
 

  

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  

  ... integritate. Fie ca Domnul să ne ajute să ne comportăm în orice situaţie în 
conformitate cu principiile morale pe care le găsim în Scriptură, şi astfel, să fim un 
exemplu de urmat pentru cei din jurul nostru. 

 
 

 ... mai multă credinţă. Să nu uităm nicio clipă de promisiunile lui Dumnezeu 
care sunt: Da şi Amin, ceea ce înseamnă că El vrea ca noi să ne încredem pe deplin 
în El, orice ar veni; chiar dacă uneori avem tendinţa să renunţăm, să nu o facem, ci să 
ne punem toată credinţa în  Tatăl nostru şi în promisiunile Lui ferme. 
 

"Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit." (Iacov 5:16b) 

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:       1830 - 21 Seara studenţilor 

JOI :                    18 - 20 Serviciu divin 

VINERI:             18 - 20 Seara liceenilor 

 

Priveşte atent la viaţa ta, creştine, 
La paşii tăi ce-s zilnic ocrotiţi, 
Chiar dac-ades’ în valea de suspine, 
Ţi-au curs cu-amar lacrimi fierbinţi. 
Eu îţi sunt scut şi-n toate apărător, 
De ce te simt slăbit, cuprins de-ngrijorare? 
Oare-ai uitat că-s lângă tine acolo în cuptor 
Şi am să-ţi schimb durerea-n binecuvântare? 
      
   Diana Părăoan, www.partascuhristos.com  
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„ Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în 

Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.” (Ioan 14:1) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

“Să nu vi se tulbure inima, fiţi fără teamă!”  
  

 N icăieri în Biblie, nu ni se spune să fim fricoşi, ruşinoşi sau timizi, ci din 

contră, în Biblie găsim scris că “Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, 

de dragoste şi de chibzuinţă.” (2 Timotei 1:7). 

 M-am gândit adesea la marele har care mi s-a dat: să cer orice, oricând, ori de 

câte ori vreau. Nu-i aşa că este minunat să ştii că poţi intra în prezenţa lui Dumnezeu 

ori de câte ori doreşti, fără frică şi fără teama de a fi respins? Şi totuşi, trăim uneori la 

marginea resurselor spirituale, pentru că ne este frică să cerem. Avem un Tată bogat, 

dar trăim ca nişte copii săraci! 

 Fiecare dintre noi am primit daruri, însă multor creştini le este frică să le 

folosească de teama de a nu greşi, aşa că preferă să nu facă nimic. De ce credeţi că în 

Biblie găsim scris de 366 de ori “Nu te teme”? Pentru că Dumnezeu a ştiut că cel rău 

va folosi împotriva copiilor Lui cea mai mare şi eficientă armă - FRICA!  

 Cred că nu există om în această lume căruia să nu-i fi fost măcar o dată în viaţă 

frică de ceva. Uneori suntem conştienţi de frica ce pune stăpânire pe noi, alteori vine 

frumos deghizată ca să-şi poată face liniştită cuib în inima şi-n mintea noastră.  

Uneori vine sub formă de nelinişte, de tulburare, alteori ca lipsă de curaj, înfricoşare 

sau timorare… şi orice formă ar avea, atunci când vine asupra noastră, ne încetineşte 

procesul de creştere spirituală.              (continuare în pag. 3) 
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Familia ARAMĂ 

Familii unite în rugăciune 

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

Duminică, 12 febr. - Ligia Gherasim, Lucian Guia, Voichiţa Şoica 
Luni, 13 febr. - Emanuela Todosiu, Florin Karabencson, Rebecca Porumbel, Ruben Boartăş  
Marţi, 14 febr. -  Abigail  Viţan, Andreea Fiţ, Gloria Meici, Levi Mureşan  
Miercuri, 15 febr. - Alexandra Filip, Andreea Silaghi   
Joi, 16 febr. - Alina Barbu, Diana Prichici, Florin Rotărescu, Florin Corjuc,  
 Gabriel Prodan, Miriam Boartăş, Narcis Roşca, Sabina Şoancă  
Vineri, 17 febr. - Edward Rus, Florin Chiş, Rebeca Costache,  
  Sebastian Trăuşan, Tania Criste  
Sâmbătă, 18 febr.- Andrada Todorescu Balaj, Ionela Roşu, Iulia Gherasim,  
  Lidia Cercelaru, Mateo Avram, Timeea Goagară 
 
 

"Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea Feţei Tale sunt bucurii nespuse şi                                       
desfătări veşnice în dreapta Ta." (Psalmii 16:11) 

  Membrii familiei: Vlad şi Roxana Aramă s-au căsătorit în urmă cu 5 ani şi de atunci au 
văzut cum Dumnezeu revarsă din plin binecuvântări cereşti şi pământeşti peste familia lor. 
O mare binecuvântare lăsată de Dumnezeu în viaţa lor în urmă cu aproximativ 5 luni, este 
bucuria de a fi părinţii micuţului Sem-Vlad.  
  Slujire în biserică: Familia Aramă iubeşte părtăşiile din biserica noastră şi caută să-L 
cunoască pe Dumnezeu tot mai mult, fiind nelipsiţi din Casa Domnului. Roxana a slujit ca 
învăţătoare la Şcoala Duminicală, grupa mică, dar momentan, ea se dedică în totalitate 
creşterii micuţului Sem.     
  Versetul familiei: Psalmul 16: 8-9 -  „Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. 
Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea, inima mi se bucură, sufletul mi se 
veseleşte şi trupul mi se odihneşte în linişte.”  
  Expertienţe cu Domnul: Vlad şi Roxana sunt doi tineri care se încred în Domnul şi caută 
să facă voia Lui în dreptul familiei lor. Au trăit cu Dumnezeu experienţe multe şi frumoase 
în aceşti 5 ani de căsnicie şi sunt recunoscători Domnului pentru dragostea cu care i-a 

