
 

  

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. 
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     ATENŢIE 

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  

 ... familiile noastre. Domnul să binecuvânteze fiecare familie, să-i dea 
înţelepciunea necesară pentru a funcţiona după regulile Creatorului ei; de asemenea, 
dragostea să guverneze, şi atunci când e necesar, iertarea să fie oferită nelimitat, aşa 
cum Domnul Însuşi ne-o oferă. 
 
 ... dobândirea roadelor Duhului Sfânt. Dumnezeu să pună în noi dorinţa de a fi 
plini de aceste roade, să le putem pune în aplicare atât în familie, cât şi în biserică şi în 
societate, iar astfel, să ne sfinţim tot mai mult. 
 
 

"Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină 

de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare." (Coloseni 3:12) 

 

Să ne rugăm pentru... 

 
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 

Ferice de cei  

flămânzi şi însetaţi după neprihănire,  

căci ei vor fi săturaţi! 
         

         Matei 5:6 
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„Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când 

închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh 

şi în adevăr.” (Ioan 4:23) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Autenticitatea şi închinarea în familie 
  

 A ltarul de familie va fi în mod sigur o binecuvântare pentru copiii tăi, dacă ei vor 
vedea în tine un creştin autentic. Adaugă la închinarea în familie ingredientul 
esenţial: viaţa trăită în acord cu închinarea pe care I-o aduci lui Dumnezeu. 

Nu te purta într-un fel la altar şi în alt fel după altar! Fii mereu acelaşi creştin evlavios! Viaţa 
ta zilnică să fie o exemplificare vie a ceea ce ai citit şi te-ai rugat în timpul tău personal de 
părtăşie cu Domnul. 
    Dacă doreşti să-I ridici Domnului un altar în casa ta, este necesar ca, mai înainte de 
toate, să-I ridici un altar în inima ta. Tu însuţi trebuie să fii templul lui Dumnezeu. Duhul 
Său trebuie să locuiască în tine. Dacă nu ai clădit încă în inima ta un astfel de altar, nu vei 
putea clădi un altar în familia ta. 
    Există o cheie a comuniunii cu Dumnezeu în sânul familiei: dragostea şi loialitatea faţă 
de Dumnezeu şi faţă de semeni, aşezate în centrul tuturor activităţilor desfăşurate în cămin şi 
în afara acestuia. Atunci, întâlnirea de dimineaţă a familiei cu Dumnezeu va face posibilă 
întâlnirea cu El la fiecare moment de cotitură de pe parcursul zilei. 
    Avem nevoie să auzim glasul Domnului, şi nu doar ecoul vocilor noastre. Nenumăraţi 
oameni se trezesc zilnic ca să mănânce, să meargă la serviciu, să se întoarcă acasă şi să se 
uite la televizor, ori să meargă pe stadion. Aşa îşi petrec zilele cei mai mulţi. Dar se gândeşte 
vreunul la rostul tuturor acestor lucruri? Ceea ce face diferenţa este integrarea prezenţei lui 
Dumnezeu în stilul nostru de viaţă. 
    Creştinii merg cu toate problemele personale şi familiale la Dumnezeu şi stau de vorbă 
cu El. Familia creştină refuză să se lupte singură cu dificultăţile. Închinarea la altar este actul 
prin care ne aşezăm greutăţile în Mâna Domnului. Ea ne aduce în acea poziţie în care El ne 
poate da îndrumare, dezvăluindu-ne voia Sa. Edward Heppenstall (www.resursecrestine.ro) 
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Familia MORARIU 

Familii unite în rugăciune 

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

Membrii familiei: Ionel și Simona Morariu formeazӑ o familie binecuvȃntatӑ de Domnul 
din luna septembrie a anului 2008. Comoara cea mai prețioasӑ dӑruitӑ de Dumnezeu ȋn familia 
Morariu este fetița lor, Otilia-Eliza. 

Slujire în biserică: Ionel și Simona s-au pus la dispoziția Domnului și doresc sӑ fie 
folositori ȋn lucrarea Lui — Ionel slujește prin predicare, iar Simona participӑ la repetițiile de 
cor și ȋn curȃnd va lӑuda pe Domnul ȋn corul bisericii. Fetița lor frecventeazӑ Școala 
Duminicalӑ și cȃntӑ cu bucurie ȋn corul de copii.  

Ocupație zilnică: În viaţa de zi cu zi, Ionel este Area Sales Manager la o companie din 
domeniul comercializӑrii pieselor auto, iar Simona este System Architect la Continental 
Automotive.  

Versetul familiei: Proverbe 3:5-7 – “Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui 
pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. Nu te socoti 

singur înţelept; teme-te de Domnul şi abate-te de la rău!”  
 Experienţe cu Domnul:  Ȋn toţi anii de căsnicie de până 
acum, Dumnezeu a purtat de grijӑ familiei Morariu și astӑzi ei 
ne mӑrturisesc ce au ȋnvățat din multele experiențe trӑite cu 
Domnul: „Din trӑirea noastrӑ cu Domnul am ȋnvӑțat cӑ dacӑ 
rămȃnem ȋn ascultare și credincioșie fațӑ de El, chiar dacӑ ne 
trece prin ȋncercӑri, la vremea potrivitӑ aduce binecuvȃntӑri 
peste noi, mai mari decȃt ne putem noi imagina.” 
 Motive de rugӑciune: Cei doi soți se roagӑ pentru 
călăuzirea lui Dumnezeu în luarea oricărei decizii și cer 
Domnului mai multӑ înţelepciune. De asemenea, ei cer 
Domnului și putere de slujire ȋn cadrul Trupului lui Hristos. 
Ca biserică, vom purta în rugăciune familia Morariu astӑzi și 
întreaga săptămânӑ viitoare și Ȋl vom ruga pe Domnul să le 
asculte cauzele și să-i binecuvânteze ȋn continuare cu tot ce 
are El mai bun aici pe pământ şi cu viaţă veşnică în cer! 
 Dumnezeu sӑ-i  ajute sӑ fie ȋntotdeauna o binecuvȃntare 
pentru cei din jur și pentru Biserica Lui!  L.G.  

