
 

  

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  

 ... conducerea bisericii. Domnul să-i binecuvânteze pe toţi cei care conduc 
lucrarea de la Poarta Cerului, să-i întărească şi să-i ajute să continue această 
lucrare, în care conduc oamenii spre Cer, iar noi să-i purtăm tot timpul în 
rugăciune.  
  

 ... rolul nostru în biserică. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să ne înţelegem bine 
rolul în biserica noastră, să fim tot mai implicaţi şi să facem această lucrare din 
toată inima, aşa cum Domnul ne-o cere, din dragoste pentru El şi pentru cei din 
jurul nostru. 
 

"Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi 
oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.” (1 Ioan 4:7) 

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 

Nu umblaţi după lucrurile înalte, 
ci rămâneţi la cele smerite. 

 

Romani 12:16b 
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“Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! 
(Eclesiastul 9:10) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Nevoia de lângă tine 

 R ees Howells a fost un om care a trăit pentru Dumnezeu. A fost folosit de 
Dumnezeu pentru a aduce trezire în Africa, iar rugăciunile lui au ajuns să 
influenţeze evenimente mondiale. A fost un mijlocitor, dar una din lecţiile 

importante, pe care le-a învăţat de-a lungul vieţii, a fost că nu mai trebuia să-I ceară lui 
Dumnezeu să-i răspundă la o rugăciune prin alţii, atâta timp cât putea s-o facă prin el. 
Astfel, a dăruit din timpul lui, a dăruit banii lui şi s-a jertfit în multe feluri, potrivit cu 
nevoile de care era conştientizat prin Duhul Sfânt. Ce exemplu! 
 Sunt atâtea nevoi de împlinit în lumea aceasta. Copii flămânzi care aşteaptă ceva de 
mâncare, bătrâni singuri care aşteaptă să fie vizitaţi de cineva, bolnavi care aşteaptă un 
cuvânt de alinare sau un sprijin real, oameni care trăiesc în întunericul lumii acesteia şi 
care aşteaptă o rază de lumină, o veste bună... Atâtea nevoi şi atât de puţin ajutor oferit! 
Atâtea nevoi şi atât de puţini sunt cei care se implică! 
 Poate crezi că ajutorul tău nu contează sau că e prea mic, şi-atunci nu-l mai oferi. 
Poate resursele tale sunt limitate. Poate vrei să faci ceva, dar nu ştii ce. Priveşte atent în 
jurul tău, lângă tine, deoarece chiar aici vei descoperi o nevoie. Nu contează dacă e mare 
sau mică. Dacă tu eşti persoana care ai identificat-o, atunci tu eşti cel care trebuie să se 
implice.  
 Nu toate lucrurile pe care le faci trebuie să facă parte din chemarea principală a 
vieţii tale, nu trebuie să faci doar acele lucruri la care te pricepi cel mai bine. Pe lângă 
toate acestea, în fiecare zi, va trebui să faci o mulţime de alte lucruri, pentru că pur şi 
simplu trebuie făcute, pentru că e bine şi pentru că tu eşti acela care trebuie să facă ceva. 
             (continuare în pag. 3) 
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Familia  UNGUR 

Familii unite în rugăciune 

Duminică, 28 mai 
 Cristian Matias 
Estera Surugiu 
Florin Câmpan 

Ilina Bortoş  
Luni, 29 mai 

Cristian Strungaru 
Cristina Bunea 
Larisa Pantea  
Marţi, 30 mai 
Adrian Şandor  

Miercuri, 31 mai 
Dan Marcu 
David Dejeu 
Mioara Oprea 

Simona Candreanu  
Joi, 1 iunie 

Elisaveta Ghiriş 
Rebeca Sabou  

Sâmbătă, 3 iunie 
 Mirela Duma 

Teofil Alăzăroae  
 
 

  "Căci Eu sunt 
Domnul, Dumnezeul 

vostru. Voi să vă sfinţiţi 
şi fiţi sfinţi, căci Eu 

sunt sfânt. " 
( Leviticul 11:44a) 

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

care  îşi serbează           
ziua de naştere  

săptămâna                     
viitoare: 

Membrii familiei: Sub binecuvântarea Domnului, Natanael și 

Laura Ungur au pornit pe drumul vieţii în doi în urmӑ cu doar douӑ 

luni, ȋn data de 2 aprilie 2017, și sunt hotӑrȃți sӑ-L onoreze pe 

Domnul prin familia lor pȃnӑ la sfȃrșitul vieții.  

Slujire în biserică: De curȃnd ȋntorși ȋn țarӑ, Natanael și Laura 

se bucurӑ de pӑrtӑșiile din biserica noastrӑ unde doresc sӑ se 

integreze și sӑ slujeascӑ. Ei doresc sӑ se punӑ la dispoziția 

Domnului și cautӑ sӑ descopere voia lui Dumnezeu ȋn legӑturӑ cu 

implicarea familiei lor ȋn activitӑțile bisericii.   

Ocupaţie: În viaţa de zi cu zi, Natanael lucreazӑ ȋn domeniul 

instalațiilor, iar Laura se ocupӑ de întreţinerea plantaţiei de cӑpșuni 

pe care o dețin, urmȃnd ca din toamna acestui an, sӑ urmeze 

cursurile unei facultӑți.  

