
 

  

 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 

 ... micuțele Daria Dume și Hanna 
Guia, care sunt aduse azi la binecuvântare. 
Fie ca harul și dragostea Tatălui Ceresc să le 
însoțească toată viața, iar ele să-L urmeze 
mereu, aducând multe bucurii celor dragi. 
 

 ... conferința de familii, care va avea 
loc la sfârșitul săptămânii viitoare în biserica 
noastră. Domnul să fie alături de echipa de 
organizare, mesager și de toate familiile și 
viitoarele familii care vor participa și fie ca 
acest eveniment să fie atât spre slava lui 
Dumnezeu, cât și în folosul tuturor 
participanților. 
 

 ... mai multă credință. Fie ca noi toți 
să ne încredem tot mai mult în Dumnezeu, în 
planul Lui pentru noi, să nu ne lăsăm 
descurajați de încercări, ci dimpotrivă, ele să 
ne întărească și să ne mărească credința în 
Domnul. 
 

"Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura 
sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou 
putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine 

udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă."  
(Isaia 58:11) 

Să ne rugăm pentru... 
 

ANUNŢURI 

 
ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

DUMINICĂ:    9-12 Serviciu divin 

    18-20 Serviciu divin 

LUNI:              19-21 Seară de 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 

 

 
 

 

 

 Weekend-ul viitor, în 21-22 aprilie, 
în biserica noastră va avea loc 

conferința pentru familii cu titlul 
„Ales pentru totdeauna”, iar invitat 

va fi fr. pastor Nelu Mureșan.  
Programul conferinței este sâmbătă, 

între orele 15-19 și duminică, în timpul 
serviciilor divine ale bisericii  

(orele 9-12 și 18-20).  
Pentru înscrieri și detalii, contactați 

membrii departamentului de familii sau 
pe fr. Raul Damean (0734539044), lider 

departament familii. 
 

 De mâine, 16 aprilie, vor reîncepe 
întâlnirile de tineret. Tot de mâine, 
în cadrul acestor întâlniri, va începe o 

nouă serie de mesaje cu tema 
“Închinarea autentică”, bazate pe 

cartea Faptele Apostolilor şi 
susţinute de fr. Alex Păduraru, 

lider de tineret. Sunteţi aşteptaţi cu 
drag pentru a învăţa şi practica 

adevărata închinare! 

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  

 

ANUNŢURI 

 

  

„Apoi le-a zis: „Pentru ce sunteţi aşa de 
fricoşi? Tot n-aveţi credinţă?” (Marcu 4:40) 

Credința - cheia spre inima Tatălui 

 În  Biblie, Isus a spus că dorește ca noi sa avem o credință de copil, 

adică a te încrede în El mai presus de orice. O credință care trece 

de sfera naturalului, pentru că nu e natural să te încrezi în El în circumstanțe 

grele și în condiții dificile.  

 Despre Toma s-au spus multe. Poate prea multe. A fost judecat aspru, 

criticat, etichetat ca „necredinciosul” și, drept vorbind, cam așa a fost. 

Sceptic și oarecum mândru; „oarecum”, pentru că dorința sa era să aibă o 

întâlnire personală cu Domnul Isus. Și îmi place că măcar El nu îl judecă, ci i 

se descoperă într-un mod așa de palpabil, de aproape. Toma voia să pună 

mâna în semnele cuielor, să vadă ceva clar, ca să poată crede în Înviere. 

 Într-adevăr, Domnul Isus vrea să ne raportăm la El ca la Tatăl nostru 

ceresc. De fapt, așa și este: noi suntem copiii Lui, răscumpărați și strămutați 

în Împărăția dragostei Lui. Cred că aici e problema noastră, că o dată ce Îl 

primim ca Domn și Mântuitor personal, uităm de dragostea Lui și de bucuria 

care ne-o dă această poziție nouă. Suntem copiii Lui! Care copil nu se 

încrede în părinții săi?                (continuare în pag. 3) 
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       Toma și ceilalți Urăm  
“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care  
îşi serbează                        

ziua de naştere                   
săptămâna viitoare: 

MEDITAȚIE 

 A  fost Toma un sceptic de sistem? Avea acest 
ucenic motive să nu-și creadă colegii? Sau, 

cunoscând bine metehnele omenești, nu cumva era doar realist 
în vremuri tulburi? Prea adesea îl judecăm doar în raport cu 
Isus. Uităm că omul acesta (oricum ar fi fost el), avea totuși o 
bună relație cu ceilalți zece. Într-adevăr, lipsise la arătarea 
precedentă, dar până și această absență nu-l despărțise 
definitiv de ai săi. Continua să frecventeze cercul ucenicilor, 
continua să împărtășească multe dintre temerile acestora. 
 Cred, așadar, că Toma a fost sincer și onest. Nu a 
acceptat să-și clădească credința pe experiențele altora, chiar 
dacă lucrul acesta nu-i va zugrăvi o imaginea prea bună. Mai 
mult, și-a rostit îndoiala în auzul tuturor, fără niciun 
menajament. Cum colegii lui Îl văzuseră pe Hristosul înviat, 
același drept îl avea și el. Și, după cum știm, până și Isus îi 
recunoaște acest drept. Este dreptul ucenicului de-a fi vizitat 
de Mântuitorul, de a-și întări din nou credința. 
 Toma face diferența între mărturia omului și apariția 
Domnului. Toma nu rezonează cu religia, el capitulează 
numai în fața revelației. Nu se formalizează de micile 
incidente de pe traseu, ci-și dorește o destinație sigură și 
definitivă. Exclamația de la urmă – Domnul meu și 
Dumnezeul meu – dovedește încredere și relație. Numai Toma 
și-L asumă pe Hristosul cel înviat în această dimensiune 
personală. Probabil și Maria Magdalena, totuși. Oricum, 
sesizăm percepția colectivă pe care ucenicii o aveau asupra 
arătărilor Domnului. Cu Toma, însă, lucrurile devin mult mai 
specifice, mai personale. 
 Ce înțelegem din toate astea? În primul rând, înțelegem 
că relația cu ucenicii (orizontala) este determinată de relația 
cu Isus (verticala). Ei rămân împreună pentru că împărtășesc 
toți aceeași experiență: a unui Hristos viu. În al doilea rând, 
înțelegem că nimeni nu-L poate cunoaște cu adevărat pe Isus 
doar prin mediere. Experiențele altora pot s-o confirme pe a 
noastră, dar nimic mai mult. În al treilea rând, înțelegem că 
adevărata devoțiune se clădește pe o relație personală cu 

