
 

  

 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 

 ... descoperirea talentului pe care Domnul l-a pus în noi. Fie ca noi să 
căutăm călăuzirea Tatălui în descoperirea talentului care ne-a fost dat, și 
odată descoperit, să-l și punem în slujba Lui, cu multă dăruire și statornicie. 
 
 ... cei care încep sau reîncep, azi, Școala Duminicală din biserica      
noastră. Domnul să binecuvânteze atât copiii, cât și învățătoarele, învățătorii 
și părinții care sunt implicați în acest proces de educație creștină, să le dea 
tuturor multă răbdare, dragoste și înțelepciune și fie ca lecțiile predate să fie 
adevărate modele pentru viața micilor creștini. 
 

 
"Tu dar, copilul meu, întăreşte-te în harul care este în Hristos Isus." (2 Timotei 2:1) 

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  

 

  „ Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie 
înaintea Lui!” 

 
Psalmii 100:2 

 

  

 „Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.” 
(1 Petru 4:10) 

Ce faci cu ceea ce ai primit? 

 D 
umnezeu investește în noi încă dinainte să ne fi născut. El a pus ceva 
special în fiecare, ne-a înzestrat cu anumite abilități, daruri, care mai târziu 
dau contur chemării noastre. El nu a creat niciodată oameni incompetenți, 

El a creat doar oameni speciali cu diferite scopuri sau meniri. 
 Chemarea fiecăruia este de a sluji lui Dumnezeu, însă chemarea specială, 
individuală este în funcție de darul cu care ai fost înzestrat. Poate părinții tăi te-au 
constrâns să mergi pe o anumită direcție în viață sau poate propriile tale interese    te-au 
îndreptat spre altceva și trecând anii, vezi că nu te regăsești în ceea ce faci, toate ducând 
la un eșec, la gândul de nereușită. 
 Dumnezeu pune în noi ceva special încă din momentul procreării noastre, ceva 
care ne definește, dându-ne o unicitate. Nu privi la neputințele tale, nici la cel/cea de 
lângă tine, dorind să fii ca el/ea. Tu ești unic/ă! Fii tu, deoarece ești cea mai bună 
variantă a ta, doar trebuie să descoperi darul care este în tine. 
 Frica și neîncrederea sunt două dintre cele mai mari bariere care ne împiedică să 
vedem darurile cu care am fost binecuvântați, dar atunci când realizăm adevărata 
noastră valoare în ochii lui Dumnezeu, nu vom mai spune: nu pot, ci vom spune: prin 
El pot totul! Nu privi la tine, ci uită-te la El și vei reuși! 
 Samson a fost binecuvântat cu o putere supranaturală, însă nevegherea și 
neascultarea lui l-a îndepărtat de Dumnezeu, pierzând darul cu care a fost înzestrat. 
Investește în darul care ți-a fost încredințat!  
 Pune talantul tău în slujba Domnului și așteaptă-te la lucruri mari!  
          Naomi Cărăbaș - www.partascuhristos.com 
 
 
           (continuare în pag. 2) 
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  Membrii familiei: Astăzi cunoaștem și aducem ȋnaintea 
Domnului în rugăciune familia Bogdan! Daniel şi Andreea 
au întemeiat o familie în urmă cu 3 ani, anul acesta fiind 
pentru ei unul plin de bucurie şi mulţumire adresată 
Domnului, Cel care le-a dăruit cel mai frumos dar, pe 
micuţa Sara Maria.   
  Slujire în biserică: Familia Bogdan se bucură de părtășiile 
din biserica noastră, de prezenţa Domnului de aici, şi caută 
să-L slujească cu dedicare și credincioșie. Daniel slujeşte cu 
bucurie în Departamentul IT&Media.      
   Ocupaţie: În viaţa de zi cu zi, Daniel lucrează în domeniul 
IT, iar Andreea se ocupă îndeaproape de creşterea micuţei 
Sara şi este studentă la medicină dentară.   
  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: Din multele experienţe prin 
care au trecut în cei 3 ani de căsnicie, Andreea ne-a 
mărturisit o minune pe care Dumnezeu a făcut-o în trupul ei 
şi care le-a adus multă bucurie în viaţa de familie: „Ne 
doream un copil, însă doctorii nu ne dădeau şanse, spuneau 
că nu se poate să rămân însărcinată prea curând. Trebuia 
să urmez anumite tratamente. Dar Îi mulţumim Domnului că 
ne-a trimis-o pe Sara, fără să fi nevoie de vreo intervenţie.”   
  Motive de rugăciune: Ne rugăm pentru familia Bogdan, 
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 rugăm ca Domnul să ne ajute să fim oameni 
după inima Lui şi viaţa noastră şi a copiilor noştri să-L 
onoreze pe El.” 
 Domnul să le asculte dorinţele, să-i binecuvânteze cu 

tot ceea ce 
are El mai 
bun aici pe 
pământ şi 
cu viaţă 
veşnică în 
cer!  
      
       L.G.  

