
 

  

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. 
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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  

   

 ... anul 2016. Îi suntem reconoscători lui Dumnezeu pentru anul de har, pe care 
tocmai l-am încheiat; Îi mulţumim că a fost cu noi atât în zilele senine, cât şi în cele 
înnorate. Ştim că toate lucrurile le-a îngăduit El, cu scopul de a lucra în noi caracterul lui 
Hristos. De aceea, să-I dăm voie şi-n continuare să-Şi desăvârşească lucrarea în noi! 

 ... întâlnirea surorilor din 10 decembrie. Domnul să binecuvânteze toate surorile 
din biserica noastră şi mai ales pe cele implicate în organizarea de părtăşii ale femeilor. El 
să le călăuzească pe mai departe spre a se zidi spiritual una pe cealaltă şi de a continua 
această frumoasă lucrare.  

 ... serviciile divine din biserica noastră din 2016. Slavă Lui pentru toate aceste 
întâlniri în care ne-am apropiat mai mult de Domnul şi am crescut în credinţa noastră. 
Domnul să reverse şi pe mai departe har peste întâlnirile de la Poarta Cerului.  

“Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulţumiri şi împlineşte-ţi juruinţele făcute                                 
Celui Preaînalt.” (Psalmii 50:14) 

 

Să-I mulţumim Domnului pentru... 

 
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 

Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să 
căpătăm  o inimă înţeleaptă! 

 
Psalmuii 90:12 
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“Încununezi anul cu bunătăţile Tale şi 

paşii Tăi varsă belşugul.”  

(Psalmii 65:11) 

 

          BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   
  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Prima zi... 

 P rima zi a noului an este prima zi a noului tău an. Aş vrea să scriu despre 

alţii, dar vreau, nu vreau, ajung să scriu despre mine. Îmi dau seama că 

nu sunt prea mulţumită de vechiul meu an şi mă gândesc ce ar trebui să fac mai bine 

în noul meu an. Poate şi alţii se află în aceeaşi situaţie, poate nu.  

 Realizăm cu toţii că indiferent cât efort am depune în mod individual pentru a 

avea o viaţă mai bună, o gândire mai pozitivă, un produs al activităţii mai bun, fără 

Dumnezeu nu se poate. Dumnezeu este infiltrat în fiecare fibră a noastră şi, oriunde 

ne-am afla şi orice am face, Dumnezeu îşi face simţită prezenţa, uneori, în colectivul 

cu care socializăm, alteori, într-un mod intim înlăuntrul fiinţei noastre. Este acolo 

pentru a fi cu noi, pentru a ne încuraja sau a ne mustra, dar întodeauna cu iubire. 

 Ce o să facem fiecare dintre noi în noul an, nu ştiu, dar ştiu că noul an trebuie 

raportat la legătura noastră cu Dumnezeu şi Fiul Său, Isus Hristos.  

 Se consideră că perioada aceasta este foarte grea pentru credinţa creştină şi 

creştini, dar când a fost uşor? Niciodată. S-au schimbat doar vremurile şi 

ameninţările. Să fii creştin a fost şi a rămas o luptă cu tine însuţi şi cu cei din afară. 

Tot ceea ce contează e ca şi în noul an să rămânem lângă Domnul, apoi şi-n 

următorul an, şi-n următorul an, şi tot aşa până la finalul acestei lupte spirituale.  

                A. F. 
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Duminică, 1 ian. 
 Amedeea Boartăş 

Bogdan Moza 
Emilia Ursei  
Ionela Marcu  
Luni, 2 ian. 

Anişoara Cernescu  
Marţi, 3 ian. 
Ioana Nicorici 
Simona Velciov  

 Miercuri, 4 ian. 
Ioan Avram 

Samuel Buzea  
Joi, 5 ian. 

Albert Costea 
Cristian Buzea 
Maria Ciurcanu 
Milan Dobriţa 
Vineri, 6 ian. 

Ionel Rus 
Ionuţ Dejeu  

Sâmbătă, 7 ian. 
 Cristina Chisăliţă 

Elisei Creac 
Marco Birda 

Maria Antonescu  
 

 "Domnul Însuşi va 
merge înaintea ta, El 
Însuşi va fi cu tine, nu 
te va părăsi şi nu te va 
lăsa; nu te teme şi nu te 

înspăimânta!”               
 (Deut. 31:8) 

Urăm                            
“ La Mulţi  Ani!”   
în umblarea  cu 

Domnul celor care  
îşi serbează           

ziua de naştere  
săptămâna                     

viitoare: 
 
 

 

Şi mai multă roadă 
 

La acest început, când planific crezând 
Că o să răzbesc prin a vieţii paradă,  
Mă gândesc la Isus, la cuvintele Lui 
Şi-mi planific s-aduc şi mai multă roadă. 
 
