
 

  

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  

 ... micuţa Tania Pantea, care e 
adusă azi pentru a primi binecuvântarea 
Domnului. El să o ţină pe braţele Sale 
toată viaţa, să o facă o reală bucurie 
pentru familie şi cei din jur, iar la 

maturitate, ea să aleagă să-L urmeze. 
 

... familiile: Laura şi Natanael 
Constantin, Elena şi Robert Muntean,     

Dana şi Ghiţă Gheleşel, care s-au 
întemeiat luna trecută în biserica 

noastră. Domnul să îi însoţească în 
această călătorie, să le fie în permanenţă 

ghid, iar ei să se încreadă pe deplin               
în El. 

 
"Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot 
ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, 

tot ce este curat, tot ce este vrednic de 
iubit, tot ce este vrednic de primit, orice 
faptă bună şi orice laudă, aceea să vă 

însufleţească." (Filipeni 4:8) 

Să-I mulţumim  
Domnului pentru... 

 
ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

 

F etiţa   adusă 

azi pentru       

a primi 

binecuvântarea 

Domnului poartă 

numele TANIA. 
 

Acest nume este 

forma scurtă a 

numelui rus 

Tatiana, cu 

semnificaţia de “zâna zânelor”, 

“prinţesă”; în sanscrită, Tania mai 

înseamnă şi “fiică”. 
 

Dumnezeu să o binecuvânteze pe 

micuţa Tania şi să o ajute să devină o 

fiică de Dumnezeu!  D.P.  

Ce înseamnă numele  
copilului meu? 

▲ Tania Pantea 

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 
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“Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare 
slobodă în Locul Preasfânt (...) să ne apropiem cu o inimă 

curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţite de un 
cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată.” (Evrei 10:19, 22) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

În prezenţa lui Dumnezeu 
  

 C onştientizăm noi suficient că avem intrare liberă la Tatăl, că putem intra în 

prezenţa lui Dumnezeu? Unul dintre beneficiile învierii Domnului Isus şi a 

biruinţei Sale pe cruce este că, prin jertfa Sa, ne-a făcut intrare liberă la Tatăl, la Dumnezeul 

Sfânt, Sfânt, Sfânt! 

 În vechime, doar preotul putea intra în prezenţa lui Dumnezeu, în partea templului 

numită Sfânta Sfintelor, aducând jertfele, dar şi el intra doar o dată pe an, pentru a face 

ispăşirea, după un întreg proces de pregătire, pentru că în locul Preasfânt nu putea fi oricum. 

Slava lui Dumnezeu se cobora în acel loc şi prezenţa Lui umplea templul. Acum, prin jertfa 

Domnului Isus, noi avem intrare liberă la Tatăl. El a despărţit o dată pentru totdeauna locul 

sfânt de locul preasfânt, iar în mod simbolic, perdeaua ce despărţea aceste două încăperi ale 

Templului s-a rupt. Astfel, noi toţi avem intrare liberă la Tatăl, indiferent cât                              

suntem de păcătoşi. 

 Totuşi, chiar dacă Domnul Isus a făcut acest lucru pentru noi, rupând această „perdea” 

dintre om şi Dumnezeu, nu înseamnă că cerinţele s-au schimbat. Majoritatea creştinilor sunt 

într-o stare de obişnuinţă cu rugăciunea, închinarea, slujirea, Evanghelia şi ajungem să 

acţionăm aproape mecanic, fără să conştientizăm că suntem permanent în prezenţa lui 

Dumnezeu, nu a vreunui om, deci trebuie să facem totul dintr-o inimă nouă, pasionată de 

lucrarea lui Isus de pe cruce. Domnul vede lipsa noastră de preocupare, uneori chiar 

plictiseala din viaţa noastră spirituală, ceea ce nu ar trebui să existe sub nicio formă, fiindcă 

am promis odată că Îl vom urma ca Domn şi Mântuitor toată viaţa.        (continuare în pag. 3) 
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Familia MUREŞAN 

Familii unite în rugăciune 

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

Duminică, 7 mai -Maria Marchiş, Marius Briscan, Rebeca Berinde, 
 Sabina Iovan, Simina Dume  
Marţi, 9 mai -  Eduard Scoruş, Naomi Mureşan  
Miercuri, 10 mai - Denisa Bej, Estera Giuchici,  
  Mircea Pielmuşi, Salome Brehuescu  
Joi, 11 mai - Alexandra Mureşan, Georgiana Brata  
Vineri, 12 mai - Alina Gabor, Cristian Ban, Niculina Alexandru, Ştefan Bardac  
Sâmbătă, 13 mai - Iasmina Ştreangă, Ilona Negoescu  
 
"Domnul, Dumnezeul tău, este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura de tine cu 

mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de veselie pentru tine." (Țefania 3:17) 

