
 

  

 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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 ... cei vârstnici din biserica noastră. Fie ca Domnul să-i întărească, să-i 
ocrotească și să le umple în continuare inimile cu entuziasm pentru a-I sluji, 
iar noi să îi tratăm cu mult respect, dragoste și să le venim în ajutor, atunci 
când au nevoie. 
 
 ... o rededicare în brațele Tatălui. Haideți să-L lăsăm pe Creatorul nos-
tru să ne inunde din nou inimile cu prezența Sa, cu tot ceea ce are El mai bun 
pentru noi, dar să o facem pe deplin, cu toată credința și dragostea,             
bazându-ne pe ceea ce El deja ne-a promis. 
 
„Căutaţi-L pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este  

aproape.” (Isaia 55:6) 

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 

... știţi în ce împrejurări ne aflăm:  

este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn, 

căci acum mântuirea este mai aproape de noi 

decât atunci când am crezut. 
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„Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la                                  

Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6) 

Spre cer 

Î mi pierd viața pentru Tine, ca să primesc una nouă. O viață în Tine, o viață 
cu Tine. Să primesc scop, valoare, să primesc ceea ce Tu ai pregătit pentru 

ai tăi. O pierd aici, tocmai ca s-o câștig pe cea veșnică. 
Să-ți fie drag de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu Își ține promisiunea! Îmi răs-

tignesc eul, ca sufletul să trăiască liber. Am înțeles că doar atunci când fac parte dintre 
cei care sunt robi ai lui Hristos, sunt liberă cu adevărat. Încerc uneori să-mi modelez 
inima prin propriile metode, s-o fac mai bună, s-o fac fericită, dar vine Domnul și-mi 
șoptește: „Recunoaște, dar, în inima ta că Domnul, Dumnezeul tău, te mustră cum mus-
tră un om pe copilul lui. Să păzești poruncile Domnului, Dumnezeului tău, ca să umbli 
în căile Lui, și să te temi de El.” (Deuteronom 8:5-6). Poruncile Lui trebuie păzite cu 
orice preț! Te las pe Tine, Doamne, să zdrobești această inimă plină de impurități și s-o 
faci nouă, s-o faci după inima Ta. Cel Atotputernic te mustră pentru că te iubește!  

Îmi ridic adesea ochii spre Cer, dar uneori mă pierd pe drumurile lumii și caut 
lumina cu disperare. Uneori, ajung la răscruci și încerc să decid singură pe unde ar fi 
mai bine s-o apuc. Dumnezeu vine și-mi șoptește: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. 
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6); „Aşa vorbeşte Domnul, Răscum-
părătorul tău, Sfântul lui Israel: ‘Eu, Domnul, Dumnezeul tău, te învăţ ce este de folos 
şi te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi!’” (Isaia 48:17).  

Privesc dincolo de barierele timpului și ale spațiului, știind că Tu poți trasa 
oricând o cale, exact pe acolo pe unde oamenii spun că nu se poate. Tu poți Totul!  
             (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, 18 august 
Alina Nedelcu 
David Trică 

Helga Schadt 
Ruben Mezei  

 Luni, 19 august 
Ana Trică 

Marți, 20 august 
Adrian Toma 

Ciprian Muntean 
Daniela Cunţan 

Miercuri, 21 august 
Adriana Dănilă 
Ciprian Puscasu 

Dan Gog 
Emanuil Paşcalău 

Eugen Macula 
Lia Silaghi 

Rebeca Mezei 
Joi, 22 august 
Larisa Fertu 

Ramona Alăzăroae 
Samuel Boartăş 

Sâmbătă, 24 august 
Dina Groza 

Fabian Buzea 
Ioana Mark 

Maria Acatrinei  
 

„Alergaţi la Domnul 
şi la sprijinul Lui, 
căutaţi necurmat  

Faţa Lui!”  
(Psalmii 105:4)  

 

Familii unite în rugăciune 

  Membrii familiei: Din marea familie a Domnului de la 
Poarta Cerului face parte şi familia Pantea! Sub binecuvânta-
rea lui Dumnezeu, Cristi şi Lidia vor sărbători 22 de ani de 
căsnicie, în luna octombrie a acestui an! Dumnezeu Și-a re-
vărsat bunătatea şi le-a înfrumuseţat familia, adăugând 5 co-
pii: Micael, Caleb, Levi, Şeera şi Ruth. Suntem mulţumitori 
Domnului pentru familia Pantea şi totodată, bucuroşi să fim 
parte din aceeaşi biserică şi să slujim împreună Domnului! 
  Slujire în biserică: Familia Pantea s-a pus la dispoziţia 
Domnului în întregime, băieţii cei mari participând la îm-
părţirea bucuriei bisericii cu cei ce ne urmăresc pe Internet, 
prin slujirea la departamentul media, iar cei mici slujind cu 
bucurie în corul de copii. Lidia este implicată în grupul de 
surori care slujesc la maternitate. 
  Versetul familiei: Psalmul 23:1 - „Domnul este Păstorul 
meu, nu voi duce lipsă de nimic.” 
  O experienţă cu Domnul: „Experienţe cu Domnul avem 
foarte multe, El ne-a purtat de grijă si ne-a ocrotit în mod 
minunat! După al patrulea copil, ne-am rugat Domnului ca, 
dacă mai vrea să ne binecuvânteze cu încă un copilaş, să ni-l 
dea cu tot cu casă. Şi Domnul, în bunătatea Lui, ne-a dat o 
casă frumoasă şi ne-a dat-o şi pe frumoasa Ruthy. Dumnezeu 

