
 

  

 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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 ... o viață constantă de rugăciune. Domnul să ne ajute, ca 
rugăciunea să devină o practică zilnică în viața noastră; să ne rugăm cu 
multă credință Tatălui și să ne lăsăm cuprinși de prezența Lui, plină de 
dragoste. 
 
 ... viitoarele mămici. Dumnezeu să le întărească, să poată duce până 
la capăt această misiune specială de a da naștere copilașilor, iar ele să 
dea la o parte orice teamă, pentru că El le va fi alături mereu. 
 

"De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că      
l-aţi şi primit, şi-l veţi avea." (Marcu 11:24) 

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 

Vegheaţi dar în tot timpul şi  

rugaţi-vă, ca să aveţi putere  

să scăpaţi de toate lucrurile acestea  

care se vor întâmpla şi să staţi 

în picioare înaintea Fiului omului. 

 
Luca 21:36 

 

  

"Carnea şi inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi 
pururea stânca inimii mele şi partea mea de moştenire." (Psalmii 73:26) 

Rugăciune pe-nserate 
F ără Tine  mi-e timpul  trecut  și  rece,  mi-e  sufletul  pustiit  de vreme și 

spune-mi Tu… Ce e viața fără Tine? Un nonsens, o floare ofilită, o ceață 
ce se risipește odată cu ivirea zorilor, o durere care caută a se vindeca. Ești Lumina 
ochiilor mei, îmi ești speranță, răbdare, iubire. Îmi ești refugiu, bucurie, zâmbet.         
Mi-e dor de Tine în fiecare zi. 

Îmi amintesc de mine, un suflet pur în Mâna Ta. Îmi amintesc un copil plăpând 
și lovit de încercări, îmi amintesc de atât de multă durere; îmi amintesc, Isus, câte 
lacrimi am vărsat, câte nopți la rând; pe toate le-ai văzut, pe toate le-ai numărat, pe toate 
le-ai cunoscut. Îmi amintesc, Isuse, ce suflet gol aveam, ce înfrântă mă simțeam, ce 
tristă am fost. Dar Tu ai fost acolo. Tu mi-ai întărit pașii, mi-ai arătat calea, mi-ai auzit 
strigătul de ajutor. Nenumărate mi-au fost gândurile de a renunța, negreșit a plâns 
timpul, aducându-mi ploi. Îmi amintesc, Isus, când mi-ai pus speranța, îmi amintesc 
nisipul ce se scurgea din clepsidră și de seara întunecată. Îmi amintesc aerul greu și 
apăsat. 

Atunci, Te-am cunoscut pe Tine. Tu ai fost Cel ce mi-a dat viață, Cel ce Și-a 
adus aminte de mine, Cel ce m-a iubit de când eram în Cer. Astăzi mi Te îmbrățișează 
inima și adânc îmi ești înrădăcinat în unica mea dragoste. O, Isuse mult iubit, pune 
lumina acolo unde vezi întuneric în mine! 

Ești mângâierea mea în ceasurile nopții, ești izvorul meu de apă vie, ești glasul 
inimii mele, ești iubirea mea eternă, ești dragostea sufletului meu. O, Dumnezeul meu, 
Tu ești Cel de care voi fi îndrăgostită o veșnicie și încă o zi... 

                          (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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Chemați în prezența Lui 

Duminică, 25 august  - Ana Rus, Christian Kasznel, Georgiana Petroescu,  
   Paul Negruţ, Teofil Pantea  
Luni, 26 august  -  Miasela Manofu  
Marți, 27 august -  Cosmin Martinconi, Daniela Frenţi,  
    Roxana Irimia, Sergiu Popa 
Miercuri, 28 august - Daniel Mătieş, Oliver Stana, Sara Bota  
Joi, 29 august - Daniel Sărăcuţi, Naomi Coşa 

Vineri, 30 august - Alessia Fertu, Dumitru Brehuescu, Maria Ţifrea, Robert Muntean  
Sâmbătă, 31 august - Andreea Popa, Andreea Fetcu, Natalia Buzea, Călin Martinconi  
    
"Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu: 

pe El Îl voi lăuda. El este Dumnezeul tatălui meu: pe El Îl voi preamări." (Exodul 15:2)  

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

 „Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul 
Lui cel sfânt? - Cel ce are mâinile nevinovate şi inima curată, cel ce nu-şi dedă 

sufletul la minciună şi nu jură ca să înşele.” (Psalmul 24:3-4) 
 
