
 

  

 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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 ... toate familiile prezente în această duminică, în biserica noastră. Domnul 
să protejeze aceste famililii, să le dea puterea, dragostea și înțelepciunea necesară 
pentru a merge mai departe împreună pe drumul ales, și nu oricum, ci avându-L 
alături mereu, la bine și la rău, onorând astfel legământul încheiat în fața Lui. 
 
 ... conducerea bisericii noastre și toate departamentele ei. Fie ca Tatăl să 
umple de râvnă și pe mai departe pe toți frații din conducere, și de asemenea, pe toți 
cei implicați în diferitele departamente ale bisericii Poarta Cerului, ca 
împreună,  prin lucrarea pe care o fac, să poată vesti Cuvântul lui Dumnezeu, 
aducător de mântuire, pace și vindecare. 

 
 "Binecuvântează dar casa robului Tău, ca să dăinuiască pe vecie înaintea Ta! Căci Tu, 

Doamne Dumnezeule, ai vorbit şi, prin binecuvântarea Ta, casa robului Tău va fi 
binecuvântată pe vecie." (2 Samuel 7:29)  

SĂ NE RUGĂM pentru...  

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 

Andrada Popa 

Lili Gherasim  

Alina Avram 

Dani Ardelean 

Pentru materiale, sugestii şi 
propuneri, aşteptăm să ne scrieţi 

la adresa de e-mail:  
buletin.duminical@yahoo.com  

 

DUMINICĂ:     9-12 Serviciu divin 

     18-20 Serviciu divin 

LUNI:    19-21 Tineret 

MARŢI:    18-20 Rugăciune 

MIERCURI:    19-21 Seara studenților 

JOI:           18-20 Serviciu divin 

VINERI:    18-20 Seara liceenilor 

ATENȚIE 

Surse fotografii: www.google.com/images 
   www.pexels.com 

Domnul este bun, 
El este un loc de scăpare în ziua necazului  

şi cunoaşte pe cei ce se încred în El.  
 

Naum 1:7 

 

  

„Bucură-te de nevasta [soțul] tinereții tale.” (Proverbe 5:18b) 

Oare am făcut o greșeală când m-am căsătorit cu el? 

 Te -ai gândit vreodată că ai făcut o greșeală căsătorindu-te cu EL? Eu, da.    
De mai multe ori. Am găsit o grămadă de motive. M-am gândit că, deși 

m-am rugat ca Domnul să mă călăuzească, poate că, totuși, am făcut o greșeală. 
Atunci eram prea tânără și fără experiență și nu știam ce știu acum. Nu cunoșteam 
oamenii, cum îi cunosc acum. A fost totuși o greșeală. Dacă știam mai bine, 
alegeam mai bine, m-am gândit eu… 
 Pe fondul acestor gânduri, Domnul mi-a adus aminte de versetul de mai sus 
(Prov. 5:18b) și m-am întrebat: Cum? Doar atât? Dar, Doamne, Tu știi cum e el! 
Cum să mă bucur, când îmi dă atâtea motive să mă înfurii?  
 Dar Dumnezeu spune: „BUCURĂ-TE DE EL! Eu am fost martor când ați 
încheiat legământul (Maleahi 2:14), nu te-am lăsat să alegi singură. Nu te uita 
numai la defectele lui. Concentrează-te pe calități și pe acelea să le scoți în 
evidență. Eu sunt aici și voi îndrepta lucrurile. Tu fă ceea ce îți spun Eu și Eu voi 
lucra pe cealaltă parte, care nu se vede. Nu aștepta de la el ceea ce pot să fac Eu. 
Știu că în tinerețe se fac multe greșeli, dar Eu nu te-am lăsat niciodată singură și 
nu te voi lăsa nici acum. Nu crede că ești fără apărare, pentru că Eu îți voi da 
înțelepciunea să știi cum să te comporți, astfel încât lucrurile să se îndrepte în 
familia ta”.  
 Mie așa mi-a vorbit Domnul și m-am gândit că poate ți se potrivește și ție. 
Dumnezeu să te binecuvânteze!  M. G. 
 
