
 

  

 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 

   
 ... toate departamentele bisericii noastre. Fie ca Domnul să călăuzească în 

continuare toate departamentele, să dea putere și înțelepciune liderilor, astfel încât 

toată lucrarea pe care o fac să fie spre slava Lui și zidirea oamenilor. 

 

 ... cei deznădăjduiți. Cel Preaînalt să se atingă de sufletele deznădăjduite, să le 

aline suferința și să le reamintească că e în control, e Olarul care lucrează în viețile 

lor, pentru că îi iubește. 

 

"Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc 

în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare!"  

(Plângerile lui Ieremia 3:22-23) 

 

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  

Stăruiți în  

dragostea frăţească. 
 

Evrei 13:1  

 

  

„Dacă păziți poruncile Mele, veți rămâne în dragostea 
Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, 

și rămân în dragostea Lui.” (Ioan 15:10) 

Oare ne lipsește dragostea? 
 F ără ajutorul lui Hristos, nu ai cum să iubești pe deplin, nu ai cum să păzești poruncile Lui 

în dragoste. Dacă nu primești dragoste de la Sursă, adică din Dumnezeu, cum ai putea să 
împlinești porunca Lui: „Să vă iubiți unii pe alții”? Și mai dificil, cum ai putea să oferi iubire aceluia 
care împrăștie cu ură și dispreț în tine? 

Printre ultimele lecții date ucenicilor de către Isus, a fost următoarea: „Vă dau o poruncă nouă: să 
vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște 
toți oamenii că sunteți ucenicii Mei, dacă veți arăta dragostea unii pentru alții.” (Ioan 13:34-35). 

Ucenicii ascultau cuvintele pline de înțelepciune ale Mântuitorului, teoria… și știau că urmează 
practica. Știau foarte bine că după o lecție predată de Isus, urmează nelipsita practică. După lecțiile 
despre credință, a urmat partea mai grea: din cinci pâini și doi pești luați cu mulțumire, să hrănești 
mulțimi de oameni. După ce Isus a vorbit despre o altfel de pâine și o altfel de apă, oamenii veneau la 
El ca să fie săturați. Femeia prinsă în adulter îngenunchează la picioarele Lui, pentru că își vede 
starea deplorabilă și conștientizează nevoia de reabilitare. Știe că doar iubirea lui Isus o poate salva, 
pentru că aceluia care i se iartă mult, iubește mult. Și niciunuia dintre noi, care am fost și suntem 
salvați de Hristos, nu ni s-a iertat puțin. 

Doar un om care a cunoscut iubirea lui Hristos o poate dărui mai departe curat, astfel încât ea să 
aducă roade. Intrând în legământ cu El, primim și puterea de a împlini porunca Lui: „Pentru ca, 
având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții, care este 
lărgimea, lungimea, adîncimea și înălțimea (dragostei Lui); și să cunoașteți dragostea lui Hristos, 
care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.” (Efes. 3:17-19). 

Odată gustând din dragostea Lui, vei dori mai mult și mai mult. Ca să ai putere să îi iubești cu o 
iubire autentică pe cei din jurul tău, trebuie mai întâi să-L iubești pe Dumnezeul tău, cu tot ce ai! 
Îndrăznește să Îl cunoști pe Dumnezeu tot mai mult! 

Urmează practica… Daria Miron - www.ariseforchrist.com 
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Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care                   
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Duminică, 13 mai - Iasmina Ştreangă, Ilona Negoescu, Şeera Pantea  
Luni, 14 mai - Filip Horobăţ  
Marți, 15 mai - Alina Nebunu-Rîndaşu, Constantin Calotă, Cristian Filip,  
 Daniel Petrovici, Ionel Ungur, Mihai Hasna  
Miercuri, 16  mai - Cristina Spătar, Florica Codrea, Lavinia Pavel, 
  Luchian Enescu, Oana Sabou  
Joi, 17 mai - Adelina Dejeu, Alin Chiţac, Ana Scopeţ, Antoniu Izai,  
   David Bîrîiac, Denis Aramă, Elena Smeureanu, Lucas Martinconi 
Vineri, 18 mai - Cristian Neşiu, Naomi Anton, Ramin Aghajani  

 

 "Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima." (Psalmii 145:18) 

Uniți în rugăciune pentru departamentele de slujire 

Buletinul Duminical – echipa de redacţie 

A stăzi, când ţinem în mână cel de-al 612-lea număr al Buletinului Duminical, vrem 

să îi cunoaştem şi să îi susţinem în rugăciune pe cei care lucrează cu atâta dăruire, 

săptămână de săptămână, la realizarea acestei frumoase publicaţii. Prin activitatea neobosită 

şi plină de pasiune a echipei de redacție care stă în spatele buletinului duminical, noi, ca 

biserică, suntem binecuvântaţi prin fiecare număr, atât prin devoţionalele şi meditaţiile pe 
care le putem citi în fiecare duminică, cât şi prin diferitele informaţii cu privire la 

evenimentele şi activităţile bisericii. 

