
 

  

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  

  . . .  micuţi i  Ruth Ciobanu ,                 
Oliver Carcea, Simon Aron Cercelaru, care 
au fost aduşi la binecuvântare în luna ianuarie. 
Fie ca Domnul să le fie aproape toată viaţa lor 
şi ei să-L slujească cu bucurie. 
 
 ... rugăciunile pe care ni le ascultă 
mereu. Slavă Lui că niciuna din rugăciunile 
noastre nu rămâne neascultată sau fără 
răspuns, chiar dacă răspunsul nu e întotdeauna  
cum, când şi cel pe care îl vrem noi, dar e, cu 
siguranţă, cel mai bun. 
 
 ... oamenii care mijlocesc pentru situ-
aţia dificilă din ţara noastră. Fie ca noi să 
fim încurajaţi de aceşti oameni şi să venim și 
noi, împreună cu ei, înaintea Domnului, ca El 
să aducă din nou lucrurile pe făgaşul lor firesc. 

 
 

"Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau 
cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima,  

nici să nu se înspăimânte." (Ioan 14:27) 

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:       1830 - 21 Seara studenţilor 

JOI :                    18 - 20 Serviciu divin 

VINERI:             18 - 20 Seara liceenilor 

 

 
 
 

Căci Dumnezeu       
nu ne-a chemat         
la necurăţie,             

ci la                  

sfinţire. 
 
 
 

1 Tesaloniceni 4:7 
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„Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! 

Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!” (Filipeni 4:4) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Bucură-te neîncetat în Isus Hristos! 
  

 A vem noi oare motive de bucurie, indiferent de circumstanţe şi 
împrejurări? Cum stăm la acest capitol? Parcă pe zi ce trece, 
bucuria şi zâmbetul autentic izvorât dintr-o inimă curată şi sinceră 

lipsesc tot mai mult de pe feţele credincioşilor, dar, în schimb, abundă feţele 
triste, deprimate, crispate, de parcă am avea un Dumnezeu mic, neputincios şi 
mort. Doamne, iartă-ne! 
     Pe ce ne focalizăm? În cine ne încredem? Ne încredem în Dumnezeu, 
sau ne lăsăm copleşiţi de îngrijorări şi nelinişte? Bucuria este un sentiment, este 
o parte esenţială a vieţii de credinţă, este roada Duhului, absolut necesară în 
viaţa credinciosului. Atunci când relaţionezi cu El, când Îl cunoşti, când Îl 
experimentezi pe Dumnezeu în viaţa ta, când vezi că din gunoi şi ţărână te-a 
transformat într-un om nou, nu poţi decât să te bucuri prin puterea Duhului 
Sfânt. Nimeni şi nimic nu trebuie să-ţi fure bucuria, acea bucurie care nu 
depinde de circumstanţe şi împrejurări. Şi aici nu mă refer la zâmbetul forţat, de 
faţadă, care dă bine la public, ci la zâmbetul pur izvorât din interiorul tău, acel 
interior transformat de marele Împărat Isus Hristos. E o bucurie fenomenală, 
care străluceşte pe feţele noastre. Doamne, ajută-ne pe toţi să o experimentăm!  
               (continuare în pag. 3) 
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Familia GHERASIM 

Familii unite în rugăciune 

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

Duminică, 5 febr. - Daniel Cornea, Daniela Moldovan, Lili Gherasim, Tabita Tomuţa  
Luni, 6 febr. - Alexandru Şandor, Emanuel Asoltanei, Ioan Florea  
Marţi, 7 febr. -  Alexandra Moisă, Andrei Sărăcuţi, Călina Cireşan,  
 David Ciobanu, David Trăuşan  
Miercuri, 8 febr. - Dionisie Frenţi, Emil Chiş, Naomi Horobăţ  
Joi, 9 febr. - Markus Gagiu  
Vineri, 10 febr. - Alessia Frenţi, Alessia Surugiu, Carmen Semerean,  
 Daniel Puşcaşu, David Mezei, Devis Alăzăroae, Ionatan  Giuchici, Marius Bogdan  
Sâmbătă, 11 febr.- Ligia Cherteş 
 
 

"Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se 
aşează pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului şi zi şi noapte   

cugetă la Legea Lui!" (Psalmii 1:1-2) 

  Membrii familiei: În prezenţa Domnului şi sub binecuvântarea Lui,                  
Narcis şi Iulia Gherasim au pornit pe drumul vieţii de familie în 25 septembrie 2016 
şi sunt hotărâţi să-L păstreze şi să-L slujească pe Domnul în familia lor, până la 
sfârşitul vieţii.  
  Slujire în biserică: Narcis şi Iulia s-au pus la dispoziţia Domnului, lucrând cu bucu-
rie şi dedicare pentru El. Iulia slujeşte în cor, iar Narcis laudă pe Domnul prin sunete 
de instrument, în brass band-ul bisericii.  
  Versetul familiei: Filipeni 4:13 – „Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.” 

