
 

  

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  

 ... noul an școlar, care va începe mâine. Domnul să binecuvânteze toți elevii, 

profesorii, învățătorii, educatorii și, nu în ultimul rând, părinții, să îi umple de răbdare și 

înțelepciune, iar învățăceilor să le dea dorința de a primi cu multă dragoste învățătura și să fie 

o lumină pentru colegii lor. 
 

 ... cei care se întorc în perioada aceasta din concedii. Domnul să îi păzească de orice 

rău, să fie cu ei pe drum și să ajungă cu bine acasă, în mijlocul celor dragi. 
 

 ... un nou început în viața noastră de credință. Să ne înnoim legământul credinței cu 

Domnul, să ne apropiem și mai mult de El, să fim un exemplu tot mai bun pentru cei din jurul 

nostru, purtându-ne cu multă dragoste și răbdare, să nu uităm de cei cu probleme, să le fim 

alături și astfel, să fim tot mai asemănători cu El! 
 

“Domnul te va face să fii cap, nu coadă; totdeauna vei fi sus, şi niciodată nu vei fi jos, dacă 
vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău, pe care ţi le dau astăzi, dacă le vei păzi 

şi le vei împlini.” (Deuteronomul 28:13) 

Să ne rugăm pentru... 

 

ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

DUMINICĂ:    9-12 Serviciu divin 

    18-20 Serviciu divin 
 

MARŢI:   18-20 Rugăciune 
 

MIERCURI:  19-21 Seara studenților 
 

JOI:          18-20 Serviciu divin 

Ascultaţi învăţătura, ca să vă faceţi 

înţelepţi... (Prov. 8:33a) 
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“Domnul, Dumnezeul tău, este în mijlocul tău, ca 
un viteaz care poate ajuta.” (Țefania3:17 ) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Ceva începe în septembrie… 

 A tâtea lucruri se spun în septembrie. Sunt atâtea amintiri din vacanţă 

care se împărtăşesc între copii, atâtea noutăţi personale care se aduc 

în prim-plan. Parcă în fiecare septembrie, ceva trebuie să fie nou: o haină, 

ghiozdanul, stiloul… ceva. Un lucru cel puţin se înnoieşte mereu, precum un 

simbol material al perioadei care urmează să vină şi pe care fiecare o doreşte 

nouă, mai bună şi mai înfloritoare. Septembrie este “Anul Nou” pentru foarte 

mulţi oameni, este cumpăna anului, când se ivesc zorii unei posibile 

schimbări.  

 Copil sau adult, luna aceasta, când se zăresc noi începuturi, poate fi şi 

luna ta. Poţi lua hotărâri până acum amânate. Poate e cumpăna ta anul acesta, 

e toamna schimbării tale. Ceea ce trebuie să schimbi în viaţa ta, ştii doar tu.  

 Şcolarilor, e despre voi, dar este şi despre Dumnezeu. El e acolo la 

început şi va fi acolo şi la sfârşit. Va fi mereu, aceasta este natura Lui, să fie 

prezent în toate lucrurile, şi în cele mari, dar şi în cele mici.  

            (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, 10 septembrie - Otilia  Morariu, Radu Roşca, Raisa Damean  
Marți, 12 septembrie - Cristina Cireşan, Ileana Prichici, Viorel Pantea  
Miercuri, 13 septembrie -  Hadasa Criste, Melisa Rus, Roxana Guler  
Joi, 14 septembrie - Lidia Marişescu, Remus Alăzăroae,  
   Simona Morariu  
Vineri, 15 septembrie - Estera Negru, Mario Diac, Monica Lupescu  
Sâmbătă, 16 septembrie - Lidia Cioiu, Mara Cazacu,  
    Nicolae Spătar, Raul Jiţa   
"Domnul Dumnezeul este tăria mea; El îmi face picioarele ca ale cerbilor şi mă face să merg          

pe înălţimile mele.” (Habacuc 3:19) 

 A stăzi, aducem înaintea Domnului şi o înconjurăm cu toată dragostea pe sora 
Voichiţa Codrea, o soră preţuită în biserica noastră, care prin slujirea ei este o 

