
 

  

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  

 ... copiii şi învăţătorii de la Şcoala Duminicală a bisericii noastre, care vor 

intra în vacanţa de vară azi. Domnul să vegheze asupra lor, iar ei să folosească acest 

timp de pauză tot spre gloria Lui, iar la întoarcere, să fie plini de entuziasm pentru 

învăţătura din Cuvânt. 

 

 ... studenţii aflaţi în sesiune şi absolvenţii care frecventează biserica     

Poarta Cerului. Fie ca Dumnezeu să însoţească studenţii în sesiune, să fie biruitori 

la examenele care le stau în faţă, iar cei care zilele acestea sunt absolvenţi, să 

pornească la un nou drum, tot sub protecţia şi binecuvântarea Celui Preaînalt, 

neuitând să-I fie mulţumitori pentru toată purtarea Lui de grijă. 

 "Fie peste noi bunăvoinţa Domnului Dumnezeului nostru! Şi întăreşte lucrarea mâinilor 

noastre, da, întăreşte lucrarea mâinilor noastre!" (Psalmii 90:17)   

 

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 

Tu să umbli 
pe calea oamenilor de bine,  

şi să ţii cărările celor neprihăniţi! 
 

                                      Proverbe  2:20 
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“Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui.”  

(Proverbe 19:22) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Gânduri despre bunătate 

 Ne  aflăm mereu într-o goană nebună de a arăta bine, de a fi acceptaţi 

de cei superiori nouă, de a poza bine și de a fi în permanenţă în 

preajma celor cărora credem noi că într-adevăr contează. Prinşi în mrejele acestei 

lumi care caută să se afirme cu ceva, în care fiecare doreşte să iasă în evidenţă, 

noi suntem chemaţi la mai mult decât ochiul poate vedea! 

 Dumnezeu ne cheamă să fim plini de farmec, pentru ca oamenii care se vor 

uita la noi să rămână surprinşi de frumuseţea inimii noastre, izvorâtă din Hristos. 

Suntem chemaţi să Îl onorăm pe Dumnezeu, să-I purtăm Numele cu cinste, iar 

cei a căror inimă este copleşită de prezenţa Regelui, vor avea o viaţă plină de 

bunătate şi frumuseţe cerească. 

 Bunătatea este o soluţie pentru o inimă împietrită, pentru o atitudine rea şi 

pentru vorbele dureroase. Orice om care este tratat cu această bunătate, va 

răspunde altfel. Prin bunătate şi prin dragoste, zidurile construite între oameni 

vor deveni poduri.   

 Bunătatea este o alegere. În fiecare dimineaţă, după ce te trezeşti, tu alegi 

cum să fii. Niciodată nu poţi şti ce îţi va aduce ziua de mâine – poate vei întâlni 

oameni nemulţumiţi şi răniţi, care te vor pune în situaţii limită, sau poate vei 

întâlni oameni care au nevoie de ajutor.      (continuare în pag. 3) 
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Familia GHELEŞEL 

Familii unite în rugăciune 

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

Duminică, 11 iunie - Estera Gligor  
Luni, 12 iunie - Daniel Şandor, Maria Magdalena Câmpan  
Marţi, 13 iunie -  Andreea Blaga, Gabriela Gagiu  
Miercuri, 14 iunie - Mărioara Pielmuşi, Sandra Ieneşesc  
Joi, 15 iunie - Andrei Trif, Constantin Acatrinei, Doru Todorescu  
Vineri, 16 iunie - Alina Şandor, Aristula Scoruş, Eugen Bîtea,  
  Ioan Marcu, Ioana Ungureanu  
Sâmbătă, 17 iunie - Elisei Mureşan, Ramona Cirici,  
   Sarah Dobriţa, Ciprian Mureşan  

 
"Păzeşte-mă ca lumina ochiului, ocroteşte-mă, la umbra aripilor Tale." (Psalmii 17:8) 

  Membrii familiei: Gheorghe și Camelia Dana Gheleșel formeazӑ o familie peste care 

Dumnezeu revarsӑ din plin binecuvȃntӑri cerești și pӑmȃntești, din 30 aprilie 2017. Ei doresc să 

rӑmȃnӑ sub binecuvȃntarea Domnului și sӑ-L onoreze pe El în familia lor pȃnӑ la sfȃrșitul vieții.  

Slujire în biserică: Cei doi soți vin cu bucurie ȋn Casa Domnului, se bucurӑ de pӑrtӑșiile de 

aici, cautӑ sӑ-L cunoascӑ pe Dumnezeu tot mai mult și ori de cȃte ori este nevoie, ei se pun la 

dispoziția Domnului ca sӑ fie folositori ȋn lucrarea Lui.  

Ocupaţie: În viaţa de zi cu zi, Dana lucreazӑ la firma “Sara” și ȋn timpul liber este 

meditatoare de matematicӑ, iar Ghițӑ este managerul firmei de transport pe care o deține. 

Versetul familiei: 1 Corinteni 13:7-8 – “Dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte 

totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată.”  

