
 

  

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  

  ... noi înşine şi cei din jurul nostru. Fie ca 
Domnul să ne ajute să mergem în continuare pe calea 
Lui, să nu încetăm să luptăm cu firea pământească şi 
cu păcatele ei, chiar dacă uneori e mai greu şi să ne 
apropiem tot mai mult de El; să nu uităm să îi ajutăm 
şi pe cei din jurul nostru să-L cunoască pe El, fiind 
mai întâi de toate, noi înşine, o lumină pentru ei. 
 

 ... un timp de părtăşie zilnic cu Tatăl 
Nostru. Dumnezeu să ne ajute să ne punem în ordine 
priorităţile zilnice, iar pe primul loc, să fie 
întotdeauna timpul de părtăşie cu El, Creatorul nostru 
- să ne bucurăm de prezența şi dragostea lui de Tată, 
aşa cum şi El veghează cu multă dragoste asupra 
noastră şi nu uită nicicând să ne fie alături. 

 
 

"Doamne, auzi-mi glasul, dimineaţa! Dimineaţa, eu 
îmi îndrept rugăciunea spre Tine şi aştept."  

(Psalmii 5:3) 

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 

Răscumpăraţi  

vremea,  

căci zilele 

 sunt rele. 

 

              Efeseni 5:16 

Marţi, 31 ianuarie 2017, de la orele 18, este timpul de rugăciune obişnuit 

de peste săptămână, iar de la orele 19, va avea loc întâlnirea anuală a 

membrilor bisericii noaste — ”darea de seamă”. Părtăşia se va încheia cu o 

agapă. Sunt aşteptaţi cu drag toţi membrii bisericii Poarta Cerului! 

 

ANUNŢ 
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„Ce este omul, ca să-Ţi pese atât de mult 

de el, ca să iei seama la el?” (Iov 7:17) 

 

    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   
  

    “Umblaţi după lucrurile de sus” (2017)  

Uităm atât de uşor... 
  

 P 
rivim adesea în jur şi vedem atâta durere, tristeţe, descurajare şi 

teamă… Căutăm cu disperare fericirea şi împlinirea inimii, fiind 

gata să jertfim oricât pentru ea. Renunţăm atât de uşor la valori, la 

principii – la Absolut. 

 Alergăm după lucruri pieritoare, uitând că fericirea vine din lucrurile mici 

şi că frumuseţea vine din interior. Renunţăm atât de uşor la a mai fi oameni, la a 

trăi frumos, caracterizaţi de integritate. Şi toate acestea le facem de dragul unui 

renume sau a unei plăceri care nu durează decât o clipă sau poate de dragul unei 

poziții sociale. Ne legăm atât de strâns de deşertăciune, încât uităm cât suntem 

de trecători – întreaga osteneală a anilor se va pierde într-o clipă… 

 Uităm că plecând de aici, singurele care vor mai vorbi despre noi, sunt 

faptele noastre. Astfel, trebuie să ştim că bogăţia cea mai mare pe care o putem 

lăsa în urma noastră, nu se măsoară în bani, ci în valorile pe care le-am lăsat, în 

principiile după care am trăit… Uităm atât de uşor că noi am fost chemaţi la a 

dobândi imaginea unui exemplu demn de urmat şi că zadarnic încercăm să 

conducem alţi paşi pe cărarea dreaptă dacă paşii noştri bătătoresc drum prin 

pustiu…                            (continuare în pag. 3) 
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Familia FILIP 

Familii unite în rugăciune 

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

Duminică 29 ianuarie - Maria Rimboi  
Marţi, 31 ianuarie - Andrei Ghiriş, Genovia Pavel, Lidia Pap, 
 Sanvina Filip, Vasile Buzatu  
Vineri, 3 februarie - Abel Cornea, Dan Ursu,  
  Mihaela Cuzman  
Sâmbătă, 4 februarie - Vlad  Epure  
 
 

„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) 