  
              

Totuși, în toate aceste lucruri 
noi suntem mai mult decât biruitori, 

prin Acela care ne-a iubit. 
Romani 8:37 
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Urăm  
“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care     
îşi serbează                     

ziua de naştere                   
săptămâna viitoare: 

Duminică, 14 aprilie 
Alexandru Csurgo 

Carmen Tudor 
Daniel Copăceanu 

Tiberiu Gianga  
 Luni, 15 aprilie 

Eduard Curea 
Florin Drăghici 

Lidia Cocia  
Marți, 16 aprilie 

Estera Nistor 
Florin Coştoi  

Miercuri, 17 aprilie 
Ana Paşcalău 
Mark Guler 

Norica Tutunaru 
Viorica Panda  
Joi, 18 aprilie 

Cornelia Iovanov 
Liliana Buşan 

Mihaela Stănilă 
Narcis Pantea 
Ovidiu Guia 
Sara Dinu 
Sofia Guler 

Todorescu Balaj  
Vineri, 19 aprilie 

Daniela Dejeu 
Ildikó Trică  

Sâmbătă, 20 aprilie 
Laura Scoruş 

Lavinia Codreanu 
Nicoleta Cioagă 

 
 "Domnul este tăria mea 
şi temeiul cântărilor mele 
de laudă: El m-a scăpat. 
El este Dumnezeul meu: 
pe El Îl voi lăuda. El este 
Dumnezeul tatălui meu: 
pe El Îl voi preamări. "  

(Exodul 15:2) 

Familii unite în rugăciune 

  Membrii familiei: Astăzi cunoaștem și aducem înaintea 
Domnului în rugăciune familia Neculcea! Cosmin şi 
Loredana au întemeiat o familie în anul 2012, iar anul acesta, 
în 11 august, cu ajutorul lui Dumnezeu, vor împlini 7 ani de 
căsnicie. Ei sunt mulţumitori Domnului că până aici a fost 
alături de ei!  
  Slujire în biserică:  De aproximativ un an, Cosmin şi 
Loredana caută să crească în cunoaşterea lui Dumnezeu, 
participând cu bucurie la părtășiile din biserică.  
 Ocupație: Loredana lucrează în domeniul vânzărilor, iar 
împreună sunt implicaţi ca voluntari în proiectul RVE – “La 
Urgențe”. Împreună cu alţi voluntari, ei merg la Spitalul 
Judeţean şi la Spitalul Municipal din Timişoara, pentru a duce 
oamenilor o mică alinare în acele momente de suferință și 
așteptare. Cosmin se ocupă și de partea de rugăciune a acestui 
proiect și mai este implicat ca voluntar în departamentul de 
știri al RVE.  
  Versetul familiei: Psalmul 73:28 – “Cât pentru mine, 
fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul 
Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate 
lucrările Tale.” 
  O experienţă cu Domnul: Familia Neculcea este 
mulţumitoare Domnului pentru toate experienţele de zi cu zi, 
trăite alături de El. Ei ne-au mărturisit: “Domnul a făcut 
lucruri mari în viața noastră, însă cel mai important pentru 
noi este faptul că în urma unei boli, L-am cunoscut pe 
Dumnezeu, ne-am apropiat de El și acum trăim bucuria cea 
mai mare, cea a mântuirii!”  
  Motive de rugăciune: Ne rugăm pentru această familie 
întreaga săptămână viitoare, aducând ȋnaintea Domnului 

specific, câteva dintre 
dorinţele lor: “Ne dorim să 
creștem tot mai mult în 
cunoașterea Domnului, să 
fim oameni după inima lui 
Dumnezeu, iar prin tot ceea 
ce facem să-I aducem cinste 
şi să-I onorăm Numele.” 

 Dumnezeu să le asculte 
rugăciunile şi să-i folosească 
spre încurajarea şi mântuirea 
altor oameni! El sӑ reverse ȋn 
casa lor binecuvȃntӑri din 
belșug, sănătate, armonie și 
multă bucurie!  L.G.; A.A. 

Familia NECULCEA 
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Sacrificiul în van 

 A semenea multor copii catolici, obișnuiam să renunț la 
dulciuri în cele patruzeci și ceva de zile din Postul Paștelui. 

