
 

  

 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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 ... micuții: Filip Macula, Iris Iudean și Rareș-Cristian Bob, care au fost aduși în lu-
na martie la binecuvântare. Domnul să-Și reverse harul atât peste ei, cât și peste familiile 
lor, să-i țină mereu aproape de El, pentru că acolo sunt la loc de adăpost în orice vreme. 
 
 ... conferința surorilor, care a avut loc luna trecută în biserica noastră. Dumnezeu 
să răsplătească eforturile tuturor celor care au slujit în orice fel la această conferință, și fie ca 
mărturiile surorilor și părtășia avută să fie spre zidirea tuturor doamnelor care au fost prezen-
te. 
 
 ... cele mai recent întemeiate familii ale bisericii Poarta Cerului, formate sub bine-
cuvântarea Tatălui în luna martie: Beniamin&Damaris Hodrea și Florin&Miriam      
Petrescu. Domnul să-i călăuzească pe acest drum pe care au pornit împreună, să se respecte, 
iubească, ierte și înțeleagă, iar prin tot ceea ce vor întreprinde ca familie, să-L glorifice pe 
Domnul.  

 
"Noi însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu    

pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului     
şi credinţa adevărului." (2 Tesaloniceni 2:13) 

Să-I MULȚUMIM DOMNULUI pentru...  

 
Sâmbătă, 13 aprilie (orele 

10:30-14) și duminică,  
14 aprilie (în cadrul serviciului 

divin de dimineață) la biserica noastră are loc o 
conferință pentru familii. Subiectul acesteia  

este: „Familia în libertate morală”, iar invitat va fi 
fr. Horațiu Piloiu.  

 
În timpul conferinței, copiii vor fi supravegheați de 

câteva surori din biserică într-o sală alăturată.  
 

Sunt așteptate cu drag toate familiile, pentru a 
avea părtășie și a învăța din Cuvânt!  

Vă stau la dispoziţie pentru nevoi-
le 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 

Anunț 

 

  

„Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har.” (Ioan 1:16) 

Monotonie spirituală sau fascinație permanentă? 

 C 
unoaștem viața lui Pavel, călătoriile sale misionare, în care a fost călăuzit 
de Duhul Sfânt și minunile pe care le-a trăit. Fascinat de viața și de vorbele 
lui Isus, apostolul Pavel a continuat să își trăiască viața la un nivel spiritual 

ridicat, rămânând în istorie unul dintre cei mai influenți misionari. 
 Privind în zilele noastre, unde parcă aspectele pământești ale vieții ne ocupă marea 
parte a timpului, mai putem noi oare să experimentăm o viață la fel de plină de pasiune 
pentru Isus, așa după cum Pavel obișnuia să trăiască? Din păcate, cred că există riscul 
de a ne obișnui cu o trăire superficială. Ajungem să fim mulțumiți cu o stare spirituală 
care nu este nici rece, nici în clocot, ci este călduță. Însă, dacă am realiza cât de mult 
dorește El să ni Se descopere, atunci am alege să trăim altfel! 
 Nu există în lume vreun lucru care să ne ofere o satisfacție mai profundă decât 
cunoașterea Lui ca Dumnezeu al minunilor! O relație vie cu Dumnezeul nostru, o relație 
sinceră, de iubire, care depășește limitele a ceea ce noi cunoaștem, este cu adevărat tân-
jirea sufletului nostru. Da, se poate! Și cum putem noi să umblăm călăuziți de Duhul 
Sfânt în fiecare moment al zilei? 
 

 Căutând părtășia cu El la nivelul gândurilor. Când suntem conectați cu El prin 
rugăciune, oriunde ne-am afla, viețile noastre se transformă. În locul „conversațiilor” 
din mintea noastră, putem alege să stăm de vorbă cu El, cu Tatăl nostru! Cu cât motiva-
ția de a dori mai mult din El va crește, cu atât vom distinge mai clar vocea Lui. O vom 
cunoaște, iar ea va fi dragă sufletului nostru. Și ce poate fi mai extraordinar decât să 
cunoști glasul Lui?!        (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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Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care                   
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Duminică, 7 aprilie - Bianca Tomuţa, Florin Răţoi, Sergiu Rusu  
Luni, 8 aprilie -  Beniamin Dejeu, Catinca Mercore, Cleopatra Jita 
Marți, 9 aprilie -  Dan Avramescu, Maria Gheorghiu 
   Narcisa Marchiş, Ruben Petrovici  
Miercuri, 10 aprilie - Florin Viţan, Stela Curuţi  
Joi, 11 aprilie - Gabriela Vîrlan, Raul Mărieş 
Vineri, 12 aprilie - Alexandra Sârbu, Mihaela Ardelean, Tincuţa Mureşan  
Sâmbătă, 13 aprilie - Denisa Secoşan, Floarea Horobăţ,  
   Horia Pantea, Maria Pop  
 

"Domnul Se va lupta pentru voi, dar voi staţi liniştiţi." (Exodul 14:14) 

NE RUGĂM PENTRU BISERICILE EVANGHELICE DIN TIMIŞOARA 

Scurtă prezentare: Filadelfia este prima biserică penticostală din Timişoara, 
inaugurată în luna octombrie a anului 1975. Ea este situată în zona Fabric, pe strada Țible-
șului, nr. 2.  