  O experienţă cu Domnul: Chiar dacă sunt o familie tânără, întemeiată cu 
aproximativ 5 luni în urmă, cei doi Îl văd pe Domnul implicându-se în lucrurile mici 

sau mari, pe care le trăiesc zi de zi şi gustă din 
bunătăţile Lui revărsate peste ei. Ei ne-au mărturisit: 
“Chiar dacă suntem căsătoriţi de puţin timp, simţim 
protecţia şi călăuzirea Domnului zi de zi.  El a ascultat 
cererile noastre încă de la început şi suntem o familie 
binecuvântată de El.” 

   Motive de rugăciune: Astăzi şi întreaga săptămână ce 
ne stă înainte, ne vom ruga pentru familia Gherasim şi 
vom aduce înaintea Domnului dorinţele celor doi: 
“Dorim să rămânem sub călăuzirea Domnului toată 
viaţa noastră şi să împlinim planul pe care El Îl are cu 
privire la noi.”   
 Domnul să-i ajute să fie întotdeauna o mare 
binecuvântare pentru cei din jur şi pentru Biserica Lui! 
El să-i binecuvânteze în continuare cu tot ce are El mai 
bun aici pe pământ şi cu viaţă veşnică în cer!  L.G.  
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 RUGĂCIUNE 

(continuare din prima pagină) 
  
  Oamenii din lume privesc atent la noi şi nu-şi doresc deloc un 

Dumnezeu trist, cenuşiu, aşa cum Îl prezentăm noi prin atitudinea feţelor 

noastre triste. Da, într-adevăr, există situaţii dificile, încercări, boli, pierderea 

celor dragi, când ne întristăm ca oameni care trăiesc pe pământul acesta 

trecător, dar prin puterea Duhului Sfânt, putem ieşi biruitori din orice situaţie. 

Avem o nădejde şi un Dumnezeu Viu, Atotputernic, numai că Satana vrea să 

ne ţină tot timpul în acea stare de oameni deprimaţi şi trişti. 

     Haideţi să ne verificăm atent pe noi înşine şi starea noastră şi să nu 

permitem păcatului şi făţărniciei să ne robească, să ne împietrească inima     

într-o tristeţe cronică. Să avem mare grijă de sufletul şi inima noastră şi să fim 

necruţători doar cu păcatul. Căci şi noi credem cu tărie că prin orice ar îngădui 

Dumnezeu să trecem, este pentru desăvârşirea noastră şi spre gloria Lui. Cu o 

astfel de atitudine a inimii, putem să ne bucurăm în permanenţă, ştiind şi 

conştientizând că El este cu noi şi deţine controlul absolut. 

 Îmi doresc să experimentăm o bucurie supranaturală. Bucură-te că ai un 

Dumnezeu Mare, Atotputernic! 

Bucură-te că prin jertfa şi 

învierea Domnului Isus Hristos 

avem bucuria mântuirii! Bucu- 

ră-te că prin puterea Duhului 

Sfânt putem avea şi putem 

experimenta o bucurie continuă! 

 Închei prin a spune aşa: 

creştinismul autentic nu 

privează pe nimeni de bucuria 

în Domnul Isus Hristos. Amin! 

   Marius Ţiţaş 

 
Doamne, deschide-mi ochii inimii, ca să pot discerne 

realitatea ascunsă a lumii ce mă înconjoară. Ajută-mă 
să întrezăresc împărăţia spirituală unde aceste mari 

bătălii sunt purtate. Eliberează-mă de dragostea pentru 
lucrurile din lumea aceasta. Curăţă-mi, întăreşte-mi şi 

adânceşte-mi dragostea pentru Tine. 
 

(Steve Gallagher) 


