
 

  

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 

 ... ţara noastră şi conducătorii ei. Domnul să se îndure de România şi să 

aducă în fruntea ei conducători înţelepţi, care să respecte, mai întâi de toate, legea 

Lui. 

 ... pace. Dumnezeu să aducă pace în inimile noastre şi mai apoi, noi să le-o 

oferim celor din jurul nostru, indiferent de circumstanţe. 

"Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin 

Duhul Sfânt, ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru 

Isus Hristos pentru viaţa veşnică." (Iuda 1:20-21) 

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  

Prea iubiţilor, vă sfătuiesc ca pe nişte  

străini şi călători 
să vă feriţi de poftele firii pământeşti  

care se războiesc cu sufletul. 
 

1 Petru 2:11 

 

  

Simpli călători 
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“Paşii mei stau neclintiţi pe cărările 
Tale, şi nu mi se clatină 

picioarele” (Psalmii 17:5) 

 

C ând vorbim despre viaţă, putem să vorbim despre mai multe aspecte, dar 

haideţi să privim viaţa ca o călătorie, iar pe noi să ne vedem ca pe nişte 

simpli călători. Poate fi vorba despre o călătorie mai lungă sau mai scurtă, cu obstacole, cu 

voie bună, cu cer senin sau cu ploi, iar în final cu o destinaţie. Începutul călătoriei este 

oarecum tainic, nu noi ne-am luat biletele de călătorie, ci Dumnezeu a hotărât să venim în 

lumea aceasta şi ne-a dat instrucţiunile necesare pentru a ajunge teferi la destinaţie. De 

atunci, tot călătorim, şi fiecare zi este o provocare. Nu am ştiut ce ne aşteaptă, nu am ştiut 

prin ce locuri vom trece, dar un lucru era cert, şi anume că Dumnezeu ne-a spus că ne 

aşteaptă la final, dar mai mult decât atât, că va fi cu noi în fiecare zi a călătoriei. 

 În drumul nostru înspre ţintă ne-am întâlnit cu alţi călători şi ne-am hotărât să 

înaintăm împreună, ajutându-ne unii pe alţii, dar datorită faptului că deja călătoria a devenit 

o rutină pentru noi, am încetat să mai fim la fel de preocupaţi de final, precum eram la 

început. De-a lungul drumului am poposit şi ne-am gândit să strângem câteva bogăţii, 

uitând că Marele Ghid ne-a promis bogăţii veşnice. Am vrut să câştigăm faimă, să ne 

realizăm, să fim cineva printre călători şi ne-am lăsat cuprinşi de valul posesiunii, iar din 

nişte simpli călători, am devenit autohtoni. Am vrut să clădim cât mai multe, să agonisim 

cât mai mult, să ne ridicăm deasupra celorlalţi, inconştienţi de faptul că încălcăm regulile 

călătoriei şi că ne îndepărtăm de ţinta propusă. Ne-am lăsat atraşi şi momiţi de celelate 

aspecte din jurul drumului, dar cu toate acestea, timpul a zburat şi nu ne-am mai putut 

întoarce într-o zi apusă pentru a mai putea schimba ceva.                   (continuare în pag. 3) 
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    “Întăriţi-vă în Domnul!” (2016)  
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Familii unite în rugăciune 

Familia MARINESCU 
  Membrii familiei: Alin şi Alina sunt doi tineri care Îl iubesc pe 
Domnul şi au hotărât să-L slujească ȋmpreună, ca familie, până la 
sfârşitul vieţii. Ei au ȋntemeiat o familie anul acesta, în data de         
27 august 2016.    
  Slujire în biserică: Familia Marinescu s-a pus la dispoziţia lui 
Dumnezeu şi slujeşte cu bucurie, fiind o mare binecuvântare pentru 
biserica noastră. Alin şi Alina sunt implicaţi în Departamentul  Media 
al bisericii.  
  Ocupaţie: În viaţa de zi cu zi, cei doi caută să-L onoreze pe 
Dumnezeu prin toate activităţile lor. Alin este programator, iar Alina 
este studentă.     
  Versetul familiei: Matei 6:33 – „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui 
Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe 
deasupra.”  
   Experienţe cu Domnul:  Alin şi Alina trăiesc cu bucurie fiecare zi 
şi se bucură de prezenţa Domnului în căsnicia lor. Îl văd pe El în 
lucrurile mici sau mari pe care le trăiesc zi de zi şi chiar dacă sunt o 
familie tânără, ei deja au gustat din bunătăţile Domnului, revărsate 
peste ei. Ei ne mărturisesc: „Domnul ne-a asigurat un apartament ȋn 
care să locuim cu puţin timp înainte de nuntă. Dumnezeu ne-a 
surprins din nou, deoarece acest loc unde locuim este peste 
aşteptările noastre, mai ales din punct de vedere financiar. Suntem o 
familie tânără, nu avem prea multe experienţe împreună, dar fiecare 
dintre noi a avut parte de providenţa lui Dumnezeu în cele mai mici 
lucruri şi astfel, am ajuns unde suntem astăzi.”  
   Motive de rugăciune: Cei doi doresc să fie slujitori adevăraţi ai lui 

Dumnezeu şi slujitori plini de 
dragoste ai oamenilor. Ei cer 
Domnului puterea şi pasiunea 
de a le sluji celor în nevoie din 
toată inima, cu dragostea lui 
Hristos. Alin şi Alina cer 
Domnului ȋnţelepciune, mai 
multă dragoste pentru ceea ce 
El iubeşte şi dorinţa de a căuta 
Faţa Lui mai presus de orice, 
mai presus de toate celelalte 
căutări. Aflată la început de 
drum, familia Marinescu se 
roagă Domnului pentru o 
locuinţă proprie. 
    Dumnezeu să le asculte 
dorinţele inimii şi să-i 
binecuvânteze din belşug! El 
să le fie alături la fiecare pas,   
călăuzindu-i tot mai aproape 
de Împărăţia Lui! El să-i ajute 
să rămână o binecuvântare 
pentru cei din jur şi pentru 
Biserică!  L.G.  

