
 

  

 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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 ... familia Cristina și Ionuț Pop, care s-a format în luna aprilie, în biserica         
noastră. Fie căminul lor zidit pe stâncă, cu Domnul alături, iar ei să rămână mereu credinci-
oși Lui și unul celuilalt, în iubire! 
 
 ... conferința familiilor, care a avut loc la noi în biserică, în luna care a               
trecut. Slavă Domnului pentru mesager, pentru toate familiile care au participat și, de aseme-
nea, pentru cei care s-au implicat în organizarea acestei conferințe! Domnul să le răsplătească 
tuturor! 
 
 ... micuțul Ruben Nedelea, adus la binecuvântare luna trecută la Poarta Cerului. Fie 
protecția divină peste el și toți cei dragi ai lui, iar, mai apoi, la maturitate, să-L aleagă pe 
Domnul la cârma vieții lui. 
 

"Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El! Temeţi-vă de Domnul 
voi, sfinţii Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El! " (Psalmii 34:8-9)  

SĂ-I MULȚUMIM DOMNULUI 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 

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 

Căci printr-o singură jertfă,  
El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna 

 pe cei ce sunt sfinţiţi.  
 

Evrei 10:14 

 

  

„Nu fi necredincios, ci credincios!” (Ioan 20:27b) 

Îndoielile nu te descalifică 

 B iblia spune: „Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei 
când a venit Isus. Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!” 

Dar el le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi 
pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu 
voi crede”. După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă şi era şi Toma împreu-
nă cu ei. Pe când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc şi le-a zis: „Pace 
vouă!”. Apoi a zis lui Toma: „Adu-ţi degetul încoace şi uită-te la mâinile Mele şi  
adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios!”. Drept 
răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”” (Ioan 20:24-28) 
 Minunea din această relatare nu este că Isus a putut trece printr-o ușă încuiată și 
a apărut dintr-odată în fața lor. A fost uimitor, dar lucrul cel mai impresionant este că 
Isus S-a arătat, ca să vorbească cu un necredincios! De fapt, Domnul Isus nici nu Se 
afla în încăpere cu opt zile în urmă, când Toma și-a exprimat îndoiala în fața celor-
lalți ucenici. Dar: „Domnul cunoaște gândurile omului” (Psalmul 94:11). 
 Unii dintre noi ne-am fi uitat la Toma și ne-am fi gândit: „Scoate-l de pe listă, 
nu este vrednic să fie ucenic” - dar nu și Domnul Isus! El a recunoscut o inimă since-
ră și un suflet în căutare și S-a arătat pentru a-i răspunde la întrebări.  
 Îndoielile tale nu te descalifică! Adu-le doar înaintea Domnului în rugăciune și 
când vei pleca din prezența Lui, vei spune: „Domnul meu și Dumnezeul meu!” 
              www.misiune.ro  
              
 

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, 5 mai 
Ana Ungur 

Daniela Boartăş 
Larisa Muntean  

 Luni, 6 mai 
David Pantea 

Lăcrimioara Mateaş 
Lidia Mihalaş 
Patrick Marcu  
Marți, 7 mai 

Daniel Bogdan 
Maria Marchiş 
Marius Briscan 
Rebeca Berinde 
Sabina Iovan 
Simina Dume  

Joi, 9 mai 
Denisa Petcu 

Eduard Scoruş 
Naomi Mureşan  
Vineri, 10 mai 

Denisa Bej 
Estera Giuchici 
Mircea Pielmuşi 

Salome Brehuescu 
Sâmbătă, 11 mai 

Alexandra Mureşan 
Delia Cărpineanu 
Georgiana Brata 

Timotei Fofiu 
 

 "Te laud că sunt o  
făptură aşa de  

minunată. Minunate 
sunt lucrările Tale şi ce 
bine vede sufletul meu 

lucrul acesta!"  
(Psalmii 139:14) 

Familii unite în rugăciune 

  Membrii familiei: Astăzi, dorim să cunoaştem şi să aducem 
înaintea Domnului în rugăciune o altă părticică din marea fami-
lie a Domnului de la Poarta Cerului – familia Vîrlan Petrică şi 
Gabriela. Ei sunt recunoscători lui Dumnezeu pentru cei 18 ani 
de căsnicie pe care i-au parcurs până acum şi pentru cei trei 
copilaşi cu care Domnul a îmbogăţit căminul lor: Mario, Abel 
şi Amos. 
  Slujire în biserică:  Membrii familiei Vîrlan şi-au propus ca 
în tot ceea ce fac, să stea alipiţi de Domnul, de aceea caută să 
fie prezenţi cu bucurie la întâlnirile bisericii, să-L cunoască pe 
El tot mai mult şi să-I fie plăcuţi în toate lucrurile. Mario a în-
ceput să participe la întâlnirile cu liceenii, iar Abel slujeşte în 
corul de copii.  
  Versetul familiei: Iosua 24:15b – „Cât despre mine, eu şi 
casa mea vom sluji Domnului”.    
  O experienţă cu Domnul: Această familie caută să trăiască în 
ascultare de Domnul şi să-I aducă cinste prin trăirea zilnică, 
fiind pe deplin încrezători că „toate lucrurile lucrează împreu-
nă spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu”. Ei ne-au mărturi-
sit: “Experienţele noastre cu Domnul sunt multe şi zilnice!  
Vedem protecţia Lui peste familia noastră zi de zi şi am văzut 
cum Domnul S-a atins de copilaşii noştri când au fost bolnavi 
sau au avut alergii. Credem că El, Domnul, este un Dumnezeu 
al minunilor!” 
  Motive de rugăciune: Vrem să susţinem în rugăciune această 
familie pe care a aşezat-o Domnul în biserica noastră ca parte a 
trupului Său şi aducem înaintea Lui motivele lor specifice de 
rugăciune: “Vrem să cerem călăuzire de la Domnul şi înţelep-
ciune pentru orice decizie pe care o avem de luat, pentru că 
vrem să rămânem ancoraţi în El! Ne mai dorim tare mult ca 
toţi cei dragi ai noştri să cunoască şi să guste din bunătăţile 
Domnului!”  

