
 

  

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 

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 

 ... alegeri înţelepte. Fie ca Domnul să ne inspire în toate alegerile pe 

care le avem de făcut, inclusiv cele de azi, care vizează viitorul ţării noastre. 

 

 ... toţi cei pentru care am promis că ne vom ruga. Să nu uităm să 

purtăm în rugăciune pe cei cărora le-am promis acest lucru, fiindcă aşa vom 

împlini porunca Domnului, care ne spune să ne purtăm sarcinile unii altora. 

 
„Doamne, Tu eşti Dumnezeul meu; pe Tine Te voi înălţa! Laud Numele Tău, 

căci ai făcut lucruri minunate; planurile Tale făcute mai dinainte s-au 
împlinit cu credincioşie.” (Isaia 25:1) 

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  

Voi sunteţi trupul lui Hristos,  
şi fiecare, în parte, 

mădularele Lui.  
(1 Corinteni 12:27) 

 

  

11 ani de har 
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,,V-am purtat, şi tot vreau să vă port, să vă    

sprijinesc şi să vă mântuiesc.” (Isaia 46:4) 

 

A stăzi, Biserica Poarta Cerului împlineşte 11 ani de existenţă, 
11 ani în care am primit din plinătatea Domnului şi har după 

har. Privind în urmă, nu putem spune decât ceea ce spunea odinioară omul 

lui Dumnezeu: ,,Până aici, Domnul ne-a ajutat.” (1 Sam. 7:12). Da, El ne-a 
ajutat să creştem împreună, să fim o familie unită, să fim o oază de          
binecuvântare pentru generaţia noastră şi să mergem cu avânt înainte. 

11 ani de părtăşie la Poarta Cerului se aseamănă cu 11 trepte ale 
scării pe care a văzut Iacov altădată la Betel. Cu fiecare an care a trecut, am 
urcat câte o treaptă de har, tot mai aproape de Cer, de locul pentru care ne 

pregătim să ajungem de aici, de la Poarta Cerului. Dezideratele fiecărui an 
ne-au învăţat să trăim ca Isus, să stăm aproape de El, să Îl cunoaştem tot mai 
mult, să avem o inimă ca a Lui şi să ne întărim în Domnul şi în puterea tăriei 
Lui. 

Poarta Cerului se vrea în continuare să fie un han de poposire 

pentru cei trudiţi şi împovăraţi, o şcoală unde se formează ucenici, care        
să ducă vestea Evangheliei până la marginile pământului şi un Betel unde 
oamenii să fie transformaţi şi unde îngerii să urce şi să coboare ducând 
rugăciuni şi laude la tronul lui Dumnezeu.   (continuare în pag. 3) 
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    “Întăriţi-vă în Domnul!” (2016)  
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Familii unite în rugăciune 

Familia BRUDA 

Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care îşi serbează                                 
ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Duminică, 11 decembrie - Avraam Mureşan, Ioana  Prială, Ruth Bădău  
Luni, 12 decembrie - Vinicius Velescu, David Dedan, Elena Ţifrea, Giorgian Gheorghe  
Marţi, 13 decembrie - Lavinia Bădău, Luminiţa Marinescu,  
 Roberta Ursu, Sara Ursu, Veronica Vaida  

Miercuri, 14 decembrie - Eusebiu Codrea, Ruthmari Manofu  
Joi, 15 decembrie - Adriana Şandor, Camelia Capota, Claudia Gruia,  
  Corneliu Matei, Isabela Papană  
Sâmbătă, 17 decembrie - Daniela Ionescu  
 
"Dar Tu, Doamne, Tu eşti scutul meu, Tu eşti slava mea şi Tu îmi înalţi capul!" (Ps. 3:3) 

   Membrii familiei: Astăzi aducem înaintea Domnului şi înaintea bisericii o altă familie 

care se închină la Poarta Cerului - familia Bruda. Dan şi Mihaela Bruda au întemeiat o 

familie sub binecuvântarea lui Dumnezeu în urmă cu 4 ani.  

