
 

  

 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. 

T
im

iş
o
a
ra

 —
 s

tr
. 

B
a

n
u

l 
M

ă
ră

c
in

e
, 

n
r.

2
5
  
 

 t
el

. 
0

2
5

6
-4

7
2

0
0

2
 

  

     ATENŢIE 

 ... pastorii bisericii noastre. Domnul să-i ajute să 

vestească în continuare Cuvântul Lui cu îndrăzneală și 

înțelepciune, să-i protejeze atât pe ei, cât și familiile lor, 

de uneltirile celui rău și să poată să rămână pentru noi 

toți un exemplu de integritate, slujire și dragoste.  
 ... o inimă în slujba Domnului. Să ne punem 

încrederea deplină în Domnul și să facem tot ceea ce ne 

stă în putință să ne și punem la dispoziția Lui în 

totalitate, răspândind Harul!  

 
 „Aruncă-ţi pâinea pe ape şi, după multă vreme, o vei găsi 

iarăşi!” (Eclesiastul 11:1) 

Să ne rugăm pentru...  
  
 

Sâmbătă, 24 martie 2018, 

în biserica noastră va avea 

loc Conferința „Salvat 
pentru a sluji”, 

organizată de misiunea 

Nihil Sine Deo. 
Programul este compus din 

două părți, între orele    

10-12:30 și 18-20. 

 
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 

Anunț 

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 

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  

Temeţi-vă de Domnul şi 

 slujiţi-I 
 cu scumpătate şi credincioşie...  

 

Iosua 24:14a 
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„Domnul S-a uitat la el şi a zis: Du-te cu 
puterea aceasta pe care o ai! Oare nu te trimit 

Eu?” (Judecători 6:14) 

Acolo unde te-a semănat Dumnezeu,  
trebuie să înflorești! 

 E xact acolo unde ești, Dumnezeu vrea să te folosească. La început, 
poate că nu vei ști exact în ce mod, însă trebuie să ai ochii larg 

deschiși și să fii atent/ă la glasul Său. Crezi că ai ajuns „din pură întâmplare” 
într-un anumit loc, printre anumiți oameni? Nicidecum! Totul face parte din 
planul Său! 
 Nu trebuie să ne permitem să admirăm prea mult „peisajul” din jurul 
nostru, fără să facem ceva folositor pentru Împărăție. Oricât am încerca să 
deslușim planurile lui Dumnezeu cu privire la noi, nu vom reuși, iar dacă le-am 
afla, nu le-am înțelege așa cum trebuie. 
 Vrei să te lași folosit de Dumnezeu? Pregătește-te și lasă-te surprins! 
Poate că ai ajuns într-o circumstanță diferită, în care nu te-ai fi așteptat să fii. 
Persoane noi sau o lucrare cu totul nouă, în care nu te-ai fi văzut vreodată. Toate 
sunt hotărâte și îngăduite de El. Dumnezeu vrea să Îi dai slavă și să te lași folosit 
la potențial maxim, exact acolo. Lasă-te călăuzit de Duhul Sfânt și încurajează-i 
pe cei din jur! El ți-a dat și îți va da resursele necesare. Îndrăznește să pășești! 
Dumnezeu îți spune, cum i-a spus și lui Ghedeon în Judecători 6: „Du-te cu 
puterea aceasta pe care o ai!”  (continuare în pag. 3) 
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Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care                   
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Duminică, 18 martie - Beatrice Rogojină, Beniamin Veveriţă, Darius Iana,  
  Emilia Câmpan, Lavinia Pană, Maria Hegyi, Ofelia Dancea 
Luni, 19 martie - Aurelian Dedan, David Martin  
Marți, 20 martie - Alexandru Cătău, Ana-Maria Avram, Gabriela Dejeu,  
   Livius Boartăş, Ştefania Buta  
Miercuri, 21 martie - Oana Tomoiagă  
Joi, 22 martie - Alexandra Melen, Daniela Benga, Simona Blidar, Valeria Gîscă  
Vineri, 23 martie - Denisa Ilaş, Sorin Onică  
Sâmbătă, 24 martie - Florica Cioră, Mariana Jura, Nicoleta Beres, Ovidiu Lupescu  
 

 "Iubiţi dar pe Domnul, toţi cei iubiţi de El.” (Psalmii 31:23a) 

Uniți în rugăciune pentru departamentele de slujire 

Departamentul de Caritate 

D umnezeu nu încetează să ne iubească şi să se îngrijească de noi, dăruindu-ne zilnic din 
resursele Sale inepuizabile, iar noi nu putem deveni asemenea Lui, decât dacă ne 

angajăm în aceeaşi lucrare de dăruire a ceea ce primim de la El şi de slujire. Un grup de fraţi şi   
surori din biserica noastră a înţeles acest lucru şi s-a pus la dispoziţia Domnului, slujind în cadrul 
departamentului de caritate, departament coordonat de următorii fraţi: Viorel Ciurcanu, 
Adrian Criste, Avram Sabou şi Teo Alăzăroae. 

Astăzi, dorim să-I mulţumim Domnului pentru toţi cei care activează în acest departament, 
fie că sunt implicaţi direct, fie că dăruiesc din resursele lor. Cu ajutorul lui Dumnezeu şi motivaţi 
de dragostea Lui pentru ei, prin generozitatea lor, aceşti fraţi plini de compasiune și bunătate 
pentru cei aflați în nevoie, au făcut posibile multe din acţiunile caritabile. 

