
 

  

 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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 ... familiile: David și Diana Gherasim, Janos și Alexandra Kardeș, Beniamin 
și Elida Olteanu, Paul și Eliza Negruț, Sebastian și Claudia Tănase, Valentin și 
Larisa Olteanu, care și-au unit destinele prin legământul căsătoriei, în fața Domnu-
lui și a celor dragi, în luna august, în biserica noastră. Domnul să îi binecuvânteze și 
să-i ajute să-și păstreze promisiunea, să rămână mereu lângă El și unul lângă altul, 
plini de dragoste și credință. 
 
 ... toți cei care mijlocesc în fața Domnului pentru diferite cauze de rugăciu-
ne. Fie ca ei să se lase în continuare folosiți de Domnul în această minunată lucrare a 
rugăciunii mijlocitoare, iar El să se îndure de toate cauzele aduse înaintea tronului de 
Har. 

 
„Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul 

nostru Isus Hristos!” (1 Corinteni 15:57) 

SĂ-I MULȚUMIM DOMNULUI pentru...  

 

 Duminica viitoare, 8 
septembrie 2019, în 

cadrul serviciului divin de dimineață, se va 
face o rugăciune specială pentru     

preșcolari, elevi, studenți, dar și pentru 
educatori, învățători și profesori,        

cu ocazia începerii unui nou an școlar!  
Sunteți așteptați cu drag, pentru a pune 
înaintea Domnului acest nou început și a 

chema binecuvântarea Sa peste  
anul școlar 2019-2020! 

 

Anunt 

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 

 

  

„Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. 
Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.”  

(Isaia 53:5) 

Cina Domnului și suferința 

S copul Cinei Domnului este să-L pomenim pe Domnul, să ne aducem 
aminte de suferința Sa. La început, nu a existat suferinţă în creaţie, 

deoarece Creatorul a făcut-o ,,foarte bună” (Gen. 1:31). După ce a intrat păcatul în 
creaţie, a intrat şi suferinţa, sub forma conflictelor, durerilor, bolilor şi morţii fizice 
(Gen. 3:15-19). Scopul venirii Mântuitorului în lumea noastră a fost să elibereze 
oamenii din păcat, moarte spirituală şi moarte veşnică, însă această regenerare spiri-
tuală nu elimină suferinţa din viaţa umană. 

Într-un moment de adâncă suferinţă a Mântuitorului, când, purtând crucea 
spre locul răstignirii, femeile evlavioase Îi plângeau de milă, El le-a spus: ,,Nu Mă 
plângeţi pe Mine, ci pângeţi-vă pe voi înșivă şi pe copiii voştri… Căci dacă se fac 
aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat?” (Luca 23:28,31). Povara 
suferinţei a fost totdeauna prezentă în poporul lui Dumnezeu. Cea mai mare proble-
mă nu a fost atât de mult suferinţa în sine, ci spaima că suferinţa este trimisă de 
Dumnezeu, un Dumnezeu plin de dragoste, care în mod inexplicabil Îşi găseşte plă-
cerea în suferinţa copiilor Săi. 

Suferinţa vine de la Dumnezeu sau este permisă de Dumnezeu? Pentru a 
afla răspunsul la această întrebare este bine să ne reamintim de faptul că voia lui 
Dumnezeu este de două feluri: directoare şi permisivă.       
             (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, 1 sept. 
Abel Martin 

Daniela Gînga  
 Luni, 2 sept. 

Debora Florescu 
Denisa Croitoru 
Marcela Nedelcu 
Laurenţiu Trică 
Pascu Gândilă  
Marți, 3 sept. 

Marinela Ştefănescu 
 Miercuri, 4 sept. 

Nina Olteanu 
Remus Bob  

Vineri, 5 sept.  
Marius Hudema 

Eduard Asoltanei 
Petrică Vîrlan 

Sâmbătă, 6 sept. 
Carmen Icobescu 

Iosif Prichici 
 

"Domnul să-ţi fie 
desfătarea şi El îţi 

va da tot ce-ţi     
doreşte inima."  
(Psalmii 37:4) 

Familii unite în rugăciune 

    Membrii familiei: Din marea familie a Domnului de la 
Poarta Cerului face parte şi familia Bogdan. Sub binecuvân-
tarea lui Dumnezeu, Dani şi Andreea se bucură de viaţa de 
familie de 4 ani, timp în care Dumnezeu Și-a revărsat binecu-
vântări felurite peste ei. Cea mai specială binecuvântare este, 
însă, micuţa Sara, un dar prin care Domnul care le-a înfru-
museţat familia şi mai mult. Suntem mulţumitori Domnului 
pentru familia Bogdan şi, totodată, bucuroşi să fim parte din 
aceeaşi biserică şi să slujim împreună Domnului!  
    Slujire în biserică: Familia Bogdan slujeşte cu multă bu-
curie de fiecare dată când are oportunitatea. Dani slujeşte în 
departamentul de media, iar Andreea se bucură de părtăşiile 
bisericii 
    Versetul familiei: Isaia 41:10 - „Nu te teme, căci Eu sunt 
cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul 
tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu 
dreapta Mea biruitoare.” 
    O experienţă cu Domnul: Pentru familia Bogdan, fiecare 
zi este o nouă experienţă cu Domnul. Ei se bucură de ocroti-
rea şi însoţirea Domnului zi de zi. Este un izvor nesecat de 
pace şi bucurie să ştii că eşti copilul Domnului. În mod     
deosebit, Dani şi Andreea sunt mulţumitori Tatălui ceresc că 
le-a ascultat rugăciunile şi a vindecat-o pe Sara. Domnul îşi 
arată în fiecare zi bunătăţile Lui peste familia Bogdan! 
    Motive de rugăciune: Astăzi și întreaga săptămână viitoa-
re dorim să ne rugăm pentru familia Bogdan, aducând      

