
 

  

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 

Prezbiter Alex Păduraru:         tel. 0768-811488 

Diacon Raul Damean:            tel. 0734-539044 

 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. 

 
ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

 

DUMINICĂ :     9 - 12 Serviciu divin 

                           18 - 20 Serviciu divin 

LUNI:         19 - 21 Seara tinerilor 

MARŢI :           18 - 20 Rugăciune 

MIERCURI:     19 - 21 Seara studenţilor 

JOI :                  18 - 20 Serviciu divin 

VINERI:           18 - 20 Seara liceenilor 
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  ATENŢIE 

 ... micuţele Fivi Biriiac şi Beatrice-Sarah Hepeş, care au fost aduse la 
binecuvântare în luna noiembrie. Fie ca Domnul să fie scutul şi tăria acestor fetiţe,       
iar ele să-L urmeze mereu. 
 

  ... încă o ocazie de a sta la Masa Lui. Slavă lui Dumnezeu pentru harul de a 
putea sta în sfântă părtaşie la Cină, iar cu această ocazie, cercetarea noastră să fie 
una sinceră, plină de prezenţa Duhului Sfânt. 
 

 ... sănătate. Glorie Domnului, pentru că ne fereşte de boli, atât fizice,               
cât şi psihice; să nu uităm să Îi mulţumim neîncetat pentru aceasta. 
 

"Astfel dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El, 
fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au 

fost date şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu." (Coloseni 2:6-7) 

Să–I mulţumim Domnului pentru... 

Colectivul de redacţie: 
  

Teo Laze 

Dana Popa 

Andreea Fiţ 

 Ildikó Trică  

Ramona Codrea  

Andrada Popa  

Lili Gherasim 

Dani Ardelean 
 

Pentru materiale, sugestii şi 
propuneri, aşteptăm să ne scrieţi la 

adresa de e-mail:  
 

buletin.duminical@yahoo.com  

Şi porunca Lui este   
să credem în Numele Fiului Său  

Isus Hristos  
şi să ne iubim unii pe alţii,  

cum ne-a iubit El. 
 

1 Ioan 3:23  

 

  

Ce  putem face unii pentru alţii? 
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“Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă 

veţi avea dragoste unii pentru alţii.” (Ioan 13:35) 

 

T răim într-o lume a indiferenţei şi a principiului ,,fiecare pentru el”, dar 
trebuie, în calitate de creştini, să ne conformăm poruncii apostolului Pavel de 

a nu ne potrivi chipului acestui veac (Romani 12:2) şi tocmai de aceea am început a scrie 
aceste rânduri. 

Biblia ne învaţă că noi, toţi aceia care ne-am predat viaţa Domnului Isus Hristos, 
alcătuim un trup, în care fiecare suntem mădulare pentru ceilalţi (Romani 12:5). Ceea ce 
înţeleg eu de aici e faptul că aşa cum mâna lucrează pentru stomac, iar stomacul pentru 
mână, tot la fel eu trebuie să lucrez pentru fratele meu de credinţă şi el să lucreze pentru 
mine. Abia atunci, noi vom funcţiona ca trup. Abia atunci, vom fi o familie care se bucură 
de dragostea fiecărui membru şi toţi de dragostea lui Dumnezeu. 

Dacă vă întrebaţi ce anume puteţi face voi pentru ceilalţi, daţi-mi voie să vă dau şi 
răspunsuri la această întrebare. În primul rând, suntem chemaţi să ne iubim unii pe alţii. Iar 
iubirea nu este numai declarativă, ci trebuie dovedită prin fapte. Hristos când ne-a iubit,    
Şi-a deschis braţele larg şi a murit pentru noi. Ioan spunea că şi noi trebuie chiar să şi 
murim pentru fraţii noştri (1 Ioan 4:10-11). Problema iubirii este una complicată, pentru că 
noi trebuie să-l iubim pe aproapele nostru ca pe noi înşine, însă cei mai mulţi nu se mai 
iubesc nici măcar pe ei. Va trebui să Îl iubim pe Dumnezeu, apoi să ne iubim pe noi şi 
odată cu iubirea noastră şi a lui Dumnezeu, să îi iubim pe oamenii din jur.    

