
 

  

 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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 ... impactul Marșului pentru Viață, care a avut loc ieri, în orașul nostru. Domnul să 
lucreze la inima femeilor aflate în situația de a face avort, El să le vorbească prin acest marș 
și să înțeleagă că viața tuturor e în mâna Creatorului, nu a noastră - fiecare copil merită șansa 
de a trăi, oricât de grea ar fi situația unor viitoare mămici. 
  
 ... credință deplină în El, chiar și în perioadele furtunoase din viața 
noastră. Dumnezeu să ne ajute să ne punem pe de-a întregul credința în El, oricât de grea ar 
fi încercarea îngăduită în viața noastră, pentru că Domnul ne iubește și știe exact de ce trebuie 
să trecem pe acolo și ce avem de învățat și de asemenea, a promis că e cu noi, fiindcă ne 
iubește și avem preț în ochii Lui. 
 

"Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre, căci ştim că necazul aduce 
răbdare,răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceastoa aduce nădejdea. Însă 
nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile 

noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat." (Romani 5:3-5)  

SĂ NE RUGĂM pentru...  

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 

Andrada Popa 

Lili Gherasim  

Dani Ardelean 

 
 

Pentru materiale, sugestii şi 
propuneri, aşteptăm să ne scrieţi 

la adresa de e-mail:  
buletin.duminical@yahoo.com  

 

DUMINICĂ:     9-12 Serviciu divin 

     18-20 Serviciu divin 

LUNI:    19-21 Tineret 

MARŢI:    18-20 Rugăciune 

MIERCURI:    19-21 Seara studenților 

JOI:           18-20 Serviciu divin 

VINERI:    18-20 Seara liceenilor 

ATENȚIE 

Surse fotografii: www.google.com/images 
   www.pexels.com 

Şi fără credinţă  
este cu neputinţă  
să fim plăcuţi Lui!  
 
Căci cine se apropie de Dumnezeu  
trebuie să creadă că El este şi că  
răsplăteşte pe cei ce-L caută.  
 
Evrei 11:6 

 

  

„... încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi care 
totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui 

Isus Hristos.” (1 Petru 1:7) 

Încercarea credinței 

 În  ultima vreme, am avut de înfruntat anumite situații în care a trebuit să 
mă încred pe deplin în Dumnezeu. Pe plan teoretic, toți credem că 

Dumnezeu e Suveran și că planurile Lui sunt cele mai bune, declarăm că El e 
Regele nostru, Conducătorul trenului vieții noastre, dar în plan practic, când trebuie, 
efectiv, să ai încredere deplină în voia Lui, deși pare absurdă ori ilogică pentru 
mintea ta omenească – ei bine, aici e încercarea credinței! Credința noastră va fi 
testată de Dumnezeu, pentru ca ea să crească și noi să-I fim tot mai plăcuți Tatălui. 
 Credința adevărată este: „o puternică încredințare despre lucrurile care nu se 
văd” (Evrei 11:1b). Încredințarea înseamnă convingere, deci, gândindu-ne puțin la 
această idee, vedem cum credința este, de fapt, convingerea că ceea ce tu nu vezi și 
nu înțelegi, lucrează spre bine și prin aceasta, Dumnezeu te prelucrează pentru a 
rămâne în voia Lui. Chiar și când nu înțelegi de ce Dumnezeu te trece prin anumite 
situații, vezi cum Domnul, Păstorul cel bun, te duce, de fapt, la ape de odihnă și te 
povățuiește pe cărări drepte, nu strâmbe sau nesigure (vezi Psalmul 23).  
 Când credința și încrederea în planul Său divin sunt testate, iată câteva lucruri 
pe care e bine să nu le uiți: 
 ... Dumnezeu e Același, sus pe munte, dar și jos în vale; Domnul care a fost 
cu tine când toate mergeau bine, este cu tine și când ai eșecuri, falimente, când treci 
prin probleme sau boli. Totul e ca tu să continui să rămâi credincios, pentru că, dacă 
Dumnezeu a îngăduit ceva în viața ta, El a pregătit și o biruință pe măsură! 
             (continuare în pag. 3) 

Totuși, în toate aceste lucruri 
noi suntem mai mult decât biruitori, 

prin Acela care ne-a iubit. 
Romani 8:37 
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 G reutățile care ne apar în cale ne pot abate de la 
adevăratul nostru scop înaintea lui Dumnezeu. 

Putem ajunge așa de cufundați în greutățile noastre, încât 
să nu mai vedem nimic altceva. Putem uita direcția în care 
mergem. Dacă analizați istoria Israelului, veți descoperi 
că toată călătoria lor a fost marcată de o abatere după 
alta. Se duceau într-o direcție, apoi se întâmpla ceva care 
le abătea atenția și îi trăgea ori la stânga, ori la dreapta.  
 Bineînțeles că dificultățile care ne ies în cale ne pot 
face să ne simțim descurajați. Multora le vine greu să 
creadă că creștinismul poate fi vreodată descurajant. 
Când creștinul are greutăți care îl aduc în pragul 
descurajării, este ispitit să creadă că nu s-a născut din nou 

cu adevărat. 
Adevărul este că 
diversele greutăți 
cu care se 
confruntă, au 
potențialul de a-i 
întuneca judecata 
sănătoasă și de   
a-l înfășura într-o 
zonă zdravănă de 
descurajare.  

