
 

  

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  

 ... micuțul Evan Ardelean, care a fost adus la binecuvântare în luna august. Domnul să-l 
înconjoare cu dragostea și protecția Lui și să-l facă o bucurie pentru familie și societate. 
 
 ... familiile: Rahela și Cristian Olar, Eliza și Tani Gherasim, Carla și Adrian Bota, 
Simona și Alex Lakatos, Mara și Andrei Cazacu, care s-au format în biserica noastră luna 
trecută. Dumnezeu să le fie călăuză pe acest nou drum pe care au pornit împreună, iar ei să 
fie tot timpul plini de dragoste, pășind mână-n mână, pe calea Lui! 
 
 ... cele 2 tabere din luna august, organizate de departamentele bisericii noastre: 
tabăra studenților, care a avut loc la Valea lui Liman și tabăra tinerilor de la Marga. Domnul 
să binecuvânteze organizatorii și participanții, iar părtășia de acolo, mesajele, cântările de 
laudă să rămână în inimi, pentru a zidi și ridica în momente mai grele. 
 

 "Fiindcă am primit dar o împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori şi să 
aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică." (Evrei 12:28) 

Să-I mulțumim Domnului pentru... 

 
ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

DUMINICĂ:   9-12 Serviciu divin 
           18-20 Serviciu divin 
 
MARŢI:     18-20 Rugăciune 
 
JOI:           18-20 Serviciu divin 

Fiindcă prin sângele lui Isus avem o 
intrare slobodă în Locul Preasfânt, 
să ne apropiem  
cu o inimă curată,  
cu credinţă deplină,  
cu inimile stropite şi curăţite  
de un cuget rău şi  
cu trupul spălat cu o apă curată. 
 
Evrei 10:19,22 
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“Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin 
suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru 
păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile şi 

lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui.” 

(Isaia 53:10) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Zdrobire, și apoi... 

 E xistă speranță pentru toți cei care au eșuat complet, pentru toți cei care     
și-au ratat viața și pentru toți cei care au ajuns la fundul prăpastiei.             

De acolo, Dumnezeu poate să te ridice și să te așeze pe înălțimi. Amintește-ți că 
Dumnezeu încă te iubește, indiferent unde ești și oricât de mare îți este prăbușirea. 
Dumnezeu își duce la bun sfârșit planurile în privința vieții noastre, lăsându-ne 
uneori să eșuăm, pentru că există o mulțime de pleavă în fiecare din noi: 
îngâmfare, încredere în propriile puteri, auto-îndreptățire, iar Dumnezeu îl 
folosește pe satan să ne facă să cădem, pentru a îndepărta complet din noi această 
pleavă. Dacă pleava este îndepărtată, vei fi mai smerit, nu te vei mai uita de sus la 
alții care trec și ei prin eșec și nu te vei considera mai vrednic decât altul.  
 Să nu descurajați, dacă aveți eșecuri. Sunteți mai departe în mâna lui 
Dumnezeu. Numai prin mai multe insuccese, vom atinge un punct zero, unde vom 
fi îndeajuns de zdrobiți. Când Petru s-a lovit de fundul prăpastiei, lepădându-se de 
Isus, el nu a stat întins, doborât, descurajat, nu și-a pierdut credința, ci s-a ridicat, 
s-a pocăit cu adevărat.  
 Este minunat să fim copiii lui Dumnezeu! Dacă ne-am predat în mâna Lui, ne 
leagă de El cu o funie, ca să ne protejeze. Numai după ce suntem zdrobiți, putem 
fi întăriți destul de mult, pentru a fi în stare să întărim pe alții. Nu există cazuri 
fără speranță. Există speranță pentru fiecare din noi, pe toată durata vieții noastre.  
                   (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, 3 septembrie - Cristian Manofu, Marinela Ştefănescu  
Luni, 4 septembrie - Nina Olteanu, Remus Bob  
Miercuri, 6 septembrie -  Alexandru Benga, Marius Hudema, Petrică Vîrlan  
Joi, 7 septembrie - Carmen Icobescu, Fivi Bîrîiac 
     Iosif Prichici  
Vineri, 8 septembrie - Corneliu Meici, Luca Voica  
Sâmbătă, 9 septembrie - Corina Mihuţ, Cristina Stoiculescu, 
      Ionela Florea, Raul Han   

"Căci Domnul iubeşte dreptatea şi nu părăseşte pe credincioşii Lui.                                                      
Totdeauna ei sunt sub paza Lui." (Psalmii 37:28a) 

