
 

  

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  

  ... puterea de a ierta. Domnul să ne ajute să nu ţinem supărare faţă de cei care      
ne-au greşit, ci, dimpotrivă, să-i iertăm şi să ne purtăm cu dragoste faţă de ei, aşa cum   
ne-a învăţat El. 

 ... cei care sunt în aşteptarea unui partener de viaţă. Dumnezeu să le dea 
răbdarea necesară ca să mai aştepte un pic şi de asemenea, credinţa, că El întotdeauna 
ştie când e momentul oportun şi totodată, persoana potrivită, pe care le-a pregătit-o cu 
dragostea Lui de Tată. 

"Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune."  
(Romani 12:12) 

Să ne rugăm 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 

Rodul celui 
neprihănit  

este un pom de 
viaţă, 

şi cel înţelept  
câştigă suflete. 

 
 

Proverbe 11:30 
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"Mergeţi şi faceţi ucenici... şi învăţaţi-i să 

păzească tot ce v-am poruncit."  

(Matei 28:18-20) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

De ce avem nevoie? 

 C 
ine mai are nevoie de predici, de cărţi, de cuvinte despre Dumnezeu? 

Le auzim în fiecare săptămână, suntem obişnuiţi cu ele, nu mai e 

nimic nou. Parcă nu mai avem nevoie. Deja ştim multe lucruri şi doar 

pentru că ni se repetă mereu şi mereu aceleaşi cuvinte, nu devenim mai buni. 

Dimpotrivă, căutăm altceva nou şi ajungem să luăm din afară obiceiuri străine, care 

nu definesc un creştin.  

  Poate că nu mai avem nevoie să ni se spună, ci avem nevoie SĂ SPUNEM 

NOI ALTORA DESPRE CEEA CE ŞTIM DEJA. Avem nevoie să împărtăşim 

bogăţiile pe care le-am strâns atâţia ani în sufletul nostru şi care acum stau ascunse 

sub praful gros care s-a depus din cauza neatenţiei şi nefolosirii. Cuvântul lui 

Dumnezeu nu ni s-a dat doar ca să-L adunăm în mintea noastră şi să nu facem nimic 

cu El. El trebuie răspândit, spus altora. Trebuie să ne golim de puterea pe care o 

avem, prin slujire zi de zi (şi nu doar la serviciile de biserică), pentru ca, apoi,          

să primim din nou putere de Sus.  

 Dumnezeu nu ne dă nimic ca noi să strângem şi să avem din belşug. El ne dă 

ca noi să dăm şi altora, fie că e vorba de lucruri spirituale sau materiale. Dacă nu 

spui mai departe ceea ce ştii deja despre Dumnezeu şi Biblie, cu fiecare ocazie, fără 

frică sau ruşine, tu doar aduni informaţie, atunci te vei usca pe dinăuntru.   
                                  (continuare în pag. 3) 
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Familia PETROVICI 

Familii unite în rugăciune 

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

Duminică 22 ianuarie - Adriana Marchiş, Alexandra Codoban, Carmen Ciobanu  
Luni, 23 ianuarie - Elisei Rancov, Ruth Alăzăroae,  
  Sanda Macula, Vasile Gordiciuc  
Marţi, 24 ianuarie - Andreea Epure 
Miercuri, 25 ianuarie - Sara Popa, Ştefan Criste  
Joi, 26 ianuarie - Ana Spătaru, Angelica Criste, Nicolae Stoica  
Vineri, 27 ianuarie - Cosmin Ursan, Efraim Boartăş  
 
 

"Lăudaţi pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul şi care are o mare plăcere 
pentru poruncile Lui!" (Psalmii 112:1) 

   Membrii familiei: Daniel și Ramona Petrovici au ȋntemeiat o familie binecuvȃntatӑ de Domnul, 
ȋn urmӑ cu 25 de ani. Ȋn acești ani, Dumnezeu le-a umplut cӑminul de dragoste și bucurie prin cele 
douӑ binecuvȃntӑri primite de la El: Ruben (24 de ani, căsătorit) și Miriam (20 de ani). 
   Slujire în biserică: Ȋntreaga familie Petrovici se bucurӑ de pӑrtӑșiile din biserica noastrӑ de 
aproximativ 8 luni. Miriam ȋmpreunӑ cu mama ei, Ramona, s-au implicat și slujesc cu bucurie ȋn 
corul bisericii.  
   Ocupaţie: Ȋn viața de zi cu zi, aceastӑ familie cautӑ sӑ-L onoreze pe Dumnezeu prin toate 
activitӑțile lor. Fratele Daniel este consilier vânzări, sora Ramona este grefier-şef Secţia Penală, la 