Scopul principal al buletinului este cel de încurajare şi zidire spirituală, fiecare rubrică 

având locul, specificul şi frumusețea ei. Prin citirea rubricilor găsim învățătură din Cuvânt, 

suntem chemați la o cunoaștere mai profundă a lui Dumnezeu, ne cunoaştem mai bine unii 

pe alţii, ne putem felicita cu ocazia zilei de naştere şi ne putem ruga specific pentru diferite 

cauze. Ca biserică, suntem mulţumitori Domnului pentru implicarea şi slujirea fiecărui 

membru al echipei de redacţie: cei care redactează rubricile, cei care fac partea de design 

grafic, 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. 

Liderul şi coordonatorul acestei lucrări este fratele Teo Laze, care ne-a mărturisit: 
„De la primul număr al Buletinului Duminical, care apărea în august 2006, până la cel de 

astăzi, 13 mai 2018, pot să spun că numai Domnul a fost Cel care a chemat şi motivat pe toţi 

cei care fac parte din colectivul de redacţie sau pe cei care şi-au adus aportul la această 

lucrare în vreun fel sau altul.” 

Ne rugăm pentru toţi cei care sunt parte a acestei lucrări şi aducem înaintea Domnului 

dorinţele echipei de redacţie: „Ca echipă, ne dorim ca Duhul Sfânt să ne inspire pentru a 

fi de folos căutătorilor de Dumnezeu prin cuvântul scris. Ne dorim 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.” Să ne rugăm ca 

Domnul să vegheze în continuare asupra întregii echipe şi să o ţină unită chiar şi atunci când 
vin momente de oboseală şi descurajare, să le răsplătească timpul investit pentru realizarea 

fiecărui număr şi să-i ajute să ducă mai departe această lucrare spre Slava Lui, cu multă 

dragoste și dăruire!  L. G. 
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       Un moment de lectură RECENZIE 

  
 În 14 mai 2018, statul Israel va împlini 70 de ani de la înființare. Să ne rugăm ca în 

aceste vremuri, Dumnezeu să ne dea revelație referitoare la raportarea noastră la poporul 

ales, vița la care am fost altoiți ca neamuri. De asemenea, să ne rugăm pentru pacea 

Ierusalimului și pentru binecuvântarea sa, așa cum ne îndeamnă Biblia în Psalmii 122:6. 
 

 

O apărare a sionismului creștin – David Pawson 
 

 S ocietatea Biblică din România continuă să publice 
lucrările lui David Pawson. „O apărare a 

sionismului creștin” este cartea asupra căreia ne vom opri 
de data aceasta. Avem aici o abordare militant - creștină, 
care descrie atitudinea normală a Bisericii față de poporul 
Israel. Cum antisemitismul a venit în mare parte din direcția 
creștină, este just să ne reconsiderăm aprecierile față de 
Israel în termenii Sfintei Scripturi. 
 Autorul ne propune în această carte o analiză             
istorico-dogmatică a poporului Israel. Destinul acestei 
națiuni, frământat în creuzetul istoriei, este revăzut în 
lumina Scripturii și cu ajutorul unor instrumente exegetice 
adecvate. Teza principală se referă la dreptul poporului 
evreu de a avea o țară și de a o apăra în continuare. Acest 
drept este vizibil susținut în Biblie, iar Dumnezeu nu S-a 
ferit să-l evoce. Indiferent de circumstanțe sau atitudini 
ulterioare anului 1948, evreii au acest privilegiu pe care noi, 
creștinii, nu avem voie să-l punem la îndoială.  
 În fond, ce semnalează această carte? Ce detalii hermeneutice își propune autorul să 
elucideze? Sau, mai concret, cu ce ar trebui să rămână cititorul onest? 
 În primul rând, cartea semnalează o posibilă confuzie. Legămintele, bunăoară, pot 
ușor fi confundate între ele. Există multe asemănări, cum există și multe diferențe. O 
cunoaștere aproximativă poate să amestece lucrurile într-un mod primejdios.  
 În al doilea rând, cartea semnalează o posibilă sminteală. Este cunoscută infatuarea 
seculară a unor creștini față de evrei. Nu e vorba aici de antisemitism, ci de atitudini tacite, 
dar care se opun propășirii poporului Israel. Biserica a uitat de prea multe ori unde și cum a 
fost altoită pe trunchiul iudaismului. Această amnezie teologică are repercursiuni concrete și 
afectează viața creștină de zi cu zi. Vechiul Testament vorbește deschis despre pedeapsa pe 
care Dumnezeu o trimite peste cei care se ating de poporul Său. Existența Bisericii nu 
înseamnă automat scoaterea lui Israel de pe orbita istoriei mântuirii. O atitudine potrivită 
este, în fapt, atitudinea biblică. 
 În al treilea rând, cartea semnalează o posibilă încrâncenare. Ambele tabere – 
creștinismul și iudaismul – sunt susceptibile la adversitate. Ca și păstrători ai revelației prin 

Hristos, creștinii ar trebui să se apropie de evrei cu 
o iubire veritabilă. Numai că o astfel de atitudine 
trebuie hrănită cu o spiritualitate înaltă, fără de care 
animozitățile vor face ravagii. Este trist să nu se 
găsească uneori puncte de dialog, cu toate că 
prezența creștină ar trebui să fie pilduitoare. 
 A te raporta corect și echilibrat la Israel 
dovedește discernământ. Pawson ne aduce în 
lucrarea de față o sumedenie de motive pentru 
aceasta, invitându-ne la reflecție și prețuire.   
 

      (adaptare după www.coramdeo.ro) 


