
 

  

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  

 ... cele 2 conferinţe găzduite de biserica noastră în luna iulie: conferinţa de familii cu 
tema: Administrarea finanţelor, avându-l ca invitat pe dr. Andrés G. Panasiuk şi conferinţa 
surorilor, cu tema: Îngrijorarea, având-o ca invitată pe sora Rodica Volintiru. Domnul să îi 
binecuvânteze atât pe organizatori, invitaţi, cât şi pe cei care au participat la aceste conferinţe 
şi mesajele transmise să îi ghideze, zidească şi încurajeze. 
 
 ... micuţii Iosif Cioagă şi Elias Miletici, care au fost aduşi la binecuvântare luna trecută. 
Tatăl Ceresc să reverse belşug de har asupra lor şi să-i ajute să-L urmeze mereu. 
 
 ... corul Laudate Dominum care ne-a condus în închinare în joia din 20 iulie. Fie ca tema 
abordată de ei: Evanghelia - Vestea bună, pentru toţi oamenii, să aibă răsunet în toate 
inimile şi Domnul să răsplătească efortul şi slujirea tuturor celor implicaţi în această lucrare. 
 
 

"Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri                        

pentru toţi oamenii.” (1 Timotei 2:1) 

Să-I mulţumim Domnului pentru... 

ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

DUMINICĂ:   9-12 Serviciu divin 

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

Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi 
prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, 

Hristos a murit pentru noi.  
Romani 5:8 
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 „De aceea, pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti 
preţuit şi te iubesc, dau oameni pentru tine şi popoare 

pentru viaţa ta.” (Isaia 43:4) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Mistuit de intensitatea dragostei lui Dumnezeu 

 Cu  ceva timp în urmă, cineva m-a întrebat: „Ce te impresionează cel 

mai mult la Dumnezeu?” Fără să stau pe gânduri, am răspuns cu 

promtitudine: „Dragostea Lui”. Cea mai profundă şi mai impresionantă 

experienţă din viaţa mea a fost să experimentez în mod progresiv dragostea Lui. 

Prin trăirea la o intensitate mare a dragostei Sale, viaţa mea a fost schimbată        

– am început să mă văd prin ochii iubitori ai Tatălui. 

 Şi oare ce se întâmplă când „împrumutăm” ochii Tatălui? Atunci ne vom 

vedea aşa cum ne vede El: vom vedea valoarea noastră în El şi ne vom înţelege 

adevărata identitate. Când ne uităm la dragostea jertfitoare de la cruce, vom 

înţelege puterea preţului plătit şi iubirea necondiţionată a Tatălui. Iar când 

pătrundem în dimensiunea dragostei lui Dumnezeu, nu mai rămânem aceiaşi: 

totul se amplifică. 

 Simţind dragostea Lui supranaturală, inima ne va fi precum un foc care va 

mocni neîntrerupt pentru câştigarea sufletelor străine de prezenţa Lui. Cuvinte 

de încurajare vor sta mereu pe buzele noastre, pregătite să zdrobească orice 

gând de neputinţă. Mâinile noastre vor fi mereu gata să slujească celor din jur, 

dovedind, din nou şi din nou, că dragostea se arată prin fapte.  (continuare în pag. 3) 
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Uniţi în rugăciune, uniţi în slujire 

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

Duminică, 6 august - Ana Madina, Paraschiva Bardac  
Luni, 7 august - Andra Covrig, Rebeca Szava  
Marţi, 8 august -  Iasmina Pantea, Maria Şandru, Samuel Rogojină, Sorin Coldea  
Miercuri, 9 august - David Candreanu, Maricica Acatrinei, Simona Drăgoi  
Joi, 10 august - Amalia Dodea, Carmen Birda, Ioan Filip, Romulus Opriş  
Vineri, 11 august - Daria Jurca  
Sâmbătă, 12 august - Adela Micşa, Cristina Iudean, Ionel Morariu,  
 Larisa Geană, Mario Vârlan, Petronela Cibian, Sebastian Balogh  
 
"Lăudaţi pe Domnul, toate neamurile, lăudaţi-L, toate popoarele! Căci mare este bunătatea Lui faţă 

de noi şi credincioşia Lui ţine în veci. Lăudaţi pe Domnul!" (Psalmii 117:1-2) 

