
 

  

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. Fie ca Domnul să ne binecuvânteze familiile, să ne 
înțelegem fiecare rolul bine stabilit de Creator, să-l acceptăm cu bucurie și să 
fim tot timpul plini de dragoste, respect și iertare unul față de celălalt, urmând 
exemplul lui Isus. 
 

 ... pace. Tatăl să umple inimile noastre cu pace, chiar și atunci când 
trecem prin perioade mai dificile, inimile noastre să abunde de pacea pe care 
ne-o dă siguranța că El ne iubește și e cu noi mereu, iar noi trebuie doar să ne 
încredem în El. 

"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 Tineret 

MARŢI:   18-20 Rugăciune 

MIERCURI:   19-21 Seara studenților 

JOI:          18-20 Serviciu divin 

VINERI:   18-20 Seara liceenilor 

Funia împletită în trei                       
nu se rupe uşor...  

 
Eclesiastul 4:12b 
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„Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă...”  

(Osea 4:6a) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Ce faci când căsnicia devine ceea ce nu ţi-ai dorit? 

 C ând am făcut pasul căsniciei acum câţiva ani buni, am avut doar 
intenţii şi gânduri bune. Mi-am dorit să fie bine, mi-am privit 

partenerul cu dragoste şi acceptare. Am crezut că Dumnezeu ne-a pus 
împreună şi că este Alesul. Mi-am imaginat că mă va iubi şi mă va pune 
mai presus de orice: mai presus de hobby-uri, de copii, de mamă, de 
muncă. Că eu voi fi mereu prima pentru el. Mi-am imaginat că îmi va 
îndeplini nevoile, atât cele spuse, cât şi cele nespuse (mai ales pe cele 
nespuse; nu ştiu de ce am crezut că el îmi va putea citi gândurile). 
   Dar timpul a trecut şi a trebuit să văd cum uniunea dintre noi ajunge 
să scârţâie, că ea nu se realizează automat doar din gânduri bune şi 
dragoste. Mi-am dat seama că realizarea uniunii dintre un bărbat şi o 
femeie se face cu muncă, efort, dar trebuie să şi ai cunoştinţele necesare 
pentru acest scop. Nu poţi să faci ceea ce trebuie, dacă nu ştii cum. Iar 
subiectul acesta al familiei este unul sensibil, pentru că sunt foarte multe 
situaţii particulare şi multe tipuri de oameni. Totuşi, în această eră a 
informaţiei, este vina noastră dacă ne despărţim (sau pierim, cum spune 
Biblia) din lipsă de cunoştinţă (Osea 4:6a).  

(continuare în pag. 2) 
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Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care               
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Duminică, 19 nov. - Noemi Rusu, Selia Vornicu  
Luni, 20 nov. - Eunice Praţa, Marco Ban  
Marți, 21 nov. - Cătălin Conea, Daniela Filip,  
 Rebeca Mureşan, David Mureşan, Viorica Cotârlan  
Miercuri, 22 nov. - Lavinia Benga, Mărioara Mezei  
Joi, 23 nov. - Andrei Nicolaescu, Claudiu Tăplugă,  
  Nuria Avram, Oliver Carcea  
Vineri, 24 nov. - Abigael Bogdan, Maria Criste, Paul Papană,  
   Sofia Cherteş, Nicolae Popa, Traian Popa    
"Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea 

în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă şi întăritura mea!" (Psalmii 18:2) 

(continuare din prima pagină) 
 

 Tu, ca om al lui Dumnezeu, dacă ai o problemă în familie, trebuie să cauţi tu 
singur soluţii, să citeşti Cartea, dar şi alte cărţi pe acest subiect şi să cauţi oameni ai 
lui Dumnezeu, fie în apropierea ta, fie pe internet. Da, pe internet! Internetul poate 
fi o sursă excelentă de informaţie sănătoasă dacă ştii să cauţi şi să filtrezi. Şi nu îţi 
mai pierde timpul, plângându-te că nu mai ai o căsnicie aşa cum ţi-ai dorit, ci începe 
să aduni informaţiile necesare despre ce poţi să faci să fie bine. 
 Poate vei zice: Da, dar tot eu să fac? Tot eu să mă lupt să fie bine şi partenerul 
meu, nu? Te asigur, că dacă partenerul tău este copilul lui Dumnezeu, Domnul 
lucrează chiar în momentul acesta şi la inima lui. Şi efortul nu va veni doar de la 
tine. Când doi oameni sunt însufleţiţi de Duhul Sfânt, Dumnezeu le va vorbi 
amândurora. 
 Sunt atâtea căsnicii cu probleme şi mă doare inima pentru aceasta. Dar, haideţi 
să vă scriu ce am învăţat eu recent legat de acest subiect: 

    Şi în căsnicie, ca şi în umblarea cu Domnul, sunt sezoane. Iar sezonul în care 
mă aflu eu acum este unul cât se poate de normal. Fie că acum este bine şi frumos, 
fie că tocmai trec printr-o perioadă rece, de indiferenţă, în care simt că sentimentele 
au dispărut, totul este normal. Acum îl văd pe partener aşa cum este el, fără să mai 
am „fluturi în stomac” şi este cazul să văd ce să fac în continuare. Din ceea ce am 
citit, despărţirea nu face parte din soluţii. 