 Domnul să lase ocrotirea Sa peste familia Vîrlan în orice 
vreme, El să le îndrume paşii şi să continue să reverse în casa 
lor binecuvântări din belşug, pace şi bucurie!  L.G.; A.A. 

Familia VÎRLAN 

 

  

www.poartacerului.ro 

 Ce să aduci la Cină?  

    Convins MEDITAȚIE 

Matei 26:26-29  
 

1. Isus a adus un cuvânt de binecuvântare – v. 26 
→ când mănânci/ oferi ceva/ vorbești - binecuvântează! 
Meditație: Ce vorbeste gura ta pe parcursul unei luni? Este gura cu care vei 
mânca pâinea și vei bea mustul, sfântă? Ce conține vocabularul tău? 

 
2. Isus a adus un cuvânt de mulțumire – v. 27 

→  mulțumirea este o atitudine/ o decizie/ încrederea în Cel ce ține totul în 
control/ un stil de viață 
Meditație: Ești tu mulțumit? Ai o inimă mulțumitoare? Ești mulțumit cu viața ta, 
familia ta, biserica ta? 

 
3. Isus a adus un legământ – v. 28 

→ un legământ de slujire/ iubire/ iertare/  sacrifi-
ciu 
Meditație: Ești gata să intri în legământ? Ești gata 
să faci legământ cu ochii tăi, cu limba  și inima ta?     
Să faci legământ cu El? 
 

4. Isus a adus o promisiune – v. 29 
→ o nădejde a revenirii/ o motivație la perseveren-
ță/ o provocare la așteptare 
Meditație: Ești gata să promiți că vei fi mai bun, mai 
sfânt, mai credincios, mai dedicat?  
           www.resursecrestine.ro 

 Î 
n Romani 8:38, Pavel ne oferă două cuvinte utile, de care să ne putem agăța în 
acest text: bine încredințat. Este cheia eliberării de orice îndoială în legătură cu 

favoarea lui Dumnezeu față de noi. 
 Chiar și atunci când avem îndoieli îndelungate, harul lui Dumnezeu curge liber   
pentru a ne vindeca. S-a întâmplat și în cazul ucenicului Toma, care se îndoia de cuvintele 
fraților săi, când spuneau că Isus era în viață. Toma reprezintă astăzi o categorie vastă de 
creștini. Odată au crezut în Hristos și s-au bucurat când L-au văzut pe Dumnezeu        
transformând vieți. Dar apoi a intervenit o încercare care durează de ani de zile. Acești 
creștini merg în continuare la biserică și aud predici despre bunătatea lui Dumnezeu. Dar 
ceva în interiorul lor a murit și nu pot să învie acea parte. Dezamăgirea îndelungată dato-
rată regresului lor, i-a secătuit de speranță. 
 Te regăsești și tu printre aceste persoane? Isus vrea să vină la tine, la fel cum a venit 
și la Toma. Vrea să-ți arate cicatricile Sale din cea mai grea încercare posibilă. El dorește 
ca puterea învierii Lui să te ridice la viață într-un mod pe care nu-l poți face niciodată de 
unul singur. El vine să te convingă de Cuvântul Său veșnic – să demonstreze prin învierea 
Lui, că nimic nu te va îndepărta vreodată de scopul Împărăției Sale: „Nici moartea, nici 
viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, 

nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură nu vor fi 
în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care 
este în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 8:39). 
 Datorită harului lui Isus, Toma a crezut din nou și a 
devenit unul dintre ucenicii cei mai plini de impact. Isus 
nu S-a oprit din a-l ajuta pe Toma, atunci când prietenul 
Său avea nevoie să creadă din nou. De asemenea, Isus te 
numește și pe tine prietenul Său și nu S-a oprit de la nimic, 
pentru a te păstra în dragostea Lui. El îți redă viața învierii 
în mijlocul încercării tale și, ca și Toma, vei vedea din nou 
slava Lui și vei fi uimit.  www.wordlchallenge.org 


