
 

  

 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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 ... învățătoarele, învățătorii și toți copiii de la Școala duminicală a bisericii 
noastre. Fie ca Domnul să răsplătească efortul celor care îi învață pe copilași tainele 
Scripturii, iar cei mici să valorifice în această vacanță cele asimilate în timpul anului, 
fiind adevărate lumini oriunde se vor duce! 

 ... cei care trec printr-o "vacanță" spirituală. Haideți ca în loc să îi judecăm,   
să-i ajutăm să se ridice cu multă dragoste, să-i purtăm în rugăciune, iar dacă chiar noi 
înșine ne aflăm în această "vacanță", să cerem îndurare și putere de la Tatăl, pentru a 
ne restabili relația cu El. 

„De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, 
căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.” (1 Corinteni 15:58)  

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 

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 

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele!  
Cine face binele este din Dumnezeu. 

3 Ioan 1:11 

 

  

„Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău.”  

(2 Tesaloniceni 3:3) 

O vară cu folos  
 Zilele calde încep să-și facă simțită prezența. Serile sunt mai lungi, hainele mai 
subțiri, iar în aer se simte atmosfera unui capitol terminat. Iată, vacanța mare-i aici!  
Dumnezeu a îngăduit ca, prin marea-I bunătate, să mai putem încheia un an de școală/
facultate. Chiar și între adulți, putem auzi tot mai frecvent discuții despre concediu: toată 
lumea resimte nevoia unei pauze.  
 Nimic mai corect, nu? Adică, am muncit tot anul, merităm o vacanță. Și pe bună 
dreptate că toată lumea merită puțin timp de respiro, cu activități mai diverse, cu lucru 
mai puțin, după un an încărcat cu fel și fel de evenimente.  
 Totuși, nu vreau să uităm un lucru: în școala lui Dumnezeu nu avem vacanțe! Ba 
încă, aș zice că, exact când fizic suntem mai obosiți, spiritual avem nevoie de o vigilență 
mult mai sporită! Vara, diavolul scoate tot arsenalul său la atac împotriva copiilor lui 
Dumnezeu. Ispite la tot pasul, provocări pe măsură, dorințe mai înclinate spre firesc și 
concentrare pe lucruri mai puțin importante. Doar să ne gândim la declinul ce a urmat în 
viața regelui David, un om după inima lui Dumnezeu, când și-a "permis" ca și conștiința 
să îi intre în "vacanță". 
 Deși serviciile divine de la biserică vor fi mai puține, copiii și tinerii având o pauză 
de la activități, asta nu presupune că gata, nu mai venim la "bise" până în septembrie. 
Trebuie să fim și mai vigilenți, și mai dornici de apropiere de Dumnezeu. Sunt sigură că 
întâlnirile de marți de rugăciune vor fi la fel de pline de har, la fel și studiul biblic de joi, 
plus ziua Domnului, pe care o putem petrece întreagă în Casa Lui. Biserica va continua să 
aibă binecuvântare. Vrei tu să iei parte la harul ce va fi vara asta aici?  
 Vă doresc o vară în care să căutați sfințirea mai mult. Niciodată lumina nu va      
străluci mai tare ca în întunericul beznă. Lasă lumina Lui să strălucească prin tine și fă o 
diferență între oamenii cu care te vei întâlni. Încearcă să investești timpul liber în relația 
ta cu Dumnezeu, așa încât, la final de vară, să ai forțe proaspete din Hristos, pentru a intra 
în ritmul de zi cu zi.  Rămâi ancorat în El și astfel, vei avea o vară cu folos!  A. P.  

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, 9 iunie - Abel Grigoraş, Alina Dume, Ana-Maria Perju, Darius Costea 
   Emanuel Secoşan, Larisa Sburlea, Sarah Băla  
Luni, 10 iunie -  Anca Matei, Elisabeta Birda, George Câmpan  
Marți, 11 iunie -  Estera Gligor  
Miercuri, 12 iunie - Daniel Şandor, Evan Ardelean, Maria Câmpan  
Joi, 13 iunie - Andreea Blaga, Filip Toma, Gabriela Gagiu  
Vineri, 14 iunie - Mărioara Pielmuşi, Sandra Ieneşesc  
Sâmbătă, 15 iunie - Andrei Trif, Doru Todorescu, Constantin Acatrinei 

 
 

„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: Ilie Natanael şi Rebeca Lupu formează o familie binecuvântată de 
Domnul din luna mai a anului trecut. În 6 mai 2019, au sărbătorit primul an de căsnicie, pe 
deplin mulţumitori lui Dumnezeu ca i-a unit şi este alături de ei. În septembrie, cu ajutorul 
lui Dumnezeu, îl vor cunoaşte pe cel de-al treilea membru al familiei lor, un copilaş iubit şi 
mult aşteptat.  
   Slujire în biserică:  Rebeca şi Ilie caută să se apropie mai mult de Dumnezeu şi să    
cunoască mai mult din Cuvântul Lui, participând cu bucurie la programele bisericii. Ilie a 
slujit în corul bisericii şi în grupul de instrumentişti.  
   Ocupație: În viaţa de zi cu zi, Ilie este cadru militar, iar Rebeca lucrează în domeniul IT. 
   Versetul familiei: Iosua 24:15b – “Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji          
Domnului.”  