înconjurat, pentru purtarea Lui de grijă şi, nu în ultimul rând, 
pentru marea binecuvântare primită din cer, prin fiul lor Sem.     
   Motive de rugăciune: Ne rugăm pentru familia Aramă, 
cerem ca binecuvântarea Domnului să rămână peste ei şi 
aducem înaintea Lui dorinţele celor doi: “Ne dorim ca 
Dumnezeu să ne dea în continuare  unitate şi armonie în 
familie şi El să ne ajute să creştem spiritual tot mai mult. Ne 
dorim să fim o binecuvântare pentru toţi cei din jurul nostru 
şi în mod special pentru Sem.” O altă cauzӑ specială pe care 
cei doi o aduc înaintea Domnului este ca familia Roxanei să-
L cunoascӑ cu adevărat pe Dumnezeu şi să fie mântuită.  
 Dumnezeu să lase ocrotirea Sa peste această familie 
în orice vreme, El să le ȋndrume paşii şi să continue să 
reverse în casa lor binecuvântări din belşug, armonie, pace şi 
bucurie!  L.G.  
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(continuare din prima pagină) 
  
  Trebuie să înţelegem că 

Dumnezeu ne-a creat, El ştie că nu 

suntem perfecţi, însă El a suflat viaţă 

peste noi, nu teamă! El ne-a dat speranţă 

şi putere să înaintăm şi tot El ne-a dat şi 

antidotul împotriva fricii – CUVÂNTUL 

Lui!  

 Când a fost ispitit, Domnul Isus a 

biruit prin Cuvânt. Tot aşa şi noi trebuie 

să ne împotrivim diavolului folosind 

Cuvântul. Împăratul David declara adesea 

în Psalmi: “Nu mă tem de niciun 

rău.” (Psalmii 23: 4). 

 De ce credem minciunile 

diavolului şi nu credem Cuvântul care 

spune “Nu te teme”? Poate, pentru că de 

multe ori, am experimentat situaţii în care 

lucrurile de care ne-am temut, acelea ni   

s-au şi întâmplat… Un alt motiv pentru 

care oamenii nu cer cu îndrăzneală este 

pentru că se tem că vor fi respinşi. 

Petrecem prea mult timp încercând să ne 

ferim de respingere decât să încercăm să 

construim relaţii. Prea mult timp irosim, 

gândindu-ne la ce vor crede alţii despre 

noi decât să ne pese ce părere are 

Dumnezeu despre noi.  

 Singurul care are dreptul să-Şi 

spună părerea despre noi este El! Nu vei 

şti niciodată ce pierzi dacă nu încerci. Ai 

încercat şi ai greșit? Şi ce dacă? Nu eşti 

singurul! Ridică-te şi mergi mai departe! 

A doua oară va fi cu siguranţă mai bine! 

Fii consecvent în ceea ce faci, pentru că 

doar aşa vei birui frica şi vei fi învingător. 

Aminteşte-ţi că bătălia se dă la nivelul 

minţii, dar că “Dumnezeu este credincios 

şi nu va îngădui ca să fiţi ispitiţi peste 

puterile voastre, ci împreună cu ispita a 

pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea şi s-o 

puteţi răbda.“ (1Corinteni 10:13).  

 Aminteşte-ţi cum ai învăţat să 

mergi pe bicicletă; ai reuşit de prima dată 

sau ai căzut? Dacă prima dată ai căzut, a 

doua oară te-ai ridicat şi ai încercat din 

nou până ai reuşit să mergi singur. Aşa 

este şi cu teama de a greşi. Trebuie să 

înveţi să înfrunţi lucrurile de care te temi, 

pentru că de fiecare dată când faci acest 

lucru, puterea lor asupra ta scade şi capeţi 

încredere că poţi învinge şi următorul 

obstacol!  

 Putem fi slabi sau putem fi 

puternici. Putem fi fricoşi sau putem fi 

credincioşi. Dar nu amândouă în acelaşi 

timp. Frica este opusul credinţei. Credinţa 

înseamnă curaj, siguranţă, încredere, nu 

frică. Nu ne ajută la nimic să trăim cu 

frică. Dumnezeu are pregătite multe 

lucruri pentru noi. El are nevoie de 

oameni curajoşi în Împărăţia Lui!  

 Fii plin de curaj! Cere-I lui 

Dumnezeu lucruri mari şi vei rămâne 

surprins să vezi ce poate face Dumnezeu 

dintr-un om curajos! Luminiţa Marinescu 

 “Frica este opusul 

credinţei. Credinţa înseamnă 

curaj, siguranţă, încredere,  

nu frică. Nu ne ajută la nimic 

să trăim cu frică!” 


