
 

  

 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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 ... micuțul Ruben Nedelea, care este adus în dimineața aceasta, pentru a primi 
binecuvântarea Domnului. Fie ca El să Își întindă mâna Sa de Tată peste acest băiețel 
și peste întreaga lui familie, iar ei să-I poată simți prezența din plin în viața lor. 
 
 ... o cercetare reală. Domnul să ne ajute ca în săptămâna premergătoare Paște-
lui, să privim cu sinceritate în adâncul sufletului nostru și să vedem dacă înțelegem și 
apreciem cu adevărat sacrificiul Domnului la Cruce pentru noi și totodată, să ne  
aducem aminte și de promisiunile pe care I le-am făcut, atunci când am ales să-L 
urmăm. 
 
 "Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi 

gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea şi du-mă pe calea veşniciei! " 
 

(Psalmii 139:23-24) 

SĂ NE RUGĂM pentru...  

Vă stau la dispoziţie pentru nevoi-
le 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 

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 

Binecuvântat să fie Cel ce vine  

în Numele Domnului!  

Psalmii 118:26a 

 

  

„Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului. Pace în cer            
și slavă în locurile preaînalte!” (Luca 19:38) 

Sărbătoare încheiată... cu lacrimi! 

 Z ilele acestea, în timp ce urmăream cum arde Catedrala Notre-Dame din 
Paris — unul dintre cele mai faimoase edificii, temple, ale creștinătății   

vestice — m-am dus cu gândul în urmă cu circa 2000 de ani, când armatele romane 
au cucerit Ierusalimul, au dat foc Templului și l-au distrus în totalitate. 
 Cu vreo câteva zeci de ani înaintea acestui eveniment, ucenicii I-au arătat 
Domnului Isus clădirile Templului, cât de impunătoare sunt, din ce pietre erau clă-
dite... Isus le-a zis: „Vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va  
rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată!” (Matei 24:2). Acest eveni-
ment trist și dureros pentru evrei, s-ar fi putut evita, dacă cetatea Ierusalimului ar fi 
înțeles vremea când a fost cercetată de Însuși Mântuitorul. 
 Ziua aceea, când Domnul Isus a intrat în Ierusalim călare pe mânzul unei    
măgărițe, trebuia să fie o zi de sărbătoare pentru tot Ierusalimul. El intra în cetate ca 
Împărat, înconjurat de ucenici și o mare mulțime de oameni. Bucuria lor era atât de 
mare, încât rupeau ramuri din copaci, își așterneau hainele înaintea Lui și strigau 
plini de bucurie: „Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului. Pace 
în cer și slavă în locurile preaînalte!” (Luca 19:38). 
 Cu toate că era mare bucurie în mulțime, preoții cei mai de seamă și învățătorii 
Legii, când au văzut minunile ce le făcea și pe copii strigând în Templu „Osana, 
Fiul lui David”, au fost foarte indignați și I-au cerut Mântuitorului să-și certe uceni-
cii. „Vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga”, a fost răspunsul Domnului. 
          (continuare în pag. 3) 

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

prin Acela care ne-a iubit.  
Romani 8:37 

 BULETIN DUMINICAL nr. 661/21.04.2019                        www.poartacerului.ro 



 

  

www.poartacerului.ro 

Urăm  
“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care     
îşi serbează                     

ziua de naştere                   
săptămâna viitoare: 

Duminică, 21 aprilie 
Adriana Goagără 

Angela Laze  
 Luni, 22 aprilie 

Abigail Iacob 
Ionuţ Jurca 

Mădălin Surugiu 
Maria Szucs 

Narcis Gherasim 
Rebecca Rudan  

Marți, 23 aprilie 
Lidia Gândilă 
Viorica Ursu  

Miercuri, 24 aprilie 
Emanuel Fărcuţ 
Eugenia Gheleşel 

Matei Dejeu 
Timotei Dejeu 

Valentin Verzea  
Joi, 25 aprilie 
Corina Răţoi 

Cristian Ciobanu 
Samuel Cuc 

Vineri, 26 aprilie 
Daniela Moza 
Darius Ţiţaş 

Florian Manofu 
Ioan Bortoş 

Sâmbătă, 27 aprilie 
Anne Papană 
Daniela Stoica 

Emanuela Rogojină 
Florin Oltean  

 
 "Şi, dacă de acolo vei 

căuta pe Domnul Dumne-
zeul tău, Îl vei găsi,   
dacă-L vei căuta din 

toată inima ta şi din tot 
sufletul tău."  

