
 

  

 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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 ... studenții și studentele, care se pregătesc să intre sau sunt deja în sesiunea 
de examene. Domnul să îi/le călăuzească, să le dea multă putere și capacitate de 
concentrare pentru a putea obține rezultate frumoase la aceste examene și prin  
exemplul lor, să-I cinstească Numele. 

 ... o închinare autentică, plină de sinceritate și dragoste. Fie închinarea  
noastră una plină de bucurie, dragoste, sinceritate și în același timp, simplitate, astfel 
ca prezența Duhului Sfânt să ne poată inunda și schimba pe deplin viețile. 

 „Haidem la locuinţa Lui, să ne închinăm înaintea aşternutului  
picioarelor Lui!” (Psalmii 132:7)  

SĂ NE RUGĂM pentru...  

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 

Ildikó Trică 

Andrada Popa 

Lili Gherasim  

Alina Avram 

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 

Încrede-te în Domnul ,  
și fă binele; 

locuiește în țară, 
și umblă în credincioșie! 

 
Psalmii 37:3 

 

  

 „Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu.”  

(Psalmii 73:28) 

Jurnal emoțional 

 El  mă uimeşte în fiecare dimineaţă şi la fiecare apus de soare. Mă simt binecuvân-
tată când deschid ochii şi văd că bunătatea Lui e încă acolo, învăluindu-mă în 

dulci adieri de siguranţă. Îi simt parfumul protector, chiar şi când nu e lângă mine. Inexpli-
cabil, El ştie când stau jos, ştie când mă scol şi îmi cunoaşte gândurile înainte să le rostesc. 
Mă cunoaşte atât de bine, încât îmi ştie planurile din inimă şi mă călăuzeşte cu blândeţe  
înspre calea cea bună. Paşii mei nu se clatină când păşesc, căci Dumnezeu mă ţine strâns de 
mână. 
 Mă emoţionez în fiecare dimineaţă când citesc mesajele Lui de dragoste pentru mine. 
De multe ori, îmi spune că se pot clătina munţii şi dealurile, dar dragostea Lui nu se va muta 
de la mine, iar legământul Lui nu se va schimba niciodată faţă de mine. Mă asigură de    
fiecare dată cu un zâmbet profund că sunt atât de preţioasă în ochii Lui, încât ar da oameni 
pentru mine şi popoare pentru viaţa mea. Oricât aș încerca, nu pot să egalez dragostea Lui, 
fără să mă simt copleşită de recunoștinţă. Ceea ce îmi dăruieşte Domnul e mai mult decât 
emoţie – e o cascadă de sentimente turnate pe nerăsuflate în cupa micuţă a inimii mele. De 
multe ori, paharul meu este plin de dă peste el, dar niciun strop nu se risipeşte, ci se strânge 
picătură cu picătură în altarul inimii mele. 
 Merg pe stradă cu inima veselă şi plină de bucurie, gândindu-mă cât de bine mă simt în 
prezenţa Lui. Pot să fiu eu însămi cu Domnul, fără a depune efort în a mă schimba pentru a-I 
fi plăcută. Nu m-a criticat niciodată pentru felul în care arăt şi nici nu mi-a spus că am    
nevoie să mă înfrumuseţez sau să fiu altfel. În schimb, El m-a salvat de la o viaţă de        
nemulţumire şi tristeţe, asigurându-mă că sunt valoroasă şi perfectă în ochii Lui şi îmi aduce 
aminte de acest lucru, ori de câte ori mă gândesc cât de neînsemnată sunt. El mi-a  captivat 
pentru totdeauna atât inima, cât şi mintea.                     (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, 26 mai - Andrada Povian, Valentin Olteanu  
Luni, 27 mai -  Athenais Jita, David Mezei, Marinela Chiu  
Marți, 28 mai -  Andrei Gruie, Cristian Matias, Delia Borcean,  
 Estera Surugiu, Florin Câmpan, Ilina Bortoş,  
   Liviu Lanciu, Liviu Rusu  
Miercuri, 29 mai - Cristian Strungaru, Iosif Cioagă, Larisa Pantea 
Joi, 30 mai - Adrian Şandor, Constantin Crişan 
Vineri, 31 mai - Dan Marcu, David Dejeu, Mioara Oprea, Simona Candreanu 
Sâmbătă, 1 iunie - Denis Groza, Elisabeta Ghiriş, Rebeca Sabou  
 

„Slăvit să fie Numele Tău pe vecie și să se zică: Domnul oștirilor este Dumnezeul lui 
Israel. Și casa robului Tău David să rămână înaintea Ta.” (2 Samuel 7:26) 

Familii unite în rugăciune 

   Membrii familiei: Lucian şi Roxana au întemeiat o familie sub binecuvântarea lui 
Dumnezeu în anul 2014, astfel că, în luna iunie vor sărbători 5 ani de căsnicie, ani fru-
moşi pentru care sunt mulţumitori Domnului!  

