
 

  

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 

 ... păstorii bisericii noastre. Fie ca Domnul să-i întărească, să îi 

călăuzească şi să le dea întotdeauna Cuvânt potrivit pentru nevoile noastre, 

iar noi să nu uităm să îi susţinem prin rugăciunea noastră sinceră. 

 

 ... trezire spirituală. Dumnezeu să pună în noi, prin Duhul Sfânt, o 

dorinţă puternică de a-L asculta, urma şi a fi cât mai mult în părtăşie cu El şi 

cu cei iubiţi ai Lui. 

 

"Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică 

încredinţare despre lucrurile care nu se văd." (Evrei 11:1) 

Să ne rugăm 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  

Ferice de cei cu 

 inima curată, 
căci ei vor vedea pe Dumnezeu. 

 
     Matei 5:7 

 

  

“Opreşte-te din slujire şi iubeşte-Mă!“ 

 BULETIN DUMINICAL NR. 534/13.11.2016       www.poartacerului.ro 

“Să iubeşti pe Donnul, Dumnezeul tău, 
cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi 

cu tot cugetul tău.” (Matei  22:37) 

 

Ai  zice, la prima vedere, că este un paradox ceea ce spun, însă după ce 

am meditat adânc la aceste cuvinte, mi-am dat seama că ele sunt o 

realitate, realitatea pe care o întâlnim tot mai des în zilele noastre, în bisericile noastre. 

A rămas profund întipărită în mine această frază de când am auzit-o la unul din prietenii 

mei şi am realizat cât de adevărată este; suntem implicaţi în aşa de multe activităţi că nu 

mai avem timp pentru suflet, pentru întâlnirea personală cu Creatorul nostru. 

Ţi s-a întâmplat vreodată să fii atât de implicat în slujire încât să nu mai ai timp 

sau energie pentru rugăciune? Să vii atât de obosit după o seară de evanghelizare sau 

după o zi în care pur şi simplu ai ajutat pe cineva la treburile casei şi să fii atât de 

epuizat încât să îngâni doar câteva cuvinte în gând în loc de rugăciune, liniştindu-ţi 

conştiinţa că Domnul ştie că pentru El ai slujit?  

Credem de multe ori că dacă slujim şi facem multe pentru Domnul, Îl iubim, 

dar poţi sluji fără să-L iubeşti, poţi fi implicat în multe lucrări din biserică din 

obişnuinţă, pentru că aşa am fost crescuţi sau din orice alte mii de motive, însă fără să-L 

iubim pe El. Şi se prea poate ca după toată slujirea noastră să ni se spună: „Niciodată nu 

v-am cunoscut, depărtaţi-vă de la Mine...” (Matei 7:23). De ce? Tocmai pentru că 

slujim fără să-L cunoaştem cu adevărat pe Cel Căruia Îi slujim. Şi mă întreb atunci, ce 

este mai important: să slujeşti sau să iubeşti? Nu spun că este greşit să slujim, Domnul 

aşteaptă oameni care să slujească cu pasiune pentru El, dar atunci când slujirea ia locul 

lui Dumnezeu, opreşte-te şi reanalizează-ţi priorităţile!       (continuare în pag. 3) 

    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   
  

    “Întăriţi-vă în Domnul!” (2016)  
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Familii unite în rugăciune 

Familia MELEN 
  Membrii familiei: Familia Melen este o familie tânără, aflată la 
ȋnceput de drum. Sebastian şi Alina au ȋntemeiat o familie 
binecuvântată de Domnul în urmă cu doar câteva luni, în data de   
24 iulie 2016. De atunci, ei văd cum Dumnezeu binecuvântează 
căsnicia lor şi le poartă de grijă zi de zi.  
  Slujire în biserică: Sebastian este implicat în departamentul 
media şi în serviciul de pază al bisericii, iar Alina este implicată  în 
grupul studenţilor şi a ȋnceput să slujeascӑ în corul bisericii. Cei doi 
vin cu bucurie la părtăşiile bisericii, fiind nelipsiţi din Casa 
Domnului.  
  Ocupaţie: Sebi este zilnic în slujirea bisericii, fiind omul care 
deschide şi închide uşile, asigurându-se că noi toţi avem acces,  atât 
în biserică, cât şi în sălile Şcolii Biblice. Alina este absolventă a 
specializării Asistenţă de Farmacie.  
  Versetul familiei: Ieremia 29:11 – “Căci Eu ştiu gândurile pe 
care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de 
nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.” 

