
 

  

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 Larisa Muntean, care este adusă în dimineaţa aceasta 

pentru prima dată în Casa Domnului spre a primi binecuvântarea Lui. 

Domnul să reverse peste ea şi familia ei mult har şi să o facă o lumină şi o 

bucurie pentru toţi cei din jurul ei. 
 

 ... o inimă slujitoare. Fie ca Dumnezeu să ne umple de dragoste 

pentru cei din jurul nostru, astfel încât să putem să-i slujim fără cârtire şi 

să facem totul sincer, ca pentru Domnul, având o inimă plină de sinceritate                            

şi compasiune. Doamne, ajută-ne! 
 
 
 "Domnul Însuşi va merge înaintea ta, El Însuşi va fi cu tine, nu te va părăsi şi nu 

te va lăsa; nu te teme şi nu te înspăimânta! " (Deuteronomul 31:8) 

Să ne rugăm pentru ... 

 

ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

 

DUMINICĂ:    9-12 Serviciu divin 

   18-20 Serviciu divin 

MARŢI:  18-20 Rugăciune 

MIERCURI: 19-21 Seara studenţilor 

JOI:   18-20 Serviciu divin 

 Slujiţi-vă unii altora în dragoste! 
 

 

 

 

Galateni 5:12b  
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“Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze; şi unde sunt Eu, 
acolo va fi şi slujitorul Meu.”  (Ioan 12:26) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Sunt eu de folos Împărăţiei? 

D avid, omul după inima lui Dumnezeu, în Psalmul 40 cu versetul 10, spune 

aşa: “Nu ţin în inima mea îndurarea Ta, ci vestesc adevărul Tău şi 

mântuirea Ta şi nu ascund bunătatea şi credincioşia Ta în adunarea cea mare.” Ce vrea 

sa însemne acest lucru pentru noi? Ce înseamnă să ţinem în inima noastră îndurarea 

Domnului sau să ascundem adevărul, mântuirea şi bunătatea Lui? 

Menirea noastră pe pământ, lăsată de Domnul Isus înainte să se înalţe la cer, a 

fost dată în Marcu 16:15 şi ne spune astfel: “Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi 

Evenghelia la orice făptură!” Este o poruncă pe care ne-a lăsat-o nouă, celor care vom fi 

urmaşii Lui. Dacă Domnul Isus este Cuvântul întrupat între noi, înseamnă că pe El, pe 

Domnul Isus, trebuie să Îl propovăduim. Astfel, când psalmistul David ne spune că el a 

ales să nu ţină ascuns adevărul şi bunătatea Domnului, ne îndeamnă şi pe noi la acelaşi 

lucru. Cu alte cuvinte, noi trebuie să spunem oamenilor despre El, să spunem că El e 

bunătate şi îndurare, e Adevărul, El e mântuirea noastră.  

Un om al lui Dumnezeu spunea că valorile pe care le avem sau talanţii de care 

trebuie să ne folosim nu sunt neapărat vocea, banii sau elocvenţa, ci orice lucru pe care ni 

l-a dat Dumnezeu şi de care ne folosim; chiar acelea pe care le avem fără să fi avut vreo 

contribuţie sau să le fi ales: viaţa, familia în care ne-am născut, înţelepciunea pe care 

fiecare o are şi timpul. Toate acestea sunt resursele ideale şi suficiente ca să putem duce 

vestea răscumpărării noastre, a vindecărilor de care am avut parte sau despre adevărul 

Evangheliei.           (continuare în pag. 3) 
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Duminică, 18 iunie  
 Alexandra Papană 
Cosmin Alăzăroae 
Oana Alăzăroae  
Luni, 19 iunie 

Paul Ştefănescu  
Marţi, 20 iunie 
David Bogdan  

Miercuri, 21 iunie 
Livia Streianu  
Joi, 22 iunie 

Cristina Dobriţa 
Lavinia Rusu  

Vineri, 23 iunie 
Elisabeta Sărăcuţi  
Sâmbătă, 24 iunie 

Alina Brabete 
Amos Ursan 

Daniel Moldovan  
 
 

