
 

  

 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. 

T
im

iş
o
a

ra
 —

 s
tr

. 
B

a
n

u
l 

M
ă

ră
c
in

e
, 

n
r.

2
5
  
 

 t
e
l.

 0
2

5
6
-4

7
2

0
0

2
 

 ... cei care au examene în această perioadă. Tatăl Ceresc să-i întărească, să le ia orice 
emoție, și astfel să iasă biruitori, cu examenele luate, pășind într-o nouă etapă, cu Domnul 
alături.  
 
 ... încredere în dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Haideți să ne încredem pe deplin 
în Creatorul nostru, în dragostea cu care ne înconjoară zilnic, chiar și atunci când trecem prin 
vale; dragostea Lui pentru noi întrece limitele umane de înțelegere, de aceea, să nu încetăm să 
ne lăsăm purtați de El! 
 
 

"Să ştii dar că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu 

credincios şi Îşi ţine legământul şi îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei 

ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui." (Deuteronomul 7:9) 

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 

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 

JOI:             18-20 Serviciu divin 
 

ATENȚIE 

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

Ţinta poruncii este 

dragostea,  
care vine dintr-o  

inimă curată,  

dintr-un cuget bun şi 

dintr-o credinţă 

neprefăcută.  

 

1 Timotei 1:5 

 

  

“În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica.” (1 Ioan 4:18) 

Dumnezeu te iubește 
 D intre toate atributele lui Dumnezeu, cel mai greu este să vorbești despre 

dragostea Lui. S-ar putea să nu înţelegi dragostea lui Dumnezeu pentru noi. 
Nu știu, dacă eu însumi o înţeleg. Încercăm să cuprindem ceea ce este de necuprins. Este 
ca și cum ai încerca să iei oceanul în mâinile tale, să îmbrăţișezi atmosfera sau să te 
ridici la stele. 
 Atunci când Biblia spune că Dumnezeu este dragoste, acest lucru înseamnă că 
dragostea este un atribut esenţial al fiinţei lui Dumnezeu. Înseamnă că în Dumnezeu se 
însumează toată dragostea, astfel încât, toată dragostea vine de la Dumnezeu. Și 
Scriptura spune că dragostea lui Dumnezeu condiţionează toate celelalte atribute ale 
Sale, astfel încât, Dumnezeu nu poate face nimic, dacă nu face acel lucru în dragoste. 
 Cred că la sfârșitul vremurilor, atunci când vom cunoaște așa cum am fost 
cunoscuţi (1 Corinteni 13:22), se va descoperi că și condamnarea unui om este o 
expresie a dragostei lui Dumnezeu, ca și răscumpărarea unui om. Dumnezeu nu se poate 
separa în părţi și să facă cu un atribut un lucru și cu alt atribut, altceva. Astfel că, atunci 
când Dumnezeu răscumpără un om în dragoste sau condamnă un alt om în dreptate, El 
nu Se contrazice, ci dreptatea și dragostea lucrează împreună în Fiinţa unitară a Lui. 
Dragostea este cauza principală a bunăvoinţei. 
 Dragostea dorește întotdeauna binele obiectului ei și nu îi vrea niciodată răul. Dacă 
iubești cu adevărat pe cineva, vrei să fii bun faţă de el și să îi faci bine. De aceea spune 
Ioan: “În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica.” (1 Ioan 4:18)
Dacă știu că un om mă iubește, nu mi-e teamă de el. Dacă nu sunt sigur de acest lucru,   
s-ar putea să fiu puţin rezervat în preajma 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, 23 iunie 
Elisabeta Sărăcuţi 

Sarah Guler 
Valentin Farcaş  
 Luni, 24 iunie 
Amos  Ursan 

Daniel Moldovan  
Marți, 25 iunie 

Ana Negru  
Miercuri, 26 iunie 
Niculina Boha  

Joi, 27 iunie 
Alexandru Hoduţ 

Aurel Miletici 
Luminiţa Popa  
Vineri, 28 iunie 
Ada Rogojină 

Estera Mihăilă 
Ion Botoş 

Maria Costea 
Sâmbătă, 29 iunie 
Adriana Manofu  

 
"Căci Tu 

binecuvântezi pe cel 
neprihănit, Doamne, 

şi-l înconjori cu 
bunăvoinţa Ta        

cum l-ai înconjura     
cu un scut."  