   E x p e r i e n ţ e  c u 
Domnul:  De când s-au 
căsătorit, Sebi şi Alina 
experimentează într-un 
mod deosebit bucuria de 
a vedea cum Domnul 
este lângă ei şi lucrează 
pentru ei: “Încă de la 
început, am văzut Mâna 
Domnului la lucru, cum 
a rămas credincios 
promisiunilor Lui, cum 
ne-a surprins şi ne-a 
binecuvântat cum noi nu 
ne-am aşteptat. Am 
văzut la fiecare pas 
Mâna Lui! Cu doar 
câteva zile (7-8 zile) 
înainte de nuntă nu 
aveam unde să locuim, 

dar Domnul a răspuns rugăciunilor noastre şi ne-a dat o locuinţă 
binecuvântată în ultimul moment”, mărturisesc cei doi.  
    Motive de rugăciune: În primul rând, familia Melen aduce 
mulţumiri Domnului pentru toate binecuvântările revărsate peste ei. 
Conştienţi că sunt tineri aflaţi la începutul căsniciei, Sebi şi Alina se 
roagă pentru plinătatea Duhului Sfânt, pentru înţelepciune şi pentru 
puterea de a merge spre cer împreună, până la capăt! Ei se roagă 
pentru mai mult entuziasm şi o dorinţă mai mare de a sluji  
Domnului, cu toată inima. O altă dorinţă a familiei Melen este ca 
Dumnezeu să îi ajute sӑ fie adevărate lumini în locul în care trăiesc.  
    Dumnezeu să-i binecuvânteze, să-i folosească în lucrarea Lui şi   
să-i ajute să fie o adevărată mărturie pentru cei din jur!  L.G.  

Urăm   
“ La Mulţi  Ani!”   
în umblarea  cu 
Domnul celor 

care   îşi serbează 
ziua de naştere 

săptămâna                     
viitoare: 

 
 

Duminică, 13 nov.  
Alina Marinescu 

Luni, 14 nov. 
 Raluca Avram 
Marţi, 15 nov. 

Rodica Mitulescu  
Miercuri, 16 nov. 
Neftali Cuzman 

Ştefan Rusu  
 Joi, 17 nov. 

Daiana Dobriţa 
Elena Râşcu  

Vineri, 18 nov. 
Cristian Tuică  

Sâmbătă, 19 nov. 
 Noemi Rusu 
Selia Vornicu  

 

 "Neprihăniţilor, 

bucuraţi-vă în 

Domnul şi măriţi 

prin laudele 

voastre sfinţenia 

Lui!"  

(Psalmii 97:12) 
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(continuare din prima pagină) 
  

 SLUJIREA VINE DIN IUBIRE, iar 

atunci când îţi petreci timp în părtăşie cu 

Domnul, dorinţa ta de slujire creşte. E important 

să slujim, dar e şi mai important să-L iubim pe 

Domnul, să-I arătăm că Îl iubim.  

 Când iubeşti, îţi faci timp pentru persoana 

iubită, nu-i aşa? Încercăm să cunoaştem cealaltă 

persoană, s-o descoperim, să n-o rănim, să 

petrecem timp în prezenţa ei. Aşa este şi cu 

Dumnezeu! El aşteaptă să ne începem ziua cu 

El! „O iau inaintea zorilor şi strig”, spunea 

David (Ps. 119:147); El aşteaptă să-L 

cunoaştem, să-L descoperim, să ştim ce-I place 

şi ce nu, aşteaptă să ne vorbească, să-Şi petreacă 

timp cu tine şi cu mine! Îl laşi tu să te aştepte 

sau Îi răspunzi când te cheamă? Gândeşte-te 

bine, analizează-ţi priorităţile şi, dacă găseşti în 

viaţa ta că slujirea e primordială, atunci 

OPREŞTE-TE din slujire şi învaţă să-L 

IUBEŞTI întâi! 

 Din El ne tragem seva, El e Viţa, noi 

mlădiţele, şi cum am putea da altora când noi nu 

ne umplem de El? O perioadă va merge aşa, vei 

putea dărui, vei sluji, dar când paharul tău se va 

goli, nu vei mai avea de oferit prea multe, decât 

frustrare, întristare şi amărăciune. De aceea, este 

nevoie să te întorci la altar, în fiecare dimineaţă 

să-ţi întorci privirile spre El, să te lumineze, să 

te umple de prezenţa Lui. Doar aşa, doar prin El, 

vei avea şi voi avea o slujire eficientă, plină de 

roade sfinte!  Luminiţa Marinescu 

 

Tot mai frumos 
 

Tot mai frumos, 
mai aproape de mine 
e gândul Tău, 
Stea din Eden, 
luminând viaţa mea, 
paşii mei 
c-un dor 
nemărginit... 
 
Tot mai duios, 
ocrotindu-mi cărarea 
de orice rău, 
sus, tot mai sus 
mă atragi 
spre zenit... 
 
Tot mai măreţ, 
mai scăldat în lumină 
e chipul Tău, 
Prinţ glorios, 
care-ai dat viaţa Ta, 
trupul Tău 
ca Miel neprihănit. 
 
Tot mai cu drag 
îmi înalţ către Tine 
tot gândul meu, 
sus, tot mai sus, 
într-un zbor 
infinit... 
 

         (Costache Ioanid) 