Pentru că iubirea trebuie dovedită prin fapte, consider că toate celelalte lucruri ce 
suntem chemaţi să le facem, dovedesc faptul că ne iubim, astfel că noi suntem chemaţi să 
ne salutăm unii pe alţii (Romani 16:16), să ne rugăm unii pentru alţii (Iacov 5:16), să ne 
purtăm sarcinile unii altora (Galateni 6:2), să ne îngăduim (Efeseni 4:2) şi                          
să ne iertăm (Coloseni 3:13).     (continuare în pag. 3) 
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    “Întăriţi-vă în Domnul” (2016)  
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Familii unite în rugăciune 

Familia SILAGHI 

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

Duminică, 4 decembrie - Natanael Ungur 
Luni, 5 decembrie - Daniel Nedelcu, Giani Rândaşu, Mario Rândaşu, Ştefan Bardac  
Marţi, 6 decembrie - Daniel Popa, David Gherasim, Mihaela Pantea 
Miercuri, 7 decembrie - Alma Hudema, Angela Rus, David  Velciov 
Joi, 8 decembrie - Daniela Duma  
Vineri, 9 decembrie - Ciprian Motica, Damaris Stănilă,  
 Sefora Negru, Traian Gagiu  
Sâmbătă, 10 decembrie - Seraya Velescu, Adriana Voica, Damaris Boartăş,  
  Marius Marchiş, Ruben Muntean  
 

"Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul!"  
(Ieremia 17:7) 

  Membrii familiei: Astӑzi, purtăm în rugăciune familia Silaghi Florin şi Claudia. Cei doi au 
sărbătorit anul acesta 21 de ani de la căsătorie. În aceşti ani, Dumnezeu le-a umplut căminul de 
dragoste şi bucurie prin binecuvântările primite prin cei 3 copii: Melissa, Fineas şi Levi.  
  Slujire în biserică: Familia Silaghi a înţeles că Dumnezeu le-a dat daruri, pentru ca ei la     
rândul lor, prin slujire, să fie o binecuvântare pentru alţii şi astfel, toţi s-au pus la dispoziţia 
Domnului, lucrând cu bucurie şi dedicare pentru El. Fratele Florin slujeşte în echipa de ordine şi 
deseori motivează biserica la rugăciune prin îndemnuri, iar sora Dia laudă pe Domnul prin 
cântare. Melissa slujeşte cu dedicare în corul bisericii, Fineas este implicat în Departamentul 
Media şi laudă pe Domnul prin sunete de trompetă în grupul de instrumentişti, iar Levi cântă 
Domnului cu bucurie în corul de copii.  
  Versetul familiei: Psalmul 68:20 – „Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor şi 
Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte.“  
   Experienţe cu Domnul: Pentru familia Silaghi, anul acesta a fost un an de umblare cu 
Domnul prin valea plângerii. Anul trecut, în luna octombrie, sora Claudia a fost diagnosticată cu 
o boala necruţătoare, un cancer foarte agresiv. În acele momente grele, ei şi-au pus toată 
încrederea în Iehova Rafa, Domnul care vindecă, conştienţi fiind că ceea ce este imposibil 
pentru mâna omului, este posibil pentru Dumnezeu. Fratele Florin mărturiseşte: “Cea mai 
recentă experienţă a familiei noastre este minunea pe care Domnul a fӑcut-o ȋn dreptul soţiei 

mele, Claudia, vindecând-o de cancer. În luna 
octombrie a acestui an, ne-am întors la spital 
pentru că se împlinise un an de zile şi trebuia să 
facem din nou toate analizele. Toate analizele 
au ieşit bine, cancerul s-a oprit şi mulţumim 
Domnului că nu s-a extins la alte organe. Ce 
mare Dumnezeu avem!”  
  Motive de rugăciune: Familia Silaghi vine 
înaintea Domnului cu deplină recunoştinţă şi 
inimi pline de mulţumire pentru modul în care 
Domnul a lucrat în dreptul familiei lor în toţi 
aceşti ani, dar în special în acest an al grelelor 
încercări.   
  Dumnezeu să-i foloseascӑ în continuare şi să-i 
ajute să rămână o binecuvântare pentru cei din 
jur şi pentru Biserica Lui!  L.G.  
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Roade demne de o Mântuire atât de mare! MEDITAŢIE 

