
 

  

 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: Eden Lupașcu, Eunice Ardelean, Nadia Priala-Beuca, Luca-Alexandru 
Mark, care au fost aduși la binecuvântare în luna mai. Domnul să-i binecuvânteze din plin, 
atât pe ei, cât și familiile lor, să aducă bucurie și pace tuturor din jur și să se alăture celor care 
Îl slujesc pe Dumnezeu. 

 ... familia Sabou Marius și Ana, întemeiată în biserica noastră, luna trecută. Fie ca 
Domnul să-i poarte pe Brațul Său în orice vreme, iar dragostea lor pentru Tatăl Ceresc și din-
tre ei să crească. 

„Ale Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înţelepciunea, mulţumirile, cinstea, puterea 
şi tăria în vecii vecilor! Amin.” (Apocalipsa 7:12b) 

SĂ MULȚUMIM DOMNULUI 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 

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu  
şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri  

vi se vor da pe deasupra. 
 

Matei 6:33  

 

  

 "V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri, 
dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33 ) 

Prin lume, pe contrasens! 

 L umea promovează omul de succes, dedicat job-ului, care nu-și pierde    vre-
mea cu nimicuri, cum ar fi timp petrecut cu soțul/ soția sau copiii, valori 

morale, prieteni, onoare. Din acest motiv, mulți nici nu apucă să-și întemeieze o fa-
milie! Orice apropiat poate deveni, la un moment dat, un trădător sau un concurent, 
așa că mai bine stai la distanță, nu risca ceva doar pentru o prietenie, ca sa nu fii  
dezamăgit. Tu ești centrul Universului, tot ceea ce contează, ceilalți sunt doar deco-
rul în care te etalezi tu! Dacă cercetezi cu de-amănuntul, e posibil ca soarele să se 
învârtă în jurul tău! Tu deții adevărul absolut și deplina cunoștință! Restul doar au 
avut șansa să fie contemporani cu tine și să te asculte cum se atinge succesul în zece 
pași! 
 Dumnezeu ne învață că El este Cel care a creat totul și, în același timp, este  
Stăpânul a toate și tot ceea ce realizăm este prin bunăvoința și cu ajutorul Lui! Omul 
modern vrea să fie independent - creștinul se recunoaște dependent de Dumnezeu! 
Rasa umană vrea să-și continue evoluția, iar noi batem apa în piuă cu zilele creației! 
Egocentrismul e o mare virtute astăzi și un stil de viață pe care și-l impun tot mai 
mulți! Hristos ne vrea în părtășie, uniți, ca parte a aceluiași Trup, care este Biserica! 
Ba chiar, ne-a făgăduit că, după ce ne vom aduna cel puțin doi sau trei, ni se alătură 
și El, pentru a ne bucura împreună (Matei 18:20)!  
 Azi, dacă ești măcinat de ceva, du-te la psiholog, vindecătorul de suflete pe 
bandă rulantă și pe bani frumoși. Și ești și acoperit de clauza de confidențialitate! 
Cum să te confesezi unui om, care ar putea să-și dea seama ca ești departe de omul 
puternic pe care îl afișezi, plin de slăbiciuni, îndoieli, ba chiar și teamă uneori?! 
 

                (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, 2 iunie - Andrei Lala, Cristian Popescu, Marcus Gabor 
Luni, 3 iunie -  Mirela Duma, Teofil Alăzăroae  
Marți, 4 iunie -  Adrian Andraş, Beniamin Goagără, Constantin Oproiu 
 Cristine Guler, George Iancu, Lidia Bogdan, Robert Marc  
Miercuri, 5 iunie - Elias Miletici  
Joi, 6 iunie - David Ştefănescu, Lavinia Puşcaşu, Marius Ţiţaş 
 Marius Ursu, Micael Pantea, Naomi Gabor, Sebastian Melen, Vasilica Bob  
Vineri, 7 iunie - Adriana Mihăilă, Adela Marinescu 
Sâmbătă, 8 iunie - Ruth Veveriţă, Paul Prichici  
 

„Ce înfricoşat eşti, Dumnezeule, din locaşul Tău cel sfânt! Dumnezeul lui Israel dă poporului Său 
tărie şi mare putere. Binecuvântat să fie Dumnezeu!” (Psalmii 68:35) 

Familii unite în rugăciune 

   Membrii familiei: Astăzi, dorim să cunoaştem şi să aducem înaintea Domnului în rugă-
ciune o altă părticică din marea familie a Domnului de la Poarta Cerului – familia Ursan. 
Elisei şi Ligia au întemeiat o familie anul trecut, iar anul acesta în 12 august, cu ajutorul 
lui Dumnezeu, vor împlini un an de căsnicie. Ei sunt mulţumitori Domnului că până aici a 
fost alături de ei. 
   Slujire în biserică:  Elisei şi Ligia sunt doi tineri iubitori de Dumnezeu, care caută să fie 
plăcuţi Domnului, slujindu-L cu pasiune! Elisei slujeşte în departamentul de tineret, prin 
predicarea Evangheliei, și uneori prin cântare. Ligia, chiar dacă nu este implicată în mod 
vizibil în departamentele de slujire ale bisericii, îl însoţeşte pe Elisei în misiune şi îl susţine 
în rugăciune.  
   Ocupație: Elisei este profesor, predă religie, şi lucrează și ca instalator, iar Ligia este 
operator calculator în cadrul unei firme de birotică şi papetărie.  
   Versetul familiei: Psalmul 23:1 - “Domnul este Păstorul meu, nu voi duce lipsă de   

