
 

  

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  

 ... biserica noastră. Fie ca Domnul să binecuvânteze biserica Poarta Cerului, să o 
umple de oameni cu adevărat credincioşi Lui şi care să se apropie tot mai mult de El! 

 
 ... cei care s-au îndepărtat de Dumnezeu. Tatăl Ceresc să îi aducă înapoi pe toţi 
cei care din anumite motive au încetat să I se mai închine, iar noi toţi să-i primim cu 
braţele deschise, ca pe nişte fraţi adevăraţi, aşa cum ne primeşte înapoi şi Domnul pe 
noi de fiecare dată când ne îndepărtăm de El. 

 
 

"Şi Domnul i-a zis: „Îţi ascult rugăciunea şi cererea pe care Mi-ai făcut-o, sfinţesc casa 
aceasta pe care ai zidit-o ca să pui în ea pentru totdeauna Numele Meu, şi ochii Mei şi 

inima Mea vor fi acolo pe vecie.‟" (1 Împăraţi 9:3)  

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:       1830 - 21 Seara studenţilor 

JOI :                    18 - 20 Serviciu divin 

VINERI:             18 - 20 Seara liceenilor 

“Toată Scriptura este insuflată de 
Dumnezeu şi de folos ca să înveţe,      

să mustre, să îndrepte, să dea          
înţelepciune în neprihănire” 

 
2 Timotei 3:16 
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„În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a 

lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei 

ce sunt pe calea pierzării.”  (2 Corinteni 2:15) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Parfum de cer 
  

 A lături de întreaga complexitate a trupului nostru, atunci când am fost creaţi, 
Dumnezeu ne-a oferit şi cele şase simţuri de bază. Acum, imaginează-ţi cum ar fi 
să nu te poţi folosi de simţul mirosului atunci când te afli într-o încăpere în care 

au loc scurgeri de gaz toxic şi inflamabil. Aşadar, oare este simţul mirosului indispensabil 
vieţii? Cu siguranţă! 
 Observăm cum doar o minte de Dumnezeu, un designer absolut, a putut proiecta un 
univers atât de fascinant, în care fiecare particulă îşi cunoaşte locul ei. Astfel, suntem 
convinşi că tot ce a creat El este de cea mai bună calitate! 
 Întorcându-ne înspre aspectul simţului olfactiv, trebuie să recunoaştem că suntem 
preocupaţi deseori ca nu cumva să ieşim din casă fără a răspândi mirosul fermecător al 
parfumului nostru preferat. Deşi ne simţim bine atunci când cei din jur ne complimentează 
parfumul, trebuie să ne reamintim că mai mult decât această preocupare de a răspândi un 
miros plăcut, noi suntem chemaţi să răspândim mireasma cerească – parfumul de cer, în 
calitate de copii preaiubiţi ai Tatălui. 
 Aşa după cum esenţa de parfum de cea mai bună calitate este păstrată în sticluţe mici, la 
fel şi mireasma sfinţeniei şi a dragostei divine este păstrată în inimile noastre micuţe. 
Diferenţa majoră între cele două recipiente este că inima, cu cât dăruieşte şi răspândeşte mai 
multă mireasmă, cu atât se umple mai mult de graţia divină, pe când simpla sticluţă se goleşte 
repede.      
 Deoarece inimile noastre sunt îmbibate în „parfumul” dragostei divine, să lăsăm ca 
parfumul cerului să inunde şi inimile celor de lângă noi, punându-i în legătură directă cu 
Tatăl. Esenţa care răspândeşte acest parfum este cea mai aleasă, cea mai scumpă şi totuşi cea 
mai accesibilă: ea este dragostea lui Cristos!  Flavia-Adelina Ungur (www.partascuhristos.com) 
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Familia CERCELARU 

Familii unite în rugăciune 

Duminică,19 febr. 
 David Surugiu 
Debora Loghin 

 Marinela Bogdan 
Luni, 20 febr. 