 Astăzi, aducem înaintea Domnului şi o înconjurăm cu toată dragostea pe sora Emilia Câmpan, 
o soră preţuită în biserica noastră, care prin slujirea şi dedicarea ei, este o reală binecuvântare pentru 
marea familie a Domnului de la Poarta Cerului. 
 Sora Emilia îşi aduce aminte cu multă bucurie de tatăl ei, un lucrător evanghelic, care i-a 
transmis pasiunea pentru Cuvânt încă din copilărie şi de atmosfera caldă a casei în care a crescut. În 
luna octombrie a anului 1974, ea s-a căsătorit cu soţul Andron, având o căsnicie frumoasă timp de 
27 de ani, în care Dumnezeu i-a binecuvântat şi cu două fete: Carmina şi Daliana. În luna ianuarie a 
anului 2002, în urma unei boli incurabile şi a unei suferinţe îndelungate, soţul sorei Emilia a fost 
chemat Acasă, însă Dumnezeu, prin bunătatea şi bogăţia Cuvântului Lui, în special a Psalmului 23, a 
fost balsam turnat peste rana acelor clipe de despărţire. Bunătatea, dragostea şi credincioşia 
Domnului a rămas peste familia sorei Câmpan, Dumnezeu i-a purtat de grijă în toate aspectele vieţii 
şi astăzi ea mulţumeşte Tatălui ceresc pentru binecuvântarea de a fi mama şi bunica celor care aduc 
atâta împlinire în viaţa ei: Carmina împreună cu soţul ei Ionel şi nepoţii Paul şi Bogdan, care 
locuiesc în Timişoara, precum şi Daliana împreună cu soţul ei Dacian şi nepoţica Alyssa, care 
locuiesc în SUA.  
 Iubind studierea Cuvântului, întâlnirile cu surorile şi părtăşiile din biserica noastră, sora Emilia 
face parte dintr-un grup de slujire şi alături de alte surori, caută să aprofundeze tot mai mult din 
Cuvântul Domnului şi să fie sensibile la nevoile celor care trec prin probleme: “Avem părtăşii 
minunate atât în biserică, cât şi atunci când avem ocazia să petrecem câteva zile de har în natură, în 

localitatea Desna din judeţul Arad. Pe parcursul celor 11 ani 
binecuvântaţi de lucrare cu surorile, am văzut cum s-au 
dezvoltat aceste părtăşii, iar Dumnezeu Şi-a făcut Numele de 
Slavă! Este minunat să călătorim mână în mână cu Domnul 
Isus Hristos în alergarea noastră cotidiană!” – ne-a 
măturisit sora Emilia. 
 Pentru sora Emilia, unul dintre versetele preferate, ales ca 
o provocare în această alergare, stă scris în Apocalipsa 3:5 – 
“Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi 
şterge nicidecum numele din Cartea Vieţii, şi voi mărturisi 
numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.” 
 Împreună cu toată biserica ne rugăm Domnului ca 

protecţia Lui să rămână peste sora Emilia,  El să o păzească la plecare şi la venire, ea urmând sa 
lipsească o perioadă din mijlocul nostru. Domnul să o binecuvânteze cu multă sănătate, iar fericirea 
şi favoarea Lui să o însoţească în toate zilele vieţii!  L. G.   

“El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuieşte în Locaşul Lui 

cel Sfânt.” - Psalmii 68:5  

Sora EMILIA CÂMPAN 
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(continuare din prima pagină) 

 

 Când vom creşte nivelul intimităţii cu El, învăluiţi în dragostea Lui, vom simţi 

inima lui Dumnezeu. Vom simţi compasiune şi vom dărui speranţă. Tristeţea din 

sufletul celor de lângă noi va fi risipită prin prisma dragostei lui Dumnezeu 

aşezată în inimile noastre. 

 Eşti tu gata să te laşi învăluit de dragostea Tatălui? Îndrăzneşte să accepţi 

dragostea Lui, să te adânceşti în ea, iar viaţa ta va fi transformată zi de zi! Nu uita 

că prin tine, oamenii vor putea să descopere frumuseţea dragostei                                 

lui Dumnezeu!  Lidia-Gabriela Andrei - www.partascuhristos.com 

Participarea la Cina Domnului  

 P articiparea la Cina Domnului poate fi un ritual lipsit de sens 
sau un moment intim petrecut în prezenţa Domnului Isus. 

Citeşte istoria lui Cleopa şi a tovarăşului său, care călătoreau spre 
Emaus, când li s-a arătat Isus şi a mers alături de ei (Luca 24). 
 Mai întâi, le-a deschis ochii, ca să înţeleagă faptul că răstignirea 
nu a reprezentat o tragedie, aşa cum au crezut ei, ci împlinirea 
profeţiei şi calea lui Dumnezeu pentru răscumpărarea unei lumi 
pierdute; ceva ce trebuia sărbătorit şi nu ceva pentru care să fii 
trist. Mai târziu, în timp ce se aflau în casă şi lua cina cu ei:               
„A luat pâinea; şi, după ce a 
rostit binecuvântarea, a  
frânt-o, şi le-a dat-o. Atunci 
li s-au deschis ochii, şi L-au 
cunoscut.” (Luca 24:30-31).   
 Te lupţi astăzi cu frica şi 
îndoiala? Te întrebi dacă 
Dumnezeu îşi va ţine promisiunea faţă de tine? El şi-o va ţine! Mai 
devreme, în acea zi, Cleopa şi tovarăşul lui s-au întâlnit cu nişte 
femei care tocmai se întorceau de la mormântul gol şi le-au spus că 
Isus a înviat. Dar, oricât au încercat, ei nu au putut crede.  
 Această istorie dovedeşte că Domnul Isus îi iubeşte pe cei 
îndoielnici suficient de mult, încât să meargă pe drum cu ei, să le ia 
teama şi să le întărească credinţa. Şi când a făcut asta? În timp 
ce frângeau pâinea! La această Cină a Domnului, opreşte-te şi                    
roagă-te: „Doamne, vorbeşte-mi. Arată-mi voia Ta şi calea Ta.” 
Aceasta e o rugăciune pe care o va asculta. Poate mintea ta e 
confuză şi teama mare, dar dacă eşti flămând spiritual, El ţi Se va 
descoperi şi va veni în întâmpinarea nevoilor tale. 
 
                  adaptare de pe www.betania-tm.ro  