nimic!” 
    O experienţă cu Domnul: Ligia şi Elisei trăiesc 
împreună experienţa rugăciunii la care Dumnezeu 
trimite răspuns. Ei ne-au mărturisit: “În aproximativ 
un an de căsnicie, am văzut Mâna Lui în multe    
lucruri. Suntem mulţumitori Domnului de modul în 
care ne-a purtat de grijă şi ne-a dat tot ceea ce avem 
nevoie, atât pe plan spiritual, cât şi material, astfel 
încât, să putem fi o binecuvântare şi pentru alţii!” 
   Motive de rugăciune: Ne rugăm pentru această 
familie întreaga săptămână viitoare, aducând ȋnain-
tea Domnului, specific, câteva dintre dorinţele lor: 
„Dorim călăuzirea lui Dumnezeu în toate lucrurile 
şi binecuvântarea Lui peste familia noastră!” 
 Domnul sӑ le fie alături la fiecare pas şi să re-
verse în casa lor binecuvântări din belșug, sănătate, 
armonie și multă bucurie! El să-i folosească spre 
încurajarea şi mântuirea altor oameni şi să-i ajute să 
fie o binecuvȃntare pentru cei din jur și pentru    
Biserică!  L.G.; A.A. 

Familia URSAN 

 

  

La ce speri? 

www.poartacerului.ro 

(continuare din prima pagină) 

 
 Isus ne îndeamnă: „Mărturisiţi-vă 
unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii 
pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare 
putere are rugăciunea fierbinte a celui 
neprihănit.” (Iacov 5:16). Să stăm în 
partășie frățească și de vorbă cu Domnul, 
ca să ne debarasăm de bagajul greu care 
ne oprește din urcușul spiritual. Aceasta, 
plus rugăciunea celui care ne ascultă, vor 
avea rezultatul pe care îl așteptăm: 
vindecarea sufletului.  
 Societatea actuală evaluează calita-
tea umană după numărul de zerouri din 
contul personal. Dumnezeu ne arată cât 
de neînsemnate și fără valoare sunt toate 
acestea, în balanță cu veșnicia! Omul de 
carieră se simte împlinit dacă îl faci 
„workaholic” sau dependent de muncă. 
Creștinul se bazează pe Dumnezeu și știe 
că, oricât de ocupat ar fi, trebuie să aibă și 
un timp de odihnă, în care să cultive 
relațiile pe orizontală, dar mai ales pe 
verticală.  
 Și ne mai mirăm de ce suntem con-
siderați, în cel mai fericit caz, ciudați sau 
chiar împotriva curentului, împotriva so-
cietății, pe care o cam oprim din progres, 
împotriva libertăților de orice natură și 
altor curente la modă! Cum de stăm așa 
de linistiți?! Asta e marea enigmă pentru 
cei necredincioși! 
 Păi, Însuși Hristos ne îmbărbătează:         
„V-am spus aceste lucruri ca să aveţi 
pace în Mine. În lume veţi avea necazuri, 
dar îndrăzniţi, Eu am biruit                 
lumea.” (Ioan 16:33 ). Din moment ce 
știm că Îl avem pe El alături și în contro-
lul tuturor lucrurilor, nu ar fi îngrijorarea 
noastră un semn de necredință? Dacă 
privim de pe banda cealaltă, pe care e 
mare înghesuială, deși e atât de largă, noi, 
ăștialalți, putem părea pe contrasens!  
 Prea prinși în „trafic”, mulți din 
lume nu reușesc să ridice privirea si să-și 
dea seama că au ales direcția greșită!     
Nu trebuie să trecem pe lângă ei 
nepăsători și cu riscul de a fi respinși, 
ridiculizați sau chiar agresați, dar trebuie 
să-i atenționăm în privința destinației 
finale. Nu e o opțiune, e o poruncă!  
 

     Mădălin Surugiu 

„Întoarceţi-vă la cetăţuie, prinşi de război 
plini de nădejde! O spun şi astăzi că îţi voi 

întoarce îndoit!” – Zaharia 9:12  
 

 Am o întrebare pentru tine: La ce 
speri? Ce aștepți în viață? Aștepți ceva bun 
sau aștepți să fii dezamăgit? 
 Sunt atât de mulți oameni care se simt 
fără speranță în aceste vremuri. Cu toate 
acestea, Isus nu a murit pentru ca noi să fim 
fără speranță. A murit ca să fim plini de   
speranță! 
 Diavolul vrea să îți fure speranța și te 
va minți. El îți va spune că nu se poate     
întâmpla nimic bun în viața ta sau că lucruri-
le bune de care îți pasă, nu vor dura. Dacă te 
confruntați cu o situație dificilă, el îți va   
spune că nu se va termina niciodată. Dar fii 
plin de speranță și amintește-ți că diavolul 
este un mincinos. Dumnezeu poate schimba 
totul! 
 Tatăl nostru este bun și are planuri 
minunate pentru viața ta. Dacă îți vei     
menține speranța, mai ales în timpurile   
tulburi și incerte, El ți-a promis că îți va da 
înapoi îndoit. Așa că, refuză să renunți la 
speranță. Începe să aștepți ca Dumnezeu să 
facă ceva – ceva bun! 
 

 Rugăciune 
 Doamne, speranța mea este în Tine. 
Satana este un mincinos și nu voi asculta de 
el, ca să-mi pierd speranța. Aștept să faci 
lucruri bune în viața mea!  
 

   https://tv.joycemeyer.org/romana 


