
 

  

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 

 ... micuţii Damaris Beatrice Frenţi, Robert Muntean, Luca Voica,                       
Sem Vlad Aramă, Daria Rahela Jurca şi Lucas Adrian Criste, care au fost aduşi la      
binecuvântare luna trecută. Fie ca Tatăl Ceresc să vegheze asupra lor şi să-i ţină aproape de El 
şi de Casa Lui toată viaţa.  
 ... săptămâna de post şi rugăciune din biserica noastră, care se încheie azi. 
Dumnezeu să fie slăvit şi să răsplătească fiecăruia timpul pe care şi l-a pus deoparte pentru El.  
 ... cei care au încheiat legământ în apa botezului la Poarta Cerului în luna 
octombrie. Domnul să-i întărească pe calea Lui şi El să îi ţină credincioşi, întotdeauna pe 
Stâncă, slujindu-L cu pasiune şi mulţumindu-I pentru mântuire.  
 ... răbdarea Lui. Fie ca noi toţi să conştientizăm cât de răbdător e Domnul cu noi şi să 
facem tot ceea ce ne stă în putinţă să nu Îl dezamăgim, ci să venim la El cu smerenie şi cu 

dorinţa de a merge pe cale cu El toată viaţa noastră.  
 
 "Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, 

prin El, lui Dumnezeu Tatăl." (Coloseni 3:17) 

Să-I mulţumim Domnului pentru... 

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  

Fiecare să se cerceteze dar  
pe sine însuşi  
şi aşa să mănânce  
din pâinea aceasta  
şi să bea din paharul acesta.  
 

 
 1 Corinteni 11:28 

 

  

Numai tu eşti de vină! 

 BULETIN DUMINICAL NR. 533/06.11.2016       www.poartacerului.ro 

„Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi 

voi la fel.” (Luca 6:31) 

 

“E a e cea mereu cu gura pe mine!”, „El e cel veşnic nemulţumit şi eu sunt de 
vină pentru toate!”, „Nu am început eu!”. De ce imperfecţiunile altuia sunt 

mai vizibile decât ale noastre? Cum se face că întotdeauna celălalt e de vină, el e capul 
răutăţilor, iar noi victimele? Cred că ne uităm în direcţia greşită. Preferăm să privim la      
defecte, în loc să ne uităm la calităţi. Apoi „progresăm”, punem vina, acuzaţia, eticheta pe 
altul, doar pentru că nu intră în şablonul nostru. Aproape niciodată nu ne întrebăm dacă nu 
cumva şablonul e deformat sau standardele pe care le avem sunt greşite. Oare noi intrăm în 
acea „clasă de oameni” care „ne fac fericiţi”?   

Grija şi nemulţumirea faţă de altul, în locul cercetării propriei persoane, apare încă 
de la începutul lumii, semn că diavolul şi-a început în forţă misiunea de ucigaş de oameni 
(Ioan 8:44). După ce au încălcat singura poruncă dată de Dumnezeu, nici Adam, nici Eva nu 
şi-au asumat responsabilitatea. Ce au făcut cu vina? Au dat-o mai departe. Bărbatul... femeii, 
femeia... şarpelui (Geneza 12:13). Mai rămânea ca şarpele să dea vina pe Dumnezeu că a pus 
pomul acolo şi opera era completă. Toţi aveau ochii plini de bârne, dar vedeau doar paiele 
celorlalţi! După ei, au urmat primele odrasle. Acelaşi comportament: Cain l-a ucis pe Abel, 
pentru că a văzut ceva rău în faptul că jertfele fratelui său erau primite cu plăcere de 
Dumnezeu, pe când ale lui, nu. Şi asta în condiţiile în care Dumnezeu nu a spus că jertfele lui 
Cain nu sunt primite! Deci, invidia şi mânia au primat în inima lui Cain, care l-a găsit vinovat 
pe Abel, în loc să se uite la el însuşi pentru a vedea de ce Domnul nu găsea aceeaşi plăcere în 
jerfele lui (Geneza 4:3-8). Continuarea o ştii, probabil, în ambele cazuri, iar concluzia e una 
singură: a arunca vina sau responsabilitatea pentru propriile noastre greşeli asupra celorlalţi 
ne duce întotdeauna spre pierdere, nu spre câştig.                (continuare în pag. 3) 
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    “Întăriţi-vă în Domnul!” (2016)  
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Familii unite în rugăciune 