Duminică, 19 martie - Aurelian Dedan, David Martin  
Luni, 20 martie - Alexandru Cătău, Ana-Maria Avram,  
 Gabriela Dejeu, Livius Boartăş, Paul Pantea, Ştefania Buta 
Marţi, 21 martie -  Oana Tomoiagă  
Miercuri, 22 martie - Alina Melen, Daniela Benga,  
  Simona Blidar, Valeria Gîscă  
Joi, 23 martie - Denisa Ilaş, Sorin Onică   
Vineri, 24 martie - Florica Cioră, Mariana Jura, Nicoleta Beres, Ovidiu Lupescu  
Sâmbătă, 25 martie - Lucas Muntean, Mihai Anton, Roxana Buzatu  
 

"... până la bătrâneţea voastră, Eu voi fi Acelaşi, până la cărunteţele voastre, vă voi sprijini. V-am 
purtat şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijin şi să vă mântuiesc." (Isaia 46:4) 
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Un moment de lectură 

Gary Chapman — Familia pe care ţi-ai dorit-o dintotdeauna 
 

M ulte lucruri sunt în derivă în societatea 
contemporană. Unele se redresează din mers, 

altele ajutate într-un fel sau altul. Viziunea asupra lumii este 
trecută aproape exclusiv prin sita din ce în ce mai deasă a 
competenţelor şi ultraspecializărilor. Ceea ce se fragilizează, 
însă, cel mai mult e tocmai fiinţa umană şi relaţiile ei. Privită 
cu seriozitate, considerată sacră prin Creaţie şi înzestrare, 
fiinţa umană este poate cea mai ignorată verigă a societăţii. 
Odată cu ea, avem şi cea mai puternică relaţie de care este în 
stare bărbatul şi femeia: relaţia conjugală. Niciodată n-a fost 
mai lovită instituţia familiei ca în prezent, niciodată corabia 
conjugală n-a fost mai în pericol. 

Tocmai de aceea, nicio carte bine scrisă pe acest  
subiect nu e în plus. O dovedeşte şi lucrarea lui                  
Gary Chapman, intitulată sugestiv: “Familia pe care ţi-ai   
dorit-o dintotdeauna” (Metanoia, Oradea, 2012). „A afirma că în cultura occidentală 
familia se află într-un mare impas este o afirmaţie incompletă – spune autorul. Mult 
mai realist ar fi să afirmăm faptul că familia şi-a pierdut direcţia”, continuă el.        
Consilier cu o experienţă de aproape o jumătate de secol, Chapman pătrunde în tainele 
căminului creştin. Se ocupă, rând pe rând, de slujire, comunicare, dar şi de obligaţiile 
părinţilor în ceea ce priveşte educaţia copiilor.  

Autorul încearcă să atingă inima vieţii conjugale. Totul se clădeşte pe nevoia 
de apropiere pe care toţi o avem. Atât bărbaţii, cât şi femeile, toţi suntem creaţi cu 
posibilitatea de a iubi şi cu necesitatea de a fi iubiţi. Deşi temperamentul, educaţia, 
cultura şi convingerile religioase fac această iubire particulară, ea continuă să fie totuşi 
unică şi invincibilă. Acolo unde există, ea creşte indiferent de intemperiile vieţii, iar cei 
doi soţi veghează la asta cu înţelepciune. Pe fondul acesta, ni se descriu cei cinci paşi în 
dezvoltarea intimităţii. Este vorba de intimitatea intelectuală („Tu ce părere ai?”), 
intimitatea emoţională („Tu cum te simţi?”), intimitatea socială („Tu cum te raportezi 
la viaţă?”), intimitatea spirituală („Tu cum te raportezi la Dumnezeu?”) şi intimitatea 
fizică („Tu cum tânjeşti după plăcerea legitimă?”). Odată depăşit acest cadru, suntem 
purtaţi în sfera delicată a relaţiilor dintre părinte şi copil pe de o parte, şi a relaţiilor      
dintre copil şi părinte. Nimic din ce este esenţial în educaţie nu trebuie să fie 
întâmplător. Planul după care investim în copiii noştri trebuie să fie biblic, adaptat şi 
realist. Dacă aceste lucruri le-am înţeles, atunci mai rămâne să ne reevaluăm rolurile pe 
care le avem: ca soţ sau ca soţie. Să înţelegem că ne suntem complementari şi că ideea 
familiei îi aparţine lui Dumnezeu.  

Şi iată cum, încet-încet, ni se arată că familia nu trebuie să fie doar un vis. Ea 
poate, la fel de bine, să devină o realitate plină de sens şi bucurie. Câtă vreme cei doi 
soţi vor cultiva o atitudine de responsabilitate, totul va merge grozav. Când pruncii 
cresc într-o atmosferă spirituală caldă, ei au şansele unei educaţii pe care mediul secular 
n-o va putea oferi niciodată . Dacă familia va abdica, Biserica îşi va compromite 
statutul. Dacă Biserica va abdica, lumea va rămâne fără cel mai preţios mesaj din 
istorie: mântuirea prin Hristos. Toate sunt legate una de cealaltă, pentru că omul este o  
fiinţă complexă şi surprinzătoare. Să apucăm, aşadar, pe calea cea bună, iar apoi să ne 
ţinem de ea aşa cum se cuvine!  adaptare de pe www.coramdeo.ro  


