
 

  

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  

 ... cei care vor încheia azi 
legământ cu Domnul în apa 
botezului. Tatăl Ceresc să le 
binecuvânteze alegerea, să-i însoţească 
pe calea spre El şi ei să-I rămână 
credincioşi pentru tot restul vieţii lor. 

 
 ... toţi copiii Domnului. 
Dumnezeu să reînvie dragostea dintâi 
în toţi cei care au încheiat odată 
legământ cu El şi să îi readucă aproape 
pe cei care s-au îndepărtat de El. 
Domnul să ne ajute pe toţi să preţuim 
până la moarte legământul făcut cu El. 

 
"Isus i-a răspuns: ‘Adevărat, adevărat 

îţi spun că, dacă nu se naşte cineva 
din apă şi din Duh, nu poate să intre 

în Împărăţia lui Dumnezeu.’"  
(Ioan 3:5) 

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: 19-21 Seara studenţilor 

JOI:   18-20 Serviciu divin 

VINERI:  18-20 Seara liceenilor 

Duceţi-vă şi 
faceţi ucenici din 
toate neamurile, 
botezându-i în 

Numele Tatălui şi 
al Fiului şi al 
Sfântului Duh. 

 
Marcu 16:15 
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“Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. 
Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. ”  

(2 Corinteni 5:17) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Orice nouă convertire este o nouă provocare pentru biserică 
  

 D orinţa de creştere numerică a bisericii este una normală şi chiar necesară. 

Cu toate că există un curent de opinie al unor oameni care înfierează 

dorinţa de creştere numerică a membrilor bisericii, atitudine care este mai degrabă 

mecanismul lor de apărare în faţa propriilor eşecuri, decât expresia lucidităţii, a 

avea în biserică noi convertiţi, este atât o dorinţă bună, cât şi o mare provocare.  

        Convertirea lui Pavel, din Faptele Apostolilor 9, aduce cu sine şi provocări 

pentru biserica primară. Pavel nu a fost de la început un mare lider, scriitor creştin şi 

apostol. El, la început, a fost un prigonitor care se întâlnise cu Hristos, iar ucenicii 

nu ştiau cum să-l „apuce”. Anania este omul trimis să ia contact cu noul convertit. 

 Provocarea acceptării totale a noilor ucenici. 

  Anania refuză primirea lui Pavel, pentru că nu crede că Dumnezeu vorbeşte 

serios: „Doamne, ştii tu cine este Pavel şi cât rău face el?”. Asta părea să strige 

toată fiinţa lui Anania. Adevărul este că a accepta noii convertiţi ca fiind fraţii tăi, 

nu este tocmai uşor. Implică foarte multe neajunsuri, riscuri, perturbări. Poate şi de 

aici atitudinea celor ce se mulţumesc cu puţini, dar „buni”, zic ei. Convertiţii noi 

vin cu trecut mult şi neonorabil, iar noi trebuie să ne lăsăm convinşi să-i acceptăm 

total. Nu cunosc o bucurie mai mare decât a primi noi oameni la părtăşia bisericii 

lui Hristos.            (continuare în pag. 3) 
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Urăm “La Mvlţi Ani!”  în vmblarea cv Domnvl celor care îşi 
serbează ziva de naştere săptămâna xiitoare: 

Duminică, 21 mai - Andrada Boha, Răzvan Guler  
Luni, 22 mai - Anabela Chiu, Beniamin Avram, Lavinia Petrovici,  
 Maia Strungaru, Maria Viruzab  
Marţi, 23 mai -  Călin Urs, Daria Glokner,  
  Flaviu Ardelean, Narcisa Hasna  
Miercuri, 24 mai - Ovidiu Puşcaşu, Carmen Mărieş,  
  Claudiu Cărpineanu, Flavius Gînga, Nicolae Boha  
Joi, 25 mai - Maria Oneţ 
Vineri, 26 mai - Andrada Povian, Ioan Brehuescu  
Sâmbătă, 27 mai - Athenais Jita, David Mezei, Marinela Chiu  
 

"Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat. El este 
Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda. El este Dumnezeul tatălui meu:                                          

pe El Îl voi preamări." (Exodul 15:2) 

