
 

  

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  

 ... cei doi miri, Dana şi Ghiţă Gheleşel, care vor întemeia o familie în dimineaţa 
aceasta, în biserica noastră. Domnul să binecuvânteze acest început de drum şi ei să 
meargă întotdeauna împreună cu El, la bine şi la rău, fiind plini de credinţă şi 
dragoste. 
 
 ... progres în viaţa de credinţă. Fie ca noi să fim conştienţi de faptul că 
Dumnezeu nu vrea să ne plafonăm, să stagnăm, pe drumul nostru înspre cer; El vrea 
ca noi să creştem în credinţă, iar acest lucru să se vadă în viaţa noastră de zi cu zi. 
 

"Acum dar rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea, dar cea mai mare 
dintre ele este dragostea." (1 Corinteni 13:13) 

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 

Ura stârneşte certuri,  

dar dragostea 
 acoperă  
toate greşelile.  
   
     Proverbe 10:12 
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“Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, 

şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare     

sau un chimval zângănitor.” (1 Corinteni 13:1) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Dragostea... 
  

 D ragostea este cel mai nobil sentiment uman. Este fundamentul 

unei vieţi creştine autentice şi temelia fericirii. E simplu să 

dăruieşti din dragostea ta celor ce îţi sunt alături la bine şi la rău, 

celor ce te sprijină, celor ce îţi oferă dragostea lor. Dar ce faci atunci când aceiaşi 

oameni se comportă ca şi când ţi-ar fi duşmani? 

 "Teoria" spune să-ţi iubeşti şi duşmanii, dar de cele mai multe ori noi nu 

reuşim nici să-i iubim cu adevărat pe cei din familia noastră. Şi e aşa de trist să 

ştii că ai trăit 20 de ani împreună cu cineva şi niciodată nu ai fost în stare            

să-i arăţi dragoste necondiţionată, cea care ne diferenţiază de lumea aceasta. 

 A iubi cu vorba e simplu. Dar a te implica emoţional în relaţiile cu cei din 

jur e atât de greu. E mai uşor să fii distant şi indiferent faţă de cel de lângă tine, 

decât să iei parte la trăirile lui, la modul lui de a zâmbi, de a plânge... 

 Un lucru pe care deseori îl uităm privitor la dragoste este că ea se dăruieşte 

fără a aştepta ceva în schimb. Şi, probabil, asta ne înspăimântă. Cel mai mare 

inamic al dragostei este eul nostru, egoismul şi mândria. Cum să mă las călcat în 

picioare de cineva, care în accepţiunea mea, ar trebui să-mi facă voile? Oare aşa 

a zis şi Isus când şi-a întins mâinile pe cruce pentru noi?   (continuare în pag. 3) 
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Familia MADINA 

Familii unite în rugăciune 

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

Duminică, 30 aprilie -Fineas Silaghi, Florian Marchiş, Ionela Loghin   
Luni, 1 mai - Loredana Toma, Rahela Goagără, Pavel Ursu, Sebastian Povian  
Marţi, 2 mai -  Andrei Pană, Nicoleta Teacu  
Miercuri, 3 mai - Ştefan Sărăcuţi, Viniciu Smeureanu  
Joi, 4 mai - Andrei Ungureanu, Corina Condre, Mirela Şomrak  
Vineri, 5 mai - Daniela Boartăş, Nicolae Chiu  
Sâmbătă, 6 mai - David Pantea, Lăcrimioara Mateaş, Lidia Mihalaş, Patrick Marcu  

 
"Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui,                                 

şi voinţa, şi înfăptuirea." (Filipeni 2:13) 

  Membrii familiei: Cristian şi Ana Călina Madina au intrat în legământul căsătorie sub 
binecuvântarea Domnului în urmă cu 5 ani. Dumnezeu le-a umplut căminul de dragoste şi 
bucurie prin cele mai de preţ binecuvântări venite ȋn familia lor, cei doi băieţi:          
Patrick (aproape 4 ani) şi Eduard (1 an şi şapte luni).  
   
  Slujire în biserică: Cristi şi-a pus talantul ȋn slujba Domnului şi-L laudă pe Domnul atât 
în corul bisericii, cât şi prin cântări solo, iar Ana este cea care îl susţine şi se îngrijeşte de 
cei mici, astfel ca întreaga familie Madina să se poatӑ bucura de părtăşiile din biserica 
noastră, iar noi să fim binecuvântaţi prin slujirea lor.  
 
