
 

  

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  

 ...  micuţii aduşi la binecuvântare în luna martie: Matei Alexandru Coldea, 
Lois Martinconi şi Amos Iosif Vîrlan. Dumnezeu să le poarte de grijă în toate 
domeniile vieţii lor, să le dea sănătate, înţelepciune şi o dragoste puternică pentru 
Cuvântul şi Casa Lui. 
 
 ... conferinţa de familii care a avut loc în biserica noastră luna trecută. 
Domnul să-i binecuvânteze pe toţi cei care s-au implicat în această lucrare, pe           
fr. pastor Timotei Rusu pentru mesajul plin de învăţătură şi toate familiile care au 
participat la această conferinţă. 
 

”... ale Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înţelepciunea, mulţumirile, cinstea, 
puterea şi tăria în vecii vecilor! Amin.” (Apocalipsa 7:12b) 

 

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 

Şi credinţa este o 
 încredere neclintită 

 în lucrurile nădăjduite, 
 o puternică încredinţare  

despre lucrurile care  
nu se văd. 

Evrei 11:1 
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„Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul 

oricărei domnii şi stăpâniri.” (Coloseni 2:10)  

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Totul... 
  

 AAA spirăm spre mult, mai mult din tot şi din toate. Ne dorim şi căutăm 

să avem chiar totul dacă se poate. E bine să fim perseverenţi în acele 

lucruri în care trebuie să fim şi mă refer în mod special la cele spirituale, la 

acele aspecte care vizează apropierea noastră de Dumnezeu, cunoaşterea Lui, 

sfinţirea noastră şi slujirea la care am fost chemaţi.  

 Ca să poţi câştiga totul, trebuie să dai totul - aşa stau lucrurile din 

perspectiva lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-ţi cere mai puţin decât inima şi 

viaţa ta întreagă. Dumnezeu cere renunţare, lepădare de sine şi purtarea unei 

cruci. Dumnezeu cere totul şi aşteaptă să primească totul. Poate ţi se pare prea 

mult... Şi dacă ţi-aş spune că cere asta spre binele tău, spre fericirea ta? Ai sta 

pe gânduri cu siguranţă. Ai spune că n-are logică sau că e ciudat. Şi totuşi, o 

face spre binele tău şi, desigur, al tuturora. Un pahar ca să poată fi umplut, 

trebuie să fie gol. Asemenea unui pahar, şi noi, ca să putem fi umpluţi de 

Hristos, trebuie să fim goi de noi înşine. Ca să avem mai mult din El, trebuie 

să-I facem loc mai mult. Iar ca să putem avea totul, trebuie să dăm totul.   
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Familia HASNA 

Familii unite în rugăciune 

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

Duminică, 2 aprilie - Elena Bortoş, Florin Câmpan, Petru Gherasim  
Luni, 3 aprilie - Ana Maria Cuc, Corina Cireşan, Estera Spătar, Florin Vlad  
Marţi, 4 aprilie -  Ovidiu Cunţan, Radu Gabor, Ştefan Moisa-Luca  
Miercuri, 5 aprilie - Daniel Ţifrea, Diana Prisneac,  
  Elena Hack,Ioana Ştefan  
Joi, 6 aprilie - Alin  Mureşan, Flavius Onaga, Tabita Ciurcanu  
Vineri, 7 aprilie - Bianca Tomuţa, Sergiu Rusu  
Sâmbătă, 8 aprilie - Alexandru Benga, Beniamin Dejeu,  
   Cleopatra Jita, George Gînga  
 

"Domnul este Păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă." (Ps. 121:5) 

  Membrii familiei: Fratele Mihai şi sora Narcisa Hasna au intrat în legământul căsătoriei şi formează 
o familie binecuvântată de Domnul din data de 25 octombrie 2003. În aceşti 13 ani de căsnicie, familia 
Hasna a primit nespuse binecuvântări din Mâna Celui pe care Îl slujesc, cele mai de preţ fiind cei trei 
copii: Emmanuel (12 ani), Rebeca (11 ani) şi Sonya (8 ani). Împreunӑ cu aceşti trei copilaşi, cei doi 
soţi doresc să ajungă în cer!   
   
  Slujire în biserică: Toţi copiii familiei Hasna laudă Numele Domnului în corul de copii din biserica 
noastră. Ca părinţi, fratele Mihai şi sora Narcisa stăruiesc în rugăciune înaintea Domnului cerând 
biruinţă în dreptul familiei lor, pentru diferite cauze şi pentru biserică. De asemenea, sora Narcisa face 
parte dintr-un grup de surori care susţin în rugӑciune diferite cauze.  
 
