
 

  

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  

 ... grupul Hristic, care în această 
perioadă se află într-un turneu în 
Ucraina şi Moldova. Domnul să-i 
călăuzească, să le dea putere şi fie ca 
imnurile înălţate de ei să atingă multe 
inimi şi oamenii să se întoarcă la 
Dumnezeu! 
 
 ... inimile noastre. Să-L lăsăm pe 
Duhul Sfânt să ne modeleze zilnic 
inimile, să nu încetăm să fim în 
legatură permanentă cu Dumnezeu, Cel 
care ne-a creat, ne cunoaşte cel mai 
bine şi vrea inimile noastre pe deplin 
pentru El. 
 
 

"Cercetează-mă, Dumnezeule,                        
şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi 
cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă sunt 

pe o cale rea şi du-mă pe calea 
veşniciei!" (Psalmii 139:23-24) 

Să ne rugăm 
pentru... 

 

ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

DUMINICĂ:   9-12 Serviciu divin 

   18-20 Serviciu divin 
 
MARŢI:  18-20 Rugăciune 
 
JOI:   18-20 Serviciu divin 
 

„Căci Domnul îşi întinde 
privirile peste tot pământul, 

ca să sprijinească  
pe aceia a căror  

inimă este întreagă a Lui.“ 
2 Cronici 16:9 
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“Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor 
vedea pe Dumnezeu.” (Matei 5:8) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Atelierul inimii  

 C 
ea mai mare bătălie care s-a dat şi care continuă este bătălia pentru 

inimă. Inima e esenţială, deoarece ea este centrul poveştii tale. Inima 

poate fi întreagă sau împărţită, veselă sau tristă, înţeleaptă sau rebelă, 

nevinovată, zdrobită, rea şi necredincioasă, mândră, fricoasă, împietrită sau 

hoinară. Fiecare dintre noi ştie foarte bine că o inimă poate să fie în multe feluri. 

Totuşi, cu toate că ea „e nespus de înşelătoare” (Ieremia 17:9), Dumnezeu o 

doreşte cu pasiune întreagă, nu împărţită. 

 Inima e locul înfrângerilor şi al victoriilor. E locul în care povestea vieţii se 

zămisleşte şi unde ia şfârşit. E izvorul din care vorbele încep să curgă, e locul în 

care se făuresc atitudinile. 

 Pentru a dărui cuiva ceva, este nevoie să mergi la acea persoană şi să-i oferi 

ceea ce vrei să-i dăruieşti. Şi unde să mergi cu inima ta, decât la Cel care a 

inventat-o şi o cunoaşte atât de bine? Singurul loc unde inima poate fi prelucrată 

este în atelierul lui Isus, după standardele şi cerinţele Lui: „Fiule, dă-mi inima 

ta…” ( Proverbe 23:26) .   

 Într-adevăr, acest proces nu este deloc uşor, deoarece zdrobirea, şlefuirea, 

renunţarea şi aşteptarea sunt grele, însă tot ceea ce face Dumnezeu este bun           

şi durabil.          (continuare în pag. 3) 
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Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care îşi serbează                                 
ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Duminică, 16 iunie - Dorin Grigoraş, Ionela Privistirescu, Roxana Rusu,  
 Viorel Matei, Voichiţa Codrea  
Luni, 17 iunie - Andreea Alăzăroae, David Alăzăroae, Emanuela Alăzăroae,  
  Andrei Pap, Bianca Sălăjan, Bianca Constantineasa, Melissa Silaghi  
Marţi, 18 iunie -  Daniela Păduraru, David Prichici  
Miercuri, 19 iunie - Daniela Strungaru, Ana Cârciu  
Joi, 20 iunie - Adela Brehuescu, Adelina Stoica, Cristina Dănilă  
Vineri, 21 iunie - Mihaela Bota  
Sâmbătă, 22 iunie - Cristian Madina, Cristina Martinconi,  
   Daniel Sălăjan, Katiţa Suru  

 
 "La Domnul este scăparea: binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău." (Psalmii 3:8) 

 C 
e înseamnă să fii un om după inima lui Dumnezeu? Înseamnă că 
viaţa ta este în armonie cu Dumnezeu. Ceea ce este important 
pentru Dumnezeu, este important şi pentru tine. Ceea ce Îl 

