
 

  

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  

  

 ... țara noastră. Domnul să se îndure de 
România și de toți cei care au avut mult de suferit 
din cauza condițiilor meteo din ultima vreme, să îi 
întărească, să îi ridice, să îi ajute să nu își piardă 
credința, fiindcă El nu îi va părăsi nicicând, iar noi 
toți să le fim alături, rugându-ne și ajutându-i cum 
putem. 
 

 ... toate grupurile din biserica noastră. Cel 
Preaînalt să binecuvânteze liderii, participanții și 
părtășia acestor grupuri, prezența Lui să fie tot 
timpul simțită, iar cei implicați să fie o reală 
binecuvântare pentru cei din jurul lor. 
 

 "Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu 
părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne!" (Ps. 9:10) 

 

Să ne rugăm pentru...  
 

 În perioada                
2-3 octombrie, o echipă de  
medici oftalmologi oferă 

consultații gratuite. Cei doritori 
sunt așteptați între orele 9-16, 

într-una din sălile din  
Școala Biblică.  

 

 La sfârșitul lunii octombrie, 
în  biserica noastră, va avea loc 

un botez nou-testamental. 
Persoanele care doresc să 

încheie legământ cu Domnul prin 
botez, sunt rugate să ia legătura 

cu fr. pastor Eusebiu Stănilă. 

 

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 

Anunțuri 

Urmăriţi pacea cu toţi  

și sfinţirea, 

fără care nimeni 

nu va vedea pe Dumnezeu. 

 

 

Evrei 12:14 
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“Dar, Doamne, Tu eşti Tatăl nostru; noi suntem lutul şi Tu, 
olarul care ne-ai întocmit: suntem cu toţii                      

lucrarea mâinilor Tale.” (Isaia 64:8) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Un pai uscat sau o torţă vie? 

 P oate ți-ar fi plăcut ca în viață să nu fi trecut pe unde ai fost, să 

uiți durerile arzânde și să schimbi decorul care a fost. Poate     

te-ai gândit că de prea multe lacrimi ai avut parte, de prea mult 

zbucium și cer înnorat. Însă, cum ar fi arătat oare viața-ți fără suferințe? 

Prezentul era altul – tu nu mai erai același! Nu ai mai fi fost atât de puternic 

și de curajos. Dacă n-ai fi trecut prin pedagogia suferinței, ai fi fost un pai 

uscat, fără viață – gata de “tăiat”.  

 Dar tu, acum, ești o torță vie, un far strălucitor! Fiecare lacrimă, fiecare 

suspin și fiecare gând șovăielnic înălțat înspre ceruri a făcut din tine un 

războinic viteaz, echipat pentru lupta înverșunată. Dacă n-ai fi trecut prin 

atelierul Olarului, n-ai fi știut ce înseamnă iubirea, n-ai fi înțeles durerea din 

inima celorlalți și n-ai fi putut mângâia ființele deznădăjduite.    

 Acum, înțelege că drumul dureros pe care l-ai avut, nu te-a dărâmat pe 

cale, ci te-a ridicat mult mai mult. Nu ai fost uitat nicio clipă, ci ai fost ținut 

mereu sub privirea Lui cea blândă! El a așezat în tine caracterul Său frumos, 

ca și tu, mai departe, să poți fi de folos!      (continuare în pag. 3) 

 



 

  

www.poartacerului.ro 

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

Duminică, 24 sept. - Adrian Mihăilă, Beniamin Petran, Daniel Roşu, Daniela Popa, 
  Lucia Eremie,Timeea Duma  
Luni, 25 sept. - Cristian Dogar  
Marți, 26 sept. - Claudia Silaghi, Niculina Hora, Ruben Andruş, Simon Drăgoi  
Miercuri, 27 sept. - Adrian Munteanu, Alexia Meici, Andreea Pop,  
   Beatrice Hepeş, Cristian Florea, Silvia Petran 
Joi, 28 sept. - Andreea Cărpineanu, Claudia Iakab, Dan Bruda,  
    Daniel Stupar, Gabriel Spătaru, Otilia Farcaş, 
     Ştefania Jicman, Andreea Hepeş  
Vineri, 29 sept. - Florentina Negru, Ioan Brabete, Laura Anton 
      Lidia Marcu, Petrică Balaj Todorescu  
Sâmbătă, 30 sept. - Emilia Matei, Lucia Onaga   

"Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic, zice despre Domnul: ‘El 

este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!’" (Psalmul 91:1-2) 

Aranjat în mod divin și la timpul potrivit MEDITAȚIE 

Eclesiastul 3:11: “Orice lucru El îl face frumos la vremea lui...” 
 