  Versetul familiei: Mesajul biblic pe care această familie l-a ales ca şi Cuvânt călăuzitor este versetul 7 
al Psalmului 28 – “Domnul este tăria mea şi scutul meu; în El mi se încrede inima şi sunt ajutat. De 
aceea îmi este plină de veselie inima şi-L laud prin cântările mele.”  
 
   Experienţe cu Domnul: Narcisa şi Mihai au împărtăşit cu noi experienţele lor cu Domnul, în urma 
rugăciunii din odăiţă: “Am văzut de foarte multe ori Mâna Domnului la lucru, dragostea şi harul Său 
fiind mari pentru familia noastră! Atunci când L-am chemat, El a fost Acela care a ascultat rugăciunea 
şi nu a făcut după slăbiciunile noastre. El ne-a întărit în încercări şi de multe ori, a folosit fraţi şi surori 

care ne-au sprijinit în rugăciune şi ne-au  întins o mână de 
ajutor. Aceşti oameni pe care noi nu îi cunoşteam personal, au 
fost răspunsul rugăciunilor noastre, pentru ca noi azi să putem 
spune: cu adevărat Domnul ascultă rugăciunile noastre din 
odăiţă!  Atunci când am strigat ȋn taină, El a lucrat şi noi am 
fost zidiţi, pentru că taina inimii doar El o cunoştea! Slavă 
Domnului!”  
 
   Motive de rugăciune: Vom purta în rugăciune această familie 
azi şi întreaga săptămână viitoare şi Îl vom ruga pe Dumnezeu 
să asculte dorinţele şi nevoile lor: “Prin puterea lui Dumnezeu 
şi călăuzirea Duhului Sfânt, căutăm şi dorim să creştem 
spiritual tot mai mult. Dorim să trăim o viaţă de pocăinţă 
autentică şi să înţelegem mai mult voia lui Dumnezeu. Cerem 
Domnului multă înţelepciune în creşterea şi educarea copiilor 
noştri şi ne dorim să avem o inimă curată, în armonie cu 
Dumnezeu. De asemenea, ne rugăm ca Dumnezeu să ne 
întărească şi să ne protejeze spiritual, emoţional şi fizic pe toţi, 
în fiecare zi!” 
 Domnul să-i înconjoare în continuare cu binecuvântări şi 
să-i păstreze mereu aproape de El!  L.G.  
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(continuare din prima pagină) 
 
 

 Ceea ce ne dă El şi de fapt ne-a 

fost dat deja, este totul. Isus 

Cristos este totul. Pe El Îl dorim  

şi-L putem avea. În El avem 

totul în mod deplin (Coloseni 

2:10). El ne-a dăruit tot, în ceea 

ce priveşte viaţa şi evlavia prin 

cunoaşterea Lui (2 Petru 1:3). 

Noi suntem purtătorii lui Cristos 

şi beneficiarii harului ce 

izvorăşte din El. 

 

 Preţul pe care trebuie să-l plătim 

este mare, dar şi răsplătirile sunt 

pe măsură. Chemarea este 

adresată tuturor, dar puţini sunt 

dispuşi să plătească preţul acesta 

înainte de a primi ceva. Aici 

intervine credinţa şi încrederea 

noastră în El. Dragostea pentru 

El ne va motiva. Dorinţa de a ne 

supune şi de a-L asculta ne vor 

determina să-I acceptăm voia, 

termenii şi condiţiile. Vom da 

mult, vom primi mult. Dar dacă 

Îi vom da totul? Vom primi 

Totul. Şi nu cred că putem 

cuprinde cu mintea noastră 

dimensiunile acestui „Tot”, care 

este El Însuşi.  
       Mihaela Ţărmure  

 

Cum poţi să-mi faci atâta bine? 
 

Cum poţi să-mi faci atâta bine? 

Cum poţi să mă iubeşti atât? 

Ce lucru vezi, de preţ, în mine – 

Un vas neînsemnat, din lut...? 
 

De ce îţi pasă de-a mea viaţă? 

Şi Te implici în ea mereu? 

Ce merite-am în a Ta Faţă? 

De ce-ţi sunt importantă eu? 
 

De ce când inima-mi se frânge, 

Te doare rana şi pe Tin’? 

De ce când sufletul îmi plânge, 

Suspină şi-al Tău Duh divin? 
 

De ce cu cât greşesc mai tare, 

Făcându-Te să Te-ntristezi, 

Dragostea Ta e tot mai mare 

Şi mai duios mă-mbrăţişezi? 
 

De ce Te preocupă-ntruna 

Să-mi faci viaţa colţ de rai? 

De ce eşti gata-ntotdeauna, 

Mai mult decât îţi cer, să-mi dai? 
 

Cuvinte n-am, doar lacrimi calde 

Ce-mi curg pe-obraz necontenit, 

Picioarele dorind să-Ţi scalde; 

Atât de mult Tu m-ai iubit!  
 

     Paula D., www.resursecrestine.ro 