 Este foarte trist să citești sau să auzi despre  o 
persoană care a început bine, dar apoi s-a abătut, iar acea 
abatere a făcut-o să se oprească brusc din drum. Galatenii 
începuseră bine, dar pe drum s-a ivit ceva care i-a abătut 
de la scopul inițial și i-a adus într-o stare de descurajare 
(vezi Galateni 3:3). Au simțit că trebuie să-și ducă luptele 
singuri. Și noi tot aici dăm de bucluc. Greutățile sunt un 
aspect obișnuit al vieții. Însă noi ar trebui să fim încurajați 
de ceea ce le-a scris Pavel corintenilor: „Nu v-a ajuns 
nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea 
omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va 
îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre, ci, împreună 
cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o 
puteţi răbda”.  
 În aceeași ordine de idei, cred că valoarea unei 
persoane poate fi măsurată întotdeauna prin ceea ce se 
întâmplă când se confruntă realmente cu necazuri.  
 […]Nu faptul că avem astfel de dificultăți, ci felul în 
care le tratăm, determină cu adevărat calitatea relației 
noastre cu Dumnezeu. Dacă renunțăm, ce spune lucrul 
acesta despre încrederea noastră în El?   
 

      A. W. Tozer - „Viața răstignită” 

Urăm  
“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care     
îşi serbează                     

ziua de naştere                   
săptămâna viitoare: 

Duminică, 24 martie 
Florica Cioră 
Mariana Jura 
Nicoleta Beres  

 Luni, 25 martie 
Lucas Muntean 
Roxana Buzatu  
Marți, 26 martie 
Bianca Cojanu 
Emanuela Bela 
Ramona Guia 

Rebeca Florescu  
Miercuri, 27 martie 

Ines Iudean  
Joi, 28 martie 

Amalia Ciobanu 
Aurel Toader  

Vineri, 29 martie 
Alina Hudema 

Sâmbătă, 30 martie 
Daniela Gruia 
Andrei Cazacu 
Elian  Bogdan 
Estera Buzea 
Filip Negru 

Miriam Bărbătei 
Tabita Nicolaescu  

 
 "Binecuvântează, suflete, 
pe Domnul şi tot ce este 
în mine să binecuvânteze 

Numele Lui cel sfânt! 
Binecuvântează, suflete, 

pe Domnul şi nu uita 
niciuna din binefacerile 
Lui!" (Psalmii 103:1-2)  

Tipuri de greutăţi FRAGMENT 
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(continuare din prima pagină) 
 
 ... mulțumirea e o cheie care 
deschide cerul. Trebuie să fii 
mulțumitor lui Dumnezeu în orice 
situație, chiar și când suferi și ești 
încercat, pentru că Dumnezeu rămâne 
suveran în viața ta. El nu Se schimbă; 
viața are suișuri și coborâșuri, dar 
Dumnezeu e mereu prezent, mereu în 
control. Încearcă să te concentrezi pe 
lucrurile bune care se întâmplă, ia 
zilele rând pe rând și încearcă „să 
vânezi” minunile Lui în fiecare clipă 
și situație! 
 ... credința îți e testată pentru 
a crește spiritual. Gândește-te la 
copii: creșterea e dureroasă; de 
exemplu, când le cresc dințișorii, 
copiii sunt atât de chinuiți, plâng și nu 
au capacitatea încă de a înțelege că 
face parte din procesul creșterii, că 
dacă nu trec prin durerea creșterii 
dinților nu vor fi capabili să mănânce 
hrană tare, care îi va face oameni 
mari. Chiar dacă părinților li se rupe 
inima pentru copiii îndurerați, ei 
așteaptă cu răbdare și încearcă să îi 
aline în acest proces. Dumnezeu e 
Tatăl nostru și, deși nu Îi place deloc 
să ne vadă că suferim, totuși, îngăduie 
suferința, pentru ca noi să creștem tot 
mai mult spiritual și să ajungem la 
statura de om mare (Efeseni 4:13). 
 ... planurile lui Dumnezeu 
pentru noi sunt cele mai bune. 
Fiecare om e unic și are de realizat o 
lucrare diferită de a oricui altcuiva. 
Noi ne putem da sfaturi unii altora, ne 
putem ajuta, ne putem susține în 
rugăciune, dar nu uita că modul de 
lucru al lui Dumnezeu e unic pentru 
fiecare individ în parte. Nu te 
compara, mai ales nu-ți compara văile 
cu munții altora. Dumnezeu ți-a făurit 
un plan perfect. 
 Drag cititor, rămâi statornic 
alături de Dumnezeu. Nu e ușor să 
crezi că un Dumnezeu bun îngăduie 
suferința, dar testele sunt doar trepte 
spre mai sus. Fii încrezător în 
bunătatea Lui și în planurile Sale 
pentru tine, iar biruința îți va fi 
asigurată!  A. P.  

 

Răsar în colț de rai lumini 
 

Răsar în colț de rai lumini, 

Făclii aprinse pe pământ, 

O rugă se înalță printre spini, 

E glasul sufletului frânt. 

 

Răsar şi lacrimi pe obraz, 

Se scurg năvală suferinți, 

Oh Doamne, ia al meu necaz, 

Te chem şi azi cu rugi fierbinți. 

 

Răsar în colț de guri şi zâmbete, 

Îți cântă primăvara-n chip de om, 

Necaz dispare-n glas de râsete 

Şi lăcrămioare cresc la umbra unui 

pom. 

 

Răsar în cer şi pe pământ 

Speranțe calde şi nădejdi pierdute 

Izbândă-mi dai când sufli un cuvânt 

Şi mâna Îți întinzi ca să-mi ajute. 
 

Lavinia Silvia Ciungan 


