
 

  

 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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 ... curajul de a-L mărturisi pe Domnul. El să ne ajute să trecem  
peste bariera timidității, a rușinii sau fricii că oamenii din jur își vor 
schimba părerea despre noi, dacă le vorbim de El și de schimbarea pe care 
a făcut-o în viața noastră - și dacă reușim să ne și comportăm în concor-
danță cu ceea ce mărturisim, vom putea face o diferență, cu ajutorul     
Domnului, în viața semenilor noștri. 
 
 ... o inimă asemenea lui Isus. Fie ca fiecare zi să ne apropie tot mai 
mult de Domnul, să-I încredințăm inimile noastre, astfel încât El să le pre-
lucreze, să le transforme tot mai mult și să ajungă ca a Lui, iar noi să     
putem să ne punem inimile înnoite în slujba Creatorului.  

 

„Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.” (Psalmii 23:1) 

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.stephanus.ro 

Tu numeri  

pașii vieţii mele  

de pribeag... 

 

Psalmii 56:8a 

 

  

„Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe 
pământ. Duceţi-vă și faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și 
al Fiului și al Sfântului Duh. Și învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu 

sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.”  (Matei 28:18-20) 

Ești omul pregătit de Dumnezeu pentru a face 
o diferență în această generație! 

T e-ai întrebat vreodată care este „neamul” în care ești chemat să faci 
ucenici? Dumnezeu ne cheamă pe fiecare să facem ucenici în locul în 

care ne-a așezat. El are timpul Său pentru toate, iar tu ai fost creat special pentru a 
face parte din planul Lui măreț pentru această generație! 

Nu ești în această perioadă a istoriei din întâmplare, ci ești ales de Dumne-
zeu să faci o diferență în această generație! El te-a modelat prin diferite circumstan-
țe, persoane și situații, tocmai pentru a fi omul potrivit în această generație, pentru a 
întoarce privirile oamenilor spre cer. 

Așa cum în fiecare generație, a existat un om special pe care Dumnezeu l-a 
folosit pentru a întoarce privirile oamenilor spre Hristos, așa cum a existat un   
Avraam, un Moise, un Iosua, așa cum a existat un Daniel, un Iosif și mulți alții, 
exact așa ești TU pentru ACEASTĂ GENERAȚIE AZI! 

Ești unic, nimeni nu poate fi ca tine și nimeni nu poate face ceea ce tu poți 
face, cu ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Ai abilități și o personalitate unică;          
de aceea Dumnezeu vrea să-Și împlinească cu tine scopul Său măreț, acela de a 
aduce oamenii din această generație la El, prin tine. 

Marea trimitere este să facem ucenici din toate neamurile, iar tu ai fost pus 
de Dumnezeu într-un loc și ai fost abilitat tocmai pentru a împlini această trimitere 
cu eficiență.             

            (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, 11 august 
Alexandru Oneţ 

Daria Jurca  
 Luni, 12 august 

Adela Micşa 
Bianca Tomuţa 
Cristina Iudean 
Ionel Morariu 
Mario Vârlan 

Sebastian Balogh  
Marți, 13 august 

Darius Bălaj 
Eliza Pantea 

Felicia Glokner 
Laura Zele 

Mircea Costea 
Miercuri, 14 august 

Abiatar Văcari 
Damaris Copăceanu 
Eliza Martinconi 

George Pandor 
Hafia Corjuc 
Marius Sabou  
Joi, 15 august 

Damaris Loghin 
Iasmina Boboescu 

Roxana Aramă  
Vineri, 16 august 

Daniel Oneţ 
Despine Enescu 
Ileana Rednic 
Ioan Eremie 
Sonia Hasna 

Sâmbătă, 17 august 
Elida Vornicu  

 

„Cine se teme de    
Domnul are un sprijin 

tare în El şi copiii lui au 
un loc de adăpost la El.” 

  

 (Proverbele 14:26) 

 
 

Familii unite în rugăciune 

   Membrii familiei: Familia Asofronie este formată din Timotei 
şi Emilia, împreună cu „cele două minuni”, după cum ei înşişi 
declară: Caius-Timotei (3 ani) şi Sara-Gloria (1 an). Aceştia 
sunt copilaşii cu care Dumnezeu i-a binecuvântat în viaţa lor de 
familie, o familie de care Dumnezeu Se bucură încă de la înteme-
ierea ei, din 14 august 2010.  
   Slujire în biserică: Ne bucurăm şi noi împreună cu ei în marea 
familie de la biserica Poarta Cerului, din care au devenit parte 
din anul 2016. Ei se bucură de părtăşiile bisericii noastre,    
„fiindu-ne foarte drag departamentul de familii, scopul şi proiec-
tele derulate de acesta”. Ei doresc să fie la dispoziţia Domnului 
şi folositori lucrării Lui, ori de câte ori se iveşte o oportunitate 
potrivită pentru ei. 
   Ocupație: Timotei lucrează în logistică, iar Emilia este econo-
mistă. Pentru moment, însă, Emilia se dedică total creşterii şi 
îngrijirii celor doi copilaşi. 
   Versetul familiei: Proverbe 3:3 - “Să nu te părăsească bunăta-
tea şi credincioşia: leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii 
tale.”  
   O experienţă cu Domnul: „Chiar în luna iulie, Caius a fost 
internat 10 zile în spital, având o enterocolită agresivă, cu com-
plicaţii. Când am plecat la spital pentru internare ne-am rugat şi 
am citit un pasaj din Biblie, respectiv: ‘Credinţa voastră să nu fie 
întemeiată pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumne-
zeu’ (1 Cor. 2:5), deşi mergeam oarecum liniştiţi că e doar o 
enterocolită, confirmată cu o zi înainte şi la urgenţă. Fiind inter-
naţi, starea lui Caius s-a degradat rapid, 4-5 zile nu a putut să 
meargă, să se ridice, am trecut prin diagnostice multiple, de la 
diabet, la meningită şi encefalită, am făcut investigaţii complica-
te (RMN cu anestezie), însă Dumnezeu a fost şi este bun cu noi, 
iar Caius este vindecat şi recuperat complet, fără urmări. Aceste 
diagnostice nu s-au confirmat nici la RMN, nici la diabetolog. 
Dumnezeu e Suveran şi în controlul tuturor lucrurilor!” 
   Motive de rugăciune: Astăzi şi întreaga săptămână viitoare, 
dorim să ne rugăm pentru familia Asofronie, pentru motivele 
spuse de ei: „Să ne ajute Dumnezeu să trăim în fiecare zi în dra-

