
 

  

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 Isac Macula, care a fost adus la 
binecuvântare în luna septembrie. Domnul să-l 
umple de Harul Lui, iar el să-L iubească și         
să-L mărturisească toată viața lui. 
 
 ... întâlnirea surorilor de la Dezna de luna 
trecută. Fie ca timpul petrecut acolo să fie spre 
întărirea și mărirea credinței lor și ele să continue 
să-L slujească pe Domnul din toată inima lor. 
 
 ... familia Emanuela și Cătălin Necșa, care 
s-a întemeiat în luna septembrie în biserica 
noastră. Domnul să-i însoțească pe drumul 
căsniciei, să le fie sfetnic și adăpost și să nu lase 
ca dragostea dintre ei și pentru El să scadă 
vreodată. 
 
 ... întâlnirea familiilor bisericii noastre, 
care a avut loc chiar ieri la Poarta Cerului. Fie 
ca părtășia și mesajul transmis să fie ziditoare, 
iar familiile din biserica noastră să fie tot mai 
unite și să poată fi un exemplu pentru întreaga 
societate, câștigând astfel și alte familii pentru 
Împărăția Lui. 
 
"Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi 
în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii 
pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări 

duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în 
inima voastră." (Coloseni 3:16) 

Să-I mulțumim                      
Domnului 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 
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“Aduceți-vă aminte de mai marii voștri, care v-au vestit               
Cuvântul lui Dumnezeu: uitați-vă cu băgare de seamă la sfîrșitul 

felului lor de viețuire și urmați-le credința.” (Evrei 13:7) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Călăuzit de Domnul, de la început la sfârșit 

 Te  afli în fața unui nou început, ceva diferit de tot ce ai trăit până acum: 
ești student/ă! Dumnezeu este Cel care te-a ajutat să ajungi în această 

etapă din viață și e foarte important să recunoști Suveranitatea Sa.                   
Începuturile au o frumusețe aparte pentru fiecare, așa că, indiferent dacă acest an 
universitar e primul sau al șaselea, cu siguranță, entuziasm și emoții există. Și 
acestea sunt bune, în măsura în care te ajută să îți concentrezi atenția asupra 
provocărilor ce vor veni.  
 Citind versete precum cel de mai sus (Evrei 13:5), mă gândeam, la fel ca 
tine, de ce să mă uit la sfîrșitul umblării înaintașilor, când sunt la început de 
drum? Ei bine, adevărul e că la început, toți încep bine. Ca și credincioși, în 
dragostea dintâi, nimic nu era prea greu, dar pentru unii, urcușul anevoios, 
durerile, îngrijorările, prigonirile i-au făcut să dea înapoi. La fel e și la facultate: 
entuziasmul începutului va trece. După 3-4 săptămâni, vei intra în cotidian și te 
vei obișnui cu programul,  materiile și colegii. Vor exista ispite, provocările unui 
oraș nou, teste, sesiuni de examene și undeva, pe drum, există posibilitatea să te 
pierzi, să uiți de unde ai plecat sau încotro mergi și de ce ești acolo, de fapt. Vor 
veni îngrijorări și gânduri de genul: “Dacă am ales greșit?”, “Dacă nu e voia 
Domnului să fiu aici?” sau “Dacă locul meu nu e aici și îmi pierd timpul și 
resursele degeaba?”.         (continuare în pag. 3) 
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Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care               
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Duminică, 1 oct. - Corneliu Hepeş, Dariana Tudor, Estera Ursan, Gabriel Serediuc, 
  Iulia Cârcu, Teofil Bucur, Vasile Beuca  
Luni, 2 oct. - Eduard Costea, Viorica Simina  
Marți, 3 oct. - Avram Sabou  
Miercuri, 4 oct. - Nicoleta Motica  
Joi, 5 oct. - Alisa Cuzman  
Vineri, 6 oct. - Daniel Voica, Gheorghe Olteanu  
Sâmbătă, 7 oct. - Andreea Nedelcu, Dacian Cristea, Laviniu Mateaş,  
   Lidia Benga, Lucy Bogdan, Ştefan Mureşan, Valentin Lera   

"Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul pe care Şi-l                        
alege El de moştenire! " (Psalmii 33:12) 

Uniţi în rugăciune, uniţi în slujire 

 D in marea familie a Domnului de la Poarta Cerului face parte şi sora 
Valerica Manoilă, pe care astăzi, dorim să o susţinem în rugăciune şi să 

o înconjurăm cu toată dragostea.  
 Sora Vali s-a întors la Domnul în urmă cu 25 de ani şi Îi este pe deplin 
recunoscătoare şi mulţumitoare pentru felul în care i-a purtat de grijă de atunci şi 
până acum. Dumnezeu a binecuvântat-o cu bucuria de a fi mama celor doi copii: 
Dănuţ şi Alina, precum şi bunica celor trei nepoţei, care îi aduc multă bucurie.  
 Sora Manoilă iubeşte părtăşiile din biserica noastră şi întâlnirile surorilor, fiind 
implicată activ în grupul de mijlocire şi în grupul de surori care caută să afle şi să 
aprofundeze tot mai mult din Cuvântul Domnului. 
 Cuvintele Scripturii, prin care sufletul sorei Vali este zi de zi înviorat, alese ca 
un motto, stau scrise în Isaia 41:10 – “Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita 
cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. 

Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” 
 Experienţele cu Domnul, mai mici sau mai 
mari, din fiecare zi, i-au umplut inima de mulţumire 
la adresa unicului Dumnezeu Atotputernic, care i-a 
fost un sprijin în toate zilele vieţii până acum şi un 
refugiu în vremuri de furtuni.  
 Ne vom ruga pentru sora Vali şi pentru 
familia ei lărgită, întreaga săptămână viitoare, 
aducând înaintea Domnului, în mod special, 
dorinţa inimii ei: “Dorinţa mea este ca biserica să 
mijlocească împreună cu mine pentru mântuirea 
fiului meu, Dănuţ, a nurorii mele Anuţa şi a 
nepoţelului Matei.” 
 Domnul să asculte rugăciunea sorei Vali 
pentru cei dragi inimii ei şi să reverse 
binecuvântarea Sa peste întreaga familie!  L. G.  

 

Sora VALERICA MANOILĂ 
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 M ântuitorul nostru ne-a lăsat 
imagini ale dragostei Sale, 

pentru ca noi să ne amintim cu drag de 
El. Una dintre aceste imagini este     
Cina Domnului. Aceasta nu este un 
ritual, ci este provocarea de a nu uita 
că suntem răscumpărați de El și că 
Mirele va reveni curând.  
 Cum ar trebui să venim la Cina 
Domnului? 

1. Să privim la noi înșine: 
”Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine 
însuşi şi aşa să mănânce din pâinea 

aceasta şi să bea din paharul 
acesta.” (1 Corinteni 11:28) 

→ să ne examinăm atitudinea  
→ să ne examinăm acțiunile  
→ să ne examinăm afecțiunile 
(sentimentele)  

 

2. Să privim la Domnul: 
→ la suveranitatea Lui  
→ la El ca la Cristosul care  ne 
cunoaște inimile  
→ la Cristosul a cărui moarte 
sacrificială este inima credinței 
creștine  
→ la Cel care a înviat și se va întoarce 
  

   adaptare după www.prediciscrise.ro  

(continuare din prima pagină) 
 
 Pot spune din proprie experiență, 
că am trecut pe aici și e greu, pentru 
că nu ai o garanție în ceea ce faci. Dar 
Dumnezeu are! Dacă vii sincer 
înaintea Lui, cu siguranță, El îți va 
descoperi, pas cu pas, ce ai de făcut. 
Îngrijorarea nu va face decât să-ți 
stoarcă pasiunea pusă de El în inima 
ta, când ai ales acel drum. În 
momentul în care nu te mai regăsești, 
du-te la Dumnezeu! El îți va aminti 
cine ești și îți va da înțelepciunea să 
descoperi voia Sa în toate!  
 Adevărul e că doar când vei 
termina și te vei uita înapoi, vei putea 
vedea puzzle-ul final, și vei realiza că 
fiecare experiență a fost o piesă și 
toate, împreună, formază întregul. 
Chiar și experiențele mai puțin 
plăcute sau importante au un scop 
precis. Un lucru e cert: Dumnezeu nu 
îi lasă de rușine pe cei care urmează 
voia Sa! Asta e valabil în privința 
facultății, dar și a vieții noastre de 
credință: dacă ești călăuzit de El pe 
un drum mai greu, dar în voia Lui, 
atunci beneficiezi de harul Domnului, 
care în slăbiciune e făcut desăvârșit  
(2 Corinteni 12:9). 
 Biruința, în viața de student, o 
vei vedea la sfârșit, când vei trage 
linie și vei vedea că toate au avut un 
rost. Trăiește în prezent, ia zilele la 
rând, nu dispera în sesiuni, ci 
încredințează-ți soarta în mâna 
Domnului! Lasă-L pe Dumnezeu să 
Se îngrijoreze de viitorul tău, tu 
implică-te în lucrarea Sa: slujește, fii 
un creștin autentic și vei vedea cum 
lucrează în viața ta puterea Domnului. 
Un an plin de biruințe!! 
 

       A. P. 

CINA DOMNULUI  
Cum ne prezentăm? 


