
 

  

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. 0721-644073 

Prezbiter Alex Păduraru:         tel. 0768-811488 

Diacon Raul Damean:            tel. 0734-539044 

 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. 

 
ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

 

DUMINICĂ :     9 - 12 Serviciu divin 

                           18 - 20 Serviciu divin 

LUNI:              19 - 21 Seara tinerilor 

MARŢI :           18 - 20 Rugăciune 

MIERCURI:     19 - 21 Seara studenţilor 

JOI :                  18 - 20 Serviciu divin 

VINERI:           18 - 20 Seara liceenilor 
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  ATENŢIE 

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  

  
   ... o inimă mulţumitoare. Domnul să ne ajute să conştientizăm cât de 

binecuvântaţi suntem şi să nu uităm să Îi fim veşnic recunoscători pentru 

aceasta, mulţumindu-I neîncetat. 

   ... cei care, azi, încheie legământ cu Domnul în apa botezului. Fie ca 

această zi să marcheze pentru ei un nou început plin de Har şi dragoste şi astfel, 

să-I rămână credincioşi toată viaţa, asemănându-se tot mai mult cu Salvatorul 

lor. 

"Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea 
Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El,                                           

vom fi mântuiţi prin viaţa Lui." (Romani 5:10) 

Să ne rugăm pentru... 

 

  

Pământ şi cer în sărbătoare 
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,,Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă  

slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioşia 

Ta!” (Psalmii 115:1)   

 

A ceastă zi frumoasă de toamnă ne-a fost pregătită de Domnul să ne 

bucurăm şi să ne veselim în ea! Cerul întreg e în sărbătoare şi îngerii sunt 

uimiţi de atâta bucurie, căci sărbătorim victoria lui Isus la Poarta Cerului! Am venit să ne 

închinăm înaintea Lui cu strigăte de bucurie şi cântări de veselie. Da, Domnul a făcut 

lucruri mari pentru noi şi, de aceea, suntem plini de bucurie! (Psalmii 126:3)                                                                                                                                                              

Ne bucurăm pentru toţi cei care astăzi au îmbrăcat haine albe. Ei sunt rodul 

suferinţelor lui Hristos. O, ce zi de sărbătoare! Trăim bucuria părinţilor care au primit 

răspuns la rugăciunile înlăcrimate... Trăim bucuria Tatălui care şi-a aşteptat de multă 

vreme fiul risipitor în prag... Trăim bucuria semănătorului care a semănat cu lacrimi, iar 

astăzi îşi vede snopul pârguit adus la altar... 

În această zi, am adus cu noi jertfa cea mai plăcută Lui: MULŢUMIREA! 

Mulţumim Domnului pentru că ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări cereşti şi 

pământeşti.  Da, El ne-a vindecat anul acesta, ne-a răspuns la rugăciuni, ne-a dăruit copii şi 

a întors acasă pe fiii risipitori. Minuni mari a făcut Domnul la Poarta Cerului, pentru care 

Îi suntem recunoscători! Ba mai mult, El a cercetat pământul României, a încununat și anul 

2016 cu bunătăţile Sale, iar paşii Lui au vărsat belşugul, de aceea Îi mulţumim. De la 

Poarta Cerului şi până la Cer să fie recunoştinţa noastră! Privim încrezători în ochii Lui şi 

Îi spunem un mare “MULŢUMESC!”, căci: ,,Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău 

dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioşia Ta!” (Psalmii 115:1)   

Credincioşi de la Poarta Cerului, bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, căci mare este în 

mijlocul vostru, Dumnezeul lui Israel! Pastor Eusebiu Stănilă 
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    “Întăriţi-vă în Domnul” (2016)  
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Urăm   
“ La Mulţi  Ani!”   
în umblarea  cu 
Domnul celor care   
îşi serbează ziua de 
naştere săptămâna                     
viitoare: 
 

 
 

Duminică, 23 octombrie 
David Boha 

Mihaela Aramă 
Nelea Pituţ  

Luni, 24 octombrie 
Agneta Petru  

Marţi, 25 octombrie  
Alin Puşcaşu 

Daniela Vinter 
Elisabeta Avram 

Ilie Cherteş  
Miercuri, 26 octombrie 

Ana Opriş 
 Joi, 27 octombrie 
Alexandra Benga 
Alin Marinescu 
Emilia Dărăban 

Ioan Suciu  
Vineri, 28 octombrie 

Estera Bădău 
Ionuţ Loghin  

Sâmbătă, 29 octombrie 

Simona Bălan 
Sonia Rogojină 

  

"Căci aţi fost cumpăraţi 
cu un preţ. Proslăviţi 
dar pe Dumnezeu în 

trupul şi în duhul vostru, 
care sunt ale lui 

Dumnezeu."  
(1 Corinteni 6:20) 

La botez 
 

Cu-ncredere azi spui "Adio!" 
Trecutului murdar 

Şi-n viaţa ta, de-acum încolo, 
Sā-ţi fie Domnul far! 

