
 

  

 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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 ... toți cei care călătoresc în această perioadă de concedii. Domnul să 
îi păzească la plecare și la venire, să fie cu ei oriunde ar fi, iar ei să rămână 
conectați la El. 
 
 ... mai multă credință. Să ne ajute Dumnezeu să ne punem toată încre-
derea în El, în planul Lui pentru viața noastră, să vedem minunile pe care le 
face zilnic pentru noi și să nu uităm să-I și mulțumim pentru dragostea Sa fără 
margini.  
 

 
„Îmi ridic ochii spre munţi… De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi 
vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul.” (Psalmii 121:1-2) 

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 

JOI:             18-20 Serviciu divin 
 

ATENȚIE 

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

Măcar că zici că nu-L vezi,  

totuşi pricina ta  

este înaintea Lui:  

aşteaptă-L!  

Iov 35:14 

 

  

„… şi mă duce la ape de odihnă.” (Psalmul 23:2) 

Ape de odihnă 

V iața nu e chiar așa cum ți-ai imaginat-o, nu? Au trecut anii, și 
odată cu ei, ai trecut și tu prin viața asta. Pașii te-au purtat în 

diferite direcții. Poate că ar fi putut să fie altfel, poate că te-ai abătut de la 
drumul bun, poate ai luat-o pe poteci și cărărui și ai dat de bălți, ghimpi, 
spini. Poate că drumurile au fost cu denivelări, poate că te-ai împiedicat de 
multe ori, uneori, poate ai și căzut. 

Câteodată plângi, câteodată plângi din nou. Poate că ai fi vrut să fi 
mers pe drumul bun, măcar de ai fi știut să-l recunoști, măcar de ai fi știut pe 
unde să mergi, măcar de nu te împotmoleai. 

Câteodată te gândești, câteodată îți amintești. Da, ți s-au întâmplat 
multe... ai trecut prin multe. Înapoi nu mai poți merge să refaci totul, nu mai 
poți schimba nimic. Ce a fost, a fost și a lăsat urme. Cu fiecare pas făcut, ai 
lăsat o urmă. Poți vedea în ea. E zâmbet sau e o lacrimă, e bucurie sau e du-
rere. Urmele și-au lăsat amprenta și asupra inimii tale. Unele te fac să-ți fie 
frică acum, să te retragi sau să stai pe loc. Te țin să nu mergi înainte, ca nu 
cumva să faci din nou o urmă de durere, ca nu cumva să fii rănit din nou, 
deși poate urma bucuria acum, dar nu, nu știi și ți-e frică. 

(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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Duminică, 21 iulie - Ami Ardelean  
Luni, 22 iulie - Antonio Bogdan, Cristian Madina, Cristina Martinconi,  
  Daniel Sălăjan, Florin Iacob, Katiţa Suru  
Marți, 23 iulie - Daniel Dancea, Diana Prichici  
Miercuri, 24 iulie - Alexia Ursu, Lavinia Cornea, Valentina Oproiu  
Joi, 25 iulie - Dorina Florescu 
Vineri, 26 iulie - Eunice Bădoi, Lavinia Trif, Mircea Velea, Miriam Fofiu, Rodica Cristea  
Sâmbătă, 27 iulie - Denisa Filip, Iannis Buşan, Marinela Prisneac, Mathias Popa 
   Norbert Gherasim, Ramona Buga, Rebeca Gruieţi, Mihaela Bruda  

 
„Domnul iubeşte pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui.” (Psalmii 147:11) 

Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care                   
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Familii unite în rugăciune 

