
 

  

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  

 ... unitate în biserică. Fie ca Domnul să ne țină strâns uniți, să fim alături unii 

de alții, atât în momentele de bucurie, cât și în cele mai dificile, iar împreună, să 

ne apropiem tot mai mult de El. 
 

 ... oamenii străzii. Fie ca lucrarea care se face cu ei în cadrul bisericii noastre 

să nu rămână fără răsunet și acești oameni să capete liniștea sufletească de care 

au atâta nevoie, primindu-L pe Isus în inima lor și astfel, schimbându-și viața. 
 

 
"Şi Domnul i-a zis: „Îţi ascult rugăciunea şi cererea pe care Mi-ai făcut-o, sfinţesc casa 

aceasta pe care ai zidit-o ca să pui în ea pentru totdeauna Numele Meu, şi ochii Mei şi inima 
Mea vor fi acolo pe vecie.‟" (1 Împărați 9:3) 

Să ne rugăm pentru... 

 
ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

DUMINICĂ:   9-12 Serviciu divin 

           18-20 Serviciu divin 
 

MARŢI:     18-20 Rugăciune 
 

JOI:           18-20 Serviciu divin 

Pe orișicine aude aceste cuvinte ale 
Mele și le face, îl voi asemăna  

cu un om cu judecată, care  

și-a zidit casa pe stâncă. 
 

Matei 7:24 
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“Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul vorbește,   
și cheamă pământul de la răsăritul soarelui 

până la asfințitul lui.”  (Evrei 6:15) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Glasul lui Dumnezeu 

 I 
lie stă şi aşteaptă într-o peşteră pe muntele Horeb. Aşteaptă să se întâlnească 

cu Dumnezeu: "... Şi iată, Domnul a trecut şi un vânt mare şi puternic a 

despicat munţii şi a sfărâmat în bucăţi stâncile înaintea Domnului, dar 

Domnul nu era în vânt, un cutremur, dar Domnul nu era în cutremur. Şi după 

cutremur, un foc, dar Domnul nu era în foc; şi după foc, o voce blândă şoptită." (1 

Împăraţi 19:11,12)  

 La auzul susurului blând, Ilie a ieşit afară din peşteră. De ce doar atunci? Se pare 

că Ilie a ştiut că Dumnezeu nu era în cutremur şi nici în foc. Ilie a ştiut că 

Dumnezeu era în susurul blând şi subţire. Cu alte cuvinte, vocea lui Dumnezeu nu 

era puternică şi înfricoşătoare, ci şoptită, liniştită. 

 Cred că aşa ne vorbeşte Dumnezeu şi nouă: şoptit. Rareori o face altfel. Asta 

înseamnă că trebuie să fie linişte ca să-L putem auzi. Linişte în mintea, inima şi 

duhul nostru. Dacă nu e linişte, El ne va vorbi, dar noi nu-L vom auzi, nu-I vom 

putea distinge vocea. 

 Din zorii zilei şi până la apusul soarelui, suntem asaltaţi de tot felul de lucruri 

care au acest rol de “a produce” gălăgie. Cu cât zgomotul e mai mare, cu atât mai 

puţin vom putea auzi vocea Domnului.   (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, 27 august - Claudiu Toia, Cosmin Martinconi,  
   Daniela Frenţi, Roxana Irimia 
Luni, 28 august - Daniel Mătieş, Magdalena Asoltanei  
Miercuri, 30 august -  Dumitru Brehuescu, Maria Ţifrea, Robert Muntean  
Joi, 31 august - Andreea Popa, Andreea Fetcu, Călin Martinconi,  
    Natalia Buzea, Remus Gruia  
Vineri, 1 septembrie - Abel Martin, Daniela Gînga  
Sâmbătă, 2 septembrie - Debora Florescu, Denisa Croitoru,  
     Marcela Nedelcu, Laurenţiu Trică, Pascu Gândilă  
 

"De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine şi să ţii cărările celor neprihăniţi! " (Prov. 2:20) 

 A stăzi, aducem înaintea Domnului şi o înconjurăm cu toată dragostea pe sora Stana Cirla, o 
soră preţuită în biserica noastră, care prin slujirea, dedicarea şi hărnicia ei este o reală 

