
 

  

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  

 ... micuţul David Oneţ, care a fost adus la binecuvântare în luna februarie. Domnul     
să-L poarte pe braţele Lui întotdeauna şi să-l umple de înţelepciune. 

 
 ... familia Marian şi Claudia Karabencsov, care s-a întemeiat luna trecută în biserica 
noastră. Dumnezeu să le fie alături în orice vreme şi tot El să le fie cel mai bun sfătuitor. 

 
 ... tot ceea ce am primit din Mâna Domnului. Slăvit să fie Dumnezeu pentru purtarea 
Lui de grijă, pentru dragostea pe care ne-o oferă necondiţionat şi pentru tot ceea ce ne 
dăruieşte, fără ca noi să merităm. 

 
“Toţi cei ce Te caută să se veselească şi să se bucure în Tine! Cei ce iubesc mântuirea Ta să 

zică neîncetat: „Preamărit să fie Dumnezeu!‟” (Psalmii 70:4) 

 

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:       19- 21 Seara studenţilor 

JOI :                    18 - 20 Serviciu divin 

VINERI:             18 - 20 Seara liceenilor 

Tu, Doamne, nu-mi vei opri îndurările Tale;  
Ci bunătatea şi credincioşia Ta 

 mă vor păzi întotdeauna. 
 

                                  Psalmii 40:11 

 Departamentul de familii al Bisericii Poarta Cerului 
organizează o conferinţă în 18-19 martie 2017, cu tema:      

“Curs de creştere a părinţilor”. Invitat va fi pastorul Timotei 
Rusu. Intrarea este liberă, dar pentru o mai bună organizare, se fac înscrieri până în     
15 martie. Sunteţi aşteptaţi cu drag! 

 

ANUNŢ 
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„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El 
se iveşte ca zorile dimineţii şi va veni la noi ca o ploaie, ca 

ploaia de primăvară care udă pământul!” (Osea 6:1) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Primăvară pentru suflet   

 A şteptam de ceva timp această perioadă de tranziţie de la un anotimp la altul. 

Vedem tot mai des cum soarele se iveşte pe cerul senin, lumina şi energia sa 

ajutându-ne să ne dezmorţim după o iarnă lungă. Florile răsar de sub 

pământul dezgheţat, simbolizând speranţa, credinţa şi viaţa.  

 Prin fiecare împrejurare, Dumnezeu parcă ne şopteşte: „Vă iubesc!”. Cineva 

spunea că natura e megafonul lui Dumnezeu şi cred că avea dreptate. Prin tot ceea ce a 

creat pentru noi, Îl putem zări pe El, Autorul desăvârşit, Cel care face şi pentru sufletele 

noastre ceea ce face naturii: le aduce din nou la viaţă.  

 „Trezire” e cuvântul cel mai potrivit; aşa cum Dumnezeu trezeşte natura şi totul 

prinde viaţă şi culoare, aşa doreşte să facă şi în viaţa noastră. Tatăl nostru ceresc vrea să 

aducă la viaţă tot ceea ce „doarme”: viaţa de credinţă, sănătatea şubredă, speranţele 

năruite, eşecurile, familiile destrămate, căderile, dependenţele şi multe altele. El vrea să 

dea suflare de trezire peste tot ce a adormit sau a murit. Domnul e Cel care ne poate 

salva, să nu uităm asta! 

 Lasă-L pe Dumnezeu să aducă primăvara şi în sufletul tău, în viaţa ta. Priveşte 

natura şi vei vedea ce frumos o trezeşte El – nimic nu se împotriveşte! Fă ca iarna 

sufletului tău să rămână o amintire, lăsându-L pe Tata să aducă trezire peste viaţa ta. 

Rămâi lângă Domnul, caută-L, ascultă-L, petrece timp în odăiţă împreună cu El, iubeş-   

te-L, slujeşte-I şi dă-I voie să lucreze pentru tine. El lucrează, prin orice împrejurare, 

spre binele tău veşnic (Romani 8:28). O primăvară binecuvântată îţi doresc!  A. P.  
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   Membrii familiei: Cosmin și Estera Ursan au devenit o familie ȋn urmӑ cu aproximativ 9 ani, 
primind de atunci nespuse binecuvântări din mâna Celui pe care Îl slujesc. Dumnezeu le-a 
ȋntregit bucuria ȋn cӑmin prin cele mai de preţ binecuvântări, cei doi copii: Lois Raisa (4 ani) și 
Amos (1 an şi 8 luni).  
   Slujire în biserică: Familia Ursan a slujit pentru o vreme cu credincioșie ȋn corul bisericii, iar 
acum Lois este cea care frecventeazӑ o grupӑ de copii la Școala Duminicalӑ.  
   Ocupaţie: Cosmin este administratorul unei firme, iar Estera este inginer. Ca părinți, ei se 
ocupă cu bucurie și dedicare de creșterea și educarea copiilor, Estera fiind momentan ȋn 
concediu pentru creșterea micuțului Amos.  
   Versetul familiei: 1 Corinteni 13:13 – „Acum dar rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi 
dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea.” 
   O experienţă cu Domnul: Ȋn cei aproape nouӑ ani de cӑsnicie, familia Ursan a trӑit multe și 
frumoase experiențe cu Domnul. Cosmin și Estera au vӑzut de multe ori ȋn dreptul familiei lor 
cum se ȋmplinesc cuvintele scrise ȋn Isaia 38:16: “Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul 
de viaţă, prin ea mai am şi eu suflare, căci Tu mă faci sănătos şi îmi dai iarăşi viaţa.” Ei ne-au 
mӑrturisit: “Dumnezeu este Cel care ȋsi ține promisiunile fӑcute ȋn Cuvȃnt și ȋn bunӑtatea Lui, a 

