
 

  

 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 

 ... o inimă dedicată Tatălui. Domnul să ne ajute să putem să-I 

încredințăm Lui toată ființa noastră, să-L slujim cu multă dragoste și 

credincioșie, fiind pe deplin încredințați că suntem în slujba celui mai bun 

Stăpân. 
 

 ... părinți și copii. Tatăl să-i ajute pe toți părinții să poată să își crească 

copiii cu multă înțelepciune, dragoste, răbdare și fie ca prin propriul exemplu 

de trăire, să le conducă pașii spre Cer. 
 

"Iată, eu şi copiii pe care mi i-a dat Domnul suntem nişte semne şi nişte minuni în 

Israel, din partea Domnului oştirilor, care locuieşte pe muntele Sionului."  

(Isaia 8:18) 

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  

 Domnul să-ţi fie desfătarea şi El îţi va da 
tot ce-ţi doreşte inima. 

 
Psalmii 37:4  

 

  

„Toate îşi au vremea lor şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui. Naşterea îşi 
are vremea ei, şi moartea îşi are vremea ei; săditul îşi are vremea lui, şi                                  

smulgerea celor sădite îşi are vremea ei.” (Eclesiastul 3:1-2) 

Pentru toate, există o vreme 

 F iecare perioadă a vieții noastre își are timpul specific, așa cum și 
anotimpurile au un sezon binecunoscut. Ne naștem, trăim și murim, iar pe 

toată durata vieții, mai lungă sau mai scurtă, avem un scop: acela de a trăi pentru 
Hristos, pentru viața viitoare împreună cu El. Până acolo, însă, avem de parcurs o serie 
de evenimente. 
 De când ne naștem până murim, etapă cu etapă, învățăm cum să trăim și pentru ce 
să trăim. Învățăm să mergem, să vorbim, să scriem, faze ale vieții care ne formează ca 
oameni, dând contur caracterului nostru. Tot așa este și viața unui creștin din momentul 
în care se produce metanoia, adică „schimbarea minții”, mai concret „nașterea din 
nou”, deoarece trece printr-un proces diferit de formare. 
 Dumnezeu face toate lucrurile frumoase la vremea lor, nu te grăbi atunci când îți 
spune să stai și nu sta când îți spune să acționezi! De multe ori, avem tendința să o luăm 
înaintea Lui; suntem nerăbdători, credem că El nu lucrează, nu avem încredere și atunci 
apare posibilitatea de a eșua.  
 Mergi la pas cu Dumnezeu, nu înainte, nici înapoi, ci în drept cu El, chiar dacă nu 
înțelegi ce se întâmplă! Totodată, apare și situația în care ne este frică să acționăm, stăm 
când Dumnezeu spune să mergem și ne ascundem din cauza fricii de necunoscut. 
Acționează prin credință, chiar dacă nu știi care va fi următorul pas! Ai încredere, căci 
ceea ce Dumnezeu a pregătit este potrivit vieții tale!  
 Dumnezeu cunoaște sezonul în care te afli! Ascultă de vocea Lui și vei ști ceea ce 
trebuie să faci! Stai la pas cu El și fiți tovarăși de drum!   
 

          Naomi Cărăbaș - www.partascuhristos.com  
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Membrii familiei: Astӑzi cunoaștem și aducem ȋnaintea 
Domnului ȋn rugӑciune familia Bereza, o familie proaspăt 
întemeiată în biserica noastră. Denis şi Naomi au pornit pe frumo-
sul drum al cӑsniciei, sub binecuvântarea lui Dumnezeu, ȋn 1 iulie 
2018. 

Slujire în biserică: Denis şi Naomi caută să crească în 
cunoaşterea lui Dumnezeu, participând cu bucurie la părtășiile din 
biserică.  

Versetul familiei: Isaia 41:10 – “Nu te teme, căci Eu sunt cu 
tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te 
întăresc, tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea 
biruitoare.” 

O experienţă cu Domnul: Chiar dacă sunt căsătoriţi de 
curând, Denis şi Naomi trăiesc împreună experienţa rugăciunii la 
care Dumnezeu trimite răspuns. Ei s-au rugat Domnului pentru un 
cămin al lor, iar acum trăiesc bucuria de a vedea binecuvântările 
Domnului în realizarea acestuia. Familia Bereza mulţumeşte 
Domnului pentru călăuzire, putere, înțelepciune şi toate resursele 
primite de la El în realizarea acestui proiect la care lucrează și pe 
care doresc să-l finalizeze în scurt timp. 

