
 

  

 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  

 ... echipa buletinului duminical al bisericii noastre. Domnul să vegheze în continuare 
asupra întregii echipe, să o inspire, și fie ca subiectele abordate în buletin să fie ziditoare și de 
un real folos tuturor celor care Îl caută pe Domnul din toată inima lor și să aducă, de 
asemenea, mângâiere celor care au nevoie de ea; nu în ultimul rând, fie ca buletinul duminical 
să-L onoreze întotdeauna pe Dumnezeu. 

 ... cei care s-au îndepărtat de Domnul. Fie ca toți cei care, din anumite motive sau 
experiențe, au decis să se îndepărteze de Domnul, să se reîntoarcă la El, iar noi să-i reprimim 
cu toată dragostea cu care ne înconjoară și pe noi, zilnic, Tatăl Ceresc și să-i purtăm mereu în 
rugăciune. 

"Aruncă-ţi pâinea pe ape şi, după multă vreme, o vei găsi iarăşi!"  (Eclesiastul 11:1)  

 

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 
 

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 Îmi slujeşte cineva,  

să Mă urmeze; şi unde sunt Eu, 

acolo va fi şi slujitorul Meu.   
 

Ioan 12:26a 
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„Eben-Ezer: până aici Domnul ne-a ajutat!”  

(1 Samuel 7:12b) 

600 de săptămâni... 

 M ai ții minte unde erai în urmă cu 600 de săptămâni? Aceasta vine aproximativ 
acum 11 ani şi jumătate. Eu eram un copil, aveam vreo 10-11 ani, iar viața mea s

-a schimbat enorm în toți acești ani. Cred că mulți vă gândiți că e o perioadă destul de lungă 
de timp și probabil, pentru fiecare, în acești 11 ani şi jumătate s-au petrecut multe 
evenimente. 
 Dragul meu cititor, buletinul duminical, ceea ce ții acum în mână, a luat naștere acum 
600 de săptămâni. Buletinul nostru a crescut și azi aniversăm 11 ani şi jumătate de când 
Domnul a binecuvântat biserica noastră prin această lucrare.  
 Ca și colectiv de redacție, putem afirma: „Eben-Ezer: până aici Domnul ne-a 
ajutat!” (1 Samuel 7:12b). Venim cu mulțumire înaintea Domnului și cu multă recunoștință 
pentru purtarea de grijă arătată față de această lucrare și pentru că a vegheat asupra fiecărui 
număr. Ne bucurăm că buletinul e accesibil pe site-ul bisericii, devoționalele se găsesc și pe 
pagina de Facebook și de câteva luni, eseurile de pe prima pagină apar pe rețeaua de 
socializare Instagram. Suntem recunoscători că Domnul folosește noile spații media pentru a 
răspândi Cuvântul și astfel, buletinul trece de „zidurile” bisericii, ajungând la multe suflete 
care au nevoie de hrană spirituală. 
 Personal, am trecut de la a răsfoi buletinul, la a-l citi temeinic și a medita asupra lui, 
apoi am ajuns să scriu și, de câțiva ani, mă ocup de aspectul lui săptămânal și de prelucrarea 
textului, adică de designul grafic și de poza cu verset de pe ultima pagină. Totuși, munca mea 
nu ar fi posibilă fără implicarea celorlalți membri: cei care redactează rubricile, cei care 
corectează textul, cei care caută materiale şi fotografii, cei care asigură tipărirea, transportul 
de la tipar la biserică, dar și colaboratorii care scriu eseuri tematice.     (continuare în pag. 3) 
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Departamentul de Școală Duminicală 

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

Duminică, 18 febr. - Andrada Balaj-Todorescu, Ionela Roşu, Iulia Gherasim, 
   Lidia Cercelaru, Mateo Avram, Timeea Goagără  
Luni, 19 febr. - David Surugiu, Debora Loghin, Elena Bogdan  
Marți, 20 febr. - Anton Urs, Bianca Antal, Dorel Pantea, Maria Guler  
Miercuri, 21 febr. - Emanuel Stoica, Iasmin Ianici  
Joi, 22 febr. - Lois Ursan  
Vineri, 23 febr. - Denis Ursan, Samuel Pap  
Sâmbătă, 24 febr. - Aaron Stupar, Georgeta Anechitei, Liviu Petrovici, Maria Niculai  
  

"Toţi cei ce Te caută să se veselească şi să se bucure în Tine! Cei ce iubesc mântuirea Ta să zică 
neîncetat: ‘Preamărit să fie Dumnezeu!’" (Psalmii 70:4) 