gostea Lui, să rămânem în 
El! Totodată, avem nevoie 
de înţelepciune şi călăuzi-
rea Lui în creşterea şi 
educarea copiilor.” 
 Domnul să se îngri-
jească 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 ASOFRONIE 
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Un moment de lectură 
 

Max Lucado -  Asemenea lui Isus 

RECENZIE 

(continuare din prima pagină) 
 

Nimeni nu poate vorbi colegilor tăi de lucru, școală sau facultate așa cum o faci 
tu, nimeni nu poate vorbi în locul tău vecinilor, rudelor sau cunoscuților tăi, așa cum tu o 
faci. Tu ai fost pus de Dumnezeu în locul în care ești și doar tu ajungi cu așa mare ușurin-
ță la cei de lângă tine! Tu ai o responsabilitate spirituală pentru cel de lângă tine!  

Gândește-te o clipă la toate aceste lucruri și găsește răspuns la întrebarea: „Am 
fost eu creat pentru ceva mai mult decât trăiesc în prezent?”. Și dacă răspunsul tău este 
afirmativ, atunci dragul meu cititor, vreau să știi că AI FOST CREAT UNIC, pentru a 
vesti Evanghelia într-un MOD UNIC, prin viața ta, prin cuvintele tale, prin atitudinea 
ta, așa cum NUMAI TU O POȚI FACE, în GENERAȚIA în care trăiești! Profită la    
maxim de harul care ți-a fost dat și unește-te cu cerul pentru a lărgi tot mai mult Împărăția 
lui Hristos, din care și tu faci parte!  Luminița Marinescu - www.ariseforchrist.com 

 Ce  s-ar întâmpla dacă Isus ţi-ar lua locul 
într-o zi? Cum ar fi comportamentul tău? 

Ai mai face ce ţi-ai propus să faci în următoarele 24 de 
ore? Fă o pauză şi gândeşte-te puţin la programul tău. 
Dacă Isus ar prelua controlul inimii tale, s-ar schimba 
oare ceva?” Acestea sunt întrebările pe care le lansea-
ză Max Lucado în cartea sa, Asemenea lui Isus. 
 Dumnezeu vrea să gândim şi să acţionăm aseme-
nea lui Isus Hristos, spune el, pe baza cuvintelor Scrip-
turii rostite şi de apostolul Pavel în Epistola sa către 
Efeseni 4:23-24: „Să vă înnoiţi în duhul minţii voastre 
şi să vă îmbrăcaţi cu omul cel nou, făcut după chipul 
lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o 
dă adevărul.” 
 „Dumnezeu te iubeşte exact aşa cum eşti, însă refuză să te lase aşa. El vrea să 
devii asemenea lui Isus”, spune autorul. Cum putem deveni mai asemănători cu Isus?   
În această carte, Max Lucado prezintă câteva dintre atributele inimii lui Isus pe 
care suntem chemaţi să le dobândim şi noi: o inimă plină de iertare, compasiune, 
atingere divină, mâini care ajută, ascultare, părtășie cu Tatăl. 
 O altă caracteristică a inimii lui Isus pe care suntem chemaţi să ne-o însuşim este 
setea după închinare: „Te pregăteşti şi tu pentru închinare? întreabă autorul. Dă-mi 
voie să te îndemn să vii la închinare pregătit ca să te închini. Roagă-te înainte de a 
veni, în aşa fel încât să fii gata să te rogi atunci când soseşti. Dormi înainte de a veni, 
pentru ca să poţi rămâne treaz atunci când ajungi. Citeşte Biblia înainte de a veni,  
pentru ca inima ta să fie pregătită atunci când te închini. Vino flămând. Vino dornic să 
te închini. Vino aşteptându-te ca Dumnezeu să vorbească”. 
 Când vei face aşa, vei descoperi scopul închinării – acela de a schimba faţa închi-
nătorului. Şi închinarea face chiar mai mult. Nu schimbă numai feţele celor care se 
închină, ci îi schimbă şi pe cei care ne privesc închinându-ne. Veniţi voi la biserică cu o 
inimă însetată de închinare? Mântuitorul nostru aşa a făcut. Vă îndemn să deveniţi ase-
menea lui Isus! Pregătiţi-vă inimile pentru închinare. Lăsaţi-L pe Dumnezeu să vă 
schimbe faţa prin închinare.” 
 Vă îndemn să citiţi cartea lui Max Lucado, Asemenea lui Isus, să vă lăsaţi pătrunşi 
de adevărurile cuprinse în ea şi astfel să deveniţi tot mai asemănători cu Domnul        
Isus Hristos.        adaptare după www.carteaeoviata.com  