Motive de rugăciune: Ne rugӑm pentru familia Bereza astăzi 
şi întreaga săptămână viitoare, aducând ȋnaintea Domnului câteva 
dintre dorințele acestei familii: “Dorim ca Dumnezeu să ne 

unească în continuare 
prin dragostea Lui, să ne 
călăuzească pașii în 
viața de familie și să ne 
dea înțelepciune cu 
privire la deciziile care 
ne stau în faţă. De 
asemenea, ne rugăm 
pentru sănătate, creștere 
şi sănătate spirituală şi 
dorim să ne punem la 
dispoziţia Domnului, iar 
El să ne folosească în 
lucrarea Lui, în așa fel 
încât să fim o mărturie 
vie pentru cei din jur. Nu 
în ultimul rând, ne 
rugăm ca Domnul să ne 
binecuvânteze în conti-
nuare cu putere fizică şi 
cu toate resursele nece-
sare pentru a putea 
finaliza construcţia că-

minului nostru.” 
Dumnezeu să le asculte rugăciunile, să le dea multă sănătate 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, 19 august 
Ana Trică 

Luni, 20 august 
Adrian Toma 

Ciprian Muntean 
Daniela Cunţan 
Marţi, 21 august 
Adriana Dănilă 
Ciprian Puşcaşu 

Emanuil Paşcalău 
Eugen Macula 
Rebeca Mezei 

Miercuri, 22 august 
Larisa Fertu 

Ramona Alăzăroae 
Samuel Boartăş 
Vineri, 24 august 

Dina Groza 
Fabian Buzea 

Sâmbătă, 25 august 
Ana Estera Rus 

Georgiana Petroescu 
Teofil Pantea  

 

"Domnul mi Se arată 

de departe: „Te iubesc 

cu o iubire veşnică, de 

aceea îţi păstrez                   

bunătatea Mea!" 

(Ieremia 31:3) 
 

Familii unite în rugăciune 

Familia BEREZA  
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Vindecare de o viață banală - Max Lucado  

Un moment de lectură RECENZIE 

 F ără a fi animat de unicitatea darului tău, 
viaţa riscă să fie plictisitoare, banală. 

Funcţionăm corespunzător doar în momentul în care 
ne descoperim punctul optim, care se află la 
convergenţa dintre trei aspecte vitale: viaţa mea 
zilnică, abilităţile mele și gloria lui Dumnezeu. 
Despre aceasta vorbeşte cartea scrisă de Max 
Lucado, „Vindecare de o viaţă banală” (Editura 
Casa Cărții, 2009). Suntem creaţi pentru gloria lui 
Dumnezeu, iar aceasta presupune folosirea 
abilităţilor zilnic, într-o manieră deliberată.  
 Max Lucado reuşeşte, prin această carte, să 
prezinte ideea conform căreia fiecare are un punct 
optim, un domeniu în care poate excela. Viaţa în 
punctul optim se desfăşoară precum o coborâre cu 
bicicleta de pe un deal, în adierea brizei. 
„Vindecare de o viaţa banală” dovedeşte printr-o 
multitudine de exemple cât de importante sunt slujbele de părinte, educator sau 
profesor. Din copilărie se evidenţiază anumite înclinaţii care trebuie reperate şi 
apoi alimentate, pentru ca dezvoltarea lor să ducă la formarea unei persoane care 
să-şi trăiască unicitatea, astfel încât gloria lui Dumnezeu să cunoască un plus. 
Ideea centrală punctată de Max Lucado este aceea că „Oamenii nu pot fi nimic din 
ceea ce îşi doresc să fie, dar pot fi tot ceea ce vrea Dumezeu ca ei să fie”. Se 
descurajează astfel imitarea, copierea sau dorinţa de a fi ca altcineva. 
 Provocarea este totală; cartea te poartă în trecut pentru a-ţi revizui atitudinea 
prezentă, care va fi fundament pentru viitor. Nu este genul de carte care să 
promoveze gândirea pozitivă, însă te va convinge să gândeşti despre tine aşa cum 

gândeşte Dumnezeu - corect. Ne-am lăsat 
prea mult purtaţi de valul personalităţii şi  
ne-am setat viaţa după ceea ce se cere pe 
piaţă, mai mult decât după ceea ce 
Dumnezeu a intenţionat ca noi să facem. 
Fericirea - argumentează Max Lucado - nu 
este să fii precum este o persoană care 

considerăm noi că este realizată, ci fericirea este să fii tu însuţi. Să ai curajul acesta 
este un semn al înţelegerii unicităţii tale, iar această înţelegere îţi conferă lejeritatea 
de a aborda viaţa cu entuziasm, fără a fi afectat de opiniile, deseori maliţioase, ale 
celor care se mulţumesc să fie doar spectatori, pentru ca apoi să ajungă 
comentatori şi în final bârfitori.   
 Consideri că viaţa ta nu este ce ar trebui să fie? Realizezi că slujba pe care o 
practici nu îţi dă aripi? Fă o schimbare în atitudine! Un ajutor îl poate constitui şi 
această carte. Efectul ei este garantat de mesajul biblic!  
 

         www.suceavaevanghelica.wordpress.com 

„Oamenii nu pot fi nimic 

din ceea ce îşi doresc să fie, 

dar pot fi tot ceea ce vrea 

Dumezeu ca ei să fie.” 