   Slujire în biserică: Cei doi s-au pus la dispoziţia Domnului şi slujesc cu bucurie grupei 

mijlocii din cadrul Şcolii Duminicale. Ei caută să pună în inimile copiilor ascultarea de 

Dumnezeu şi să le îndrume paşii spre apropierea de El.  
   Ocupaţie: Dan este agent de vânzări, iar Mihaela este învăţătoare.  
   Versetul familiei: Psalmul 46:1 – „Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru,                   
un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi.”  
   Experienţe cu Domnul:  Domnul şi-a arătat îndurarea faţă de familia Bruda, El le-a fost 

sprijin în necaz şi un ajutor care nu le-a lipsit niciodatӑ în nevoi. Recunoscători înaintea lui 

Dumnezeu, ei mărturisesc: “În viaţa noastră de familie întotdeauna am văzut că Dumnezeu 

ţine în control toate lucrurile. Una dintre multele experienţe pe care le-am avut, a fost 

aceea că Dumnezeu i-a salvat viaţa lui Dan dintr-un grav accident de circulaţie.” 

   Motive de rugăciune: Mihaela şi Dan doresc 

să trăiascӑ mai aproape de Domnul,   

ascultându-L şi slujindu-L toată viaţa lor. Cei 

doi au nevoie ca Domnul să-i ajute să se 

apropie mai mult de El. Ei se roagă ca familia 

lor să rămână sub binecuvântarea Domnului, 

sub călăuzirea Sa şi având însoţirea Lui la 

fiecare pas. Amândoi sunt iubitori de copii şi 

doresc să trăiască bucuria de a deveni părinţi şi 

astfel, se roagă Domnului ca El să 

binecuvânteze şi să întregească familia lor prin 
venirea unui copil.  

   Domnul să îi binecuvânteze din belşug şi să 

le împlinească toate dorinţele inimii care sunt 

după voia Lui!  L.G.  

 

  

www.poartacerului.ro 

 

Te poţi mântui numai prin credinţa 

în Isus, intrând în Biserica Lui, cea 

una a copiilor lui Dumnezeu.  

El – numai Isus – este  

conducătorul nostru. 
 
 

Crezând în Isus, intri în părtăşie cu 

sfinţii – cu toţi cei care cred în El  

cu adevărat. 

 
 

Dumnezeu nu poate fi de partea    

unui om care nu este în pace şi 

unitate cu întreaga Biserică, 

înţelegând prin Biserică, acea 

comunitate sfântă a credincioşilor 

adevăraţi, care poartă crucea. 

 
 

Biserica este reală, dacă este o         

comunitate de credincioşi. În ea,          

eşti învăţat Cuvântul lui Dumnezeu. 

 
(Richard Wurmbrand) 

GÂNDURI 
(continuare din prima pagină) 
 
  
      Ne rugăm ca tuturor celor  
care trec pragul acestei Case de 
rugăciune să li se lipească inima de 

Domnul, să guste din bunătatea harului 
Său şi să devină cetăţeni ai Cerului. 
      În acest ceas aniversar, privim 
la Domnul cu recunoştinţă, pentru că 
ne-a binecuvântat de fiecare dată cu 
sfânta Lui prezenţă şi, totodată, ne 

încredem în promisiunea Cuvântului 
Său care spune: ,,V-am purtat, şi tot 
vreau să vă port, să vă sprijinesc şi să 
vă mântuiesc.” (Isaia 46:4). 
      La 11 ani de existenţă, vă 

spunem tuturor ,,portarilor” de 
aproape sau de departe: “La mulţi ani 

Poarta Cerului şi o veşnicie fericită 

cu Isus!”  
     Pastor Eusebiu Stănilă   

  

Învaţă-ne, Doamne bun, să Te slujim după cum meriţi; să 

dăruim fără să ne gândim la preţul care trebuie plătit; să 

luptăm fără să băgăm de seamă rănile; să trudim fără să 

cerem odihnă; să muncim fără să cerem altă răsplată, decât 

să ştim că facem voia Ta.  

Prin Isus Hristos, Domnul nostru. 
 

(Ignaţiu de Loyola) 

~ Rugăciune ~  