(Deuteronomul 4:29) 

Familii unite în rugăciune 

  Membrii familiei: Dan şi Laura sărbătoresc anul acesta      
23 de ani de căsnicie! În toţi aceşti ani, Dumnezeu a revărsat 
multe binecuvântări peste familia Ștreangă, iar cea mai de preţ 
comoară este fetiţa lor, Iasmina, prin care, de 10 ani, Dumne-
zeu le umple căminul de bucurie şi de împlinire! 
  Slujire în biserică: Membrii familiei Ștreangă Îl iubesc pe 
Domnul, iubesc părtășiile din biserica noastră şi caută să se 
pună la dispoziţia Lui, slujindu-L cu pasiune, fiecare după ta-
lantul avut. Dan slujeşte cântând în corul bisericii, iar Iasmina 
este şi ea implicată în corul de copii. Laura este implicată       
într-un proiect al departamentului de familii şi împreună cu alte 
surori din biserica noastră vizitează mămicile din maternitatea 
Odobescu, ducându-le un mic pacheţel şi multă încurajare din 
Cuvântul Domnului. 
  Versetul familiei: Psalmul 46:1-2 – „Dumnezeu este adăpos-
tul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în 
nevoi. De aceea, nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul 
şi s-ar clătina munţii în inima mărilor, chiar dacă ar urla şi ar 
spumega valurile mării şi s-ar ridica până acolo de să se cutre-
mure munţii.”  
  O experienţă cu Domnul: Laura şi Dan ar putea mărturisi 
multe experienţe deosebite avute cu Domnul, prin care El i-a 
trecut biruitori. O experienţă pe care nu o vor uita niciodată este 
legată de Iasmina, fetiţa lor. În anul 2007, în cadrul aceluiaşi 
proiect de rugăciune pentru familiile bisericii, am mijlocit   
înaintea Domnului - ca biserică - pentru această familiei, cerând 
în mod special un copilaş în casa lor. La exact un an după 

această rugă-
ciune, Laura 
a aflat că 
este însărci-
nată, astfel 
că Dumne-
zeu împlinea 
rugăciunea 
lor cea mai 
stăruitoare şi 
le-o dăruia 
pe Iasmina. 
Ei ne-au 
mărturisit: 

“Prin toate încercările prin care am trecut, am văzut că    
Domnul a fost şi este Medicul suprem, iar lecţia pe care am 
învăţat-o este că, mai presus de toate, Domnul este Cel care dă 
sănătatea şi în El trebuie să ne încredem!” 
  Motive de rugăciune: Ne rugăm pentru această familie astăzi 
și întreaga săptămână viitoare! Cerem ca binecuvântarea   
Domnului să rămână peste ei și aducem ȋnaintea Lui motivele 
lor specifice de rugăciune. Familia Ştreangă cere de la Domnul 
sănătate peste toţi membrii familiei, călăuzire şi protecţie din 
partea Domnului, în orice clipă a vieţii lor.  

 Dumnezeu să-i binecuvânteze din plin şi să îi ţină uniţi şi 
credincioşi până când vor ajunge împreună în Împărăţia Lui! 

 L.G.; A.A. 