 Nimic nu ţi se întâmplă accidental. Chiar şi „şansa” de a întâlni pe cineva este 
parte din planul lui Dumnezeu de a pune în mişcare binecuvântările în viaţa ta. 
Aşa a fost și cu întâlnirea divin planificată a femeii sunamite cu profetul Ilie. Cu prilejul 
acestei întâlniri, profetul a pronunţat asupra femeii binecuvântarea naşterii 
miraculoase, căci ea era stearpă şi soţul ei era bătrân (2 Împăraţi 4:8-17). Câţiva ani 
mai târziu, această prietenie cu omul lui Dumnezeu a ajutat-o să treacă printr-o grea 
criză, în care fiul ei s-a îmbolnăvit şi a murit, iar Ilie i-a înviat copilul (2 Împăraţi 4:8-17). 
 Atunci când Dumnezeu îţi orchestrează evenimentele în viaţă, nicio lipsă, 
pericol sau distrugere nu te pot afecta. Atunci când foametea a venit, familia femeii 
sunamite nu a suferit, căci Dumnezeu i-a spus prin Ilie să părăsească ţara. Ei au mers 
în ţara filistenilor şi au trăit acolo în timpul celor şapte ani de foamete (2 Împ. 8:1-2). 
 Dumnezeu te poate plasa la timpul potrivit şi locul potrivit chiar şi prin 

deciziile tale zilnice. Femeia sunamită a decis să 
se întoarcă acasă după ce foamea s-a sfârşit. 
Apoi a decis să apeleze la împăratul Israelului ca 
să îşi primească înapoi casa şi pământul, care 
fuseseră ilegal însuşite de alţii în absenţa ei. 
Această decizie a adus-o în faţa împăratului exact 
în ziua în care servitorul lui Ilie, Ghehazi, era în 
audienţă la împărat, care voia să audă minunile 
făcute de Ilie. Astfel, sunamita a avut ocazia să 
depună mărturie directă despre felul în care Ilie l-a 
înviat din morţi pe copilul ei. Încântat, împăratul a 
ordonat înapoierea bunurilor, inclusiv a veniturilor 
realizate din recolte, din ziua când a plecat şi până 

atunci (2 Împăraţi 8:3-6). Domnul a planificat totul excepţional pentru ea. 
 Prietene, Dumnezeu a făcut şi pentru tine totul frumos, la vremea lui. Pe 
măsură ce Îl implici în viaţa ta zilnică şi te încrezi în dragostea Lui pentru tine, şi tu Îl 
vei vedea conducându-te şi aşezându-te la locul şi timpul potrivit, ca să te bucuri de 
binecuvântările Lui.   Rely Tarniceri - www.resursecrestine.ro 
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Prin Duhul Sfânt 
 

Când nu găsesc răspuns la temeri  

Și nimeni n-are un cuvânt, 

Tu faci să-mi cadă peste tâmple 

Lumina Ta, prin Duhul Sfânt. 

 
Când obosesc pașii pe cale 

Și parcă nu mai am avânt, 

Tu-mi oţelești oasele slabe 

Și mă-ntărești prin Duhul Sfânt. 

 
Când lungi suspine-n suflet strigă 

Și-n doruri multe mă frământ, 

Tu faci ca liniștea să-nvingă 

Și mă mângâi prin Duhul Sfânt. 

 
Când tristă-i inima, iar viaţa 

E ca un lagăr pe pământ, 

Tu-mi scrii un cântec de iubire 

Și mi-l trimiţi prin Duhul Sfânt! 
 

 
      Paula Diță Bîlc 

 

(continuare din prima pagină) 
 
  

 Nu privi înapoi înspre 

ceea ce a apus, ci bucură-

te de lucrarea înfăptuită cu 

tine și fii o torță vie care 

arde neîncetat! Nu lăsa ca 

viața să ți se “stingă” de 

prea mult și dureros păcat, 

ci lasă-te purtat de Tatăl 

tău! Fii o torță vie, un far 

strălucitor, acea lumânare 

care se consumă pe sine 

pentru a oferi lumina sa 

celor care stau în 

întunericul “de afară”!  

 
    Miriam Guia 