  Membrii familiei: Ciprian şi Alina Mureşan formează o familie din anul 2001. 
În aceşti ani frumoşi trăiţi împreună, familia Mureşan a primit nespuse binecuvântări din mâna 
Celui pe care Îl slujesc, cele mai de preţ fiind fiul lor Beniamin (11 ani) şi fiica lor               
Alexandra (7 ani).     
  Slujire în biserică: Alina este învăţătoare la Şcoala Duminicală, grupa mică, iar Alexandra şi 
Beniamin frecventează Şcoala Duminicală. Întreaga familie Mureşan se bucură de părtăşiile din 
biserica noastră, unde sunt zidiţi, încurajaţi şi cresc în cunoaşterea Scripturii.   
  Ocupaţie: În viaţa de zi cu zi, Ciprian lucrează ca inspector la Primăria Timişoara, iar Alina 
este administrator la societatea comercială pe care o deţine. Ca părinţi, ei se ocupă cu bucurie şi 
dedicare de educarea celor doi copii.   
  Versetul familiei: Cuvântul Scripturii pe care cei doi soţi l-au pus la temelia familiei lor stau 
scrise Proverbe 3, versetele 5 şi 6: “Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe 
înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.”  
  Experienţe cu Domnul: În cei 16 ani de căsnicie, Alina şi Ciprian au trăit multe experienţe 
prin care au văzut Mâna Domnului, protecţia şi binecuvântările lăsate de El peste căminul lor, 
pentru care sunt pe deplin recunoscători: “Mulţumim Domnului pentru că ne-a binecuvântat cu 

o familie minunată, în special suntem mulţumitori pentru 
cei doi copii ai noştri. Mulţumim Lui pentru prosperitate şi 
tot ce am primit de la El atât pe plan spiritual, cât şi 
profesional. De El depindem în toate şi Îi mulţumim pentru 
sănătate şi putere de muncă.”    
   Motive de rugăciune: Împreună, susţinem familia 
Mureşan în rugăciune, astăzi şi întreaga săptămână viitoare, 
aducând înain tea Domnului dorinţele lor:                        
“Ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne conducă paşii şi să ne 
ţină statornici pe calea Sa. De asemenea, dorim ca El să 
ne dea înţelepciune ca să putem oferi o educaţie bună şi 
sănătoasă copiilor noştri. Vrem să rămânem lângă 
Dumnezeu, să ne fie în orice vreme exemplul de urmat şi   
să locuiască în mijlocul familiei noastre. Ne rugăm ca 
Dumnezeu să se îngrijească de noi în continuare, El să 
rămână temelia noastră şi împreună cu Hristos, să mergem 
până la capăt.” 
 Domnul să-i înconjoare în continuare cu 
binecuvântări şi să-i păstreze mereu aproape de El!  L.G.  
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Gânduri…  

despre creşterea copiilor 

 
(continuare din prima pagină) 
 

 Prezenţa lui Dumnezeu nu e doar la biserică, ci 

în fiecare moment El e cu noi şi ne binecuvântează. 

Aşa cum chivotul purta prezenţa Domnului în 

Israelul de altădată, tot aşa noi suntem acum 

„templul Duhului Sfânt” (1 Corinteni 6:19) şi nu 

putem să trăim în armonie, în pace, în dragoste, dacă 

nu ne conformăm voii Sale, pentru a ne supune 

totdeauna lui Dumnezeu. 

 Să medităm puţin la trăirea, purtarea şi viaţa 

noastră. Poate Dumnezeu să rămână în noi, dacă noi 

nu suntem sfinţi? Şi a fi sfânt nu înseamnă a te 

alătura unui cult religios şi a te închina la biserică, ci 

înseamnă a trăi în ascultare de Domnul, a te supune 

Lui şi a-L lăsa pe Duhul Sfânt să te sfinţească în 

orice domeniu, să te cerceteze, să te îndrepte. 

Sfinţenia nu e meritul nostru, ci este meritul Lui, 

pentru că El ne curăţă şi ne umple apoi cu putere de 

Sus.  

 Prezenţa lui Dumnezeu nu este o sintagmă 

creştină care sună bine, nicidecum! Este esenţa vieţii 

trăite într-o relaţie vie, adevărate cu Creatorul, cu 

Mântuitorul. Închinarea, rugăciunea, lauda şi 

mulţumirea, toate ne fac să intrăm în prezenţa Lui. Şi 

când intri în sfânta Sa prezenţă, poţi doar să spui, ca 

proorocul Isaia: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci 

sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul 
unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii 

mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!” (Isaia 6:5) 

 Conştientizarea prezenţei lui Dumnezeu aduce 

pocăinţă şi are ca rod o inimă care va începe să bată 

după ritmul lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să 

conştientizăm harul nemărginit de a putea intra în 

prezenţa Lui, a Dumnezeului adevărat!  A.P. 

 Fii conştient de faptul 
că ai tăi copiii te vor 

învăţa mai multe lucruri 
decât îi înveţi tu pe ei. 

 
 Fii mulţumitor pentru 

copiii tăi şi pentru 
maturitatea pe care o 

vei câştiga. Bucură-te de 
această perioadă,       

acceptă-ţi propriile 
neajunsuri şi ascultă cu 
atenţie ceea ce au de 

spus copiii. 
 

 În loc să cauţi să aplici 
reguli copilului tău, 

încearcă să treci prin 
perioadele mai dificile, 
înţelegându-ţi copilul. 

Fiecare copil va apela la 
flexibilitatea ta, aşa 
cum tu te vei adresa 

problemelor lui 
specifice. 

 
 Chiar şi în eşecul 

nostru inevitabil de a 
reflecta caracterul lui 

Dumnezeu, ne vom 
întâlni cu grija Lui, ne va 
modela singura noastră 
speranţă, în timp ce ne 

aţintim privirile la 
Singurul care ne poate 

iubi în mod perfect. 
 

   www.bible.org 