(continuare din prima pagină) 
 
 De asemenea, trebuie să ne sprijim (1 Tesaloniceni 5:14), să ne supunem unii 

altora (Efeseni 5:21), să ne primim unii pe alţii (Romani 15:7), să ne sfătuim       

(Romani 15:14), să ne aşteptăm unii pe alţii (1 Corinteni 11:33), să ne mângâiem şi 

încurajăm unii pe alţii (1 Tesaloniceni 4:18, 5:11), să ne îndemnăm (Evrei 3:13), să fim 

buni (Efeseni 4:32), să avem părtăşie unii cu alţii (1 Ioan 1:7) şi să ne slujim unii altora, 

nu oricum, ci în dragoste (Galateni 5:13). 

 Am prezentat, deci, o listă lungă de lucruri pe care să le facem unii pentru alţii, 
astfel încât iubirea noastră să nu fie doar cu vorba, ci aşa cum spunea Ioan, să fie cu fapta 

şi cu adevărul (1 Ioan 3:18). Să începem, deci, să le punem în aplicare, să ne facem 

obiceiul acesta de a ne saluta unii pe alţii oricând ne întâlnim. Să continuăm apoi, prin a 

ne ruga unii pentru alţii şi nu doar a promite că o facem. De prea multe ori am spus că ne 

vom ruga pentru o problemă sau alta şi n-am făcut-o. Haideţi să ne vindecăm de uitare şi 

să punem în practică ceea ce promitem. Rugându-ne, ne vom şi purta sarcinile unii 

altora, asta fără să excludă faptul că uneori va 

trebui să purtăm chiar financiar sarcinile 

fraţilor noştri, aşa cum Pavel era susţinut de 

cei din Filipi sau Tesalonic. 

 Haideţi să fim fraţi şi lumea să-L vadă 

pe Hristos în noi, prin iubirea şi grija pe care 

ne-o purtăm unii altora, pentru că Domnul 

Isus spunea că lumea ne va recunoaşte ca 

ucenici ai Săi, doar atunci când ne vom iubi 

unii pe alţii (Ioan 13:35).  Dani Toma 

 Am  citit undeva că "Unii creştini nu fac nimic, dar nu există creştin 
care să nu aibă nimic de făcut".  

 A fi creştin nu are de-a face cu faptele, ci cu identitatea. Sunt 
creştin, fiindcă am acceptat lucrarea lui Cristos de la cruce. Sunt creştin, 
fiindcă am acceptat darul fără plată al lui Dumnezeu, am fost răscumpărat prin 
sângele Mielului, Jertfa mea de ispăşire (nu prin fapte, ca să nu mă laud!). 
 A fi creştin e rădăcina, iar faptele mele sunt roadele pomului numit 

credinţă. Credinţa corectă produce o trăire (roade) 
corectă. Când ştiu că de la Tatăl vin (am fost născut 
din nou din Duh), când ştiu că la Tatăl mă duc (fiind 
sfinţit şi desăvârşit prin jertfa lui Isus, odată 
pentru totdeauna) şi că toate lucrurile mi-au fost 
date în Cristos (nimic nu este cu neputinţă celui care 
crede şi pot totul în Cristos), că mi-a fost dată 
pacea de toate părţile şi sunt împăcat cu Dumnezeu 
odată pentru totdeauna, acest lucru va produce în 
mine roade demne de o Mântuire atât de mare!  
 

                           Rely Tarniceri - www.resursecrestine.ro 


