
 

  

 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 

 
 ... familia Flavia și Dani Sărăcuți, care s-a întemeiat în luna mai în biserica noastră. 
Domnul să fie tot timpul prezent în căsnicia lor, să le fie cel mai bun Prieten și atunci vor 
putea păși împreună spre Cer, bucurându-se de tot ceea ce El le-a pregătit. 

 ... copiii noștri. Fie ca noi să Îi fim mereu recunoscători Domnului pentru aceste daruri 
minunate pe care le-am primit de la El, în persoana copiilor noștri, să putem să-i creștem cu 
multă înțelepciune și să le îndreptăm pașii spre El, cu multă dragoste și răbdare. 

 .... încă un început de lună în Casa și la Masa Lui. Ce har să putem să ne bucurăm 
din nou împreună, fiind în părtășie sfântă cu Trupul și Sângele Domnului! 

 ... toate întâlnirile pe care familiile bisericii le-au avut până acum, în acest an. 
Domnul să fie slăvit pentru fiecare ocazie pe care a oferit-o familiștilor de-a se întâlni și de-a 
învăța tot mai multe despre adevărata semnificație a familiei creștine, așa cum El însuși a 
creat-o. Fie ca în această vacanță pe care o vor avea, familiștii să poată să pună în aplicare tot 
ceea ce și-au însușit și astfel, să fie un exemplu demn de urmat și pentru celelalte familii din 
societate, avându-l pe Dumnezeu în centrul trăirii lor. 

"Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri." (Coloseni 4:2) 

Să-I mulţumim 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  

Am fost răstignit împreună                 
cu Hristos şi trăiesc…,  

dar nu mai trăiesc eu, ci  
Hristos trăieşte în mine. 

 

Galateni 2:20a  
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Adevărul din noi  

„Zideşte în mine o inimă curată, 
Dumnezeule!” (Psalmii 51:10a) 

 A devărul absolut despre noi, oamenii, este că suntem ființe create 

de Dumnezeu cu o parte fizică și una spirituală. Noi, în spatele 

acestei carcase umane numite trup, avem un miez numit deseori “omul 

dinăuntru”. 

 Dacă trupul acesta este atât de palpabil și este expus vederii celor din 

jurul nostru, acea parte lăuntrică din noi nu se vede fizic, dar poate 

influența într-un mod direct fizicul. De fapt, Biblia spune că ceea ce se 

întâmplă aici, în lumea văzută, este o urmare a ceea ce se întâmplă în cea 

nevăzută, conform Proverbe 4:23: „Păzește‑ți inima mai nult decât orice, 

căci din ea ies izvoarele vieții!”. 

 Acum, vreau să înțelegi că acea parte din lăuntrul tău, care nu este 

văzută de oameni, dar pe care o cunoști destul de bine, într-o bună zi va 

ieși la suprafață. Nu o putem masca la nesfârșit, chiar dacă cei din jurul 

nostru nu cunosc ce este în noi. Carcasa (trupul) poate arăta nespus de 

bine, dar interiorul să fie putred. Însă ceea ce contează într-un final nu va 

fi cât de bine va arăta omul acesta trupesc, dacă cel dinăuntru este mort.  
             (continuare în pag. 3) 
 

 BULETIN DUMINICAL NR. 615/03.06.2018                          www.poartacerului.ro 



 

  

www.poartacerului.ro 

Grea slujbă! 

Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care                   
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Duminică, 3 iunie - Mirela Duma, Teofil Alăzăroae  
Luni, 4 iunie - Adrian Andraş, Beniamin Goagără, Cristine Guler,  
  George Iancu, Lidia Bogdan, Robert Marc  
Marți, 5 iunie -  Elias Miletici  
Miercuri, 6 iunie - David Ştefănescu, Lavinia Puşcaşu, Marius Ţiţaş,  
  Marius Ursu, Naomi Gabor, Sebastian Melen, Vasilica Bob 
Joi, 7 iunie - Adriana Mihăilă, Adela Marinescu  
Vineri, 8 iunie - Paul Prichici, Ruth Veveriţă 
Sâmbătă, 9 iunie - Alina Dume, Ana-Maria Perju, Darius Costea, 
  Emanuel Secoşan, Larisa Sburlea, Sarah Băla  
 

"Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!" (Psalmii 34:8) 

MEDITAȚIE 

 Un  credincios, care trăia cu adevărat Evanghelia, spunea odată între nişte oameni: 
  