Familia ȘTREANGĂ 

 

  

Ce înseamnă numele 
copilului meu? 

www.poartacerului.ro 

(continuare din prima pagină) 
  
 În acea zi de sărbătoare — „Sărbătoarea 
Floriilor”, cum este denumită în popor — la doar 
câteva zile înainte de sacrificiul Său suprem de pe 
Golgota, Domnul Isus Își face timp să Se oprească 
și să privească cetatea Ierusalimului, cu lacrimi în 
ochi, zicând: „Când S-a apropiat de cetate și a 
văzut-o, Isus a plâns pentru ea, și a zis: Dacă ai fi 
cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care 
puteau să-ți dea pacea! Dar acum ele sunt ascunse 
de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când dușmanii 
tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și 
te vor strânge din toate părțile; te vor face una cu 
pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, 
și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că    
n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată”.   
 Pentru că erau prea legați de lege, de tradiții, 
prea orbiți să-L cunoască pe Mesia, au avut de 
suferit cumplit. Drag cititor, Ierusalimul a avut o zi 
a cercetării, și, deși Domnul Isus a plâns pentru ei, 
au ignorat cu bună știință cercetarea Domnului; iar 
azi te întreb pe tine, care poate n-ai răspuns      
chemării Domnului la o schimbare a vieții, la po-
căință: cum ai de gând să răspunzi cercetării Sale? 
Îl vei accepta ca Mântuitor și Domn sau Îl vei  
refuza? 
 Mă rog Bunului Dumnezeu ca Sărbătoarea 
Intrării Domnului Isus în Ierusalim să coincidă cu 
intrarea Sa în inima ta, prin Cuvântul Lui, și să te 
conducă la pocăință!  Fiți binecuvântați de Dom-
nul!  Prezbiter Sandu Guler 

Un moment de lectură  

Max Lucado -  El a ales piroanele 

RECENZIE 

 P entru creștini, învierea Domnului Isus este centrul, chiar esența vieții. Prin jertfa 
Lui, am fost răscumpărați din acest veac rău și ne-a născut din nou pentru Împă-

răția Lui. El ne-a iertat și ne-a sfințit, ne-a curățat și ne-a înfiat, iar astfel, avem harul de a 
fi copii de Dumnezeu! Dar, pentru ca toate acestea să fie posibile, Domnul Isus a trebuit 
să fie torturat pe cruce, pironit acolo, a suferit disprețul și rușinea, ocara, durerea trădării, 
coroana de spini...  
 Exact despre aceasta ne vorbește cartea „El a ales piroanele”, scrisă de              
Max Lucado. Autorul ia fiecare instrument de tortură în parte și ne prezintă semnificații-
le acestora, rând pe rând, în fiecare capitol al cărții. Cu un ton simplu, adresându-se    
publicului larg, autorul ne face să privim dincolo de ceea ce se vede sau e trecut chiar cu 

vederea și să asimilăm fiecare detaliu al jertfei Mântuitorului,   
într-un mod profund. 
  Personal, cartea m-a ajutat să înțeleg mai bine jertfa      
Domnului și beneficiile pe care le am, prin moartea Lui. M-a fă-
cut să înțeleg mai mult durerea și chinul morții Domnului, dar și 
triumful învierii Sale și iubirea imensă ce mi-o poartă! 
 În această săptămână premergătoare Sărbătorii Paștelui, îți 
recomand să citești, alături de pasajele Evangheliilor, această  
carte. Fie ca în acestă perioadă să ne lăsăm prelucrați de El și să 
simțim acea înviorare, pentru că avem nevoie de o infuzie de  
pasiune proaspătă, ca să-L iubim și să-L slujim mai bine!  A.P.  

Micuțul adus azi la binecu-
vântare, se numește Ruben. 
Acest nume este de origine 

ebraică și are semnificaţia de 
“priviţi, un fiu!” sau  

“vedeţi fiu!”.  
 

În Biblie, Ruben a fost     
primul copil al patriarhului 
Iacov şi al Leei şi numele 

uneia dintre cele 12 seminţii 
ale lui  
Israel. 

 
Domnul 

să te bine-
cuvânteze 
întreaga 
ta viață,  
Ruben!  

 

   D.P.  
▲ Ruben Nedelea 