În departamentul de caritate și misiune “Nihil Sine Deo”, sunt desfăşurate mai multe 
proiecte dedicate celor aflați în nevoie, atât din cadrul bisericii noastre, cât și din societatea din 
care facem parte. 

Un proiect constant este slujirea oamenilor străzii, proiect care se realizează în fiecare 
duminică, prin împlicarea mai multor echipe care pregătesc o masă caldă în bucătăria bisericii. 
Mâncarea este dusă şi servită oamenilor străzii, iar imediat după servirea mesei, oamenilor fără 
adăpost li se vorbește despre Dumnezeu, în parcarea gării din Timișoara, în cadrul unui scurt 
program de evanghelizare. Legat de acest proiect, viziunea pe termen lung a departamentului este 
construirea unui azil care să fie „o casă pentru cei fără adăpost”.  

Un alt proiect local este ajutorarea familiilor nevoiașe și cu mulți copii, situaţii des 
întâlnite și rezolvate cu ajutorul Domnului, prin oameni care au inimă mare și au dăruit. Pe plan 
național, o dată pe an, acest departament desfăşoară o acțiune de ajutorare cu alimente, 
îmbrăcăminte și ajutor financiar în zone defavorizate din țară. Având în vedere realizarea mai 
multor proiecte de evanghelizare şi misiune cu deschidere către societatea în care trăim, acest 
departament s-a constituit ca o asociație non-profit a bisericii locale, sub numele de Nihil Sine 
Deo (“Nimic fară Dumnezeu”).  

Acest departament caută noi slujitori, aşa cum am aflat de la echipa de organizare: 
“Dorința lui Dumnezeu este ca noi să fim o binecuvântare pentru cei aflați în situații dificile,  
prin tot ceea ce putem face pentru ei. Pentru a motiva credincioșii bisericii să se implice în 
slujire, departamentul de caritate şi misiune organizează în data de 24 martie, Conferința 
„Salvat pentru a sluji”, la care sunt așteptați toți cei care vor să se edifice în vederea slujirii.” 

Să ne rugăm pentru fraţii şi surorile care au ieşit din zona lor de confort şi duminică de 
duminică, slujesc oamenilor străzii. Cerem Domnului să se îndure de aceştia şi, mai mult decât 
hrana materială, oamenii nevoiaşi să fie flămânzi după hrană spirituală. Totodată, îi susţinem în 
rugăciune pe cei din echipa de organizare şi cerem ca El să le binecuvânteze viziunea de a 
construi „o casă pentru cei fără adăpost”. Dumnezeu să ridice noi oameni dornici să slujească 
prin rugăciune, susţinere materială şi financiară, iar prin toate, El să fie glorificat!  L. G.  
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GÂNDURI 
(continuare din prima pagină) 

 

 Nu știu despre tine, cititorule, unde    

te-a pus Dumnezeu, în ce țară, oraș sau 

lângă ce oameni te-a așezat. Însă știu că 

nimic nu e la întâmplare. În banca 

facultății, între colegii tăi, care poate nu te 

cunosc prea bine, acolo Dumnezeu privește 

cu drag înspre tine, să vadă ce dorești să 

faci pentru El. Nu degeaba a investit atât de 

mult în tine! El ți-a dat daruri și este dornic 

să te vadă cum le folosești! 

 Mulțumește-I Domnului pentru locul 

în care te-a pus, poate pentru o perioadă de 

timp, și ascultă-L când îți călăuzește pașii 

în afara locului tău de confort, poate chiar 

în afara cercului tău de prieteni. 

 Lasă-te surprins de ceea ce poate face 

El, când alegi să te lași în mâna Lui și să 

pășești prin credință! 

 El poate face lucruri deosebite prin 

tine, dacă vrei să fii un vas al Lui. Și de ce 

nu ai vrea să crești mai mult în viața de 

credință, să Îl cunoști într-un mod mai 

profund? Vei fi umplut de Duhul Său și vei 

fi martor/ă la minunile mărețului nostru 

Dumnezeu! Deci, ce mai stai? Poți răspândi 

parfumul de Cer, oriunde te-ai afla! 
    

     Lidia-Gabriela Andrei 
                     - www.partascuhristos.com 

 
 

Împrimăvărează-ți sufletul în 

slujire și părtășie, ca să-ți 

miroasă frumos sufletul  

în cer.  
 

Sanda Tulics 

 

 

Frumusețea omului născut 

din Dumnezeu este smerenia 

şi slujirea altora.  
 

Anonim  

 

 

Dumnezeu este proslăvit doar 

prin slujirea care rodește 

pentru Împărăția Sa.  
 

Ioan Hapca 

 

 

Cel chemat de Domnul în 

slujire nu rămâne 

neconfirmat, neechipat și 

neajutat de El.  
 

Anonim 

 

 

Toată avuția lumii și toate 

realizările ei vor pieri odată; 

dar slujirea ta, după voia lui 

Dumnezeu, rămâne în veac.  
 

Ioan Hapca 
 
 

(www.resursecrestine.ro) 