    Se tot spune că femeia trebuie să i se supună bărbatului, şi este adevărat. 
Dar, cine nu ar vrea să i se supună celui care o iubeşte? Deci, bărbatule, nu uita 

această parte a versetului. Şi, la fel ca şi pentru 
femeie, acest lucru nu este o sugestie, ci o poruncă. 

    Nu-ţi mai folosi punctele tari pentru a scoate 
în evidenţă slăbiciunile partenerului! Nu mai 
încerca să-l faci pe celălalt asemenea ţie! El trebuie 
să ajungă asemenea lui Hristos, nu asemenea ţie. 
 Ar mai fi şi altele, dar sunt sigură că veţi 
învăţa şi la conferinţă multe lucruri folositoare. 
 Fiţi binecuvântaţi cu toţii! Şi nu uitaţi: 
despărţirea nu este o soluţie!  R. C.  
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  FAMILIA CU IMPACT 

 N icio familie nu şi-ar dori să fie 
lipsită de semnificație, de acea 

forță necesară ca să atingă societatea, de 
acel nume bun pe care-l are în prezent şi 
rămâne în amintirea multora.  
 Îndrăznesc să dau un model de familie 
cu impact. Un soț şi o soție care au trăit cu 
mii de ani înainte de noi. Erau înaintați în 
vârstă. Copilul lor s-a născut ca un miracol 
și avea să fie numit de Domnul Isus "cel 
mai mare om născut din femeie". Amândoi 
aveau credință în Dumnezeu. Amândoi 
erau neprihăniți și păzeau legile şi 
poruncile divine. Amândoi erau vrednici 
slujitori, iar Dumnezeu comunica cu ei în 
mod direct. Este vorba de familia lui  
Zaharia și a Elisabetei, părinții lui Ioan 
Botezătorul. 
   Din casa lor şi din căminul lor, pot fi 
subînțelese trăirile unei familii cu impact: 
   - în familia cu impact, tata-i tată și 
mama-i mamă. Ei sunt acolo, unul lângă 
altul şi amândoi lângă copii. La bine și la 
rău, în bucurii şi în necazuri... până când 
moartea îi va despărți. 
   - în familia cu impact, amândoi iubesc 
şi se iubesc. Dragostea lor nu este o 
dragoste mimată în public, ci e una 
profundă şi dovedită prin jertfă. 
  - în familia cu impact, teama de 
Dumnezeu guvernează toate acțiunile 
ei. Aceasta dă naștere la o viață trăită 
frumos chiar şi față de oameni. 
   - în familia cu impact, responsabilitățile 
vieții sunt luate în serios. Părinții 
muncesc, chiar din greu, copiii învață cât 
se poate de bine, bunicii sunt respectați, 
iar casa este ținută cu grijă. 
  - în familia cu impact, e mult respect. 
Acolo se spune "te rog frumos" și 
"mulțumesc". Nu-i violență, ci tandrețe.   
Nu-i doar emoție, ci şi chibzuintă. Nu-i doar 
îngăduință, ci şi fermitate. 
     Vă doresc din inimă tot ceea ce trebuie, 
ca să aveți familii cu impact.  
    
        Ioan Cocîrțeu - www.resursecrestine.ro 

 
Familiști încercaţi 

 
De multe ori m-am frământat, 
Am încercat răspuns să aflu, 
De ce-aveţi atâtea discuţii, 
De ce mulţimi de rezoluţii, 
Dar sufletu-i tot tulburat? 
 
Am înţeles că, deseori, 
Chiar dacă-i greu să recunoașteţi,  
Vinovăţia este-n voi, 
Că nu vă duceţi amândoi  
La tronul Harului în zori. 
 
În alte zile de-ncercare, 
Când sunteţi sfinţi, n-aveţi păcat, 
Domnul vă dă experienţă, 
C-atunci când vine vreo urgenţă, 
Să legaţi rana care doare. 
 
Vreţi să fiţi mai apropiaţi  
Vreţi înţelegere mai bună? 
Atunci veniţi în umilinţă, 
Să cerem har cu stăruinţă 
Și pentru noi, și pentru fraţi. 

 

                                  Viorel Iuga 