Tribunalul Timiș, iar Miriam este educatoare și 
studentӑ.  
   Versetul familiei: Ps. 37:5 – “Încredinţează-ţi 
soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va 
lucra.” 
   Experienţe cu Domnul: Ȋn cei 25 de ani de 
cӑsnicie, Familia Petrovici a stat aproape de 
Domnul și a vӑzut de multe ori intervenția, 
bunӑtatea și credincioșia Lui ȋn dreptul familiei lor. 
Ei ne-au mӑrturisit: “Ȋncӑ de la început, Dumnezeu 
a binecuvântat familia noastră cu cei doi copii. 
Cȃnd aceștia au crescut, Dumnezeu a rӑspuns din 
nou rugӑciunilor noastre și mare ne-a fost bucuria 
cȃnd copiii noștri L-au primit pe Domnul Isus ȋn 
viața lor. Am simțit prezența Domnului ȋn viața 
noastră ȋn fiecare zi, atȃt ȋn momentele bune, cȃt și 
ȋn momentele dificile ale vieții. El a fost scutul și 
ajutorul nostru și Ȋi suntem mulțumitori și 

recunoscӑtori pentru acest lucru.” 
   Motive de rugăciune: Susținem familia Petrovici ȋn rugӑciune, aducând ȋnaintea Domnului 
dorințele și motivele lor de rugӑciune: “Ȋn primul rând, cerem Domnului mai multӑ înțelepciune, 
mai multӑ putere și o dorințӑ vie de a sta cȃt mai aproape de El, de a cӑuta mai mult sӑ facem 
voia Lui și sӑ împlinim Cuvântul Sӑu. Nu ȋn ultimul rând, Ȋl rugӑm pe Dumnezeu sӑ se îndure și sӑ 
mȃntuiascӑ pe cei nemȃntuiți din familia noastră.” 
   Binecuvȃntarea Domnului sӑ fie din belșug peste aceastӑ familie, El sӑ le fie ȋn continuare 
alături, să-i folosească în lucrare și să-i ajute să fie o adevărată mărturie pentru cei din jur!  L.G.  
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 Gânduri 

Cea mai grea luptă este cea împotriva 

letargiei omeneşti, care se ascunde sub 

masca maleabilităţii, toleranţei şi 

indulgenţei, care muşamalizează răul 

şi neadevărul şi vrea să evite lupta. 
 

Ricarda Huch 

 
 

Chemarea ta devine clară când mintea 

îţi este schimbată de citirea Scripturii        

şi de lucrarea lăuntrică a                         

Duhului lui Dumnezeu. 
 

Charles R. Swindoll 

 
 

Dumnezeu nu ne-a promis o 

traversare liniştită, ci o sosire în 

siguranţă. 
 

Hudson Taylor 

 
 

Dacă Dumnezeul tău nu te contrazice 

niciodată, s-ar putea ca tu să te 

închini doar unei versiuni idealizate a                            

propriei tale persoane. 
 

Tim Keller 

 
 

Rugăciunea este indicatorul pentru 

viaţa noastră de părtăşie cu 

Dumnezeu. 
 

Johs Hasse 

 
 

A auzi nu înseamnă deloc a înţelege,   

a înţelege nu înseamnă a fi de acord,    

a fi de acord nu înseamnă a aplica şi     

a aplica nu înseamnă a păstra. 
 

Konrad Lorenz 

(continuare din prima pagină)  

 

 Isus a spus: "Mergeţi şi faceţi 

ucenici... şi învăţaţi-i să păzească ce  

v-am poruncit." (Matei 28:18-20). El 

nu a spus: "Aflaţi voi ce este de aflat 

despre Mine şi Tatăl, adunaţi cât mai 

mult Cuvânt şi apoi staţi liniştiţi, că 

voi sunteţi în regulă". NU!!! Din 

contră!  O dată cu primirea 

Cuvântului, ei au primit responsabili-

tatea de a face ceva cu El, adică de a 

spune şi altora, de a arăta şi altora cine 

este Isus.  

 Oooo, şi câtă lume mai are 

nevoie să ştie cine este Isus şi ce poate 

El să facă! Mai sunt încă oameni care 

se luptă cu diferite slăbiciuni şi care 

caută continuu ceva sau pe cineva 

care să le aline suferinţa sau să le dea 

un răspuns. Oamenii au nevoie de 

Dumnezeu şi de pacea Lui, chiar dacă 

la exterior ei par puternici şi împliniţi. 

Fără Isus, nu există împlinire sau 

pace. Şi asta o demonstrează vieţile 

multora!  

 Da, trebuie să vorbim şi, mai 

mult, să arătăm prin exemplul propriu, 

cine este Dumnezeu. De asta are 

nevoie lumea! De asta avem      

nevoie... noi!  R.C.  