   Membrii familiei: Cristian şi Denisa Filip au hotărât să pornească împreună pe drumul 
vieţii, în urmă cu 6 luni; astfel că, în 30 iulie 2016 s-a chemat Numele Domnului peste 
această familie tânără şi frumoasă, nou formată. De atunci, cei doi Îl slujesc împreună pe 
Domnul cu credincioşie, caută să fie plăcuţi Lui şi doresc să-I aducӑ cinste până la sfârşitul 
vieţii.  
   Slujire în biserică: Familia Filip s-a pus la dispoziţia lui Dumnezeu şi slujeşte cu 
bucurie, fiind o mare binecuvântare pentru biserica noastră. Cristi este implicat în 
Departamentul Media, iar Denisa slujeşte cu devotament în corul bisericii.   
   Ocupaţie: În viaţa de zi cu zi, cei doi caută să-L onoreze pe Dumnezeu prin toate 
activităţile lor. Cristi este programator, iar Denisa lucreazӑ în cadrul unui cabinet de audit 
şi consultanţă financiară.  
   Versetul familiei: Cuvântul Scripturii pe care Cristi şi Denisa l-au pus la temelia familiei 
lor stă scris în 1 Corinteni 16:14: - “Tot ce faceţi să fie făcut cu dragoste!”  
   Motive de rugăciune: Când doi tineri trăiesc în ascultare de Dumnezeu şi-şi 

încredinţează viaţa în Mâna Lui Atotputernică, El îi 
binecuvântează din belşug şi îi călăuzeşte cu dragoste. 
Astfel, Denisa şi Cristi ne-au mărturisit: “Chiar dacă 
suntem o familie foarte tânără, suntem mulţumitori să 
vedem cum Dumnezeu ne-a binecuvântat mai mult 
decât ne imaginam noi şi ne dorim să rămânem 
aproape de El şi, la rândul nostru, să fim o 
binecuvântare pentru cei din jur.” Ne vom ruga 
pentru această familie, cerând Domnului să le fie 
alături la orice pas şi să lase peste ei în continuare 
binecuvântarile Sale. El să îi ajute să-I rămână mereu 
credincioşi ca familie în unitate, dragoste şi armonie 
sfântă, iar prin trăirea lor să poată depune o frumoasă 
mărturie a dragostei lui Dumnezeu.  
   Dumnezeu să-i ajute să fie ȋntotdeauna o realӑ 
binecuvântare pentru cei din jurul lor şi pentru 
Biserică!  L.G.  
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Am înţeles 
 

 

Am înţeles 

că ceea ce-mi umbreşte fericirea 

sunt eu... 

Că nu răspunde Avraam sau Noe 

pentru mine,  

că tot ce am nevoie mi-a fost dat 

şi zilnic mi-este dat de Dumnezeu! 

 

Am înţeles  

că adevărul nu se-aşterne la 

picioare 

oricui, oricum, ca un datornic;                                                                                                                  

că Biblia ascunde marile comori                                      

în adâncime,   

acolo unde-ajunge numai râvna                                                                                                                    

silitoare... 

 

Şi-am înţeles că Dumnezeu vorbeşte 

celor ce au urechi de auzit, 

că numai cel ce caută găseşte, 

şi cel care iubeşte-ntâiul 

e iubit...  

 

Minunile 

nu vin ca de la sine dinspre 

Dumnezeu... 

În dreptul meu 

am o lucrare de făcut. 

Am înţeles 

că ceea ce-mi umbreşte fericirea  

sunt eu... 
      (Benoni Catană) 

(continuare din prima pagină) 
  
 Uităm că noi nu am fost 

destinaţi acestui pământ, ci 

sun t e m  c he m a ţ i  s ă  f i m 

moştenitori ai Cerului. Uităm că 

nimic de pe pământul acesta nu 

ne aparţine şi că vom pleca de 

aici la fel de săraci şi de goi, 

precum am venit… 

 Uităm că în pieptul nostru a 

fost pus dorul arzând după 

veşnicie, după Cer… Uităm că 

peste toate există un Creator care 

este şi care rămâne Suveran şi că 

nimic nu Îl poate limita… Uităm 

de forţa credinţei, acea încredere 

neclintită şi ne lăsăm atât de uşor 

pradă deznădejdii, fricii şi 

disperării… 

 Uităm că suntem iubiţi şi că 

Cineva, pentru noi, a dat deja 

totul. Uităm că nu suntem decât o 

suflare şi un abur care se ridică 

puţin – apoi piere. Uităm atât de 

uşor, dar Dumnezeu nu ne uită… 
 

    Debora Groze -       

            www.partascuhristos.com  