Duminică, 16 sept. 
Laura Fucă 
Lidia Cioiu 

Mara Cazacu 
Nicolae Spătar 

Raul Jiţa  
Sorin Coşa  

Luni,17 sept. 
Alin Dume 

Eduard Smeureanu 
Laura Ştreangă  
Marți, 18 sept.  
Ioan Anechitei 

Timotei Asofronie  
Miercuri, 19 sept. 

Andreea Sandu 
Fabian Alăzăroae 

Lucas Criste 
Ovidiu Bogdan  
Joi, 20 sept. 
Dan Pancescu  

Vineri, 21 sept. 
Beniamin Dejeu 
Sorin Streianu  

Sâmbătă, 22 sept. 
Alexandru Guler 
Bogdan Benga 
Cornel Gruie 
Eric Morariu 
Rebeca Babă 
Sem Aramă  

 
"Trăiască Domnul şi 
binecuvântată să fie 

Stânca mea! Înălţat să fie 
Dumnezeu, Stânca 
mântuirii mele. "  
(2 Samuel 22:47) 

Familii unite în rugăciune 

Familia  BOGDAN 

Urăm  
“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care     
îşi serbează                      

ziua de naştere                   
săptămâna 

viitoare: 
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Cine suferă când darurile tale se diminuează? 

 C ând harul tău este în scădere, efectele negative depăşesc situaţia ta - 
ajungând chiar la Dumnezeu. Haideţi să analizăm consecinţele grave ale 

neglijării stării tale spirituale. 
 

1. ÎI FACI RĂU LUI DUMNEZEU 
    Slava lui Dumnezeu depinde mai mult decât orice de darurile sfinţilor Săi. Nici chiar 
păcate grave ale omenirii nu-L discreditează aşa de mult, cum se întâmplă cu 
purtarea neglijentă a celui sfânt. Când oamenii din lume îşi folosesc talentele oferite 
lor de Dumnezeu pentru a-şi mări conturile, ei Îl jefuiesc numai de untdelemnul, inul 
şi lâna Lui. Dar când creştinul îşi neglijează darul său - sau îl foloseşte greşit, el fură 
slava lui Dumnezeu! Într-adevăr, a lăsa slava lui Dumnezeu să se scurgă prin fisurile 
darurilor tale, este un lucru foarte grav. Aceasta demonstrează o mare nepăsare 
pentru voia lui Dumnezeu. El intenţionează ca slava Lui să crească prin atitudinile şi 
faptele tale - nu să se diminueze! 
 
   2. LE FACI RĂU ALTOR CREŞTINI 
   Aceasta se întâmplă când neglijezi să-ţi repari armătura distrusă. Când un mădular 
din trupul fizic suferă, într-un fel toate celelalte suferă împreună cu el. Acelaşi 
principiu e valabil şi pentru trupul duhovnicesc. Când noi ignorăm poruncile lui 
Dumnezeu, care întotdeauna au ca rezultat diminuarea harului, prin aceasta arătăm 
indiferenţa noastră faţă de toţi credincioşii. Ni se spune „să ne iubim unii pe alţii”. Şi 
cum arătăm supunerea faţă de această poruncă? În versetul următor, Ioan spune:   
„Şi dragostea stă în vieţuirea după poruncile Lui”. Relaţia dintre har şi păcat este una 
de tip cauză-efect; ori de câte ori primul scade, inevitabil, cel de-al doilea creşte. 
 
   3. ÎŢI FACI RĂU ŢIE ÎNSUŢI 
   Când vezi că harul lui Dumnezeu ia o întorsătură spre rău, dar tu nu faci nimic 
pentru a îndrepta lucrurile, tu vei suferi datorită neglijenţei tale. Un creştin în declin 
e întotdeauna un creştin care se îndoieşte. Harul tău e asemenea unui pom: atâta 
vreme cât e sănătos, el nu încetează să crească. Dar dacă începe să se usuce, tu ştii 
că ceva e în neregulă. Satan e gata să accentueze primele semne de îndoială. Slăbirea 
poziţiei tale te face mai susceptibil minciunilor lui. Iată ce-ţi spune el: „Dacă ai fi un 
creştin cu adevărat, ai fi în continuă creştere. Sfinţii merg din putere în putere; dar tu 
mergi din putere în slăbiciune! Tu spui că eşti mântuit. Atunci de ce te-ai îndepărtat 
aşa de mult de Dumnezeu faţa de ziua în care te-a mântuit?” Totuşi, minciunile 
Satanei conţin un adevăr! Când darurile tale 
sunt în declin, tu chiar te simţi departe de 
Dumnezeu; tu chiar te întrebi dacă ai fost cu 
adevărat mântuit... 
       
   Ce uşor este jugul, când creştinul nu e ros de 
vină, nici puterea lui slăbită de harul în declin! 
Când te afli într-o bună relaţie cu Hristos, atât 
tu, cât şi fraţii şi surorile tale în Hristos sunt în 
beneficiu, iar Tatăl tău ceresc este glorificat!  
 

  William Gurnall - www.resursecrestine.ro  