   Slujire în biserică: Familia Guia s-a pus la dispoziţia Domnului şi caută să         
împlinească poruncile Lui, slujind cu credincioșie. Lucian este învăţător la Școala  
Duminicală, iar Roxana slujeşte prin cântare, lăudându-L pe Dumnezeu în corul     
bisericii şi adesea prin recitare de versuri.  
   Versetul familiei: Versetul, pe care l-au ales ca o proclamare zilnică în viaţa lor, se 
găseşte în 1 Împăraţi 18:39b – “Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este ade-
văratul Dumnezeu!” 
    O experienţă cu Domnul: Familia Guia ne-a mărturisit: “Experienţele noastre de 
familie cu Dumnezeu sunt zilnice, dar una dintre cele mai frumoase este că am cerut 
concret ca El să ne dăruiască o fetiţă şi peste câteva luni, cu ajutorul Lui, vom primi 
această binecuvântare!” 

   Motive de rugăciune: Ne rugăm pentru Roxana şi 
Lucian astăzi și întreaga săptămână viitoare și cerem 
ca binecuvântarea Domnului să rămână peste ei în 
orice vreme. În mod deosebit, aducem înaintea  
Domnului motivele lor specifice de rugăciune: 
„Dorim ca în fiecare zi să ne apropiem mai mult de 
Dumnezeu şi prin trăirea noastră, oamenii din jur să 
cunoască cine este adevăratul Dumnezeu! Ca viitori 
părinţi, ne dorim ca Domnul să reverse peste noi 
multă înţelepciune, să ştim să fim un exemplu pentru 
copiii noştri şi să ştim să sădim în inima lor Cuvân-
tul Lui.” De asemenea, ne rugăm pentru Roxana, ca 
Domnul să o întărească în această perioadă de      
sarcină, să vegheze asupra ei şi a bebeluşului în mo-
mentul naşterii şi să o ajute în noul rol de mămică! 
 Protecţia Domnului să rămână peste Roxana şi 
Lucian, El să continue să facă  minuni mari în    
dreptul familiei lor!  L.G.; A.A. 

Familia GUIA 
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GÂNDURI 
(continuare din prima pagină) 
  
 Dumnezeu mi-a captivat pentru totdeauna 
atât inima, cât şi mintea. Gândul meu cugetă zi şi 
noapte la El, inima mea este plină şi buzele mele vor-
besc numai despre El. Mă umplu de fericire când aud 
numele Său şi mă bucur ori de câte ori mi se zice să 
mergem în casa Lui. M-a făcut să Îl iubesc cu toată 
inima mea, cu tot sufletul meu, cu toată puterea mea 
și cu tot cugetul meu. 
 Când îmi plec capul pe pernă, Domnul e prezent 
în mintea mea și astfel, adorm în pace, căci numai El 
îmi dă linişte deplină în locuinţa mea. Îl am necurmat 
înaintea ochilor, căci atunci când este El la dreapta 
mea, nu mă tem nici de groaza din timpul nopţii, nici 
de săgeata care zboară ziua. El îmi aprinde lumina 
mea; El luminează întunericul meu. Când îmi întorc 
privirele spre El, mă luminez de bucurie şi nu mi se 
umple faţa de ruşine. 
 Dumnezeu mă protejează cu dragostea unui tată, 
cu dragostea unui frate, cu dragostea unui mire. Tot 
ce face El e desăvârşit şi toate gândurile Sale sunt 
bune pentru mine, dându-mi un viitor şi o nădejde. 
Ori de câte ori mă tem, inima mea se încrede în Dom-
nul şi sufletul meu tânjeşte după El. Pentru mine, mai 
mult face o zi în casa Lui, decât o mie în altă parte, 
căci Domnul e pentru mine un soare şi un scut, iar 
braţul Său este puternic. Mă voi lăuda bucuroasă cu 
El şi voi spune tuturor ce bogat în bunătate este! Si-
guranța pe care mi-o dă când îmi spune că va fi cu 
mine în toate zilele vieţii mele, mă face să îmi doresc 
să fiu în casa Lui până la sfârşitul zilelor mele. El m-a 
logodit cu Sine pentru totdeauna prin neprihănire, 
judecată, mare bunătate şi îndurare; m-a logodit cu El 
prin credincioşie… 
 Mă simt atât de împlinită în El, încât aştept cu 
nerăbdare ziua în care Îl voi cunoaşte pe deplin, ziua 
când mă va chema în casa Tatălui Său, ziua în care 
voi fi mireasa Lui, ziua în care voi fi cea mai fericită.  
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„Întreaga fiinţă, cu toate 
simţurile, cu mintea şi trupul, 

trebuie să fie implicată în 
închinarea adevărată.”  

 
Jerry Kerns  

 
„Închinarea schimbă închi-
nătorul după imaginea Celui 

la care se închină.”  
 

Jack Hayford  

 
„În procesul de a I se aduce 

închinare, Dumnezeu     
transmite din prezenţa Sa 

oamenilor.”  
 

C. S. Lewis  
 

„Când oamenii lui Dumne-
zeu încep să Îl laude şi să I se 

închine, folosind metodele 
biblice pe care El le oferă, 
puterea prezenţei Lui vine 
printre oamenii Lui, într-o 
măsură mult mai mare.”  

 
Graham Truscott  

 
„Fară închinare, rătăcim 

nefericiţi.” 
 

 A.W. Tozer  
 

„Dumnezeu trebuie să fie 
lăudat cu vocea, iar inima 

trebuie să I se alăture într-o 
exaltare sfântă.”   

 
Charles H. Spurgeon  

 
„O privire către Dumnezeu te 
va salva. Cănd te vei uita la 

El, vei fi sfinţit.”  
 

Manley Beasley  


