
 

  

 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 

 ... familiile care s-au întemeiat sub binecuvântarea Lui, în luna august: 
Roana & George Iancu, Alexandra & Marcus Gabor, Alexandra & Daniel 
Pușcașu, Daria & Marius Alexandru și Denisa & Narcis Roșca.  El să vegheze 
asupra căminelor recent formate, ca să poată fi întreținute cu dragoste, credincioșie, 
pace și înțelepciune. 

 ... toate taberele care au fost organizate de biserica noastră în vara aceasta. 
Domnul să binecuvânteze organizatorii și participanții, iar părtășia avută acolo să fie 
spre slava Lui și zidirea tuturor. 

 ... micuțele: Ada Rogojină, Debora-Emilia Petru și Sarah Guler, care au fost 
aduse la binecuvântare luna trecută. Tatăl Ceresc să le țină sub protecția Lui și să 
le dea putere părinților să le crească plini de dragoste și răbdare, pentru El. 

"De aceea, mi se bucură inima şi mi se veseleşte limba; chiar şi trupul mi se va odihni în 
nădejde." (Faptele apostolilor 2:26) 

Să-I mulțumim Domnului pentru... 

 
 

ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

DUMINICĂ:     9-12 Serviciu divin 

       18-20 Serviciu divin 

MARŢI:           18-20 Rugăciune 

JOI:      18-20 Serviciu divin 

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 

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  

  Vă dau o  
poruncă nouă:           

Să vă iubiţi unii  
pe alţii; cum                 

v-am iubit Eu,      
aşa să vă iubiţi şi 
voi unii pe alţii.  

Ioan 13:34 

 

  

 „Căci toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă: „Să iubești pe aproapele tău ca 
pe tine însuţi. Dar, dacă vă mușcaţi și vă mâncaţi unii pe alţii, luaţi seama să nu fiţi 

nimiciţi unii de alţii.” (Galateni 5:14-15)  

Împreună pentru Hristos, nu unii împotriva altora! 

 M -am gândit mult zilele acestea la starea bisericii, la relațiile dintre noi, cei 
care facem parte din Trupul lui Hristos. Și văd atât de multe răni și săgeți 

aruncate unii împotriva altora, atât de multă durere provocată de luptele dintre noi. 
 În loc să luptăm împotriva celui mai mare dușman al nostru, care este diavolul, în 
loc să luptăm cu el până la sânge, pentru a atrage oamenii în Împărăția lui Hristos, ne 
pierdem timpul luptându-ne unii cu alții, rănindu-ne, concurând, provocându-ne răni 
care uneori sângerează mult timp și provoacă daune ireparabile! Hristos ne-a iubit atât 
de mult, încât Și-a dat viața pentru noi, ne-a arătat un model de urmat, ne-a unit în 
Însuși Trupul Său, făcându-ne mădulare unii altora. 
  Ce-ați spune, dacă în fiecare zi, mâna s-ar trezi că nu vrea să-și mai îndeplinească 
funcția, pentru că nu este ureche, că inima nu mai pompează sânge, pentru că nu este 
creier sau că orice alt organ s-ar împotrivi de la a mai face ceea ce a fost chemat să 
facă? Nu-i așa că acel trup nu ar mai trăi? Nu-i așa că atunci când un organ nu mai 
funcționează în parametri normali, toate celelalte organe manifestă un efort comun, 
mult mai mare, pentru a ajuta organul bolnav să-și îndeplinească funcția, pentru că știu 
că atunci când nici ele nu mai pot ajuta, trupul își va pierde suflarea. 
 Vedeți, exact așa este și cu noi, cei care facem parte din Trupul lui Hristos. Atunci 
când luptăm între noi pentru poziții, daruri, recompense, apreciere sau faimă, tot Trupul 
are de suferit. Mădularele sunt rănite, încep să sângereze și dacă această situație nu este 
rezolvată repede, tot trupul este în primejdie. Ne înfășurăm ființa în prea mult orgoliu, 
prea multă mândrie aruncăm asupra celor din jur, prea multă invidie ne conduce viața, 
prea multă neîncredere, suspiciuni, ură, prea mult, mult prea multă fire pământească în 
locul dragostei la care am fost chemați (Galateni 5:14-15).             (continuare în pag. 3) 
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Oricât ar fi de greu... Urăm  

