
 

  

 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 

  ... micuțele Daria Dume, Hanna Guia, Amina Coștoi, Mayra Victoria Onaga, 
care au fost aduse la binecuvântare în luna aprilie. Fie ca rugăciunea rostită în 
dreptul lor să aibă ecouri veșnice și ele să rămână mereu sub călăuzirea Tatălui. 
 

 ... o nouă ocazie de-a sta la Masa Lui. Slavă Domnului pentru dragostea cu care 
ne cercetează și ne adună în jurul Mesei Lui, oferindu-Se nouă! 
 

 ... conferința de familii care a avut loc luna trecută în biserica noastră. 
Domnul să fie mărit pentru învățătura și părtășia de care familiile și viitoarele familii 
au avut parte la acest eveniment, și tot El să răsplătească toate eforturile celor 
implicați.  
 

"Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în 
Hristos şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui."    

(2 Corinteni 2:14) 

 

Să-I mulțumim Domnului 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  

Domnul este milostiv  

şi plin de îndurare, 

 îndelung răbdător  

şi plin de bunătate.  

 
Psalmii 145:8 

 

  

„Dar Isus a scos un strigăt tare şi Şi-a dat 
duhul. Perdeaua dinăuntrul Tempului s-a rupt în două 

de sus până jos.” (Marcu 15:37-38) 

Perdeaua Templului 

 T emplul din Ierusalim era în vechime locașul sfânt al evreilor,     

loc în care zilnic erau aduse jertfele de animale pentru iertarea 

păcatelor. Perdeaua despărțea Locul Sfânt de Locul Preasfânt, iar omului 

de rând nu îi era permis accesul dincolo de această limită. El era 

despărțit de Dumnezeu din cauza păcatului, având ca intermediar pe 

marele preot. 

 Acesta intra o dată pe an în Sfânta Sfintelor, aducând o jertfă de 

ispășire pentru popor (Evrei 9:7). Însă a venit vremea ca Marele Preot, 

Isus Hristos, să intre o dată pentru totdeauna în Locul Preasfânt, nu cu 

sânge de țapi și de viței, ci cu propriul Lui sânge, obținând astfel o 

răscumpărare veșnică (Evrei 9:12). 

 Jertfa păcatului nostru a fost adusă de către Isus prin moartea Sa pe 

cruce, ruperea perdelei marcând un nou început pentru întreaga omenire. 

A fost momentul răscumpărării, dându-ne libertatea de a intra în prezen-

ța lui Dumnezeu fără a avea nevoie de un intermediar. Ce mare har!   
            (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, 6 mai - David Pantea, Lăcrimioara Mateaş, Lidia Mihalaş, Patrick Marcu 
Luni, 7 mai - Daniel Bogdan, Maria Marchiş, Marius Briscan,  
   Rebeca Berinde, Sabina Iovan, Simina Dume  
Miercuri, 9 mai - Denisa Petcu, Eduard Scoruş, Naomi Mureşan  
Joi, 10 mai - Denisa Bej, Estera Giuchici,  
    Mircea Pielmuşi, Salome Brehuescu  
Vineri, 11 mai - Alexandra Mureşan, Georgiana Brata  
Sâmbătă, 12 mai - Alina Gabor, Camelia Tihai, Cristian Florin Ban,  
    Niculina Alexandru, Ştefan Bardac  

 
 "Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul!"     

(Ieremia 17:7) 

Uniți în rugăciune pentru departamentele de slujire 

Departamentul de Familii 

Î 
ntr-o vreme în care mulţi oameni dispreţuiesc familia ori încearcă să o redefinească, 
ne dorim ca în familiile noastre să fie lumina lui Dumnezeu. Soţi şi soţii cu frică de 

Dumnezeu, copii care cresc în Domnul, familii puternice care trăiesc în unitate, familii 
slujitoare - asta ne dorim pentru casele noastre şi pentru biserica noastră!  

Astăzi, ne rugăm în mod special pentru toate familiile bisericii Poarta Cerului şi pentru 
toţi cei care slujesc în departamentul familiilor. În acest departament aflat în plină 
ascensiune, lucrarea cu familiile este o manifestare firească a multor familii care doresc să se 
implice activ în învăţătura din Cuvânt și în împărtăşirea experienţelor personale, cu  scopul 
de a se încuraja şi de a se susţine reciproc, dar mai ales în scopul lărgirii Împărăţiei lui 
Dumnezeu, prin exemplul personal din familie. 

Liderul acestui departament este fr. diacon Raul Damean, care a preluat coordo-
narea acestei lucrări în urmă cu câţiva ani. Din echipa de organizare, fac parte un număr 
de 9 familii care în ultimii ani, cu ajutorul Domnului, s-au întâlnit săptămânal. În cadrul 
acestor întâlniri, ei au stabilit obiective clare pentru acest departament, atât pe termen scurt, 
cât şi mediu şi lung. În primul rând, se urmăreşte relaţionarea şi apropierea între familiile 
din biserică, astfel că, în fiecare lună se organizează întâlniri ale familiştilor, cu o 
participare din ce în ce mai numeroasă în ultimul timp. Totodată, în fiecare an, se 
organizează câteva conferinţe pe teme, nevoi şi învăţături specifice vieţii de familie, la 
care sunt invitaţi diferiţi pastori.  