  Ocupaţie: În viaţa de zi cu zi, Cristi lucreazӑ la Filarmonica Banatul Timişoara ca artist 
liric, iar Ana este profesoarӑ de română-engleză. Ca părinţi, ei se ocupă cu bucurie şi 
dedicare de creşterea şi educarea celor doi micuţi.  
 
  Versetul familiei: Cuvântul Scripturii pe care Ana şi Cristi l-au pus la temelia familiei 
lor, stă scris în 1 Corinteni 13:13 – „Acum dar rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi 
dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea.” 
 
   Motive de rugăciune: Împreună, susţinem familia Madina ȋn rugăciune şi aducem 

înaintea Domnului dorinţele celor doi soţi: 
“În primul rând, suntem mulţumitori lui 
Dumnezeu pentru familia noastră şi ne 
rugăm să ne ţină lângă El, să ne dea putere 
şi înţelepciune în creşterea copiilor noştri, 
pe care vrem să îi creştem după voia Lui şi 
spre slava Lui. De asemenea, ne rugăm 
pentru sănătatea noastră şi a copiilor.”     
Ne vom ruga pentru această familie azi şi 
întreaga săptămână viitoare, cerând 
Domnului să le fie alături la orice pas şi să 
lase peste ei în continuare alese 
binecuvântӑri cereşti şi pământeşti! 
 Dumnezeu să-i ajute să fie întotdeauna 
o reală binecuvântare pentru cei din jurul lor 
şi pentru Biserică!  L.G.  
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(continuare din prima pagină) 
 

 E adevărat că dragostea ne 

costă mult, atât mental, cât şi 

sufleteşte şi material. Pentru că 

atunci când iubeşti cu adevărat, 

nu te limitezi în niciun 

domeniu pentru a-ţi arăta 

dragostea. Dar la fel de 

adevărat este faptul că dăruind 

dragostea noastră celor din jur, 

vom fi mai împăcaţi cu noi 

înşine, cu cei din jur şi cu 

Dumnezeu. Vom putea dormi 

liniştiţi, ne vom putea ridica în 

fiecare dimineaţă din aşternut 

mulţumindu-I Domnului pentru 

o nouă zi, în care ne-a arătat 

dragostea Sa, şi pentru o nouă 

oportunitate de a împărţi din 

dragostea noastră pentru 

semenii noştri, care au atât de              

multă nevoie de ea. 

 Aşa că, în lumea aceasta 

rece, când toţi se gândesc la 

orice în afară de a-şi 

împrospăta fântâna dragostei 

din sufletul lor, vă îndemn să 

trăiţi o viaţă plină de iubire şi 

afecţiune pentru cei din jurul 

vostru. Şi vă garantez (nu eu, ci 

Dumnezeu), că veţi fi nespus 

mai fericiţi, mai plini de viaţă 

şi cu mai multă speranţă în 

necunoscutul care ne pândeşte. 

"Prin aceasta vor cunoaşte toţi 

că sunteţi ucenicii Mei, dacă 

veţi avea dragoste unii pentru 

alţii." (Ioan 13:35)  
   
   Laurenţiu Trică 

 

E nuntă azi 
 
 

E nuntă azi, prilej de bucurie, 
Doi tineri sfinţi îşi vor uni destinul, 

Alături, lor, Biserica să fie, 
Căci Domnu-aici îi va preface-ntr-unul. 

 
E nuntă azi, porunca e-mplinită 

Aşa cum Domnul a lăsat Cuvântul, 
Azi, din altar, familia iubită, 

Cu îndurări, va-mpodobi pământul. 
 

E nuntă azi, visul se împlineşte 
Celor ce s-au rugat cu stăruinţă, 

Când fiecare-acum un "Da!" rosteşte 
Prin Domnul, ei se leagă cu credinţă. 

 
E nuntă azi, noi le dorim iubire, 

Pe Domnul să-L slujească ne-ncetat, 
În viaţă, prin nevoi şi fericire, 

Căminul să-şi păstreze viu,curat.  
   

     Nelu Roşu, www.resursecrestine.ro 