  "Înălţaţi pe Domnul, 
Dumnezeul nostru, şi 

închinaţi-vă pe muntele Lui 
cel sfânt! Căci Domnul, 
Dumnezeul nostru, este 
sfânt!" (Psalmii 99:9) 

Urăm “ La Mulţi  Ani!”   
în umblarea  cu 

Domnul celor care îşi 
serbează ziua de 

naştere săptămâna             
viitoare: 

 

Copilul meu 
 

Copilul meu, 

Mă uit la el şi-l cresc 

Şi creşte cum nu vreau, 

Aş vrea să pun în el suflet ceresc 

Aşa cum pământenii n-au; 

Şi-n rate astfel lui mă dau. 

 

Copilul meu 

M-o oglindi-n final 

Şi-o fi ca mine, cum e şi firesc. 

Dar îmi veni un gând banal: 

Eu sunt cu totul pământesc. 

Deci nu-i pot oferi nimic ceresc. 

 

Copilul Lui 

De-aceea vreau să fiu, 

Mă uit la El şi cresc mereu. 

Şi dacă-ntr-o scânteie-I semăn Lui 

Din zori până-n târziu, 

Mă zbat apoi şi eu 

S-o dau la al meu fiu. 

 

Şi-aşa din tată-n fiu 

Vom da tot ce avem. 

Iar de vom constata vreeodată 

Pe-ai noştri copii goi: 

Să ne-amintim că-ntâi 

Aşa fuseserăm noi. 

 

                    Iacob Coman 
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 Ce înseamnă numele copilului meu? 

(continuare din prima pagină) 
 

 La fel ca robul din pilda talanţilor, putem şi noi să ascundem binefacerile 

Domnului, ţinându-le doar pentru noi sau familia noastră, pe când David 

spune: “Eu voi vesti cât de mare eşti Tu, Doamne, nu doar vecinilor sau 

prietenilor, nu doar preotului sau supuşilor mei, ci voi vesti, Doamne, în faţa 

adunării celei mari. Nu pot să ţin ascuns în mine, pentru că vreau să 

cunoască toată adunarea cea mare cât eşti de minunat şi câte minuni faci!”  

 Cum stăm noi la capitotul “folositori Împărăţiei”? Ţinem pentru noi 

minunile şi îndurările Domnului, sau spunem întregii lumi despre ele? 

Haideţi să nu ascundem valorile pe care ni le-a dat Dumnezeu şi să investim 

în viaţa care ne-a fost dată, să o trăim pentru El şi să ne dedicăm familiilor pe 

care le avem.  

 Să spunem oamenilor despre El astăzi, pentru că timpul e ireversibil şi 

pierdem ocaziile de a-L mărturisi. 

Să nu învelim ceea ce a făcut 

Dumnezeu pentru noi în ştergar, sau 

să lăsăm în ţărâna din care suntem 

făcuţi, dând dovadă de ignoranţă, ci 

să investim în alţii, în cei pe care îi 

întâlnim, fiind de folos Împărăţiei. 

 
         Ionela Loghin  

 

 Fetiţa adusă azi la binecuvântare se numeşte 
LARISA. Acest nume este de origine neclară, de aceea 
are cel puţin două semnificaţii. În greacă, Larisa 
derivă de la numele oraşului antic grec Larissa, care în 
traducere înseamnă “citatdelă, fortăreaţă, cetate, 
oraş”. O altă posibilă semnificaţie a acestui nume este 
“vesel, bine dispus, bucuros”, din latinescul “hilaris”.  
 

 Domnul să o binecuvânteze mereu  pe micuţa 
Larisa de azi, El să-i fie mereu o cetate de scăpare, iar 
viaţa ei toată să fie plină de bucuria mântuirii oferită în 
dar de Mântuitorul nostru!  D.P.    

 Larisa Muntean ◄ 