L-a vindecat 
pe Cristi de 
astm bronşic. 
Nu putem de-
cât să spu-
nem, cu toată 
inima, că 
avem un Tată 
bun!” 
  Motive de 
rugăciune: 
Astăzi și în-
treaga săptă-
mână viitoare 
dorim ne ru-
găm pentru 

familia Pantea, aducând înaintea Domnului câteva dintre  
dorinţele lor: “Ne dorim ca noi şi copiii noştri să cunoaştem 
dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştință, ca să 
ajungem plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Şi toţi cei 
nemântuiţi din familia noastră, dintre cei dragi ai noștri, să 
primească vestea cea bună a păcii.”  
 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 PANTEA 

 

  

Pacea, darul lui Dumnezeu 

www.poartacerului.ro 

MEDITAȚIE 

(continuare din prima pagină) 
 
 Când vei pierde drumul, întoarce-te lângă Domnul; El te va călăuzi. Îmi înalț mâini-
le spre Cer, ca să nu mai fie așa de ocupate cu lucrurile trecătoare. Stâng, dar uneori 
strâng degeaba. Și atunci El vine si-mi spune: „… unde este comoara voastră, acolo va fi 
și inima voastră” (Matei 6:21); „Cine nu adună cu Mine risipește.” (Luca 11:23) Am 
înțeles că nu pentru aici, ci pentru acolo trebuie să mă lupt. Unde este comoara ta? Te 
doare când pierzi lucruri aici? Mă lupt, dar uneori o fac greșit. Când de fapt, toată lupta 
este pentru suflet și pentru mântuire, cum să-mi mai permit să lupt cu oamenii?! El vine 

din nou și-mi amintește: „Luptă-te lupta cea bună a cre-
dinței!” (1 Timotei 6:12). 
 Când ierți, te vindeci... Alerg, dar uneori mai și cad 
din cauza nevegherii. Dumnezeu mă mustră, dar în ace-
lași timp mă și mângâie. El vine și-mi șoptește, chemân-
du-mă înapoi: „Câteva clipe te părăsisem, dar te voi 

primi înapoi cu o mare dragoste.” (Isaia 54:7); „Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști 
încotro alerg.” (1 Corinteni 9:26) 
 Nu pierde sensul! Prinde-te strâns de Mâna Lui Dumnzeu!  
 

                      Daria Alexandru - www.ariseforchrist.com 

„Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la       
cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui 

Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile  
şi gândurile în Hristos Isus.” (Filipeni 4:6-7) 

 

 C ând am recitit acest pasaj, nu demult, am 
fost surprins de ceva ce nu văzusem nicio-

dată. Pavel ne îndeamnă să ne oprim din îngrijorare 
și să mergem la Dumnezeu cu rugăciuni și cereri. 
Apoi, noi trebuie să Îi mulțumim pentru răspuns. Dar 
Pavel nu spune nimic despre primirea eliberării, un 
cuvânt de călăuzire, minuni sau vindecare. În 
schimb, el spune că noi primim un dar... pacea lui 
Dumnezeu. Dumnezeu răspunde tuturor cererilor și 
rugăciunilor noastre cu darul păcii Sale: „Pacea lui 
Dumnezeu vă va păzi inimile și mințile.” Cu alte cuvinte, primul răspuns al lui Dumnezeu 
la fiecare rugăciune și strigăt al inimii noastre este pacea Sa! 
 Toți oamenii care se roagă au un lucru în comun: nu contează cât de rău ne simțim 
când intrăm în cămăruța noastră de rugăciune tainică, vom ieși de acolo umpluți cu pacea 
Lui. Dumnezeu S-a concentrat asupra guvernării Sale și aceasta este cunoscută drept  
providența lui Dumnezeu. El aduce lucruri la îndeplinire pe ici pe colo, pregătind inimile 
oamenilor și orchestrând evenimente, dar până când providența Lui pregătește răspunsul 
la rugăciunea noastră, El spune: „Nu îți voi da ceea ce crezi că ai nevoie, ci ceea ce Eu 
știu că tu ai nevoie: pace în inimă și în minte.” 
 Mulți dintre noi se luptă cu Domnul în rugăciune. Îl implorăm cu multe lacrimi; 
batem în porțile cerului, revendicăm fiecare promisiune. Dar pe măsură ce zilele, săptă-
mânile, lunile trec, începem să ne întrebăm: „De ce nu vrei să mă auzi, Doamne? Ce blo-
chează rugăciunea mea? Ce am făcut să Te întristez și să Te nemulțumesc?” 
 Adevărul este că Dumnezeu deja ne-a spus: „Iată, aici este pacea Mea, și întrece 
orice înțelegere. Ia-o și las-o ca să-ți stăpânească inima, în timp ce Eu lucrez toate    
lucrurile pentru binele tău.”     David Wilkerson - www.wordlchallenge.com   

„Am înțeles că nu pentru 
aici, ci pentru acolo    

trebuie să mă lupt...” 