 A 
tunci când Domnul 
Isus a luat chip de 
om, întreaga Lui 

fiinţă era rânduită la sacrificii 
şi suferinţe, inclusiv la 
moarte, pentru ca noi să 
avem parte de o viaţă 
veşnică petrecută în prezenţa 
Lui. Aşa cum Dumnezeu a 
dat TOTUL pentru noi, la fel trebuie să ne dedicăm şi noi Lui, cu 
întreaga fiinţă, cu toată inima. Doar în El suntem în siguranţă, nu în 
oameni sau împrejurări. 
 În unele situaţii, încrederea neclintită în Domnul poate fi comparată 
cu mersul pe sârmă deasupra unei prăpastii, cu diferenţa că, dedesubt, 
există o plasă de siguranţă - BRAŢELE LUI VEŞNICE!  
 Aşa că, fără teamă! Dedicaţi 100% Domnului, indiferent care ar fi 
împrejurările, ’”nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură nu vor fi 
în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus 
Hristos, Domnul nostru.’’ (Romani 8:39).  
 De aceea, dedică-te zilnic, cu totul totului tot, Dumnezeului 

veşnic!   Lidia Mihalaş 

          Dedicat cu totul Domnului... MEDITAŢIE 
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(continuare din prima pagină) 
 
 Provocarea ajutorării efective a 
noilor ucenici. 
 Căutare, comunicare, rugăciune, 
vindecare, hrănire, încurajare, pe scurt, 
ajutorare efectivă. De aceasta a avut 
nevoie Pavel şi asta a fost dispus să ofere 
Anania. Nimeni nu a spus că e uşor, dar 
oare nu asta trebuie să facă ucenicii mai 
mari pentru ucenicii mai mici? Caută la 
noii convertiţi măcar o posibilitate din 
cele enumerate mai sus şi ajută într-un 
mod efectiv. O posibilitate, atât.  

 Provocarea aşteptării împlinite a 
noilor ucenici. 
 Pavel ştia deja că Anania trebuia să 
vină la el şi să îi ofere ajutorul efectiv 
despre care discutasem mai sus. Ce s-ar fi 
întâmplat dacă Anania ar fi fost 
încăpăţânat şi nu s-ar fi dus la Pavel? Să 
nu se fi rugat pentru el, să nu-i fi dat 
hrană? Posibil să fi avut un Pavel 
pipernicit. Oare ce se va întâmpla cu cei 
care se botează astăzi, dacă noi nu 
acceptăm provocarea de a le împlini 
aşteptările? Pentru că da, ei au aşteptări, la 
fel ca Pavel atunci. 
 În biserica unde se acceptă noile 
provocări odată cu noile convertiri, vor  
avea loc tot timpul şi convertiri. Ajută-ne, 
Doamne !   Prezbiter Alex Păduraru 

Botez 
Dacă e nvmai simplă licărire 

Şi doar un omenesc angajament, 
Să spvnă Petrw, cel xiteaz din fire 
Cvm poate da oricine faliment! 

 
Botezvl nv-i o simplă angajare 
Prin care te obligi să fii creştin, 

Ci e vn act de liberă intrare 
În Templvl Legământwlvi dixin. 

 
La vşa Templvlvi, xei fi spălat 

Ca să dexii vn Templv xiv şi sfânt, 
În care pe altar înjvnghiat 

Să ardă xeşnic evl tăv nesfânt. 
 

Şi-apoi în “Sfânta” raţiunii tale, 
Să fie zilnic pâinea din Cvxânt, 

Iar sfeşnicvl, orivnde-ai fi pe cale, 
Să lvmineze-al tăv discernământ. 

 
Tămâia rwgilor să-ţi dea merev 

Un bvn miros dincoace de perdea, 
În inima în care Dvmnezev 

A scris cv har şi sânge Legea Sa. 
 

Să nv îmbraci deasvpra firii tale 
Neprihănirea Domnvlvi Cristos! 

De-ai fost spălat, păstrează-te pe cale 
O jerufă xie, de vn bvn miros! 

 

Benoni Catană 


