștini doresc iertare - 
dar asta e tot. Ei nu vor să fie eliberați 
de lumea actuală, pentru că o iubesc. 
Ei sunt atașați de păcatele lor și nu 
doresc să renunțe la plăcerile acestei 
lumi. Așa că se agață de o doctrină 
care spune: „Pot să trăiesc așa cum îmi 
place - atât timp cât spun că eu cred.” 
Din păcate, acești creștini nu vor să 

audă despre ascultare, pocăință sau 
lepădare de sine. Ei ar prefera să 
trăiască în această lume fără nicio 
restrângere. 
 Pavel scrie: „Să nu vă potriviţi 
chipului veacului acestuia, ci să vă 
prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, 
ca să puteţi deosebi bine voia lui 
Dumnezeu: cea bună, plăcută şi 
desăvârşită.” (Romani 12:2). Trebuie să 
ne despărțim complet de această lume 

și să ne conformăm 
numai după chipul lui 
Hristos! 
 I s u s  n e 
îndreptățește prin 
credință pentru un 
scop - să ne 
încurajeze și să ne 
împuternicească să 
n e  î m p o t r i v i m 
diavolului și să biruim 

lumea, în puterea Duhului lui 
Dumnezeu. Da, Isus a murit pentru noi 
pentru ca noi să putem avea viață 
veșnică, dar a murit și pentru a ne 
bucura de eliberare în și de această 
lume rea: „[Isus Hristos] S-a dat pe 
Sine însuşi pentru păcatele noastre, ca 
să ne smulgă din acest veac rău, după 
v o i a  D u m n e ze u l u i  n o s t r u  ş i 
Tatăl.” (Galateni 1:4).  
 
    www.alfaomega.tv 