binecuvântare pentru marea familie a Domnului de la Poarta Cerului. 
 Sora Stana mulţumeşte Tatălui ceresc pentru binecuvântarea de a fi mama şi bunica celor care 
aduc bucurie în viaţa ei: fiica Daria Lia şi soţul Viorel împreună cu nepoata Denisa Alexandra.  
 Iubindu-L pe Domnul şi această biserică unde este activă prin slujire şi multă dedicare în 
lucrarea Domnului, sora Stana face parte din grupul de slujire a oamenilor străzii şi este 
mulţumitoare Domnului pentru harul de a se bucura de părtăşiile din biserica noastră încă din anul 
2005. 
 În viaţa de zi cu zi, sora Stana este pensionară şi mulţmeşte Domnului pentru sănătatea şi 
puterea de a face conlucrare contabilă neretribuită la firma de contabilitate a fiicei ei. 
 Cuvintele Scripturii prin care sufletul sorei Stana este zi de zi înviorat, alese ca un motto, stau 
scrise în Psalmul 103, versetele 1-5 – “Binecuvântează, suflete, pe Domnul şi tot ce este în mine să 
binecuvânteze Numele Lui cel sfânt! Binecuvântează, suflete, pe Domnul şi nu uita niciuna din 
binefacerile Lui! … El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul.” 
 De când s-a întâlnit cu Dumnezeu, sora Stana trăieşte o viaţă împlinită, plină de activităţi şi de 
experienţe personale cu Domnul. Ea ne-a mărturisit: “Întâlnirea cu Domnul în anul 2002 mi-a 
schimbat viaţa şi modul de trăire, un an mai târziu am încheiat legământul cu Domnul meu în apa 
botezului, urmând ca Domnul să mă boteze şi cu Duhul Sfânt. Din dorinţa de a cunoaşte şi de a 

înţelege Învăţăturile Sfinte, am urmat cursurile Şcolii 
Biblice şi pot să spun că cei 4 ani au fost un timp aducător 
de multe momente de apropiere şi părtăşie în rugăciune, 
de răspunsuri primite din partea Domnului, dar şi de 
încercare, înţelegând Cuvintele Scripturii: „Din El, prin El 
şi pentru El sunt toate lucrurile.‟” 
 Ne vom ruga pentru sora Stana astăzi şi întreaga 
săptămână viitoare, aducând înaintea Domnului în mod 
special, nevoia de susţinere în rugăciune pentru întoarcerea 
la Domnului a familiei sorei Stana. Ea este încredinţată ca 
Domnul are un timp al Său când va lucra la inima celor 
dragi şi aşteaptă cu credinţă răspunsul Său binecuvântat.  
 Domnul să asculte rugăciunea sorei Stana pentru cei 
dragi inimii ei şi să reverse binecuvântare peste întreaga 
familie! L.G. 

Sora STANA CIRLA 
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(continuare din prima pagină) 
 

 Domnul Isus spune: "Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc şi ele vin 

după Mine" (Ioan 10:27). Ca să ascultăm de glasul Lui, trebuie să-L cunoaştem. 

Ca să-L cunoaştem, trebuie să-L auzim şi să învăţăm să-L recunoaştem. Numai 

prin exerciţiu şi prin disciplină vom putea face asta.  

 Să dăm la o parte toate acele lucruri care ne împiedică să-I auzim vocea şi să 

facem linişte înlăuntrul nostru. Să ne dorim din toată inima ca El să ne vorbească 

şi o va face. Să stăm în aşteptare înaintea Lui şi El va veni la noi. Va fi în 

susurul blând şi în vocea şoptită!  Mihaela Țărmure  

 C el mai mare obstacol în calea supranaturalului este spectaculosul. Da, 
spectaculosul ne împiedică să recunoaștem puterea supranaturală a lui 

Dumnezeu. Noi toți avem tendința de a-L reduce pe Dumnezeu la o paradigmă 
senzațională. De fapt, acesta este cel mai comun motiv pentru care mulți 
creștini se simt frustrați, deoarece ei nu pot auzi ce le spune Domnul – ei se 
așteaptă la ceva spectaculos. Dar cea dintâi cerință pentru auzirea lui 
Dumnezeu este dorința de a asculta acel susur blând și subțire. 
 Mulți oameni  Îl „au” pe Dumnezeu 
într -o preconcepută „cutie”  a 
spectaculosului, astfel încât ei nu-L pot 
auzi, deși El le vorbește. Ce este greșit 
în senzațional? În primul rând, nu-ți 
trebuie credință pentru a răspunde 
senzaționalului! Dar îți trebuie credință 
pentru a răspunde vocii liniștite din 
duhul tău: „Fără credință este cu 
neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu.” (Evrei 11:6a) 
 De-a lungul anilor, am ajuns să înțelegem că, indiferent dacă ne rugăm 
pentru o problemă majoră sau pentru una mai puțin importantă, vocea Domnului 
nu este absolut deloc mai puternică, atunci când este vorba de decizii majore.  
 La un moment dat, acest lucru m-a dezamăgit, deoarece logica îmi spunea că 
Dumnezeu ar trebui să vorbească mai dramatic, când este vorba despre marile 
decizii și să arate mai puțin entuziasm pentru deciziile mărunte. Dar El nu 
procedează așa… 
 De ce? Deoarece Duhul Sfânt nu se schimbă. El cere întotdeauna credință. 
Credința se manifestă atunci când vocea pe care o auzim este un susur blând.  
    
                         fragment din cartea ”Tu poți auzi ce spune Dumnezeu” - Steve Sampson  

Priveşte dincolo de spectaculos! FRAGMENT 