Dumnezeu. Fără această 
realitate, totul devine un 
formalism pur, un ritual 
dubios și înșelător. Să 
rămânem, așadar, în 
cercul ucenicilor, dar 
mereu cu gândul la 
Hristos,  care ne 
primește și ne îndrumă.  
 
      www.coramdeo.ro 

Duminică, 15 aprilie 
Eduard Curea 

Florin Drăghici 
Lidia Cocia  

Luni, 16 aprilie 
Estera Nistor  

Marţi,17 aprilie 
Simona Paşcalău 

Mark Guler 
Viorica Panda  

Miercuri,18 aprilie 
Cornelia Iovanov 

Liliana Bușan 
Mihaela Stănilă 
Narcis Pantea 
Ovidiu Guia 
Sofia Guler 

Renata Balaj Todorescu 
Joi, 19 aprilie 
Daniela Dejeu 

Ildikó Trică  
Vineri, 20 aprilie 

Laura Scoruş 
Lavinia Codreanu 
Nicoleta Cioagă  

Sâmbătă, 21 aprilie  
Adriana Goagără 

Angela Laze  
 

"Domnul să-ţi fie 
desfătarea şi El îţi va da tot 

ce-ţi doreşte inima."        
(Psalmii 37:4) 
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  Gânduri  Ce înseamnă numele copilului meu? 

Cele două fetiţe aduse azi la binecuvântare, se numesc 
Hanna şi Daria. Iată semnificaţia numelor lor: 

 

Hanna - formă a numelui Ana, 
provine din ebraicul “channah” - “har, 
favoare, binecuvântare, îndurare”; în 
sens mai larg, numele Ana înseamnă  

“Dumnezeu s-a îndurat şi mi-a dat un 
copil” sau “Dumnezeu a făcut lumii 
un cadou ”. În Biblie, acest nume a 
fost purtat de mai multe persoane 

israelite; printre ele, se numără şi mama 
lui Samuel, care, fiind stearpă, s-a rugat 
mult pentru un copilaş, iar Dumnezeu  
i-a ascultat ruga; drept mulţumire, Ana 

şi-a închinat copilul Domnului, 
ducându-l să locuiască în Templu încă 

din primii ani ai vieţii.  
 

Daria - formă a 
numelui Darius, nume 
de origine persană cu 
semnificaţia de “cel 
care posedă/deţine 

binele” sau “cel care 
menţine binele” (din 

“Darayavahus” - 
“darayamiy” = a ţine, 
a avea şi “vasuh” = bun, bine). 

 
 

Fiţi binecuvântate mereu, Hanna şi Daria!  
 D. P. 

(continuare din prima pagină) 
 

 Trebuie  să conștientizăm mai mult acest statut nou pe care îl avem prin credința în 

El și să Îl vedem pe Tata așa cum este. Deși știm teoretic că El poate totul, Îl vedem așa 

de mic. Credem în El ca Toma, pentru că vrem sa ne bizuim puțin și pe rațiunea noastră. 

Am învățat că Dumnezeu e așa de mare, încât cu toată rațiunea noastră, planurile fără El 

cad. Noi cădem, când nu ne ținem de 

El.  

 Haideți să ne încredem în 

Dumnezeu mai mult, în Dumnezeul 

miracolelor, Singurul care poate face 

minuni! Să fim copiii Săi, care se 

încred în Tatăl ceresc până la capăt, 

indiferent de circumstanțe. Domnul 

să ne ajute!  A. P. 

▲ Hanna Guia 

▲ Daria Dume 

Credința înseamnă a crede 

anticipat în ceva ce pare 

logic doar privit de la sfârșit 

spre început. 
 

Philip Yancey  

 
 

Nu cunosc calea pe care mă 

conduce El, dar cunosc 

Călăuza. De ce să mă                

mai tem?  
 

Marin Luther 

 
 

Cred în Dumnezeu tot așa 

cum cred în răsăritul de 

soare. Nu pentru ca Îl văd, ci 

pentru că văd tot ce atinge. 
 

C. S. Lewis  

 
 

 Nu-ți fie teamă să-ți 

încredințezi viitorul pe care 

nu-l cunoști unui Dumnezeu 

pe care-L cunoști. 
 

Corrie Ten Boom 
 


