
 

  

 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 

 ... identitatea noastră în Hristos. Fie ca noi să înțelegem privilegiul de-a 

avea această identitate, să ne comportăm în conformitate cu ea, să nu ne rușinăm 

de ea și să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a n-o pierde. 

 

 ... cele/cei care sunt în căutarea unui/unei soț/soții. Domnul să le 

întărească răbdarea, să nu creadă nicio clipă că El i-a uitat, ci să profite de 

această perioadă în care Îl pot sluji mai mult, fiind convinși că viitorul lor e în 

mâna Creatorului, care are cele mai bune planuri pentru noi toți. 
 

„Domnul îmi ascultă cererile şi Domnul îmi primeşte rugăciunea!” 

(Psalmii 6:9) 

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 

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  

 De aceea, cv cât mai mvlt, trebvie să ne ținem 
de lvcrwrile, pe care le-am avzit, ca să nv fim 

depăruați de ele. 
Exrei 2:1 

 

  

 „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)  

Puterea creștinului în societate 

 B iblia ne îndeamnă să nu ne potrivim veacului rău, să nu fim lumești, 

indiferent cât de mult s-ar corupe lumea, indiferent cât de puţini ar mai 

respecta legea (Romani 12:2). Dacă ne devine mai limpede ce Ghid să avem în faţa 

ochilor și ce cale să urmăm, rămâne să căutăm și maniera cea mai potrivită, aceea 

inspirată de Sus, pentru a face acestea. Aici se vede sau nu roada Duhului în sufletul 

nostru. Avem noi, creștinii de azi, din această ţară, blândeţe și bunătate? Avem 

îndelungă răbdare? Judecăm lucrurile cu credincioșie? Dar, mai întâi de toate, avem noi 

dragoste creștină în sufletele noastre? Oricine vrea să fie, să devină și să rămână un 

copil al lui Dumnezeu, ar trebui să se hrănească de la dragostea divină, pentru a fi un 

izvor de dragoste faţă de semeni. Altă putere nu există. Fără ea, orice altă manieră de a 

acţiona este o făţărnicie, o precaritate afectivă, o străduinţă inutilă, în urma cărora „vom 
cădea de oboseală în sufletele noastre”, cum spune neobositul Pavel (Evrei 12:3). 

 Dacă vom înţelege că dragostea divină este modelul pe care suntem chemaţi să-l 

cultivăm în noi înșine, ca să avem putere pentru orice faptă bună, atunci nu vom rătăci 

Calea, nici nu vom pierde Ghidul. Nu vom ezita la stânga sau la dreapta; nu vom pune 

prea mult patos, acolo unde se cere discernământ; nu vom despica firul în patru, acolo 

unde se cere să ajutăm, să fim curajoși ori miloși; nu ne vom plânge de ceilalţi și nu ne 

vom scuza pe noi înșine; nu ne vom lăsa ispitiţi; nu vom jigni și nu vom fi părtinitori... 

            (continuare în pag. 3) 

 BULETIN DUMINICAL NR. 627/26.08.2018                          www.poartacerului.ro 



 

  

www.poartacerului.ro 

  Membrii familiei: Astăzi cunoaștem și aducem înaintea 
Domnului în rugăciune familia Coştoi, o familie tânără și 
frumoasă, dragă bisericii noastre şi Domnului! Pentru Florin şi 
Sandi, ziua de 26 august este una specială, deoarece astăzi se 
împlinesc 6 ani de când formează o familie. În aceşti ani frumoşi de 
căsnicie, familia Coştoi a primit nespuse binecuvântări din mâna 
Celui pe care Îl slujesc, însă cea mai de preţ binecuvântare primită 
de la Domnul este micuţa Amina (6 luni), o fetiţă iubită şi mult 
aşteptată în familia lor.  
 

  Slujire în biserică: Chiar dacă sunt membrii în biserica noastră de 
puţin timp şi încă nu sunt implicaţi activ, Florin şi Sandi se bucură 
de părtășiile din biserică, doresc să se pună la dispoziția Domnului 
şi să-L slujească cu dedicare și credincioșie. Sandi ar vrea să 
slujească în cor, iar Florin se roagă pentru călăuzire, ca Domnul să-i 
pregătească locul potrivit în care să slujească.  
 

  Ocupaţie: În viaţa de zi cu zi, Florin lucrează la Poliţia de 
Frontieră din Moraviţa, iar Sandi la Radio Vocea Evangheliei 
Timişoara.  
 

  Versetul familiei: Matei 6:33 – „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui 
Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da 
pe deasupra.” 
 