“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care     
îşi serbează                      

ziua de naştere                   
săptămâna viitoare: 

MEDITAȚIE 

Duminică, 2 septembrie 
Debora Florescu 
Denisa Croitoru 

 Marcela Nedelcu 
Laurenţiu Trică 
Pascu Gândilă 

Luni, 3 septembrie 
Marinela Ştefănescu 
Marți, 4 septembrie 

Mark Păduraru 
Nina Olteanu 

Remus Bob 
Joi, 6 septembrie 

Alexandru Benga 
Marius Hudema 

Eduard Asoltanei 
Petrică Vîrlan 

Vineri, 7 septembrie 
Carmen Icobescu 

Fivi Bîrîiac 
Iosif Prichici 

Sâmbătă, 8 septembrie 
Corneliu Meici 

Luca Voica 
 

"Un lucru cer de la   
Domnul şi-l doresc fier-

binte: aş vrea să locuiesc 
toată viaţa mea în Casa 
Domnului, ca să privesc 
frumuseţea Domnului şi 

să mă minunez de Templul 
Lui." (Ps. 27:4)  

 „O ricât de grea şi de lungă ar fi lupta ta şi 
oricât de mulţi şi puternici vor fi vrăjmaşii 

tăi şi oricât de multe vor fi pierderile, vânzările şi 
înfrângerile prin care va trebui să treci, în Hristos 
Isus  biruinţa este asigurată. Triumful este 
hotărât.  Finalul este sigur. Niciunul să nu se 
îndoiască, în nicio încercare, să nu se teamă de nicio 
înfrângere, să nu descurajeze în nicio stare. Hristos nu 
ne-a spus că în lume nu vom avea de trecut prin ape 
mari, tulburi şi reci, sau prin cuptoare de foc cu flăcări 
necruţătoare şi cumplite, ci dimpotrivă... Dar ne-a 
spus că prin toate acestea, El va fi cu noi, ca să ne 
scape; că va face ca flăcările să nu ne poată arde, 
valurile să nu ne poată îneca, vrăjmaşii să nu ne poată 
nimici, iar la capătul rânduit, biruinţa noastră va fi 
sigură și veşnică.   
 Cu credință și nădejde să vă ridicaţi, să plângeţi şi 
să cântaţi, să mergeţi şi să veniţi, să semănaţi şi să 
pliviţi, să mustraţi şi să încurajaţi, să vă întâlniţi şi să 
vă despărţiţi, să vă culcaţi şi să vă sculaţi, să plecaţi şi 
să vă întoarceţi, să muriţi şi să înviaţi. Vrăjmaşii să 
vadă tărie totdeauna în voi, prietenii să vă vadă 
frumuseţea, iar Hristos să vă vadă roadele. Ele să 
ne fie sabia şi scutul în toate luptele noastre, hotărârea 
şi bucuria noastră, slava în Înviere, iar apoi Cununa şi 
Răsplata în Veşnicie.”        Traian Dorz -  
      www.resursecrestine.ro 
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(continuare din prima pagină) 
 
