
 

  

 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
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     ATENŢIE 

 ... familiile noastre. Fie ca Domnul să păzească toate familiile de 
orice lucru care ar putea distruge armonia, dragostea și unitatea pe care 
El le-a gândit în cadrul lor și să fie o reală lumină pentru toți cei din jur. 

 ... aplicarea Scripturii în viețile noastre. Domnul să ne ajute să 
putem să și aplicăm zilnic tot ceea ce am învățat din Cuvânt, fiind pe 
deplin convinși că de la El primim cele mai bune sfaturi. 

"Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri."  
(Iacov 1:22) 

Să ne rugăm pentru... 

 
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 

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  

 Căci Domnul Dumnezeu este un 
soare şi un scut, Domnul dă 

îndurare şi slavă, şi nu lipseşte de 
niciun bine pe cei ce duc o viaţă 

fără prihană.  
Psalmii 84:11 

 

  

„Cât despre mine, eu şi casa mea vom 
sluji Domnului.”  (Iosua 24:15b) 

Ce au în comun familia și Biserica? 

 În  această lume plină de păcat, de nelegiuire, răutăți, lucruri care tulbură 
privirile oamenilor cu frică de Dumnezeu, există totuși prezente două 

instituții lăsate de Dumnezeu, prin care este reflectată lumina Lui: familia și 
biserica. Atât prin familie, cât și prin biserică, Dumnezeu Își exprimă voia, prezența 
și lumina. În mijlocul acestui veac, în mijlocul acestei lumi, biserica și familia sunt 
chemate să strălucească spre slava Sa. Dumnezeu este atât de partea familiei, cât și 
de partea bisericii și le binecuvântează, pentru că ele sunt parte a lucrării Sale.   
  Atât familia, cât și biserica sunt de origine divină. Dumnezeu 
binecuvântează familia și biserica, El este de partea lor și acestea trebuie puse 
împreună - familia trebuie adusă la biserică și biserica trebuie dusă în familie. 
Familia trebuie să fie adusă în biserică, adică trebuie să fim prezenți la părtășiile din 
Casa Domnului și să slujim lui Dumnezeu împreună. Iar apoi, atmosfera pe care am 
găsit-o în biserică, învățătura pe care am primit-o, dorul după Dumnezeu, dorința 
după rugăciune și după Cuvânt să le luăm și să le ducem în casele noastre.   
  Atât familia cât și biserica au un dușman comun. Cuvântul lui Dumnezeu 
ne arată că vrăjmașul sufletelor noastre este balaurul cel vechi, diavolul, despre care 
ni se spune că este ispititorul și că ne pârăște zi și noapte înaintea lui Dumnezeu, 
vrând pierzarea noastră. El creează tot felul de circumstanțe și de presiuni, atât 
împotriva bisericii, cât și împotriva familiei, căutând să le afecteze.            
              (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, 22 aprilie - Abigail Iacob, Ionuţ Jurca, Mădălin Surugiu, Maria Szűcs, 
   Narcis Gherasim, Rebecca Rudan 
Luni, 23 aprilie - Lidia Gândilă, Viorica Ursu  
Marți, 24 aprilie -  Emanuel Fărcuţ, Eugenia Gheleşel, Matei Dejeu,  
    Timotei Dejeu, Valentin Verzea  
Miercuri, 25 aprilie - Corina Răţoi, Cristian Ciobanu, Samuel Cuc  
Joi, 26 aprilie - Daniela Moza, Darius Ţiţaş, Adrian Manofu, Ioan Bortoş  
Vineri, 27 aprilie - Anne Papană, Daniela Stoica, Emanuela Rogojina, Florin Oltean  
Sâmbătă, 28 aprilie - David Goanţă, Emanuel Buzatu, Georgeta Bela  
 
 "Ferice de tine, Israele! Cine este ca tine, Un popor mântuit de Domnul, Scutul care îţi dă ajutor Şi 

sabia care te face slăvit? Vrăjmaşii tăi vor face pe prietenii înaintea ta,                                                         
Şi tu vei călca peste înălţimile lor." (Deuteronomul 33:29) 

Uniți în rugăciune pentru departamentele de slujire 

Departamentul de Tineret - Grupele de Misiune 

M isiunea noastră fundamentală, ca şi creştini, este de a propovădui 
Evanghelia, de a face ucenici din toate neamurile şi de a-i învăţa să 

păzească învăţătura sănătoasă (Matei 28:19). Echipele de misiune din cadrul 
departamentului de tineret îşi propun să se implice în acest vast şi complex 
ogor al Evangheliei. Astfel, un grup de tineri s-a pus la dispoziţia Domnului şi a 
ales să slujească, ajutând bisericile în nevoie, oferind suport celor care sunt în 
impas şi sprijinind comunităţile mici din localităţile apropiate oraşului nostru. 

Principalele obiective ale acestei lucrări sunt: implicarea în bisericile 
care au nevoie de slujitori şi echiparea pentru slujire a tinerilor care 
activează în grupele de misiune. Prin studierea Cuvântului, sfinţindu-se şi 
lucrând pentru Dumnezeu, aceşti tineri caută să se dezvolte spiritual mai mult, 
dar şi să împlinească nevoile celor de lângă ei.  