Urăm   
“ La Mulţi  Ani!”   
în umblarea  cu 

Domnul celor care   
îşi serbează  

ziua de naştere 
săptămâna                     

viitoare: 
 
 

 
 

Duminică, 20 noiem.  
Eunice Praţa 
Marco Ban  

Luni, 21 noiem. 
 Cătălin Conea 
Daniela Filip 

David Mureşan 
Rebeca Mureşan 
Viorica Cotârlan  

Marţi, 22 noiem. 
Lavinia Benga 

Mărioara Mezei 
Miercuri, 23 noiem. 

Andrei Nicolăescu 
Claudiu Tăplugă 

Nuria Avram  
 Joi, 24 noiem. 
Abigael Bogdan 

Maria Criste 
Paul Papană 
Sofia Cherteş 
Nicolae Popa 
Traian Popa  

Sâmbătă, 26 noiem. 
 Claudiu Ardelean 

Elisa Ciurcanu 
Iulia Ciurcanu 

 
 "Binecuvântaţi, popoare, 

pe Dumnezeul nostru! 

Faceţi să răsune lauda 

Lui!" (Ps. 66:8) 
 
 

  
 

 

  

www.poartacerului.ro 

Renunţă la nevoia de a avea mereu dreptate MEDITAŢIE 

(continuare din prima pagină) 

 
 Astfel, intrând în noul anturaj din timpul călătoriei, am ajuns şi noi ca Iona, dornici 

să ne schimbăm destinaţia, fugind de responsabilităţi. Prin neglijenţă, prin spiritul critic şi 

prin comportamentul greşit, ne-am îngrădit în propria trăsură de pe drumul nostru.         

Am devenit călători cu două tipuri de reguli: una rea şi una bună. Poate am ajuns până în 

acel punct în care nu am ştiut încotro să ne îndreptăm, doar îi puteam vedea pe alţii 

înaintând hotărâţi, dar noi nici măcar nu puteam să pornim din loc. 

 Nu ştiu cum arată viaţa ta, nu ştiu dacă până aici călătoria te-a obosit sau nu şi nici 

nu ştiu ce fel de călător eşti. Dacă într-un moment de epuizare ai văzut vreun loc pe 

drumul călătoriei mai frumos de locuit decât Cetatea Eternă de la capătul alergării, te 

sfătuiesc să te opreşti. Dumnezeu ştia că vei porni în această călătorie şi ţi-a oferit cele 

necesare, de aceea, nu te lăsa momit de bogăţiile din jur. Chiar El a spus să nu ne strângem 

comori aici jos pe pământ, ci să strângem comori care vor dăinui veşnic. 

  Sunt convinsă că adesea drumul pe care l-ai parcus nu a fost uşor, poate chiar ai 

vrut să renunţi, dar vreau să te încurajez şi să îţi spun că Însuşi Dumnezeu veghează asupra 

ta. Îţi ştie eşecurile pe care le-ai avut până aici, dar nu te vrea robit de trecut, deci priveşte 

cu deplină încredere spre viitor şi profită de timpul călătoriei, pentru a-i îndruma şi pe alţii 

să alerge spre Casa Tatălui. Asigură-te că eşti un simplu călător care îşi caută Patria de sus, 

Cetatea viitoare şi care aşteaptă să se întâlnească cu Îndrumătorul său.  Miriam Guia  

 C ând în căile tale prin viaţă, ajungi în portul conflictului, respiră adânc, ia aer în piept şi recunoaşte cu bravură că nu eşti 
infailibil, că poţi greşi, că barca ta ia apă, în ciuda eforturilor de a te izola 
cât mai bine de efectul coroziv al părerii celor din jur. Îţi simţi inima 
zguduită de valurile dezaprobării şi ai tendinţa să reduci la tăcere, să pui la 
punct pe oricine ţi se pare că atentează la dreptatea ta. 
 Nu merită! Nu merită să închei o relaţie frumoasă provocând stres şi 
durere, doar de dragul dreptăţii. Nu merită să câştigi un conflict verbal, 
dacă celălalt părăseşte barca având un gust amar şi un sentiment de 
dezamăgire. Nu merită să arunci totul peste bord, doar pentru a demonstra 
cine e căpitanul. A dori să-ţi impui punctul de vedere, nu pentru că aşa e 
etic, ci pentru că eşti în poziţia în care poţi să o faci, demonstrează tocmai 
eşecul infaibilităţii tale. 
 Dacă vei renunţa să mai 
hrăneşti hidra care vrea dreptatea cu 
orice preţ, vei găsi în tine resurse 
nebănuite ca să îţi cârmuieşti viaţa 
către apele liniştite ale împăcării.  
 Nu, nu e nevoie să ai 
întotdeauna dreptate şi nu, ţinta spre 
care te îndrepţi nu scuză mijloacele 
prin care o faci!   Luminiţa Tomuţa  