N-aş vrea să mă plâng de anii trecuţi, 
Nici c-am fost leneş, lumea să creadă. 
Privind de acum la un alt sfârşit, 
Mi-ar plăcea s-arăt şi mai multă roadă. 
 
Cercetând, constat că sunt mic, limitat,  
Strădaniile mele n-aduc roadă degrabă,  
De aceea, mă rog, stăruiesc ne-ncetat: 
Doamne, dă-mi, Tu, şi mai multă roadă! 
 
Ancorează-mă iar în Cuvântul Viu, 
Nu mă lăsa leneviei pradă,  
Umple-mă, Doamne, de Duhul Sfânt, 
Dă-mi zilnic, Isuse, mai multă roadă. 
 
O, da, într-o zi va fi un SFÂRŞIT...  
Aştept acea zi ca pe o dovadă, 
S-arăt lumii-ntregi că nu am greşit, 
Aducând lui Isus şi mai multă roadă. 

  

         Viorel Iuga 
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 P 
utem beneficia din plin de binecuvântările lui Dumnezeu pentru noi în acest an de 
har 2017, ancorându-ne credinţa în Cuvântul Său. În acest mod, ne apropiem de 
Domnul şi rămânem în voia Lui. Să ne ajute Dumnezeu să ne hrănim zilnic din 

Biblie şi să o sutudiem cu sârguinţă! În continuare, am găsit 10 motive pentru a fi recunoscători 
lui Dumnezeu pentru Biblie: 
 

1. Biblia trezeşte credinţa, izvorul oricărei 

ascultări. “Astfel, credinţa vine în urma 
auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui 
Hristos.” (Romani 10:17) 
 

2. Biblia eliberează de păcat. “Veţi 
cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face 
liberi.” (Ioan 8:32) 
 

3. Biblia eliberează de Satana. “Şi robul lui 
Dumnezeu nu trebuie să se certe; ci să fie blând 
cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de 
îngăduinţă răbdătoare, să îndrepte cu blândeţe pe potrivnici în nădejdea că Dumnezeu le 
va da pocăinţa, să ajungă la cunoaşterea adevărului; şi venindu-şi în fire, să se desprindă 
din cursa diavolului, de care au fost prinşi să-i facă voia.” (2 Timotei 2:24-26) 
 

4. Biblia sfinţeşte. “Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.” (Ioan 
17:17) 
 

5. Biblia eliberează de corupţie şi autorizează evlavia. ”Dumnezeiasca Lui putere ne-a 
dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi 
puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele 
să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume 
prin pofte.” (2 Petru 1:3-4) 
 

6. Biblia slujeşte iubirea. “Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, 
dintr-un cuget bun, şi dintr-o credinţă neprefăcută.” (1 Timotei 1:5) 
 

7. Biblia mântuieşte. “Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii, pe care o 
dai altora: stăruieşte în aceste lucruri, căci dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi 
pe cei ce te ascultă.” (1 Timotei 4:16) 
 

8. Biblia dă bucurie. “V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, 
şi bucuria voastră să fie deplină.” (Ioan 15:11) 
 

9. Biblia Îl revelează pe Dumnezeu. “Domnul nu înceta să Se arate în Silo; căci Domnul 
se descoperea lui Samuel, în Silo, prin cuvântul Domnului.” (1 Samuel 3:21) 
 

10. Prin urmare, Biblia este temelia, ca familia, viaţa şi slujirea mea să fie fericite, ca şi 
speranţa veşniciei cu Dumnezeu. adaptare după John Piper, www.resursecrestine.ro 

  10 motive de a fi recunoscători lui Dumnezeu pentru Biblie  

RUGĂCIUNE 
 

Dumnezeule atotputernic, Dumnezeule preasfânt şi preaînalt, Îţi mulţumesc că 
dai atenţie lucrurilor mărunte. Mulţumesc pentru că pui preţ  pe ceea ce este 
neînsemnat. Mulţumesc pentru că te preocupă crinii de pe câmp şi păsările 

cerului. Mulţumesc că Îţi pasă de mine. În Numele lui Isus. 
 

(Richard Foster) 


