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La începutul anului, în urma unui plan
devoțional pe care-l citisem pe aplicația
Bibliei și care se numea „Un cuvânt care îți
va schimba viața”, Dumnezeu tot mai clar
îmi vorbise că „încredere” era cuvântul
pentru anul acela. Nu știam ce va urma și
nici cum se vor desfășura lucrurile, dar
am avut încredere în El. Și cât de minunat
ne-a purtat de grijă ca familie!
Încrederea în Dumnezeu nu trebuie
să fie doar pentru un an greu, ci în fiecare
zi a vieții noastre, cu privire la orice situație
cu care ne confruntăm în viață.
“Căci Eu ştiu gândurile pe care le am
cu privire la voi’, zice Domnul, ‘gânduri de
pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un
viitor şi o nădejde. Voi Mă veţi chema, şi
veţi pleca; Mă veţi ruga, şi vă voi asculta.
Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi dacă Mă veţi
căuta cu toată inima.” (Ieremia 29:11-13)
Dacă nu L-ai căutat până acum pe
Dumnezeu, caută-L, căci Îl vei găsi și odată
cu El, Îl vei găsi pe Fiul Lui, Isus Hristos.
După ce vei cunoaște dragostea lui Hristos,
care întrece orice cunoștință, vei ajunge
„plin de toată plinătatea lui Dumnezeu”,
după cum scrie în Efeseni 3.
Îmi place tare mult cum de atâtea ori în
Cuvântul Său, Dumnezeu ne spune cum dă
viață în loc de moarte, dă binecuvântare și
propășire oamenilor care au avut încredere
în El: „…pentru că ai avut încredere în
Mine», zice Domnul.’” (Ieremia 39:18)
„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu
şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri
vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijoraţi
dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se
va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei
necazul ei.” (Matei 6:33-34)
În caz că ai uitat sau ai lăsat grijile să
umple inima ta, vreau să-ți pun
întrebarea: „Te încrezi în Dumnezeu?”
Pune-ți încrederea în El!
Articol scris de Lavinia Ciungan
www.laviniaciungan.com
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Să ne rugăm pentru…
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...mai multă credință. Fie inima şi mintea
noastră umplute din nou de promisiunile lui
Dumnezeu... să nu încetăm a fi pe deplin
convinşi că El e în controlul vieților noastre,
chiar şi atunci când nu pare deloc aşa.
... cei căzuți în deznădejde. Tată, apleacă-Te
cu dragostea Ta unică asupra celor care au
atâta nevoie să se atingă de „poala hainei
Tale” şi ridică-i din nou!

Viața este mai mult decât aici și acum...

"Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu,
cererile mele." – Psalmii 116:1

PROGRAMUL BISERICII
MARȚI
JOI
DUMINICĂ

18 - 20 Rugăciune
18 - 20 Studiu biblic
09 - 10:30 | 11 - 12:30
18 - 20 Servicii divine

DONAȚII PENTRU LUCRĂRILE BISERICII SE POT FACE PRIN
TRANSFER BANCAR ÎN CONTURILE:
Beneficiar: Biserica Penticostală Poarta Cerului

IBAN RON: RO62BRDE360SV47409193600
Cod SWIFT: RNCBROBU

Î

IBAN USD: RO62BRDE360SV47965003600
Cod SWIFT: BRDE ROBU
IBAN EUR: RO94RNCB0249116670050001
Cod SWIFT: RNCB RO BU
CUI 18547150

WWW.POARTACERULUI.RO
STR. BANUL MĂRĂCINE NR. 25

PASTOR
PASTOR
PREZBITER
PREZBITER
DIACON
DIACON
DIACON
DIACON

NELU FILIP
EUSEBIU STĂNILĂ
SANDU GULER
RAUL DAMEAN
CĂLIN MARTINCONI
CIPRIAN MUNTEAN
ELISEI URSAN
FLORIN SILAGHI

|
|
|
|
|
|
|
|

0745
0722
0722
0734
0724
0765
0767
0724

306
800
510
539
700
459
320
529

431
691
842
044
470
691
559
836

COLECTIVUL DE REDACȚIE
Teo Laze | Dana Popa | Ildikó Trică
Andrada Popa | Alina Avram | Dani Ardelean
Pentru materiale, sugestii şi propuneri, aşteptăm să ne scrieţi
la adresa de e-mail: buletin.duminical@yahoo.com