reală binecuvântare pentru biserica noastră.  
 Sora Voichiţa este mulţumitoare Domnului pentru cei din familia lărgită, pentru mama 
ei, fratele cu soţia şi cei trei nepoţei, în mijlocul cărora se simte mult binecuvântată. 
Totodată, ea trăieşte bucuria de a fi mama lui Sebi (22 de ani, student la Politehnică) şi este 
recunoscătoare Domnului pentru felul în care le-a purtat de grijă şi i-a binecuvântat zi de zi.  
 Atât sora Voichiţa, cât şi fiul ei Sebi, s-au pus la dispoziţia Domnului ca să fie 
folositori în lucrarea Lui. Astfel, Voichiţa slujeşte în corul bisericii, deseori laudă pe 
Domnul prin cântări solo şi este implicată în lucrarea cu femeile singure, iar Sebi este 
unul dintre toboşarii bisericii.  
 În viaţa de zi cu zi, Voichiţa este control financiar preventiv la o instituţie din oraş şi 
doreşte ca prin toate activităţile ei cotidiene să Îl onoreze pe Dumnezeu.  
 Multe sunt versetele dragi inimii ei, dar adesea sora Voichiţa a înălţat către Domnul 
frumoasa rugăciune a lui David, scrisă în Psalmul 25, versetele 4 şi 5: “Arată-mi, Doamne, 
căile Tale şi învaţă-mă cărările Tale. Povăţuieşte-mă în adevărul Tău şi învaţă-mă, căci Tu 
eşti Dumnezeul mântuirii mele, Tu eşti totdeauna nădejdea mea!” 
 Voichiţa mulţumeşte Domnului pentru tot ceea ce face în viaţa ei, pentru că vede 

protecţia şi Mâna Lui întinsă peste familia ei în fiecare zi, atât 
în lucrurile mari, cât şi în cele mai mărunte.   
 Ne unim în rugăciune pentru sora Voichiţa astăzi şi 
întreaga săptămână, aducând înaintea Domnului câteva motive 
specifice, venite din inima acestei surori: “Rugăciunea mea 
este ca Domnul să ne ţină mereu în braţul Său, să ne dea 
sănătate şi putere să trăim după voia Sa, astfel încât la 
sfârşitul alergării pe acest pământ, să primim cununa vieţii 
veşnice.” 
 Fie ca binecuvântările Domnului şi protecţia Lui să 
rămână peste sora Voichiţa şi peste fiul ei în orice vreme, iar 
dorul după Împărăţia Cerului, după o viaţă neprihănită şi după 
căminul nostru ceresc să fie mereu viu în inimile lor!  L. G.  

 

Sora VOICHIȚA CODREA 

 

  

www.poartacerului.ro 

(continuare din prima pagină) 
 

 E lângă voi şi în pauza de 10 

minute, şi în faţa unui mare examen. El 

este acolo, voi sunteţi? Domnul e acolo 

lângă colegul pe care-l batjocoreşti, îl 

loveşti, nu-l ierţi, îl judeci, pentru care 

nu ai compasiune. Tu eşti acolo?  

 Poate toamna aceasta, nu obiectele 

pe care le deţinem trebuie să fie noi, ci atitudinea noastră, modul nostru de 

convieţuire şi dragostea pe care am putea să o reînvăţăm. 

 Să fie începutul unei schimbări, fie că eşti mic în pragul şcolii, fie că eşti 

adult în pragul vieţii. Schimbarea lăuntrică este pentru fiecare. Dumnezeu este 

pentru fiecare!  A. F.  

Materii predate în școala lui Dumnezeu 
Iosif (Genesa 37:5-10) 

 

1. Renunțarea la visuri.  
 Când eşti gata să tălmăceşti visele altora, renunţând la ale tale, eşti foarte 

aproape de împlinirea lor! Dumnezeu, Cel ce dă visul, îl va aduce şi în realitate, în viaţa 

celui care l-a avut. Realitatea avea să depăşească cu mult orice vis. De fapt, Iosif avea 

să conducă o ţară, nu doar o singură familie! Când snopii altora nu mai aveau să aibă rod, 

al lui avea să aibă suficiente rezerve!  
 

2. Robia și întemnițarea  

 Pentru a ajunge vizir, Iosif trebuia să ajungă prin părţile mai de jos ale 

existenţei, ca rob şi mai apoi, ca temnicer - şef, să facă parte din rândurile robilor, 

precum şi a întemniţaţilor, iar acolo… să exceleze! Oriunde ajungea, a ales să fie cap, şi 

nu coadă. Precum Iosif, să Îi rămânem credincioşi lui Dumnezeu, indiferent de situaţia 

prin care  ne trece la un moment dat! 
 

3. Visuri sau tălmăcirea visurilor  
 Dumnezeu nu vorbeşte întotdeauna la fel. Când era în casa tatălui, lui Iosif i s-a 

vorbit prin visuri. Peste ani, Biblia nu scrie că ar mai fi avut visuri, dar darul lui se 

manifesta prin tălmăcirea visurilor! (Geneza 40:8). 
   

 Pentru Isus, nu contează statutul social al cuiva, etnia, poporul sau culoarea pielii, 

limba vorbită etc., toate zidurile de care alţii nu trec. Pentru Isus, contează omul, nu 

ceea ce este un om la un moment dat sau în ce situaţie înjositoare se poate afla!  

 Aşa sunt şi copiii Lui, acceptă tot ceea ce El lasă în viaţa lor şi trăiesc prin 

credinţă, având nădejdea în Dumnezeu şi se comportă cu dragoste faţă de cei din jurul 

lor!     adaptare după www.cezareea.ro  