Anton Urs 
Bianca Antal 
Dorel Pantea 
Maria Guler  

Marţi, 21 febr. 
Emanuel Stoica 
Iasmin Ianici  

Miercuri, 22 febr. 
Lois Ursan  

Joi, 23 febr. 
Denis Ursan 
Samuel Pap  

Vineri, 24 febr. 
Aaron Stupar 

Georgeta Anechitei 
Liviu Petrovici 
Maria Niculai  

Sâmbătă, 25 febr. 
 Mirela Roşca 

Tabita Bujancă  
 
 

  "Ferice de cei ce-şi 
pun tăria în Tine, în a 
căror inimă locuieşte 

încrederea!” 
 (Psalmii 84:5) 

Urăm                            
“ La Mulţi  Ani!”   
în umblarea  cu 
Domnul celor 

care  îşi serbează           
ziua de naştere  

săptămâna                     
viitoare: 

 
 

  Membrii familiei: Emanuel şi Lidia au întemeiat o familie în 
urmă cu 4 ani. În aceşti ani frumoşi de căsnicie, Dumnezeu le-a 
dăruit doi băieţi: Matei (3 ani) şi Simon (3 luni).  
  Slujire în biserică: Familia Cercelaru caută să cunoască tot mai 
mult din Cuvântul Domnului, participând ori de câte ori este 
posibil la părtăşiile din biserică, împreună cu cei doi micuţi ai lor.  
  Ocupaţie zilnică: Emanuel lucrează ca operator producţie, iar 
Lidia este casnică şi se ocupă cu bucurie şi dedicare de creşterea 
celor doi băieţi. 
  Versetul familiei: Emanuel şi Lidia au pus la temelia familiei 
lor un psalm al lui David, Psalmul 20: “Să te asculte Domnul în 
ziua necazului, să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov, 
să-ţi trimită ajutor din locaşul Său cel Sfânt şi să te sprijine din 
Sion! Să-Şi aducă aminte de toate darurile tale de mâncare şi    
să-ţi primească arderile de tot! Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima şi   
să-ţi împlinească toate planurile tale! Atunci noi ne vom bucura 
de biruinţa ta şi vom flutura steagul în Numele Dumnezeului 
nostru. Domnul să-ţi asculte toate dorinţele tale!… Ştiu de acum 
că Domnul scapă pe unsul Său şi-i va răspunde din ceruri, din 
locaşul Lui cel Sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei Lui. 
Unii se bizuie pe carele lor, alţii, pe caii lor, dar noi ne bizuim pe 
Numele Domnului, Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie şi cad, dar 
noi ne ridicăm şi rămânem în picioare. Scapă, Doamne, pe 
împăratul şi ascultă-ne când Te chemăm!”  
   Motive de rugăciune: Astăzi şi întreaga săptămână ce ne stă 
înainte, ne vom ruga pentru familia Cercelaru şi vom aduce 
înaintea Domnului în mod special dorinţele lor: “Ne dorim ca 
Dumnezeu să ne dea în continuare sănătate, putere de muncă ca 

să ne întreţinem copiii 
şi înţelepciune ca să îi 
c r e ş t e m  p e n t r u 
Împărăţia Cerurilor. 
Totodată, ne dorim ca 
Dumnezeu să ne ajute 
să fim un bun 
exemplu pentru ei şi 
pentru toţi cei din 
jur.”   
 D u m n e z e u       
s ă - ş i  r e v e r s e 
binecuvântările peste 
înt reaga  fami l ie 
Cercelaru! El să se 
îngrijească de toate 
nevoile lor aici pe 
pământ şi să le dea 
viaţă veşnică în cer!  
        L.G.  
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Un moment de lectură 