După schimbările politice de la sfârșitul anului 1989, sub călăuzirea Duhului 
Sfânt și prin puterea lui Dumnezeu, biserica Filadelfia a început plantarea de biserici, prin 
deschiderea a noi case de rugăciune în localități de lângă Timişoara.  

Conducere și membri: În prezent, biserica are 526 de membri majori, plus 110 
copii şi adolescenţi. Din comitetul pastoral fac parte fraţii: Ticu Leontescu şi Tavi Verlan 
(pastori principali), Constantin Leontiuc şi Cornel Crașovan (pastori pensionari). 

Bazați pe puterea și pe ajutorul lui Dumnezeu, fraţii de aici au început lucrările de 
construcție a unei noi biserici. Adresa noii biserici este strada Ștefan cel Mare, nr 50. 

Salutul bisericii: "Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de 
cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de 
primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească." (Filipeni 4:8) 

Motive de rugăciune: Ne rugăm pentru această biserică, ca Domnul să reverse 
har în continuare peste toate lucrările 
bisericii, să dea putere şi voinţă de sluji-
re tuturor celor care se închină aici!  
Biserica are nevoie de susținere în rugă-
ciune în vederea finalizării lucrărilor de 
construcţie, de aceea ne rugăm ca  Dom-
nul să le ofere atât resurse spirituale, cât 
și materiale pentru a putea duce această 
lucrare la bun sfârșit. 
       Dumnezeu să binecuvânteze această 
casă de rugăciune, un loc unde Duhul 
Sfânt coboară şi unde oamenii se întâl-
nesc cu Dumnezeu!  L. G. 

 

Biserica Penticostală FILADELFIA 

◄ Proiectul noii clădiri a bisericii Filadelfia 
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(continuare din prima pagină) 
 
 Acționând. Îl lăsăm pe El să 
ne călăuzească, chiar și în cele mai 
mici aspecte ale vieții noastre, în-
trebându-ne mereu: „Doamne, care 
este dorința inimii Tale?”. Dacă 
vom proceda astfel, Dumnezeu, 
precum un Tată bun, ne va arăta 
drumul pe care trebuie să îl urmăm. 
În măsura în care noi Îl căutăm, ne 
va învăța cu răbdare și cu blândețe, 
revelându-ne mai mult din El.   
Totul se va schimba, atunci când 
vom trăi în prezența Lui! Fiecare zi 
poate deveni o aventură supranatu-
rală alături de Cel care ne dorește 
pentru El. Iar mai apoi, ce poate fi 
mai plăcut decât să vedem roadele 
ascultării? 
 Vorbind despre El. Suntem 
purtători ai prezenței Lui, iar când 
suntem pe deplin conștienți de ceea 
ce este în noi, vom dori ca și cei 
din jurul nostru să-L cunoască. Lă-
sându-ne fascinați de Dumnezeul 
nostru în fiecare zi, primim bucurie 
deplină și putem împărtăși altora 
ceea ce El a transformat în viața 
noastră. Putem fi de folos Împărăți-
ei, ridicându-i pe ceilalți prin    
cuvinte de încurajare sau chiar  
primind revelații de la Dumnezeu 
pentru ei. 
 Dacă dragostea pentru El ne 
preocupă gândurile și întreaga fiin-
ță, vom abandona zona de confort 
și vom acționa. El a pus în noi   
daruri pentru cei din jur și ne-a 
echipat, pentru a umbla în chema-
rea și în viziunea Lui pentru viața 
noastră. 
 Ai fost creat să trăiești o viață 
măreață, în plinătatea Duhului 
Sfânt!  
  
         Lidia - Gabriela Andrei   
          - www.partascuhristos.com 

 
Poți tu? 

 
Poți tu doar să îți imaginezi vreodată 

Că stai în fața Celui veșnic sfânt? 

Și haina ta, oricât e de curată 

Și cugetul să n-aibă nicio pată, 

Și tot ești doar o mână de pământ. 

  

Poți tu să încropești o-nchipuire 

Cum c-ai ajuns la porțile de Sus? 

Și-oricât a’ tale fapte-ți dau sclipire 

Și-oricât cu ele ai fi pus o lume în uimire, 

Credința de-ți lipsește, ești pierdut. 

  

Poți tu să zugrăvești aceea întâlnire 

Cu Cel ce te-o privi cu ochii ca de foc? 

Și-oricât de tare și de plin de tine 

Și-oricât de mândră fost-a a ta fire 

În fața Lui, vei fi zdrobit de tot. 

  

Poți tu cuprinde cu a ta înțelepciune 

Cum Cel ce totul știe, te va întreba: 

Nu ce-ai  făcut, nici câte fapte bune,  

Nici de vreo vindecare sau minune, 

Ci despre crucea care n-ai vrut a o purta? 

  

Poți tu să înțelegi că Cel ce stă pe tron 

E milă și-ndurare? Dar mai presus de toate, 

Chiar de e dragoste și pace, și e Domn, 

Chiar de-a iubit adânc pe fiecare om, 

El, mai întâi de tot, este Dreptate. 

Mihaela Ștefănescu  