Pe lângă părtăşie şi învăţătură, cei din departamentul familiilor duc Evanghelia dincolo 
de zidurile bisericii, printr-o slujire practică. Ei au pornit un proiect de renovare a trei băi 
în Maternitatea Odobescu şi astăzi sunt mulţumitori Domnului că a trimis resursele necesare 
pentru renovarea completă a trei saloane, dotarea cu minifrigidere şi pregătirea de pachete cu 
lucruri necesare proaspetelor mămici. Ei duc mămicilor şi hrană spirituală, astfel că s-au 
stabilit echipe de voluntare care vizitează periodic mămicile, le încurajează şi se roagă 
împreună cu ele. Acest proiect este o binecuvântare atât pentru mămicile de la Maternitatea 
Odobescu, cât şi pentru cei care s-au implicat. Familiile s-au cunoscut mai bine, s-au 
apropiat şi s-au întărit în Domnul! 

Ne rugăm ca Dumnezeu să răsplătească fiecăruia pentru implicare şi să călăuzească în 
continuare acest departament! Totodată, ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze fiecare 
familie din biserica Poarta Cerului, El să lase multă unitate, dragoste şi înţelegere în fiecare 
familie, iar toţi împreună să fim în acelaşi gând, formând o biserică unită, lucrând pentru 
gloria şi slava lui Dumnezeu, oriunde ne-am afla!  L. G. 
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(continuare din prima pagină) 

 

 Ruperea perdelei s-a produs în 

momentul morții lui Isus, când 

Tatăl S-a mutat din acel loc, 

hotărând să nu rămână într-un 

templu contruit de mâini omenești. 

Un moment istoric, dar totodată 

foarte important, prin această jertfă 

avem și noi dreptul să intrăm în 

Locul Preasfânt în prezența 

Marelui Creator, sfârșindu-se cu 

vechiul legământ. 

 Perdeaua Îl simbolizează pe 

Însuși Isus, fiind singura Cale de 

acces către Dumnezeu, El spunând: 

„Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. 

Nimeni nu vine la  Ta tăl  decât  

prin  Mine .” (Ioan 14:6) 

 Templul este acum ființa ta! 

Lasă ca jertfa de pe cruce să 

producă o cale de acces între tine și 

Dumnezeu, nu permite ca păcatul 

să te despartă de El, ci adu-l la 

crucea lui Hristos! 

 Îndrăznește și intră în 

prezența lui Dumnezeu, nu vei 

regreta! „Să ne apropiem, dar, cu 

deplină încredere de scaunul 

harului ca să căpătăm îndurare şi 

să găsim har, pentru ca să fim 

ajutaţi la vreme de ne-

voie.” (Evrei 4:16).  
 

    Naomi Cărăbaș  
       - www.partascuhristos.com 

 REÎNTÂLNIRE cu Isus.  

 Când Isus a instituit Cina, le-a zis 
ucenicilor: „Am dorit mult să mănânc Paștele cu 
voi.”  (Luca 22:15). Cu siguranță, Domnul Isus 
este prezent cu Biserica Lui la Cină.  
 Dacă ne apropiem de Cină având principiile 
care ne-au fost lăsate în Biblie, atunci participăm 
la o reîntâlnire cu Isus; o întâlnire reală și 
folositoare cu Dumnezeu.  
 

 REVIGORARE a vieții spirituale.  

 Trupul Domnului reprezintă viață spirituală, 
pâine pentru sufletul nostru, care este flămând și 
însetat după Dumnezeu.  
 Revigorarea are de-a face cu relaționarea 
noastră prin credință la Isus. Întâlnirea cu El este 
înviorătoare, eliberatorare și motivatoare. Este 
ca o oază de verdeață în mijlocul deșertului, ca o 
resursă inepuizabilă, care este redescoperită.  
   

 REDEDICARE personală  

 Când stăm cu Isus față în față și realizăm 
cât de mult a făcut El pentru noi, nu putem decât 
să ne rededicăm viața Lui și lucrării Sale.  
 Toți cei ce stau la Cină au spus „Da” lui Isus 
și au spus „Da” chemării Sale. Avem o zi pe lună 
în care ne putem cerceta mai special și putem să 
ne dedicăm încă o dată lui Dumnezeu, pentru a-I 
fi credincioși. Aceasta este o oportunitate de a 
ne dedica Lui pentru a sta în spărtură.  
 Lumea nu a văzut încă ce poate face 
Dumnezeu cu un om dedicat Lui în întregime. 
Este timpul reînnoirii legământului cu Dumnezeu, 
a refacerii legăturii tale cu Cerul și cu  
Dumnezeu, prin jertfa Fiului Său.  
           Raul Pescaru         

 - www.resursecrestine.ro  

Beneficiile participării 
la Cina Domnului 