Bill Hybels — Simplifică. Zece practici pentru  

detoxificarea sufletului  
 

D etoxificarea e la modă. Deşi nu e chiar la 
îndemâna oricui, pentru că nu-i ieftină, devine 

parcă o necesitate pe fondul lipsei de educaţie în ceea ce 
priveşte hrana şi stilul de viață. După cum ştim, este vorba de 
un act de voinţă, un fel de încordare lăuntrică şi o bătălie cu 
propriile instincte. Detoxificarea îţi supune trupul la un travaliu 
purificator şi poate fi considerată un fel de autoflagelare 
benefică. Aplicând restricţii alimentare severe şi respectând 
regulile impuse de specialist, ajungi în cele din urmă la       
izbăvire. Există însă o singură problemă cu detoxificarea: puţini 
au puterea s-o facă. Cei mai mulţi ne informăm, ne dorim, ne 
vorbim, ne planificăm şi… cam atât. 

Dublând această realitate fizică, Bill Hybels susţine că 
există inclusiv o intoxicaţie a sufletului. Că nu doar trupul se 
îmbibă cu reziduri nesănătoase, ci şi sufletul. În fiecare zi, cu cât suntem mai activi şi mai 
inteligenţi, se lipesc de noi tot felul de reacţii, obiceiuri şi idei. Cele mai multe dintre 
acestea nu sunt sănătoase, pentru că ne deformează din punct de vedere spiritual, făcându-
ne apatici şi vulnerabili. Epuizarea, supraaglomerarea, copleşirea, neliniştea, rănile, 
îngrijorarea, izolarea, deriva, blocajul şi lipsa de semnificaţie sunt cele zece toxine care ne 
invadează sufletul zi de zi. Acestea sunt şi subiectele pe care Hybels le abordează în aceasta 
carte. În locul celor enumerate mai sus, trebuie să punem valori precum: energie, 

organizare, control, împlinire, sănătate, pace, conectare, concentrare, chemare divină, 
progres şi mulţumire. Toate acestea sunt leacuri veritabile despre care vorbeşte Biblia şi 
pe care le revendică în mod necontenit experienţa de viaţă a fiecăruia dintre noi. Creştinul 
nu este scutit de ispite, iar acestea nu ţin întotdeauna de moralitate. Împotriva păcatului ştie 
să lupte un copil al lui Dumnezeu şi întotdeauna are garda sus. Mai greu este cu lupta 
împotriva obiceiurilor greşite, a atitudinilor dubioase şi a presiunii exterioare. Societatea nu 
concură la propăşirea noastră pe calea lui Dumnezeu, ci mai degrabă ne împiedică sau ne 
distrage. Postmodernismul înseamnă, printre altele, fragmentarism. Precum viaţa umană 
este narativă, adică e făcută să curgă într-o manieră constantă, viaţa spirituală e la fel. Însă, 
pentru a-i asigura fluenţa, suntem nevoiţi să întreţinem o continuă igienă a minţii şi a 
inimii. Ritmul în care ne purtăm relaţia cu Dumnezeu şi cu semenii este foarte important, 
pentru că în această cadenţă ne vom putea bucura pe deplin. Altfel, frustrările ne vor invada 
într-un mod ireversibil, iar totul va deveni o povară insuportabilă. 

Scrisă într-un mod plăcut, saturată de exemple şi metafore, cartea are o valoare 
terapeutică. Îţi oferă un răgaz pe care-l căutai, dar nu ştiai de unde să-l apuci. Pe de altă 
parte, această carte provoacă cititorul. Te scoate la tablă şi te prinde cu temele nefăcute. 
Are capacitatea de a te dojeni fără menajamente, spunându-ţi adevărul în faţă, dar nu te 
dispreţuieşte câtuşi de puţin. Prin cele expuse, autorul încearcă să te aşeze pe cântarul 
propriei conştiinţei de pe care să nu fugi speriat, ci pe care să-ţi recunoşti eşecurile. La 
fiecare pagină ai senzaţia că, în treacăt, şi tu te-ai gândit la toate acestea; doar că aveai 
nevoie de cineva să le pună în cuvinte. Și ce bine că cineva a făcut-o. Mai rămâne să citim, 
să contemplăm şi să ne redefinim.  www.coramdeo.ro  