   Membrii familiei: Din familia binecuvântată a Domnului de la Poarta Cerului, face 
parte şi familia Buta George și Ștefania! Sub binecuvântarea lui Dumnezeu, George și 
Ștefania se bucură de viața de familie, din luna august 2011. Dumnezeu să îi binecuvân-
teze pe George și Ștefania, împreună cu apropiații lor și cu întreaga familie a bisericii ! 
   Slujire în biserică: Biserica se bucură de slujirea Ștefaniei în departamentul de ordine, 
ea întâmpinând cu bucurie și mereu zâmbitoare pe cei care vin în biserică. George slujeș-
te prin cântare, în grupul Eclesiast Quartet, iar alteori suntem binecuvântați prin versuri-
le rostite de el. 
   Versetul familiei: Matei 6:33 - „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihă-
nirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” 
   O experienţă cu Domnul: „Fiecare zi este o binecuvântare de la Dumnezeu. Sunt 
multe experiențe pe care le trăim zilnic alături de Domnul nostru. Am simțit protecția și 

binecuvântarea Lui, atât în momente de bucurie, cât și în 
cele de tristețe. Slăvit să fie El pentru că ne poartă de grijă 
până în cele mai mici detalii!” 
   Motive de rugăciune: Astăzi și întreaga săptămână viitoa-
re, dorim să ne rugăm pentru familia Buta, aducând înaintea 
Domnului câteva dintre dorinţele lor: „Un prim motiv de 
rugăciune este pentru vindecarea lui George. Domnul să se 
atingă de problema pe care o are la picior și să-l vindece, 
ca să nu ajungă la operație. Știm că numai El poate! Și al 
doilea motiv este ca Domnul să ne dea un copil. Deși suntem 
căsătoriți de 8 ani, încă nu suntem părinți, iar doctorii nu ne 
dau nicio șansă în acest sens. Dar știm că la Domnul, toate 
sunt cu putință și dacă cerem ceva după voia Lui, ne va da. 
Dorim ca voia Lui, care este cu siguranță mai bună decât 
orice plan al nostru, să se facă în dreptul familiei noastre!” 
 Domnul să se îngrijească de toate nevoile lor aici pe 
pământ şi să le fie alături la fiecare pas! El să-i ajute să 
rămână o binecuvântare pentru cei din jur și pentru Biserică!
           
           A.A. 

Familia BUTA 
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(continuare din prima pagină) 

 
 Și cum ai putea să fii altfel? Și 
cum ai putea să nu-ți fie frică, când știi 
pe unde ai trecut? Se spune că a-ți păs-
tra ținuta sub loviturile destinului și 
grația sub chinuri înseamnă un triumf. 
Dar cum? Cum să-ți mai păstrezi ținuta, 
când odată a fost sfâșiată, ruptă în bu-
căți și distrusă? Cum să mai ai grație, 
când aceasta s-a dus de mult timp? 
Cum va putea inima să se încreadă din 
nou, fără să-i fie frică? Cum vei putea 
să privești un om în ochi, cu pace? 
 „Fii liniștit, suflete, fii liniștit!” 
 Sufletul tău va fi binecuvântat și 
inima ta se va umple din nou. Ceva îți 
dă speranță și ceva îți dă putere să te 
încrezi din nou. Este ceva ce îți mângâ-
ie sufletul și îți șterge orice lacrimă de 
pe obraz. Va veni o zi în care nu vor 
mai exista regrete, mâhnire, țipăt, dure-
re. Este o zi în care totul se va sfârși. 
Până atunci, mergi pe genunchi, ca să te 
odihnești și inima ta se va umple de 
bucurie. Nu-ți fie teamă, pentru că El te 
va purta pe aripi! 
     Lavinia Ciungan - 
   http://laviniaciungan.com 

DOAMNE, TU-I PROMIȚI  

CREDINȚII  

 

Doamne, Tu-i promiți credinții 

și mai mult decât ști-cere, 

răsplătiri și biruințe 

pân-la-ntâia Înviere. 

 

Doamne, Tu-i promiți nădejdii 

și mai mult decât ști-spune, 

năzuința și primirea 

celei mai de preț cunune. 

 

Doamne, dar iubirii sfinte 

i-ai promis un strop din Tine 

și-asta-i cât nu știe nimeni, 

pe toți vecii cât vor ține. 

 

Dăruiește-ne credinții 

până vom avea vedere, 

și nădejdii, ne-o-ntărește 

pân’ la Marea Înviere. 

 

Dar iubirea ne-o-mplinește 

pentru veacurile toate 

– toate-averile din ceruri 

numai pentru ea-s păstrate. 

 
(Traian Dorz) 