     Experienţe cu Domnul: Fratele Ghițӑ și sora Dana sunt 

mulțumitori Domnului pentru experiențele trӑite cu El ȋncӑ 

dinainte de a ȋntemeia o familie.  Cea mai frumoasӑ experiențӑ 

au trӑit-o cȃnd Dumnezeu i-a eliberat din robia păcatului și a 

celui rău, le-a iertat și le-a șters orice vină și pot gusta acum din 

bucuria mântuirii ȋn fiecare zi. Sora Dana s-a ȋntors la Domnul 

ȋn urmӑ cu 7 ani, iar fratele Ghițӑ ȋn urmӑ cu 9 ani.  

     Motive de rugăciune: Ȋmpreunӑ, susținem familia Gheleșel 

ȋn rugӑciune astӑzi și ȋntreaga sӑptӑmȃnӑ viitoare, aducȃnd 

ȋnaintea Domnului dorințele acestei familii: “Dorim ca Domnul 

sӑ ne binecuvȃnteze cu înțelepciune, răbdare, dragoste și 

statornicie pe calea Lui. Ne dorim sӑ fim o realӑ binecuvântare 

unul pentru celӑlalt, pentru familiile noastre și pentru cei din 

jurul nostru și ne rugӑm lui Dumnezeu sӑ ne ajute ȋn acest sens! 

Ne rugӑm Domnului sӑ ne binecuvȃnteze cu copii sănătoși și să 

ne dea putere şi înțelepciune să îi creștem ȋn voia Lui.” 

     Domnul sӑ-i ajute sӑ pӑstreze bucuria mântuirii mereu vie și 

aprinsă în viața lor, El sӑ le fie alӑturi la fiecare pas și sӑ-i ajute 

sӑ fie o realӑ binecuvȃntare pentru cei din jurul lor!  L.G.  
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(continuare din prima pagină) 
 

Într-un fel sau în altul, vei fi pus în faţa unor provocări care n-au altceva de făcut 

decât să-ţi pună la încercare ,,doza bunătăţiiˮ din tine. Dar, mai presus de toate 

acestea, Dumnezeu îţi va da putere de a alege să demonstrezi farmecul bunătăţii 

revărsate peste tine şi te va ajuta să depăşeşti instinctul egocentrismului. De aceea, tu 

poţi fi ALTFEL! 

Bunătatea înseamnă şi a ierta. Bunătatea înseamnă şi a-ţi călca orgoliul şi a 

recunoaşte că ai greşit. Zilele acestea ochii mi s-au oprit asupra unor cuvinte: 

,,Bunătatea este dragostea în acţiuneˮ. Când iubeşti, bunătatea locuieşte în tine; 

aşadar, îmbracă-te cu ”haina bunătăţii”!   Daria Miron - www.partascuhristos.com 

 Învaţă-i pe copii din Sfintele Scripturi! Cea mai mare responsabilitate a 
noastră ca părinţi este să-i învăţăm pe copiii noştri cum să se raporteze la Dumnezeu şi 
cum să-şi zidească o relaţie bună cu El. Vacanţa de vară ne oferă foarte mult timp şi 
posibilităţi ca să-i învăţăm pe copii din Biblie.   
 

 Vorbeşte-le copiilor! Nu limitaţi comunicarea cu ei doar la împărţirea 
responsabilităţilor sau la mustrarea şi instruirea lor. Căutaţi să discutaţi cu copiii 
lucruri care sunt interesante pentru ei şi răspundeţi la întrebările lor. 
 

 Împarte copiilor responsabilităţi! Implicaţi-i pe copii în ceea ce faceţi şi va fi 
un prilej bun să-i învăţaţi să iubească munca. Astfel, îi veţi învăţa să nu trăiască          
în neorânduială.  
 

 Veghează cine sunt prietenii copilului tău! Lăsaţi-l  să-şi invite prietenii la 
voi acasă şi astfel, îi vei cunoaşte şi vei avea posibilitatea să vorbeşti cu ei, să le 
vesteşti Evanghelia, să-i ajuţi şi pe acei copii să devină ucenici ai Domnului Isus.  
 

 Petreceţi timp împreună! Chiar dacă mergeţi la serviciu ori în călătorie, sau 
sunteţi prins cu alte responsabilităţi, căutaţi totdeauna să petreceţi timp împreună, 
făcându-vă timp să comunicaţi şi să vă jucaţi. 
 

 Creează-le copiilor 
viziune pentru viitor! 
Trebuie să  ne ajutăm copiii să 
devină ucenici ai Domnului 
Isus Hristos, să trăiască o viaţă 
frumoasă şi rodnică pentru 
Dumnezeu. De asemenea, să le 
vorbim despre calea pe care 
trebuie să o urmeze în viaţă, 
potrivit cu abilităţile şi 
talentele cu care i-a înzestrat 
Dumnezeu, pentru a le 
dezvolta în vacanţă.  
 

                               Vasile Filat -  www.moldovacrestina.md 

 
Cum să-ţi ajuţi copilul să nu-şi risipească vacanţa? 