 
În întuneric ai zācut, 
Necaz şi neştiinţā, 

La crucea Domnului Isus 
Azi vii cu umilinţā... 

 
Pācatele ţi s-au iertat 
Şi-ncepi o viaţā nouā, 

Trecutul tāu e spulberat 
Ca stropii cei de rouā! 

 
Sā te-nsoţeascā Dumnezeu 

Când mergi prin lumea asta, 
Cā şi pentru pācatul tāu 

Isus primi pedeapsa! 
 

Şi de credinţa ta va fi 
Vreodatā încercatā, 

Nu dispera, acuma ştii 
Cā ai în cer un Tatā! 



Laura M. - www.resursecrestine.ro  
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Gânduri 
 “Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi 

zic: Bucuraţi-vă!” (Filipeni 4:4) 
 

  În  fiecare dimineaţă, când ne trezim, ar 

trebui să-I mulţumim Domnului pentru 

sănătate şi pentru faptul că ne-a mai oferit încă 

o zi de viaţă. Să îngenunchem şi să-I mulţumim 

pentru mântuirea pe care o avem în Isus 

Hristos. Să ne gândim la multele binecuvântări 

primite şi să nu tânjim după lucrurile pe care nu 

le avem. Dumnezeu a făcut multe pentru noi, şi 

totuşi, aşa de uşor ne văicărim şi râvnim după 

mai mult. Cum ne putem deprinde să fim 

bucuroşi? Cum putem trăi recunoscători în 

fiecare zi? Trebuie să ne îndreptăm privirile 

înspre Isus (Evrei 12:2). 

  Se povesteşte despre o fetiţă sclavă care cu 

mulţi ani în urmă a fost vândută la o licitaţie. 

Cineva era hotărât să cumpere fetiţa aceea 

drăguţă. Oferta a crescut tot mai mult, dar în 

final, persoana în cauză a reuşit să o cumpere. 

El a venit la fetiţă şi i-a spus: “Acum poţi 

merge oriunde vrei şi poţi să faci ce vrei tu. Nu 

mai eşti sclavă. De azi eşti liberă”. Fetiţa se 

uită la faţa lui blajină şi prietenoasă şi îl 

întrebă: “Chiar vreţi să spuneţi că mă veţi lăsa 

să fiu liberă?” “Da”, răspunse omul, “asta 

vreau să spun”. Cu lacrimi în ochi, fetiţa căzu 

la picioarele lui şi îi spuse: “Voi fi sclava 

dumneavoastră pe vecie!” 

  Exact acelaşi lucru l-a făcut şi Isus  pentru 

noi. Nu ştiu câţi bani a plătit omul din povestire 

pentru fetiţa sclavă, dar cred că nu se poate 

compara cu preţul pe care l-a plătit Isus ca să 

ne facă liberi. El Şi-a dat Însăşi viaţa Sa pentru 

noi. S-ar cuveni ca şi noi să avem aceeaşi 

atitudine pe care a avut-o fetiţa eliberată. Ar 

trebui să cădem la picioarele lui Isus şi cu 

lacrimi în ochi să-I spunem: “Voi fi al Tău şi 

Te voi sluji pe vecie!” 
         Eli A. Yoder - www.totalschimbat.ro 

Obiceiul de a mulţumi MEDITAŢIE 

 
Mulţumirea este strigătul 

sufletului răscumpărat 

către Creatorul şi 

Salvatorul nostru, din 

blestemul păcatului.  
 

Flavius Laurian Duverna 

 
 

Fii mulţumitor chiar pentru 

cel mai mic bine! 

Mulţumirea pentru cele 

mici te va face vrednic să 

primeşti lucruri  

şi mai mari!  
 

Thomas à Kempis 

 
 

Mulţumirea vine când    

înţelegem că ceea ce ne dă 

Dumnezeu este mai bun 

decât ceea ce ne dorim noi. 
  

Anonim 