(Psalmii 5:12) 

 

Familii unite în rugăciune 

   Membrii familiei: Astăzi cunoaștem și aducem înaintea 
Domnului în rugăciune, familia Prata! Sub binecuvântarea lui 
Dumnezeu, Sebastian şi Ligia au întemeiat o familie în urmă 
cu 13 ani. Dumnezeu a revărsat multe binecuvântări peste 
familia lor, iar cea mai de preţ comoară este fetiţa lor, Eunice, 
prin care Dumnezeu le umple căminul de bucurie şi de 
împlinire!  

   Slujire în biserică: Familia Prata se bucură de părtășiile din 
biserica noastră, de prezenţa Domnului de aici şi caută să-L 
slujească cu dedicare și credincioșie. Ligia Îl slujeşte pe 
Domnul prin cântare în corul bisericii, iar Eunice cântă în 
corul de copii. Sebastian slujeşte prin implicare activă în 
lucrarea de ajutorare a oamenilor străzii.  

    Ocupaţie: În viaţa de zi cu zi, Sebastian este reprezentant 
medical, Ligia este coafeză, iar Eunice elevă.  

    Versetul familiei: Psalmul 28:7 – “Domnul este tăria mea 
şi scutul meu; în El mi se încrede inima şi sunt ajutat. De 
aceea îmi este plină de veselie inima şi-L laud prin cântările 
mele.” 

    O experienţă cu Domnul: În cadrul aceluiaşi proiect de 
rugăciune pentru familiile bisericii, am mijlocit înaintea 
Domnului - ca biserică - pentru această familiei, cerând în 
mod special ca Dumnezeu să-i binecuvânteze cu o casă a lor. 
Soţii Prata ne-au mărturisit că Domnul le-a fost ajutorul, le-a 
dat sănătate şi putere de muncă, iar azi mulţumesc Domnului 
că a lucrat la această cauză. 

    Motive de rugăciune: Ne rugăm pentru această familie 
întreaga săptămână viitoare, aducând ȋnaintea Domnului 
specific, o dorinţă a lor: ”Cel mai mult, ne dorim ca Hristos să 
trăiască în noi, iar astfel, să putem să arătam iubirea Lui 
fetiţei noastre şi celor din jur.” 

 Dumnezeu să le mărească dragostea pentru El, să-i 
binecuvânteze din belşug şi să le fie alături la fiecare pas, 

călăuzindu-i tot 
mai aproape de 
Împărăţia Lui!  

 

 L.G.; A.A. 

Familia PRATA 
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(continuare din prima pagină) 
  