ți reamintesc că ai fost creat/ă pentru eternitate... Poate te-ai obișnuit
atât de mult pe acest pământ, încât nu mai realizezi că ești doar într-o
călătorie, iar într-o zi te vei întoarce Acasă. Nu te fă prea comod/ă în
această lume, pentru că toate se vor sfârși într-o zi. Mai degrabă, fii preocupat/ă de
felul în care îți trăiești viața: fii responsabil/ă de fiecare zi pe care o trăiești,
deoarece nu ai ocazia să o trăiești din nou. Nu-ți împovăra sufletul cu regrete nu merită să trăiești irosind...
În schimb, alege să trăiești frumos, adunând în suflet tot mai multă frumusețe!
„Seamănă” tot mai mult în timpul vieții tale, indiferent de vreme! Răspândește în
jur dragoste, bunătate, iertare, încurajare, pe oriunde ți se așterne drumul vieții. Adu
culoare în viețile „gri” ale oamenilor și trăiește cu scop fiecare moment!
Nu te descuraja, văzând cât întuneric e în lume: aprinde tu „lampionul”
dragostei lui Hristos și te asigur că această speranță va schimba destinele
oamenilor. Nu uita că ai fost creat/ă pentru a fi de ajutor celor de lângă tine.
Nu-ți pierde unica viață cu nimicuri!
Articol scris de Miriam Guia
„Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii Mei.” (Ioan 15:8)
Deziderat 2021

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII

FAMILIA PAP
Din marea
familie de la
Poarta Cerului
face parte și
familia Pap:
Petru și Lidia,
împreună cu cei
doi băieți: Samuel
Alexandru și
Andrei Emanuel.
Cu toții se bucură
de binecuvântările
felurite ale lui
Dumnezeu, declarând puterea și bunătatea Sa peste viețile lor!
Suntem mulțumitori Domnului pentru această familie și de
asemenea, suntem bucuroși să facem parte din aceeași biserică!
Data căsătoriei: Familia Pap s-a întemeiat în 9 mai 2009.
Dumnezeu i-a binecuvântat pe Lidia și Petru cu 2 copii: Samuel
Alexandru, în vârsta de 10 ani și Andrei Emanuel, în vârstă de 9 ani.
O experiență cu Domnul: „Faptul că ne-am cunoscut la Biserica
Poarta Cerului și am hotărât să ne unim destinele. În cei 12 ani
împreună am văzut cum mâna Domnului a fost peste familia noastră
și ne-a dat încredere să pășim pe valurile acestei lumi, ca și Petru
când a coborât din corabie și a venit pe mare la Isus. Dumnezeu a
fost de partea noastră și în perioada pandemiei, chiar și când am
trecut prin boală. Am primit călăuzirea lui Dumnezeu și la locurile
noastre de muncă.”
Versetul familiei: Efeseni 5:8b – 5:9 “Umblați deci ca niște copii
ai luminii. Căci rodul luminii stă în orice bunătate, în neprihănire
și în adevăr.”
Slujire în biserică: “Copiii slujesc Domnului la Școala Duminicală
iar noi participăm la serviciile bisericii prin închinare, rugăciune și
dărnicie din inimă.”
Ocupație: Petru este medic veterinar și lucrează în propriul cabinet,
iar Lidia este economist și lucrează într-o instituție publică.
Motive de rugăciune: “Dorim ca Dumnezeu să ne poarte mai
departe în carul său de biruință; vrem să fim mădulare sănătoase
în trupul lui Hristos, care este Biserica. Dorim înțelepciune, putere
și călăuzire în viața de credință și în viața de familie, ca soți și
părinți. Vrem să fim lumini la locurile de muncă, precum și în
comunitatea în care trăim.”
Astăzi și întreaga săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru
familia Pap, aducând înaintea Domnului această familie
binecuvântată. 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!
Articol scris de Alina Avram

Urăm

„La mulți ani!”

în umblarea cu Domnul
celor care își serbează ziua
de naștere săptămâna
viitoare:
| DUMINICĂ 11 IULIE |

Adriana Naiden
Dana Popa
Emily Bulgăr
Flavia Sărăcuți
Naomi Cheregi
Simona Gog

| LUNI 12 IULIE |

Delia Aslam
Sofia Stan

| MARȚI 13 IULIE |

Gabriela Verona
Lidia Busuioc
Patrick Madina
Roxana Guia
Carmina Pantea

| MIERCURI 14 IULIE |

Emma Tănasă
Marco Alăzăroae
Marius Sandu
Ruth Horobăţ
| JOI 15 IULIE |

Caius Asofronie
David Prichici
Liana Grigoraş
Mirela Chiricescu
Sidonia Dobra
Snejana Hende
| VINERI 16 IULIE |

Cristina Pelihaci
Dorin Grigoraş
Ionela Anechitei
Ligia Bela
Viorel Matei
Voichița Codrea

| SÂMBĂTĂ 17 IULIE |

Andrei Pap
Bianca Constantineasa
Emilia Gruie
Melissa Silaghi

"Harul Domnului Isus
Hristos şi dragostea lui
Dumnezeu şi împărtăşirea
Sfântului Duh să fie cu voi
cu toţi! Amin."
(2 Corinteni 13:14)

„Te încrezi în Dumnezeu?”