 Dragostea Agape este imaginea a ceea ce ar trebui să devenim faţă de toţi, dacă 
Iubirea în Sine ar domni în noi fără concurenţă! Avem inimile frânte, iar loviturile cele 
mai grele nu vin din partea celor din lume, ci 
tocmai din partea fraților, din partea celor de 
la care ai cele mai mari așteptări, de la cei de 
lângă tine. Sunt loviturile cele mai puternice! 
 În Romani 12, versetele 4, 5, 9 și 10, 
apostolul Pavel ne îndeamnă să ne purtăm unii 
față de alții în dragoste, ca mădulare ale 
aceluiași Trup, fără prefăcătorie, fiind ceea ce 
am fost rânduiți să fim și folosind la maxim 
darurile încredințate: „Căci, după cum într-un 
trup avem mai multe mădulare, și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, 
care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte, suntem 
mădulare unii altora. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și      
lipiţi-vă tare de bine. Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să 
dea întâietate altuia.” 
 Dar noi petrecem prea mult timp privind în „grădina” celuilalt, dorindu-ne să 
avem ceea ce are aproapele nostru, invidia că celălalt este văzut sau apreciat mai mult 
ca noi, ne roade, gelozia pune stăpânire pe noi, învăluindu-ne într-o manta, care la un 
moment dat, va deveni atât de strânsă, încât nu mai putem scăpa; prea mult privim la 
ceea ce trebuie celălalt să facă și uităm că suntem chemați să slujim, exact așa cum Isus 
ne-a slujit pe noi, fără murmur sau cârtire, dar cu o imensă dragoste. 
 Diavolul știe că dacă reușește să rupă unitatea din Trupul lui Hristos, va câștiga. 
Imaginează-ți un trup dezintegrat. Mai are valoare, mai trăiește acel trup? Categoric, 
nu! Tot așa este și cu Trupul lui Hristos. În momentul în care mădularele Lui luptă 
unele împotriva altora, viața nu poate continua. În momentul în care începem să luptăm 
unii împotriva altora, ne concentrăm toată atenția și energia spre ego-ul nostru, 
îndepărtându-ne de la scopul pentru care am fost creați, uitând de marea trimitere care 
ne-a fost încredințată. 

 Am fost chemați să rămânem 
în unitate, iar în Scriptură putem 
vedea de nenumărate ori cum 
suntem îndemnați la dragoste, 
unitate, la a fi una și a rămâne în 
unitate cu Hristos și unii cu alții 

(Efeseni 4:1-3). Tocmai împotriva acestor lucruri se luptă diavolul, pentru că știe prea 
bine că dacă reușește să spargă bariera dragostei și a unității, biruința lui nu-i departe. 
  N-ar fi mai simplu, ca în loc să luptăm unii împotriva altora, să ne unim forțele și 
să luptăm împotriva adevăratului nostru dușman, n-ar fi mai simplu, să ne unim energia 
pentru a atrage oamenii spre Hristos, în loc să ne împărțim în echipe care se atacă prin 
gesturi, vorbe, atitudini, îndoieli? N-ar fi cerul mai populat și iadul mai gol? Nu S-ar 
bucura Hristos și ar fi o permanentă sărbătoare în cer pentru oamenii salvați? N-ar fi o 
lume mai bună, mai asemănătoare cu Cel care viață a pus în noi, când împreună ne-am 
ajuta să ajungem la acel standard scriptural la care am fost chemați, revărsând peste cei 
aflați în întuneric lumina venită din bogăția Cuvântului abundent în noi, așa cum spune 
Pavel? „Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înţelepciunea. 
Învăţaţi-vă și sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări 
duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.” (Coloseni 3:16). 
  Vrea cineva să lupte? Atunci, haideți să luptăm împreună pentru a ne sprijini 
reciproc și a ne ajuta unii pe alții, ca să trăim viața tot mai asemenea Lui, pentru a fi 
lumini și a inspira oamenii, pentru a arăta celor din jur drumul spre Hristos și a trăi o 
viață în așteptarea venirii Mirelui!  Luminița Marinescu 

„În momentul în care începem să luptăm unii 
împotriva altora, ne concentrăm toată atenția și 
energia spre ego-ul nostru, îndepărtându-ne  
de la scopul pentru care am fost creați...” 