 Încă de la început, Dumnezeu i-a chemat pe oamenii sfinți pe muntele prezenței Sale, 
pentru a-L auzi din cer. El l-a chemat pe Avraam pe un munte ca să-l încerce și să-l aducă la 
o relație apropiată de El (vezi Geneza 22:2). Avraam a înțeles cine era Dumnezeu, așa că a 
îndreptat cuțitul spre propriul său fiu - iar Dumnezeu a pregătit un berbec, ca jertfă în locul 
lui Isaac: „Să nu pui mâna pe băiat şi să nu-i faci nimic; ... Avraam a ridicat ochii şi a văzut 
înapoia lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş; şi Avraam s-a dus de a luat 
berbecul şi l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său.“ (Geneza 22: 12-13) 
 Moise a fost atras de Dumnezeu pe muntele Horeb, unde a primit chemarea Lui de a-l 
elibera pe Israel din robie. Iar Moise a fost dus înapoi pe munte de fiecare dată când 
Dumnezeu a vrut să vorbească cu poporul Său: „Moise s-a suit la Dumnezeu. Şi Domnul l-a 
chemat de pe munte.“ (Exodul 19: 3) Petru a fost pe munte, în prezența lui Dumnezeu, când 
a auzit glasul Domnului: „Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El 
pe muntele cel sfânt.” (2 Petru 1:18) 
 Pe vârful unui munte nu este ușor de ajuns. Intrați în camera secretă de rugăciune și stați 
acolo, fiind dispuși să lăsați totul pentru a fi singuri în prezența sfântă a lui Dumnezeu, până 
când sufletul vostru se va aprinde. La acest lucru puteți ajunge numai revenind zilnic, 
trecând peste pietre și prăpăstiile opoziției – fără să existe vreo cale de întoarcere, până când 
întâlnirea voastră are loc. Nimeni nu ajunge până la vârful prezenței lui Dumnezeu cu un 
devotament care ține doar o oră. Ar trebui ca acestea să devină un mod de viață pentru noi. 

 Revelarea lui Hristos este prea vastă pentru a fi 
vreodată pe deplin înțeleasă. Dar cei care rămân în 
ascuns cu Dumnezeu în rugăciune, vor dobândi un 
respect tot mai mare față de Hristos, pe măsură ce 
Duhul Sfânt Îl descoperă inimii. Întoarceți-vă la 
camera secretă a rugăciunii și lăsați-vă reînnoiți 
de prezența glorioasă a Domnului! Puteți avea parte 
de o experiență “de pe vârful muntelui” - loc în care 
bucuria este reînnoită, iar viața capătă un nou scop și 
o nouă direcție.  www.alfaomega.tv 
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Și-ar tremura tainic  
 

Şi ar tremura tainic tot trupul în mine 

De dor după ceruri, de dor după Tine, 

Dar dorul e tainic şi el ca şi Tine, 

Căci cerul e-aproape, e parte din mine. 

 

Şi ar tremura tainic frunzişul, pădurea 

De dor după ploaie, de dor după soare, 

Dar dorul e tainic şi el ca natura, 

Căci ploaia învie din morți şi făptura. 

 

Şi ar tremura tainic tot gândul în mine 

De dor după veşnic, de dor după apă, 

Dar dorul e tainic şi el ca gândirea, 

Căci sufletul meu din Cuvânt se-adapă. 

 

Şi ar tremura tainic întreg universul 

De dor după Rege, de dor după iubire, 

Dar dorul e tainic şi el ca şi versul, 

Căci glasul Tău e poezie vie. 

 
(Lavinia Ciungan) 

(continuare din prima pagină) 
 
 În ochii Tăi se odihnește marea,     
în mâna Ta răsare soarele și natura 
renaște. Te regăsesc printre adieri de 
vânt, printre răsărituri, Te regăsesc în 
frumusețea florilor, a munților, a 
întregii creații.  
 Printre bătăile mele de inimă Îți 
scriu Domnul meu, Îți scriu Isuse 
scump iubit, cu firea-mi tremurând, cu 
lacrimi rupte din dureri, cu zâmbete 
primite în dar de iubirea-Ți mare. 
 Atât de mult timp, trecut-au anii 
peste mine, atât de puțini, dar atât de 
mulți spiritual, atâtea secunde 
petrecute în tăcere, atâtea zile pierdute 
într-un ocean de amintiri, atâția ani 
care au plecat și nicicând nu se mai 
întorc... Te rog, atinge-mi inima cu 
blândețea cuvintelor Tale, cu iubirea 
Ta, a cărei izvor pornește din veșnicii, 
ia-mă la pieptul Tău și lasă-mi somnul 
lin și dulce. 
 Din ale valurilor urlete, Tu mă 
strigi și mă iubești, mă pui acolo unde 
tristețea se spulberă, unde zâmbetele 
prind culoare. Tu-mi înflorești 
primăvara și mă scalzi în roua 
dimineții, îmi pictezi toamna în culori 
de melancolie, îmi ești în suflet și îmi 
ești viața. Îmi tac ochii și îmi zâmbește 
sufletul de atâtea ori, de când sunt cu 
Tine.  
 Căci chiar și atunci când tot ce e 
greu vine de la Tine, chiar și atunci 
când tot ce ai zidit în mine nu se mai 
poate ruga, poate inima. Iar dintre 
stele, de sus, Îți pleci urechea la 
șoaptele inimii mele. Tu mă desfătezi 
în cântări, în note muzicale care îmi 
inundă sufletul și sădești în mine pacea 
de mult căutată. Nu există nicio 
prăpastie atât de adâncă unde 
dragostea Ta să nu poată ajunge.  
 Așa ca marea, care se întoarce 
mereu la țărm și nicicând nu se mai 
depărtează, așa te iubesc eu pe Tine, 
Domnul Meu!       Diana Pop 