Mărturie a călăuzirii Domnului în alegerea facultății

E

ra vara anului 2010, anul în
care terminasem clasa a XII-a și
urma să încep o facultate. Era
vacanța de vară când se dădeau examene,
admiteri, se făceau înscrieri la facultate. Era
vacanța în care, pentru prima dată în viața
mea, viitorul meu era plin de necunoscut,
plin de confuzie.
Deși rugăciunea mea dintotdeauna a
fost: „Facă-se voia Ta în viața mea și unde
vrei Tu să merg, acolo să îndrepți pașii
mei”, în momentul în care am pășit în
curtea facultății de Medicină, unde
dădusem admiterea, m-am uitat peste listele
rezultatelor la admitere și am văzut în
dreptul numelui meu: „taxă”, am știu că
nu aveam cum să urmez acea facultate și
că părinții mei nu își vor permite să mă
susțină financiar. Parcă totul s-a prăbușit!
Eram pierdută și nu știam cum va arăta
viitorul meu.

Aveam totul planificat și
schimbarea care urma mă îngrijora,
mă neliniștea, mă făcea să îmi pierd
orice speranță...
Aveam un plan B, dar când m-am
văzut în fața faptului împlinit, am știut cu
toată ființa mea că planul B nu e bun, că
nu e pentru mine.
Era tot o zi de vară, aceeași vară a
anului 2010, când ieșeam de la notar, unde
tocmai făcusem mai multe copii legalizate
după diploma de Bacalaureat, pentru a mă
putea înscrie la alte facultăți. Mergeam cu
capul plecat pe străzi, eram într-o continuă
stare de îngrijorare, de neliniște, de
confuzie. Mă îndreptam spre un plan C și
traversam un parc, când de pe o bancă, o
femeie în vârstă m-a rugat să o ajut să-și
ducă plasele pentru că nu mai putea
singură. Mi-am ridicat ochii și m-am
îndreptat spre ea, fără să stau pe gânduri, și
i-am luat plasele. Mergeam încet, una lângă

cealaltă, pe aleea parcului, cu gândurile
înghesuindu-se unele în altele în capul meu,
când dintr-o dată, tăcerea se rupe și mă
întreabă: „Crezi în Dumnezeu?”

M-am întors spre ea și cu un
zâmbet i-am spus: „Da, cred!”. S-a
lăsat din nou tăcerea. A continuat pe
urmă: „Dar te încrezi în El?”
De data asta mă uitam la ea cu ochii
plini de lacrimi și cu jumătate de glas am
spus: „Da”.
În mintea mea s-a făcut atunci lumină.
Mă încredeam eu oare în Dumnezeu?
Credeam eu oare că toate lucrurile lucrează
împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe
El? Și printr-o simplă întrebare,
Dumnezeu, de fapt, îmi amintise să mă
încred în El. Eu am lăsat îngrijorările să
mă cuprindă, dar Dumnezeu, în mila Sa,
mi-a arătat din nou grija ce mi-o poartă.
Nu a mai fost nevoie nici de planul C,
pentru că am știut că trebuie să am
încredere în Dumnezeu și El mi-a
îndreptat în mod minunat pașii spre
planul Lui pentru viața mea. Dumnezeu a
trimis un „înger” în viața mea, după cum
îmi place mie să o numesc, ca să îmi spună
să am încredere în El. Povestea a continuat
și e mai lungă, iar eu am avut mai multe
momente de părtășie minunate împreună cu
acest „înger” în timpul facultății mele, dar
nu asta vreau să vă spun mai departe.
Ceea ce vreau să vă spun e motivul
pentru care am ales să împărtășesc această
experiență cu voi. Pentru că trăim într-o
perioadă în care pentru mulți viitorul e
plin de incertitudine, confuzie, de
neliniște, îngrijorare și cumva, lăsăm ca
grijile și îngrijorările vieții acesteia să
năpădească în mințile și în sufletele noastre.
Dar oare ne încredem noi în Dumnezeu?
(continuare în pagina 4)