 Din marea familie a Domnului de la Poarta Cerului face parte şi sora Camelia Crăciun, 
pe care astăzi, dorim să o cunoaştem, să o susţinem în rugăciune şi să o înconjurăm cu toată 
dragostea.  
 Anul acesta se împlinesc 4 ani de când Domnul l-a chemat Acasă pe soţul sorei Camelia, 
după o căsnicie de aproximativ 20 de ani. Chiar dacă Dumnezeu nu i-a binecuvântat cu 
copii, sora Camelia mulţumeşte Domnului pentru familia largită, cei 6 fraţi, nepoţeii şi 
părinţii, în mijlocul cărora se simte mult binecuvântată.  
 Sora Camelia s-a pus la dispoziţia Domnului şi s-a implicat alături de alte surori în 
lucrarea cu femeile singure din biserica noastră, fiind pe deplin recunoscătoare Domnului 
pentru harul de a putea sluji în această lucrare. Ea iubeşte mult părtășiile din biserică şi este 
recunoscătoare Domnului că a călăuzit-o spre biserica noastră.  
 În viaţa de zi cu zi, sora Camelia este economist şi lucrează în agricultură şi, aşa cum 
literalmente lucrează ogoarele, ea doreşte ca Dumnezeu să o folosească tot mai mult şi în 
ogorul Lui.  
 Frumoasele cuvinte din Scriptură, prin care sufletul sorei Camelia este zi de zi înviorat, 
alese ca un motto, stau scrise în Psalmul 73:28 – “Cât pentru mine, fericirea mea este să mă 
apropii de Dumnezeu: pe Domnul, Dumnezeu, Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc 
toate lucrările Tale.” 
 Experienţele cu Domnul sunt multe, sora Camelia le trăieşte în fiecare zi, iar inima ei 

este plină de mulţumire, văzând binecuvântările Domnului în 
activităţi zilnice: “Pot să spun că depind 100% de Dumnezeu şi 
am văzut cu ochii mei, mai ales de când sunt singură, cum 
Domnul binecuvântează ogoarele mele chiar şi în cei mai 
vitregi ani, când Dumnezeu nu lasă ploaie pe pământ. Pot să 
spun că Dumnezeu e Cel ce poate totul, Cel ce face minuni şi, 
chiar în vremuri de secetă, producţia din hambare nu a scăzut, 
ba din contră, a fost bogată.”    
 Ne rugăm pentru sora Camelia, astăzi şi întreaga 
săptămână viitoare, şi aducem înaintea Domnului în rugăciuni 
de mijlocire pe toţi cei dragi ai ei din familia lărgită, care nu 
sunt întorşi la Domnul.  
 Dumnezeu să lase mântuire în familia sorei Camelia şi toţi 
cei dragi să guste din bucuria celor născuţi din Dumnezeu! 
                L. G.  

 

Sora CAMELIA CRĂCIUN 
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(continuare din prima pagină) 
 
 Speranța este pierdută numai prin 
moarte. Nu vreau să uit niciodată de 
propria mea prăbușire, din care m-a 
scos Dumnezeu, dar nici nu îl las pe 
satan să mă condamne sau să mă 
deprime, prin amintirea păcatelor 
mele.  
 Cum stau lucrurile în cazul tău, 
fratele și sora mea? A terminat 
Dumnezeu zdrobirea ta, spulberarea 
încrederii în tine, mândria? Pentru a-l 
ține zdrobit, chiar și marele apostol 
Pavel a avut nevoie de un țepuș în 
carnea lui. Dumnezeu vrea să ne dea 
viața, puterea și autoritatea Lui. De 
aceea, ne lasă să cădem din nou și din 
nou, până când, într-un final, are loc 
zdrobirea noastră.  
 Scopul final al lui Dumnezeu prin 
zdrobirea noastră este să ne facă 
fericiți. Tot ce pretinde Dumnezeu de 
la noi este sinceritatea. Toți oamenii, 
tineri și bătrâni, pot avea nădejde, 
indiferent de cât de mult au căzut în 
trecut, dacă recunosc căderile lor, vin 
cu umilință și se încred în Dumnezeu. 
 Oricare ți-ar fi căderile, poți avea 
un nou început cu Dumnezeu, dar 
niciodată să nu eșuezi să te încrezi în 
El. Dumnezeu nu abandonează și nu 
renunță la nimeni!  
          Zac Poonen -     
   www.resursecrestine.ro 

 

La Cina Domnului 
 

Cum zboară porumbeii 'nspre hambar, 

În fâlfâiri de aripi fericite, 

Așa îmi zboară sufletul iertat, 

La masa ta, Mărite! 

Cum razele luminii Ți se-nchină, 

În revelații sfânt-strălucitoare, 

Așa mi se închină sufletul, 

'N iubită și-așteptată Sărbătoare. 

În lacrimile mulțumirii, 

Și-n pacea împăcării sfinte, 

Îți mulțumesc de scumpe daruri, 

Prin Duhul Tău, Slăvite! 

Îți mulțumesc încă o dată, 

De oportunitatea dată, 

Să fiu și eu la masa sfântă 

Atât de scumpă și curată, 

Așa cum ucenicii 

Erau cu Tine altădată. 

În genunchii mulțumirilor  

Ce le îndrept smerit spre Tine, 

Îți mulțumesc de îndurare, 

Că ne-ai chemat la sfântă Cina Ta, 

Ne-ai săturat de bucurii pe toți,  

Dar și pe mine.  

 
Sanda Tulics 