    O experienţă cu Domnul: Familia Lupu ne-a măr-
turisit: “În primul nostru an de căsnicie, am trăit   
multe experienţe împreună şi mulţumim lui Dumnezeu 
că din orice situaţie am ieşit biruitori. Suntem fericiţi 
şi mulţumitori lui Dumnezeu că ne-a binecuvântat şi 
din luna septembrie vom experimenta bucuria de a fi 
părinţi!”  
   Motive de rugăciune: Să ne rugӑm pentru familia 
Lupu astӑzi și întreaga săptămână viitoare și să cerem 
ca binecuvȃntarea Domnului să rămână peste ei în 
orice vreme! În mod deosebit, aducem înaintea   Dom-
nului câteva dintre dorinţele lor: „Dorim ca Domnul 
să ne ţină mereu pe calea Lui şi ne ajute să ne apropi-
em tot mai mult de Cuvântul Său. Ne rugăm ca Dum-
nezeu să ne dea un copil sănătos, El să vegheze în 
continuare asupra sarcinii şi a naşterii atunci când va 
veni momentul şi Rebecăi să-i dea putere în noul rol 
de mămică. Ne dorim ca toţi cei dragi ai noştri să fie 
sănătoşi şi vrem să fim o binecuvântare pentru ei!” 
 Dumnezeu să le asculte rugăciunile şi să-i bine-
cuvânteze cu tot ceea ce are El mai bun aici pe pământ 
şi cu viaţă veşnică în cer!  L.G.; A.A. 

Familia LUPU 

 

  

CU ISUS ÎN VACANȚĂ 

www.poartacerului.ro 

 Odată cu începerea anotimpului 

de vacanțe, oamenii încep să își facă cal-
cule legate de itinerarul concediilor lor, 
încep prin a căuta ceea ce e mai potrivit, 
în funcție de buget și dorințe. Pregătirea 
pentru plecare începe cu multe zile    
înainte, cel puțin la nivelul gândurilor și 
emoțiilor. Concediile, în general, sunt o 
adevărată oază de relaxare și de deco-
nectare de la stresul muncii, fiind un 
timp pentru familie și pentru reîncărca-
rea bateriilor pentru restul anului. 

 Nimeni nu și-ar imagina vreodată 
sau, mai rău, să își plănuiască un conce-
diu plin de neîmplinire, frustrare și stres. 
Alții apelează la autoînșelare, crezând că 
odată cu trupul, și sufletul intră într-o 
perioadă de stand-by. Isus însă, vine  
parcă în ajutorul celor ce își plănuiesc o 
vacanță de vis și le aduce aminte de un 
detaliu important, pentru a-și trăi un con-
cediu de lux, nu doar de a-l visa. Isus 
spunea ucenicilor ceea ce azi fiecare  
copil al lui Dumnezeu ar trebui să își 
treacă cu litere de aur în pașaport:      
„… despărțiți de Mine, nu puteți face 
nimic”  (Ioan 15:5) 
 Dar oare, Isus este intersat și de 
modul cum îmi petrec eu zilele libere 
odată în an? DA! Și aceasta nu în sensul 
de a-ți cere vreun sacrificiu sau de a-ți 
pune o povară, ci de a te scuti de una: un 
concediu ruinat! El este interesat ca   
acolo unde vei păși, unde vei călători, 
unde îți vei petrece timpul liber, să ai 
parte de cel mai extraordinar timp! Cu 
toată logica ta, cu toate planurile și    
calculele tale, cu toate promisiunile și 
resorturile de cinci stele, dacă Isus nu e 
inclus ca prioritate în zilele libere,     
tocmai ți-ai semnat sentința. Te vei    
întoarce mai gol în suflet, cu și mai mul-

tă neliniște și oboseală în duh decât   
înainte să pleci. Despărțit în inima ta, în 
gândul tău, de Cel care e singurul în mă-
sură să îți ofere pace, liniște și odihnă, 
chiar și fizică, vei trăi drama unui      
insucces. 
 Ce înseamnă să Îl iei pe Isus cu tine 
oriunde pleci? Fiecare pas al tău să fie 
condus de El. Să vorbești cu El până 
acolo încât să-I ceri sfatul chiar și în ce 
restaurant să intri! Nu orice loc este 
compatibil cu prezența lui Isus! Nu orice 
activitate și ocupație o binecuvântează 
El! Ochii să privească prin dioptria    
setată de El. Urechile să îți fie larg des-
chise la îndemnurile Duhului, nu la zarva 
provocată de decibeli. Să realizezi că 
atâta timp cât Isus reprezintă preocupa-
rea principală, vei putea găsi exact ce ai 
căutat și așteptat de la acel concediu: 
relaxare fizică, odihnă, pace, liniște, feri-
cire, împlinire, bucurie și nu în ultimul 
rând, împlinire, astfel încât chiar și în 
zilele de odihnă să Îl iubești pe Isus atât 
de mult, încât prioritatea numărul unu în 
viața ta este ca să se simtă bine acolo 
unde ești tu și mai apoi, dorințele tale să 
fie împlinite. 
 Să-L iei pe Isus în concediu, iată  
rețeta de succes pentru o vacanță reușită! 
O vacanță în care afirmația: „Iubește-L 
pe Isus și apoi fă ce vrei!” să prindă  
contur. Pentru că dincolo de El, absolut 
totul este doar o deșertăciune și un     
regret. 
       Flaviu Bochis  
                - www.resursecrestine.ro -  

MEDITAȚIE 

„Să-L iei pe Isus în concediu, iată 
rețeta de succes pentru                  

o vacanță reușită!” 