Îmi aduc aminte cum mă furișam la parter în dimineața Paștelui, 
sperând să fiu întâmpinată de un iepuraș minunat, marca Palmer, din 
ciocolată tare. După ce supraviețuisem sezonului chinuitor de 
sacrificiu, abia așteptam să ciugulesc din urechile lungi și delicioase 
ale iepurașului coadă-de-bumbac.  
 Eram uneori dezamăgită când găseam o cruce de ciocolată în 
coșulețul meu, în locul mult doritului iepuraș. Proptită în iarba verde 
de plastic și înconjurată de jeleuri pastelate stătea o versiune din 
ciocolată cu lapte a obiectului de tortură a Mântuitorului meu. În locul 
corpului zdrobit al lui Hristos, crucea purta o floare roz și galbenă din 
zahăr. Nu puteam să o mănânc. Simțeam că ar fi fost o blasfemie. În 
timp ce era aproape imposibil să îndur zilele lungi și lipsite de 
dulciuri ale Postului Paștelui, banalitatea sacrificiului meu mă șoca mereu, atunci când 
mă confruntam cu acea cruce de ciocolată în dimineața de Paște. 
 Chiar și un copil se luptă cu realitatea sacrificiului suprem al lui Hristos. Perioada 
Postului Paștelui este una confuză pentru mulți. Să ne interzicem nouă înșine anumite 
desfătări sau obiceiuri - chiar și pentru un timp scurt - pare a fi un gest arhaic inutil în 
cultura noastră de tipul: „Vreau acum”. Postul Paștelui este o creștere târâș-treptată, 
decisivă, care conduce la zgomotul din  Vinerea Mare și la aria minunată a Duminicii 
Paștelui. Este o perioadă marcată de deliberare și intenționalitate. Dar adesea ne plasăm 
împotriva celor mai bune intenții de-ale noastre. Când ne abținem de la mâncare sau 
tehnologie (sau de la orice altceva care ne captează inimile și amenință să ia locul pe care 
doar Domnul îl poate umple) putem fi tentați să simțim mândrie sau aroganță cu privire la 
sacrificiul nostru. Lucrul la care renunțăm strigă înlăuntrul nostru drept o „nevoie” pe 
care trebuie să o îndeplinim. În loc să se concentreze pe Isus Hristos, atenția noastră 
poate aluneca ușor către lucrul la care am renunțat de bună voie.  

 Chiar și așa, practica Postului Paștelui 
poate fi o disciplină valoroasă. Este greu să 
înțelegem ceea ce sentimentul  continuu de 
îndreptățire face trupurilor și sufletelor 
noastre. Cultura noastră se închină la 
picioarele plăcerii, plecându-se în fața 
ofertelor sale tentante. Pe măsură ce o 
„strângem”, putem deveni insensibili la 

nevoile noastre - foamea reală - din viața noastră. Cercetarea Postului Mare ne poate ajuta 
să ne luptăm cu motivele din spatele consumului nostru perpetuu.  
 Când ne hotărâm să renunțăm la acel lucru care nu reușește să ne satisfacă cu 
adevărat, ajungem față în față cu niște întrebări dure. Putem să Îl credem pe Isus atunci 
când spune: „Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui 
Dumnezeu” (Matei 4:4)? Cum putem face loc Salvatorului în viețile noastre îngropate și 
împovărate? Putem noi înțelege și însuși realitatea din Vinerea Mare și să trăim în ironia 
sa? Postul Paștelui ne provoacă să căutăm răspunsurile sincere ale acestor și altor 
întrebări care ne cercetează sufletul. Ne invită să sărim de bună voie de pe roata de 
hamster a consumului și să experimentăm abstinența de la indulgența continuă și fără 
grijă. Are potențialul de a da sinelui nostru material și frenetic o pauză foarte necesară.  
 Asemenea multor credincioși, mă țin bine de practica Postului Paștelui în fiecare an 
și continui să renunț la ceva dintre lucrurile pe care le consum. Eu prețuiesc perioada 
abstinenței, căutării și revelației. În fiecare an, învăț câte ceva nou. Poate că am fost - și 
încă sunt - ofensată de o cruce de ciocolată goală, pentru că semnifică ceea ce este adesea 
adevărat despre viețile noastre spirituale: ceea ce vedem în exterior ar putea părea 
frumos, dar putem fi goi, în mod tragic.  Eileen Button - aplicația www.bible.com 

MEDITAȚIE 

Să ne interzicem nouă înșine 
anumite desfătări sau obiceiuri - 

chiar și pentru un timp scurt - pare a 
fi un gest arhaic inutil în cultura 
noastră de tipul: „Vreau acum”... 