întristează pe El, te întristează şi pe tine. Când El spune „Ia-o la dreapta”, tu 
o iei la dreapta. Când El spune „Nu mai face asta în viaţa ta”, tu nu mai faci. 
Când El spune „Asta e greşit şi vreau să te schimbi”, te împaci cu asta, te 
schimbi, pentru că inima ta bate pentru Dumnezeu.  
 Când eşti un om după inima lui Dumnezeu, ai o sensibilitate profundă 
faţă de lucrurile spirituale. Ce caută Dumnezeu? El caută oameni ale căror 
inimi sunt ale Lui – în întregime. Asta înseamnă că nu există secrete; în 
clipa în care ai făcut ceva greşit, recunoşti şi te schimbi. Tânjeşti să Îi faci 
Lui pe plac prin tot ceea ce faci şi te preocupă profund motivaţiile din 
spatele acţiunilor tale. Dumnezeu caută slujitori sinceri, umili într-un mod 
autentic, profund spirituali, care au integritate. 
 Iată care sunt câteva din sinonimele cuvântului evreiesc thamam, care 
este tradus ca „integritate”: „complet, întreg, inocent, având o viaţă simplă, 

plin, sănătos, intact.” Adică, exact persoana care 
eşti atunci când nu te vede nimeni. Trăim într-o 
lume care în multe moduri spune: „Dacă faci o 
impresie bună este suficient, este tot ceea ce 
contează”. Dar nu vei fi niciodată un om după 
inima lui Dumnezeu, dacă aceasta este filosofia 
ta. Nu poţi să te prefaci când vine vorba de 
Atotputernicul. El nu este impresionat de 
lucrurile exterioare. El se concentrează mereu 
pe calităţile interioare, cum este caracterul inimii 
tale...    adaptare după Charles R. Swindoll - 
     www.viziunepentruviata.ro  

Cum să devii un om după inima lui Dumnezeu 
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GÂNDURI 
(continuare din prima pagină) 

 

 Pentru a fi o capodoperă, trebuie să ai 

încredere în Creator. Trebuie să te laşi 

prelucrat, să te lepezi de ambiţiile care te 

rănesc atât pe tine, cât şi pe ceilalţi, de 

poveri şi de mândrie. Nu ai obosit să te tot 

împarţi? Nu ai obosit să tot zideşti, dar fără 

să ai o temelie în Hristos şi să tot cauţi ce ai 

pierdut din tine sau ce ai lăsat altora? Iubim, 

dar de multe ori, iubim ceea ce nu trebuie... 

 Dumnezeu nu pune petice vieţii tale, El 

o face nouă! Trebuie doar să vii şi să-I oferi 

toată inima. Isus a plătit scump pentru tine, 

iar pentru tine rămâne o singură întrebare: 

vrei să-L iubeşti cu toată inima? 

          „Ferice de cei cu inima curată, căci 

ei vor vedea pe Dumnezeu” (Matei 5:8); la 

capătul drumului, ceea ce va face diferenţa, 

va fi inima. O inimă curată sau o inimă 

murdărită de păcate. Iar pentru a avea o 

inimă curată, trebuie mai întâi să intri în 

locul unde Dumnezeu face minunea 

restaurării vieţii tale. Pentru cât timp? 

Pentru toată viaţa. E un proces început aici, 

cu finalizare acolo sus, moment în care vom 

fi ca El. 

 Spre Cer, cu Hristos de mână şi cu 

inima curată - asta vă doresc!  
 

               Daria Miron -  
        www.partascuhristos.com 

“O picătură de dragoste 

face mai mult decât un 

ocean de raţiune.” 
 

Blaise Pascal 

 
 

“Cei care vor să aibă o 

credinţă mare, trebuie, 

mai întâi, să Îl 

întâlnească pe 

Dumnezeul cel mare.” 
 

Roland Werner 

 
 

“Greşelile sunt mari 

acolo unde dragostea este 

mică.” 
 

Charles Haddon Spurgeon 

 
 

“Cheia pentru inimile 

oamenilor nu va fi 

niciodată inteligenţa 

noastră, ci întotdeauna 

dragostea noastră.” 
 

Hermann Bezzel 

 
 

“Sufletul se hrăneşte din 

ceea ce îi provoacă 

bucurie.” 
Augustin de Hipona 