Familia BĂLA 
  Membrii familiei: Lucian şi Emilia au ȋntemeiat o 

familie ȋn luna mai a anului 2011. Ȋn acești 5 ani și jumӑtate de 
căsnicie, cei doi au primit de la Dumnezeu cea mai mare 
binecuvântare din viața de familie: bucuria de a fi pӑrinți! Ȋn 
familia lor au venit două fetițe: Alisa Sefora (4 ani)  și Sarah (2 
ani).  

Slujire în biserică: Lucian si Emilia au slujit ȋmpreunӑ 
ȋn corul bisericii timp de cȃțiva ani. Ȋn prezent, Emilia continuӑ 
sӑ slujeascӑ ȋn aceastӑ lucrare cu multӑ credincioșie, iar Lucian 
este cel care o susține și ȋmpreunӑ, familia Bӑla se bucură de 
părtășiile din biserica noastrӑ. 

Ocupaţie: Luci este inginer programator, iar Emilia 
este economist. Ca părinţi, ei se ocupă cu bucurie și dedicare de 
creșterea și educarea celor douӑ fetițe. 

Versetul familiei: Iosua 24:15b – „Cât  despre mine, 
eu şi casa mea vom sluji Domnului.”  

O experienţă cu Domnul: Nu puține au fost situațiile 
ȋn care Dumnezeul nostru bun și credincios promisunilor Lui s-a 
implicat și a lucrat ȋn dreptul familiei Bӑla! Lucian și Emilia 
cred promisiunea Lui că dacă vor cere, El va auzi și va răspunde 
și Ȋi sunt recunoscӑtori pentru toate binecuvȃntӑrile primite. Ei 
mulțumesc Domnului că trăiesc bucuria de a fi părinții unor 
fetițe sănătoase, pline de viațӑ, binecuvȃntate.  

 Motive de rugăciune: Familia Bӑla a ȋnţeles cȃt de 
important este să trӑiești strȃns, aproape de Domnul ȋn 
vremurile ȋn care trăim și se roagӑ pentru mai multӑ pasiune, un 
nou entuziasm, o reȋmprospӑtare a iubirii pentru El. Ei cer 
Domnului puterea de a rӑmȃne statornici pe Cale, de a trӑi o 
viațӑ sfȃntӑ indiferent de circumstanțe. Dorința lor este ca 
oricȃnd, prin dragostea, bucuria și credința în Cuvântul lui 
Dumnezeu, sӑ fie gata sӑ dea socotealӑ de nӑdejdea care este ȋn 
ei. Dumnezeu sӑ le ȋnlӑture orice teamӑ din inimӑ, sӑ se 
ȋngrijeascӑ de toate nevoile lor aici pe pământ şi sӑ le dea viaţă 
veşnică în cer!  L.G.  

Urăm   
“ La Mulţi  Ani!”   
în umblarea  cu 

Domnul celor care   
îşi serbează ziua 

de naştere 
săptămâna                     

viitoare: 
 
 

 
 

Duminică, 6 noiembrie 
Estera Mureşan 
Denisa Dume 
Ioan Prială 

Samuel Brehuescu  
Luni, 7 noiembrie 

Elisei Grigoraş 
Sebastian Sima  

Marţi, 8 noiembrie 
Ana Maria Ghiriş 

Irene Iudean  
Miercuri, 9 noiembrie 

Rebeca Ardelian  
 Joi, 10 noiembrie 

Dorin Glokner 
Eunice Duma 
Lucia Ionescu  

Vineri, 11 noiembrie 
Ana Maria Bunea 

Simion Popescu  
Sâmbătă, 12 noiembrie 

 Ion Giuchici  
 

 „Domnul este partea 
mea de moştenire”, 
zice sufletul meu, de 
aceea nădăjduiesc în 
El." (Plângerile lui  