 Toată frica existentă fuge atunci când știm că Dumnezeu ne iubește, deoarece teama 
vine atunci când suntem în mâinile unuia care nu ne vrea binele. Ne naștem într-o lume în 
care sunt o mulţime de lucruri împotriva noastră: păcat, Satana, soartă și multe alte 
lucruri. Dacă suntem în mâna soartei, a lui Satana, a păcatului, avem de ce să ne fie 
teamă. În cazul în care crezi că te afli în mâinile sorţii, este evident că ai de ce să te temi 
și ești nebun, dacă nu îţi este teamă. Dacă ești un păcătos nepocăit și simţi că o sabie stă 
deasupra capului tău, bineînţeles că există ceva de care să îţi fie teamă. 
 Dar atunci când prin ușa deschisă a crucii și prin numele și puterea lui Isus Hristos, 
mă încredinţez inimii Tatălui, atunci Dumnezeu anulează tot trecutul, acceptă tot 
prezentul meu, jură pe numele Său sfânt pentru tot viitorul meu și dragostea lui          
Dumnezeu mă preia. Teama dispare din inima mea, deoarece a intrat dragostea. Nu mai 
sunt în mâinile oamenilor. 
 Dragostea este, de asemenea, o statornicie emoţională. Aceasta înseamnă că se 
confundă din punct de vedere emoţional cu obiectul ei. Poate sună puţin absurd, dar aţi 
observat vreodată că, dacă iubești cu adevărat pe cineva, iubești până și hainele acelei    
persoane? Îi iubim și pe copiii noștri și le dorim binele. Mă gândesc la fetiţa mea. Dacă ar 
suferi de o boală foarte gravă și aș putea-o salva printr-o transfuzie de sânge – o 
transfuzie care m-ar omorî – nu aș ezita nicio secundă. Nu sunt un erou; sunt doar un tată, 
atâta tot! De ce, între Calvar și Înviere Petru, Ioan, Bartolomeu și ucenicii au mâncat, au 
dormit, fiind în viaţă și sănătoși, în timp ce Isus era mort, în mormânt? Deoarece El s-a 
identificat emoţional cu acei ucenici. Să moară pentru ei nu a fost o sarcină grea. Isus 
Hristos nu s-a dus niciodată la ucenicii Săi ca să le spună: “Priviţi, am murit pentru voi! 
Nu vă amintiţi suferinţele, lacrimile, gemetele și sângele Meu?” Niciodată! Dumnezeu 
este un artist și de fiecare dată când termină o pictură, dă din cap și spune: “Este bine!” 
Dumnezeu ne iubește și este satisfăcut de ceea ce face. 
 Despre acest Dumnezeu predic eu – nu despre un Dumnezeu de departe, melancolic, 
acru, îmbufnat, care se ascunde într-un palat regal. Predic despre un Dumnezeu prietenos, 
care este fericit în lucrarea Sa. Dumnezeul Atotputernic este în mijlocul nostru! El ne va 
salva și Se va bucura de noi! Chiar dacă nimeni nu este fericit, Dumnezeu este și El se va 
odihni în dragostea Lui.  A. W. Tozer - www.bisericabetania.ro  

Un moment de lectură 
 

Dan Allender &  Tremper Longman III  -  O dragoste îndrăzneață 

RECENZIE 

 A m ajuns să înțelegem prin dragoste a fi drăguți cu 
cineva. Să iertăm și să uităm. Să cedăm în fața dorinței 

celuilalt. Și totuși, genul de dragoste întrupat de Isus Hristos nu 
are nimic de-a face cu manierele sau cu acceptarea necondiționată. 
Mai degrabă este o dragoste abilă. Perturbantă. Curajoasă. Și, ca 
urmare, inacceptabilă social. 
 În „O dragoste îndrăzneață”, Dr. Dan Allender și               
Dr. Tremper Longman III ne zugrăvesc puterea agresivă, neostoită 
și pasională a iubirii autentice. Departe de a-și propune să ne ajute 
"să ne înțelegem bine unii cu ceilalți", cartea ne confruntă cu strania posibilitate de a 
avea un impact semnificativ, care să schimbe viața membrilor familiei noastre, 
prietenilor, colegilor de muncă, ba încă și a vrăjmașilor: "Dragostea îndrăzneață este 
departe de a fi pasivă; în multe cazuri, ea îl deranjează, ofensează, tulbură sau chiar 
rănește pe cel iubit. Dar, în ultimă instanță, îl și constrânge să se ocupe de boala sa 
lăuntrică, care-i fură bucuria (și nu doar pe a lui, ci și pe cea a celor din jurul lui)". 
 Așadar, dacă ai întors obrazul de atâtea ori că îți vâjâie capul de palmele primite, 
este vremea să mai verifici o dată cum anume trebuie trăită dragostea. Pentru că o 
dragoste care se mulțumește să accepte oamenii așa cum sunt, nu are nimic răscumpărător 
în ea.  www.stephanus.ro 