Versetul familiei: Romani 8:37 – “Totuşi în toate aceste lucruri 

noi suntem mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit.” 

Experienţe cu Domnul: Chiar dacӑ sunt o familie tȃnӑrӑ și 

multele experiențe o sӑ vinӑ, Laura și Natanael au experimentat 

bucuria rugӑciunii ascultate ȋncӑ dinainte de a ȋntemeia o familie. 

Cei doi sunt mulțumitori Domnului pentru felul ȋn care a rӑspuns 

nevoilor lor pȃnӑ acum și ne-au mӑrturisit cu bucurie: “Am fost 

plecați din țarӑ și putem spune cӑ Domnul a fost de partea noastrӑ 

oriunde ne-am aflat. El ne-a purtat de grijӑ fiecӑruia și acum 

vedem cum revarsӑ din bunӑtӑțile Sale, ȋn fiecare zi, peste familia 

noastrӑ.” 

Motive de rugăciune: Ne vom uni ȋn rugӑciune și vom aduce 

înaintea Domnului aceastӑ familie tȃnӑrӑ astӑzi și întreaga 

săptămânӑ viitoare. Cerem ca binecuvȃntarea Domnului sӑ rӑmȃnӑ 

peste familia Ungur și, indiferent de vremurile care vor veni peste 

ei, El sӑ le dea puterea sӑ rӑmȃnӑ credincioși unul altuia și lui 

Dumnezeu. Domnul sӑ le dea mai multӑ ȋnțelepciune ȋn luarea 

deciziilor pe drumul vieții ȋn doi și sӑ ȋi ajute ca ȋmpreunӑ sӑ 

creascӑ spiritual tot 

mai mult, iar cӑminul 

lor sӑ fie unul 

binecuvȃntat. 

    Dumnezeu sӑ lase 

ocrotirea Sa peste 

familia Ungur ȋn orice 

vreme și sӑ reverse ȋn 

casa lor binecuvȃntӑri 

din belșug, multӑ 

dragoste, armonie, 

pace și bucurie! 
   

   L.G.   
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Responsabilităţile creştinului în biserică 

(continuare din prima pagină) 
 
 S-ar putea să aştepţi ca alţii să se implice, dar vei descoperi uneori, că eşti singura 

persoană dispusă să facă ceva, deşi implicarea ta în alte activităţi este deja prea mare. Cu 

cât te gândeşti mai mult, dacă să faci ceva sau nu, mai mult ca sigur că nu vei mai face 

nimic. Sunt situaţii care nu suportă amânare, sunt oameni pe care doar azi îi poţi ajuta şi 

nevoi acute ce nu pot aştepta. Trebuie doar să te implici! 

 Dacă frământările tale nu şi-au găsit răspuns şi încă te lupţi să-ţi poţi da seama ce să 

faci, cum să faci, când şi de ce, poţi urma îndemnul celui 

mai înţelept om care a trăit vreodată – Solomon, care a 

zis: „Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea 

ta!”. Dacă vei face aşa, vei constata că nu contează care 

este nevoia de lângă tine şi nici mărimea sau importanţa 

ei, ci faptul că tu ai schimbat ceva prin implicarea ta, iar 

asta îţi va aduce satisfacţie şi împlinire, împreună cu 

răsplătiri cereşti. Mihaela Ţărmure  

1. Frecventarea serviciilor de închinare ale bisericii. Conştienţi fiind de  
vremurile în care trăim, să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.  
 
2. Implicarea personală în viaţa bisericii. Fiecare mădular al Trupului lui 
Cristos este scump, de mare preţ în ochii lui Dumnezeu şi chemat să slujească în 
biserica locală, potrivit cu darul, chemarea şi puterea primite de la Dumnezeu.  
 
3. Ascultarea şi supunerea faţă de slujitorii bisericii. Sub autoritatea lui 
Cristos, Dumnezeu cheamă şi pune deoparte slujitori, cărora le încredinţează 
responsabilitatea de a sluji, conduce, învăţa, zidi, îmbărbăta, păstori şi disciplina turma 
lui Dumnezeu.   
 
4. Vestirea Evangheliei. Nu este opţională, ci e un mandat, o poruncă divină; 
vestirea Evangheliei este un mod de a trăi.  
 
5. Citirea şi cercetarea Sfintelor Scripturi. Citirea şi studierea Sfintelor Scripturi 
este o datorie, dar şi o binecuvântare unică a copiilor lui Dumnezeu.  
 
6. Rugăciunea şi postul. Fac parte din disciplina spirituală a fiecărui credincios. Să 
nu neglijăm privilegiul zilnic de a vorbi cu Tatăl Nostru cel ceresc şi nici puterea 
postului.  
 
7. Dărnicia şi binefacerea.          
În Evrei 13:16, este scris: „Să nu daţi 
uitării binefacerea şi dărnicia; căci 
lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi 
plac.”  
 
8. Unitatea şi sfinţirea.           
Evrei 12:14 consemnează: „Urmăriţi 
pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care 
nimeni nu va vedea pe Domnul.”  
 

    adaptare după www.isussalvatorul.org  