Lucrarea de misiune este coordonată de către o echipă de lideri condusă 
de fratele Ionel Morariu. Ei fac o lucrare excelentă de management a celor 
două echipe şi de echipare a tinerilor care slujesc. Cele două echipe de misiune, 
"Paşi spre cer" şi "Armonia" se întâlnesc regulat pentru repetiţii, seminarii, 
discuţii şi părtăşie. În cadrul acestor întâlniri, grupele pun mare accent pe 
închinare, dezvoltarea relaţiilor, implementarea învăţăturii biblice şi rugăciune.  

Astăzi şi întreaga săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru tinerii care au 
ales să se închine Domnului slujind în echipele de misiune de la Tineret. 
Mulţumim Domnului pentru ei şi ne rugăm specific pentru dorinţele lor, aşa 
cum le-am aflat de la fratele Dan Pancescu, lider de grup: “Noi ne dorim ca 
Domnul să ne călăuzească să fim mereu uniţi, relevanţi în slujire, să putem să 
vestim Evanghelia în mod eficient şi să slujim la un nivel cât mai înalt, cu un cât 
mai mare devotament. Ne rugăm ca slujirea noastră să aibă impact asupra 
oamenilor pe care îi întâlnim, Domnul să schimbe vieţi şi Evanghelia să facă un 
nou şi important pas spre "marginile Pământului". ”  L. G. 

 

  

www.poartacerului.ro 

 
 

(continuare din prima pagină) 
 

 Cu toate că ambele au un dușman comun, 
au și un Apărător comun - pe Domnul 
Dumnezeu, Cel care a zidit, are ultimul cuvânt 
și a căruia este toată puterea în cer și pe 
pământ. Avem un dușman, dar țineți minte, 
mai mare este Dumnezeu, care a pus în 
biserica Lui și în familiile noastre prezența, 
puterea și Cuvântul Lui, prin care, și în 
Numele căruia suntem biruitori.  

 Familia și biserica trebuie să stea în 
unitate. Trebuie să stea împreună înaintea lui 
Dumnezeu, pentru că El lucrează în unitate 
(Matei 18:19). Despre Iosua citim în Cuvântul 
lui Dumnezeu în capitolul 24:15: „Cât despre 
mine, eu și casa mea vom sluji Domnului”. 
Iosua a făcut o declarație care l-a implicat pe 
el și familia lui. Îi îndemn pe părinți – pe tați – 
să ia acest cuvânt, și să facă din el declarația 
casei lor.   
  Familia și biserica trebuie să fie 
întărite înaintea lui Dumnezeu prin puterea 
unui legământ. Am făcut Domnului 
promisiuni solemne când ne-am botezat în 
apă. Ne aducem aminte de aceste promisiuni; 
le întărim, reactivăm, reafirmăm și le înnoim 
mereu și mereu. Când  este vorba de familie, 
aceasta trebuie să înnoiască legământul cu 
credincioșie. Altarul familiei, rugăciunea din 
casă, învățătura, păzirea legii lui Dumnezeu, 
aducerea familiei în prezența Sa, cultivarea a 
tot ceea ce înseamnă duhovnicesc în casele 
noastre – toate acestea sunt lucruri care 
trebuie să aprindă și să aducă lumina lui 
Dumnezeu. 
     adaptare după Nelu Brie  
        - www.rodiagnusdei.wordpress.com   

„Fiecare din voi să se uite nu la 
foloasele lui, ci şi la foloasele 

altora.” - Filipeni 2:4 
 

 1) Încurajează! Barnaba a 
devenit cunoscut drept un mare 
încurajator, pentru că „... i-a 
îndemnat pe toţi să rămână cu inimă 
hotărâ tă  al ip i ţ i  de Domnul . ”   
(Faptele Apostolilor 11:23). 
 2) Respectă-ţi cuvântul! 
Dacă spui că faci un lucru, fă-l! 
Caracterul se măsoară prin acţiuni, 
nu prin cuvinte, aşa că fii o persoană 
a cărui cuvânt înseamnă ceva. 
 3) Ține-ţi limba în frâu! 
Întotdeauna spune mai puţin decât 
gândeşti. Nu uita: „Nebunul îşi arată 
toată patima, dar înţeleptul o 
stăpâneşte.” (Proverbele 29:11).  
 4)  Fii vesel! Solomon a spus: 
„O inimă veselă înseninează faţa; 
dar când inima este tristă, duhul este 
mâhnit.” (Proverbele 15:13) Nu-ţi 
revărsa problemele şi dezamăgirile 
pe umerii altora, ci du-le înaintea lui 
Dumnezeu, prin rugăciune. 
 5) Manifestă un interes 
autentic! Biblia spune: „Bucuraţi-vă 
cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei 
ce plâng. Aveţi aceleaşi simţăminte 
unii faţă de alţii.” (Romani 12:15,16). 
Poţi face acest lucru doar punându-ţi 
timp deoparte pentru a afla ce se 
întâmplă în lumea lor. 
        www.resursecrestine.ro 

Cinci elemente ale  
relațiilor sănătoase 