Ieremia 3:24) 
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(continuare din prima pagină) 

  

 Din nefericire, păcatul e mai contagios decât SIDA, se transmite mai bine decât 

orice boală ereditară. De aceea, şi astăzi ne găsim fiecare în aceleaşi greşeli, făcute încă 

de la începutul omenirii. Oare de ce? Poate pentru că stăm în „zona de confort”, unde noi 

suntem cei care au întotdeauna dreptate, noi luăm toate deciziile bazate pe independenţa 

noastră, noi le ştim pe toate, nu mai e nimeni ca noi, iar „ei”... au ceva personal cu noi.  

 Asta înseamnă să laşi uşa larg deschisă ispitelor, care vin exact în momentele în 

care te bucuri de liniştea ta preţioasă. Trebuie să fii mereu în gardă, gata pentru orice 

atac. Ultima dată când am verificat, viaţa nu era o scenă de telenovele siropoase, ci un 

front de război (1 Petru 5:8). Vrei, nu vrei, trebuie să lupţi. Vestea bună este că ai tot ce 

îţi trebuie: putere (Efeseni 4:7), arme (2 Corinteni 10:4-5) şi, concentrează-te aici foarte 

tare, chiar pe Cel care luptă El Însuşi pentru victoria ta! (Deuteronom 3:22)  

 Când cei de lângă tine te nemulţumesc, se poartă urât, fac greşeli care te scot din 

sărite, au atitudini care te deranjează, spun lucruri care te umilesc, nu îţi acordă atenţia, 

valoarea, respectul pe care consideri că le meriţi, crezi că e strict vina lor? Adu-ţi aminte 

ce ne învaţă Hristos: întotdeauna să le facem altora ce vrem să ni se facă nouă            

(Luca 6:31). Asta înseamnă să ne comportăm cu alţii aşa cum vrem să se comporte ei cu 

noi. Oare faci asta?  

 Defectele celor din jurul 

tău, acele lucruri pe care le tot 

observi, care te scot din sărite, pe 

care vrei să le vezi corectate cât de 

repede posibil sunt, de fapt, 

reacţii. Da, ai citit bine, sunt 

reacţii la felul tău de a fi. Ceva din 

tine trebuie schimbat, iar Domnul 

îngăduie aceste ispite ca să 

realizezi că nu eşti într-o relaţie 

bună cu El, nu Îl urmezi aşa cum 

ar trebui s-o faci. Nu eşti în 

Adevăr, adică nu stărui în El. Şi nu e de mirare, căci dacă ai fi în Adevăr, ai şti că a da 

vina pe celălalt nu e soluţia, ci este o amânare. Practic, laşi de pe o zi pe alta rezolvarea 

unei situaţii neplăcute, pe care o poţi încheia aşa cum trebuie: contracarând răul cu binele 

(1 Tesaloniceni 5:15).  

 Nu îi putem schimba pe cei din jur, doar avem impresia că o putem face. Asta e 

strict treaba şi puterea lui Dumnezeu. El este singurul care poate transforma vieţi. 

(Ezechiel 36:26). Singurul lucru pe care îl putem face e să ne rugăm pentru ei şi să ne 

schimbăm pe noi înşine, cu ajutorul Lui.  

 Dacă vrei ca lumea să fie mai bună şi să nu mai vezi paie în ochii altora, scoate 

mereu bârna din ochiul tău şi dă-i foc! Dacă vei face asta, vei deveni un fiu al Luminii 

(Efeseni 5:8), iar cei din jur vor vedea schimbarea. Incontestabil, fie se vor apropia şi vor 

dori să îţi fie asemenea, fie se vor depărta definitiv de tine. Oricum ar fi, tu vei găsi pacea 

interioară de care ai nevoie şi pe care nu o vei avea niciodată dacă ai ca ţintă 

imperfecţiunile altora, în locul perfecţionării tale după Şablonul divin: Domnul şi 

Mântuitorul nostru Isus Hristos (Ioan 14:6). Gabriel Tudor - www.resursecrestine.ro 