înaintea Domnului 
câteva dintre dorinţele 
lor: “Să ne ajute să Îi 
slujim Lui mai mult și 
să ne ajute să ne   
încredem în El în ori-
ce împrejurare. Ne 
dorim ca Domnul să 
ne dea înţelepciune să 
o creștem pe Sara 
după voia Lui.”  
 Domnul să Se 
îngrijească de toate 
nevoile lor aici pe 
pământ şi să le fie 
alături la fiecare pas! 
El să-i ajute să rămâ-
nă o binecuvântare 
pentru cei din jur și 
pentru Bisericӑ!  
       

        A.A. 

Familia BOGDAN 
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(continuare din prima pagină) 
 
 Voia Lui este directoare atunci când El, în calitate de Creator şi Domn al creaţiei, 
decide să facă un lucru şi nimeni nu-I poate sta împotrivă. Voia Lui este permisivă atunci 
când nu El decide, ci doar permite. Spre exemplu, Dumnezeu a decis ca Balaam să nu 
blesteme poporul evreu la cererea lui Balaac, dar din cauza insistenţei profetului motivat 
financiar, Dumnezeu i-a permis să acţioneze. A urmat multă suferinţă şi un măgar a    
trebuit să-l oprească de la acţiunea lui de neascultare.   
 În general, suferinţa copiilor lui Dumnezeu nu poate fi explicată, ci doar experimen-

tată și acceptată prin credinţă (Rom. 8:28) sau 
neacceptată prin cârtire (Mat. 13:21). Niciun 
copil nu se îndoieşte de dragostea tatălui său, 
chiar şi atunci când îl duce la spital pentru o 
operaţie dureroasă. Sunt şi situaţii când sufe-
rinţa are scopuri explicabile. Uneori suferinţa 

este o consecinţă a păcatului (Luca 13:1-5), iar alteori suferinţa este o metodă să corecte-
ze viaţa poporului Său (Jud. 2:22-3:6). Câteodată suferinţa este un mijloc prin care     
oamenii sunt încercaţi şi curăţiţi (Iacov 1:3). 
 Domnul Isus a suferit în Săptămâna Patimilor pentru păcatele şi bolile oamenilor. 
Chinurile Mântuitorului ne oferă o nouă semnificaţie a suferinţei, datorită scopului substi-
tutiv pe care l-au avut. Această suferinţă înlocuitoare ne arată cum Unul poate să sufere în 
locul tuturor, ca reprezentant al tuturor. De aceea, El este prezentat de scriitorii Vechiului 
Testament ca Robul care suferă. Când Saul din Tars se converteşte, primul lucru pe care 
Dumnezeu Îl face, este să-i arate cât va suferi din pricina Numelui Său. Cei mai mulţi 
dintre apostoli au suferit mult şi au murit ca martiri, acelaşi lucru întâmplându-se cu mulţi 
creştini din generaţiile care au urmat până astăzi. 
 Aşadar, suferinţa are un nou sens pentru membrii Trupului lui Isus, care se bucură 
să împărtăşească suferinţele Lui (Rom. 8:17; 2 Cor. 1:5). Crucea suferinţei prezente se 
împleteşte cu gloria veşniciei ce va să vină, aşa cum s-a întâmplat şi la Mântuitorul Isus. 
Cina Domnului este un moment de contemplare şi de acceptare a suferinţelor Lui. 
 

                       Luigi Mițoi - www.fiti-oameni.ro 

FRAGMENT 

„Chinurile Mântuitorului ne 
oferă o nouă semnificaţie a    
suferinţei, datorită scopului   

substitutiv pe care l-au avut...” 

 Iată ce știu: nimic nu este mai important decât să-L găsești pe Dumnezeu, 
să te îndrăgostești de El și să te adâncești în El. Dragostea stabilește toate lu-
crurile. Lucrul de care ești îndrăgostit este cel care decide pentru ce trăiești. 
Lucrul de care ești îndrăgostit este cel care dictează să te dai jos din pat. [...] 
 Îndrăgostește-te de mâinile Lui care dau formă inimii tale, care îți cuprind 
fața, care țin socoteala cicatricilor tale, care te mângâie cu har.  
 Dragostea hotărăște totul, iar acesta este un alt mod de a spune că jertfirea 
este esența oricărui lucru. Îndrăgostește-te, sacrifică-te și te vei ridica întot-
deauna. Îndrăgostește-te de har și milă și de Singurul care ne-a iubit până la 
moarte - și te vei ridica într-o viață de abundență, una veritabilă. [...] 
 Renunțarea la tine te va face să te simți 
împlinit. Îndrăgostește-te, rămâi îndrăgostit, 
continuă să te jertfești pe tine însuți și vei trăi o 
viață plină de satisfacții. Lucrul de care ești 
îndrăgostit în viață este cel care stabilește toate 
prioritățile tale. Dragostea este cea care decide 
toate lucrurile.  
 

              Ann Voskamp, Calea împlinirii 