 – Am un lucru foarte greu. Când vine seara, stau să cad mort de oboseală… abia apuc să 
mă dau odihnei. 
 – Şi ce lucru atât de greu vei fi având? – întrebară oamenii. 
 – Un lucru foarte greu. În fiecare zi păzesc doi şoimi, îngrijesc doi iepuri, asupresc doi 
săpători, biruiesc un leu, apăr o casă de foc, curăţ o fântână şi vindec un bolnav. 
Ascultătorii zâmbiră. Credeau că omul lui Dumnezeu glumeşte. 
 – Desigur, dumneata glumeşti cu noi, căci unde s-a mai pomenit ca cineva să îngrijească 
iepuri şi să omoare lei. Astea-s poveşti! 
 – Nicidecum! – răspunse credinciosul. Ceea ce v-am spus e adevărat. Ascultaţi! 
 Cei doi şoimi sunt ochii mei, pe care trebuie să-i păzesc toată ziua, să nu „zboare“ pe 
acolo pe unde se rănesc inimile şi se strică sufletele. 
 Cei doi iepuri sunt picioarele mele, de care trebuie să grijesc neîncetat, să nu alerge în 
căile pierzării şi să nu mă ducă şi pe pe calea cea rea. 
 Cei doi săpători sunt mâinile mele, pe care trebuie să le „asupresc“ neîncetat cu munca, 
pentru a-mi câştiga traiul vieţii şi a ajuta, după puterile mele, şi pe cei săraci şi lipsiţi. 
 Leul, pe care trebuie să-l biruiesc, este vrăjmaşul, diavolul, care „dă târcoale ca un leu 
care răcneşte şi caută pe cine să înghită.“ (1 Petru 5:8). 
 Focul, de care trebuie să apăr casa, este limba mea, căci „... limba este un mic mădular 
şi se făleşte cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde! “ (Iacov 3:5). De acest foc 
îmi apăr mereu casa sufletului, înfrânându-mi limba, ca să nu grăiesc decât ceea ce place lui 
Dumnezeu. 
 Iar fântâna, pe care trebuie să o curăţ în fiecare zi, este inima mea, care, una-două, o 
simt că se umple cu deşertăciune şi trufie. Şi trebuie să o curăţ mereu de acest „nămol“, pentru 
ca să Se sălăşluiască în ea Duhul lui Dumnezeu. 
 Şi, în sfârşit, bolnavul pe care trebuie să-l vindec este trupul meu, este lutul acesta 
neputincios care, oricât de mult m-aş îngriji eu, tot se mai strecoară destulă otravă în el şi 
trebuie să-l vindec mereu prin Sângele Domnului şi prin lacrimi de căinţă. 
 Iată, acesta este lucrul cel greu pe care îl fac în fiecare zi şi îl voi face mereu, până la 
sfârşitul vieţii, ca să dobândesc viaţa şi odihna cea veşnică. 
  

 Am dat această istorioară de învăţătură pentru cei care cred că se pot mântui cu fel de fel 
de nimicuri; pentru cei ce cred că se pot mântui cu câteva cruci şi închinări făcute, în grabă 
mare, seara şi dimineaţa; pentru cei care cred că se pot mântui, rugându-se dimineaţa lui 
Dumnezeu şi trăind toată ziua fără Dumnezeu; pentru cei care cred că se pot mântui uitând 
calea Bisericii şi pentru cei care dimineaţa sunt la Biserică, iar după-amiaza la cârciumă şi la 
păcate. 
 O, dragul meu, nu te juca cu mântuirea sufletului! A dobândi mântuirea înseamnă a trăi 
clipă de clipă o viaţă cu Domnul. A dobândi mântuirea înseamnă a trăi o viaţă de luptă şi de 
biruinţă asupra păcatelor.  Preot Iosif Trifa - 600 istorioare religioase 
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Cina cea de taină, 

cina cerească 

 
Mi-e dor de Tine, Doamne, 

Preasfinte Dumnezeu, 

De sfânta-mpărtăşire 

Din sfânt, sfânt Trupul Tău. 

 

Mi-e dor de Cina Sfântă, 

'N odaia cea de sus; 

Împărătească masă, 

Ce-n faţă, Tu ne-ai pus. 

 

De pâinea ce ai frânt-o, 

E Trupu-Ţi, Dumnezeu;  

Paharul cu dulceaţă, 

Prea sfânt sângele Tău. 

 

Mi-e dor să-Ţi cânt, Isuse, 

În dragostea dintâi, 

Să mă aplec la jertfă, 

În mine să rămâi. 

 

Să Îţi laşi vindecarea 

Prin sfânt' jertfirea Ta 

Şi aplecat 'nainte-Ţi, 

Să cânt "Aleluia". 
 

                     (Sanda Tulics) 

(continuare din prima pagină) 
 

 Gândește-te puțin la un ou înainte de a-l 

sparge. Nu este cu nimic mai deosebit de 

celelalte, arată extraordinar, dar atunci când îl 

spargi, vezi că el este stricat! Adevărata valoare 

a acelui ou nu este dată de coaja lui, ci de miez. 

Așa este și în cazul nostru, al oamenilor. 

Adevărata valoare se află în noi și ea se 

valorifică atunci când iese afară. Omul care nu 

se ocupă de interiorul lui este ca un ou stricat și 

arată că nu îi pasă cu adevărat de viață și, 

totodată, de veșnicie. 

 Biblia însă ne dă o soluție extraordinară la 

această problemă și ne spune în Efeseni 3:16: 

„... și mă rog ca, potrivit cu bogăția slavei Sale, 

să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul 

Lui, în omul dinăuntru.” Duhul lui Dumnezeu 

produce în noi tăria necesară pentru a ne 

schimba și a ne aseamăna tot mai mult cu El. 

Interiorul nostru poate fi schimbat radical de 

Duhul lui Dumnezeu atunci când petrecem timp 

de calitate cu El. 

 Dar aici intervine un lucru peste care 

Dumnezeu nu trece: voința noastră. Dacă Îl vei 

lăsa să te schimbe și să te întărească, astfel încât 

să îți trăiești viața într-un mod vrednic de 

chemarea Lui, o va face, dar dacă tu nu vrei 

aceasta, El nu te va obliga. Decizia îți aparține, 

dar totodată, și regretul și consecințele. 

 Lasă ca interiorul tău să fie transformat de 

Duhul lui Dumnezeu! 
 

 Cosmin Rîșcanu - www.partascuhristos.com 