Uniți în rugăciune pentru departamentele de slujire 

 D umnezeu ne-a chemat pe toţi să Îl slujim, iar un mod plăcut de a sluji în cadrul 
Trupului lui Cristos este lucrarea cu copiii. Astăzi, dorim să-I mulţumim 

Domnului pentru numărul frumos de fraţi şi surori din biserica noastră, care au ales să se 
închine Domnului, slujind în cadrul școlii duminicale.   
 De-a lungul anilor, școala duminicală a progresat. Copiii au fost organizaţi pe grupe, 
învățătorii au participat la cursuri, seminarii, conferințe cu acest specific. Copiii care 
frecventează cursurile se pot bucura de tabere, excursii și alte activități recreative, precum şi 
de diverse acţiuni de slujire desfășurate atât în biserică, cât şi în afara ei, ei fiind astfel 
încurajaţi de mici în practicarea slujirii. Copiii se mai bucură şi de micile gustări primite din 
partea bisericii, iar în perioada Crăciunului de mult aşteptatele cadouri oferite de biserica 
noastră.  
 În departamentul de școală duminicală există în prezent 7 grupe de copii şi liceeni. 
Sunt 46 de învățători şi persoane care îi ajută pe învăţători, majoritatea fiind surori. Despre 
slujirea celor implicaţi, fratele Avram Sabou, coordonatorul acestui departament, ne-a 
mărturisit: “Suntem onorați să slujim ,,bisericuța copiilor”, oricare ar fi vârsta lor și ne 
dorim ca Dumnezeu Însuși să fie mulțumit de slujirea noastră! Considerăm că implicarea 
noastră este o investiție pentru eternitate în oamenii de care se va folosi Dumnezeu. Suntem 
conștienți de provocările pe care le avem ca părinți, cei care suntem, dar, în mod special, ca 
învățători biblici, de a face tot ceea ce putem, pentru a-i conduce pe copii la Domnul 
Hristos. Acesta este motivul principal pentru care există și în biserica noastră școala 
duminicală! Al doilea motiv pentru care existăm este să-i învățăm pe copii Cuvântul lui 
Dumnezeu, astfel încât, la absolvirea școlii duminicale, ei să aibă o bază bună, atât 
spirituală, cât şi morală, pentru a deveni într-o bună zi, oameni maturi în Hristos.”                                                                                                                                    
 Ne rugăm pentru slujitorii din acest departament şi aducem înaintea Domnului motivul 
lor specific de rugăciune: “Ne dorim să fim ,,credincioșii învățători” care slujesc copiilor 
bisericii, în așa fel încât să-I placă Domnului nostru. Rugăciunea noastră fierbinte este ca și 
copiii bisericii noastre să ajungă să îndrăgească Cuvântul Domnului și să-L iubescă pe 
Mântuitorul nostru.” 
 Fie ca Dumnezeu să reverse din binecuvântările Sale peste toţi cei implicaţi şi să le dea 
mult har în slujire, iar prin intermediul activităţilor şi a lecţiilor predate, cei mici să fie 
motivaţi să învețe Biblia şi să o iubească, iar viaţa lor să fie schimbată de Duhul Sfânt!  
                L. G. 
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(continuare din prima pagină) 
  

 Mă bucur că, prin harul 

Domnului, pot lucra alături de o 

echipă dedicată! „Munca din 

spate” m-a făcut să apreciez mai 

mult binecuvântări le  lui 

Dumnezeu și posibilitatea de a 

sluji bisericii în acest mod, chiar 

dacă nu e ceva vizibil „în față”. 

Sunt mulțumită că există astfel 

de locuri unde ne putem pune 

talanții în negoț și putem fi 

folositori în acest mod. 

 Ca echipă, ne dorim ca tot 

ceea ce apare în buletin să fie 

după Cuvântul Domnului, să 

publicăm doar materiale curate, 

hrană bună pentru suflete, texte 

împuternicite de Duhul Sfânt. 

Vrem ca lumina harului să 

înflorească prin cuvinte, iar 

sufletele care citesc buletinul să 

fie „udate” mereu cu untdelemn 

proaspăt, de Sus.  

 Fie ca Domnul să poarte de 

grijă în continuare lucrării 

acesteia și ne rugăm Lui ca tot 

ceea ce ajunge în mâinile voastre 

duminică dimineața să vă fie 

folositor!  A. P. 

 

Buletinul duminical 
de-a lungul timpului... 
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