fost cu noi și a împlinit versetul 16 din Isaia 38 ȋn 
viața noastră și a copiilor noștri. Ca familie, 
ȋncercӑm sӑ trăim o viațӑ plinӑ de mulțumire ȋn 
fața Lui și ne dorim ca prin exemplul nostru, sӑ 
influențӑm și pe alții.” 
   Motive de rugăciune: Ca biserică, vom purta 
în rugăciune familia Ursan astӑzi și întreaga 
săptămânӑ viitoare și ne vom ruga ca Domnul sӑ 
le asculte cauzele și dorințele. Ei cer Domnului 
mai multӑ  înțelepciune, mai mult din plinӑtatea 
Duhului Sfânt și cӑlӑuzire, ca prin toate acestea sӑ 
poatӑ sӑ ȋndrepte viața copiilor lor ȋnspre Cer!  
Domnul sӑ lase ocrotirea Sa peste aceastӑ familie 
ȋn orice vreme, El sӑ le ȋndrume pașii și sӑ 
continue sӑ reverse ȋn casa lor binecuvȃntӑri din 
belșug, armonie, pace și bucurie!   L.G.  

Familia URSAN 

Familii unite în rugăciune 

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

Duminică, 5 martie - Levi Silaghi, Mărioara Bădoi, Raveca Silaghi  
Luni, 6 martie. - Alexandra Bunea, Ligia Criste, Luciana Moisa Luca,  
 Melisa Chifan, Raul Damean  
Marţi, 7 martie -  Andreea Meici, David Dobriţa, David Trăuşan,  
  Julia Opriş, Natanael Gherasim, Sara Aghajani  
Miercuri, 8 martie. - Andrei Guler, Daniel Ardelean, Emanuil Prichici  
Joi, 9 martie - Cristian Sâmbotean, Daniel Semerean, Noemi Martinconi  
Vineri, 10 martie - Andrew Silaghi, David Benga, Dorin Iorgoni, 
   Tabita Marcu, Eusebiu Stănilă 
Sâmbătă, 11 martie - Adrian Criste, Ciprian Meseşan, Gheorghe Jita, Laura Macula  
 
 
"Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea." (Ps 34:1) 
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Cina Domnului -  

un loc special 

 

  locul unde ne aducem 
aminte de trecutul nostru 
păcătos şi de izbăbirea  
oferită prin jertfa 
Domnului Isus. Acum 
avem o destinatie noua: 
Raiul!  

   (Efeseni 5:2) 
 

 

  locul cercetării 
personale 

          (1 Corinteni 11:28)  
 

  locul unde proclamăm 
moartea şi suferinţele 
Eliberatorului nostru Isus 

   (1 Corinteni 11:26) 
 

  locul părtaşiei 
   (1 Ioan 1:7) 
 

  locul bucuriei 
   (Psalmii 51:15) 
 

  locul mulţumirii 
   (2 Corinteni 9:15) 
 

  locul speranţei - ne 
gândim că într-o zi vom fi 
faţă în faţă cu Cel care      
ne-a mântuit şi atunci 
vom cina cu El în 
Împărăţia Lui 

  (Apocalipsa 2:7) 
 

 adaptare de pe 
www.resursecrestine.ro  

 

E primăvară! 
 

 
Pe ramul meu s-au cuibărit lăstunii 

Acum, în prag de nouă primăvară. 

Cuvinte nasc cuvinte din borangicul lunii 

În sufletu-mi din care se-adap-o căprioară. 

 

Cărând povara nopţii, doi greieri se-nvăpaie 

Să-mi cânte la fereastră triumful aşteptat. 

Ninsori de amintiri şi gânduri în şuvoaie 

Din peştera tăcerii zglobiu s-au deşteptat. 

 

E primăvară, lume! O nouă zugrăveală! 

Trecute, alungate-s a iernii cataclisme. 

Se-mbracă-n curcubeu şi-n haină de vestală 

Natura, Viaţa, Timpul. Cereşti eufemisme. 

 

Să înflorim şi noi din muguri de citron,  

Să ne-mbrăcăm cu raze de cânt şi de iubire, 

Parfum preponderent din crinul de Şaron 

Să răspândim. Curând, soseşte-al slavei Mire! 

      
         (Nicholas Dinu) 