  O experienţă cu Domnul: Din multele experienţe prin care au 
trecut în cei 6 ani de căsnicie, Sandi şi Florin ne-au mărturisit cu 
bucurie o minune pe care Dumnezeu a făcut-o în viaţa lor de 
familie: „Ne-am dorit mult un copil, dar medicii ne spuneau că va 
fi aproape imposibil să-l avem, din cauza unor probleme de 
sănătate. Însă, mulţumim Domnului că ne-a binecuvântat într-un 
mod minunat şi miraculos, fără tratamente, cu micuţa noastră 
Amina!” 
 

  Motive de rugăciune: Ne rugăm pentru familia Coştoi, astăzi și 
întreaga săptămână viitoare și cerem ca binecuvântarea Domnului 
să rămână peste ei în orice vreme. Aducem înaintea Domnului 
motivele lor specifice de rugăciune: „Ne dorim ca Domnul să ne 

b in ecu vâ n t ez e  cu 
sănătate şi înţelepciune, 
ca să o creştem pe 
Amina frumos, iar în 
plan personal, ne 
rugăm Domnului pentru 
o casă.” 
 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.  

Urăm  

“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care     
îşi serbează                      

ziua de naştere                   
săptămâna viitoare: 

Duminică, 26 august 
Miasela Manofu  
Luni, 27 august 

Cosmin Martinconi 
Daniela Frenţi 
Roxana Irimia  

Marţi, 28 august 
Daniel Mătieş 

Magdalena Asoltanei 
Miercuri, 29 august 

Daniel Sărăcuţi 
Naomi Coşa  

Joi, 30 august 
Alessia Fertu 

Dumitru Brehuescu 
Maria Ţifrea 

Robert Muntean 
Vineri, 31 august 

Andreea Popa 
Andreea Fetcu 

Călin Martinconi 
Natalia Buzea 

Sâmbătă, 1 septembrie 
Abel Martin 

Daniela Gînga 
  

„Lăudaţi pe Domnul, 
căci este bun, căci în 
veac ţine îndurarea 

Lui!” (Psalmii 107:1) 

Familii unite în rugăciune 

Familia COȘTOI 
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(continuare din prima pagină) 

 
 Dar nici nu vom aștepta de 

la lume ceea ce vine doar prin 

El: pacea sufletului. Cine a 

gustat aceste efecte ale păcii 

Lui – netulburarea, luciditatea, 

amabilitatea, seninătatea, 

mângâierea ,  încuraj area, 

blândeţea, bucuria, odihna – 

știe care e maniera de a se 

comporta a creștinului, puterea 

și beneficiile ei imense. 

 Să încercăm să ne privim, 

ca societate, din perspectiva 

mai înaltă a societăţii perfecte 

divine, ca ideal spre care 

tindem; atunci vom fi mai buni 

cetăţeni și mai buni semeni unii 

faţă de alţii. De sus, apar ca 

naive, neputincioase și jalnice 

patimile ce ne împing spre o 

„tabără” sau alta, radicalizate 

artificial, maniheist, polarizate 

în „ai noștri sunt buni, deștepţi 

și frumoși, ai lor sunt răi, proști 

și urâţi”. Biblia ne arată că 

păcătuim chiar și spunând cuiva 

„prostule!” sau „nebunu-

le!” (Matei 5:22). Atunci, cu 

cât mai mult păcătuim asupra 

sufletului nostru și în faţa lui 

Dumnezeu când ne pierdem 

dragostea, adică identitatea 

noastră divină?   

     Corina Matei -    

       www.resursecrestine.ro  

Dreapta măsură  
 

Un pic de durere te face profund, 

Mai multă durere te-afundă prea mult. 

C-un pic de avere n-ai lipsuri în casă, 

Cu multă avere n-ai somn şi te-apasă. 

Un pic de-mplinire te face mai bun, 

Prea multă împlinire te face nebun. 

Un pic de putere te face mai tare, 

Prea multă putere pe alţii îi doare. 

C-un pic de respect eşti încrezător, 

Cu prea mult respect devii sfidător. 

Un pic de-ngrijire te ţine mai bine, 

Prea multă îngrijire-i o hibă-n gândire. 

C-o slujbă, desigur, ai pâine pe masă, 

Dar dacă ai zece, n-ai masă, n-ai casă. 

Păstrează, creştine, măsura în toate, 

Deloc nu e bine, iar prea mult te-abate 

Încet, dar şi sigur de la pocăinţă 

Şi te pricopseşte c-o altă credinţă. 

 
(Autor necunoscut) 


