
 

  

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  

 ... toate departamentele bisericii noastre. 
Domnul să-i binecuvânteze pe toți cei implicați în aceste 
lucrări, să-i întărească și să le fie alături, pentru a putea 
continua plini de biruință tot ceea ce Dumnezeu le-a pus 
pe inimă să facă pentru El și pentru zidirea noastră. 
 
 ... cei care s-au îndepărtat de Domnul. Fie ca ei 
să lase dragostea Tatălui să le inunde din nou inima și să 
se întoarcă în Casa Lui, iar noi să îi primim așa cum și 
Tatăl ne-a primit pe noi, plini de iubire și fără 
resentimente. 
 

"Sufletul meu suspină şi tânjeşte de dor după curţile 
Domnului, inima şi carnea mea strigă către Dumnezeul 

cel viu! " (Psalmii 84:2) 

Să ne rugăm pentru... 
 

 

 În 29 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 

Anunț 

Apropiaţi-vă de  

Dumnezeu şi El  

Se va apropia 

de voi... 

  
Iacov 4:8a  
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„Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine şi râurile 
nu te vor îneca.” (Isaia 43:2)  

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Dumnezeul tău te va purta chiar pe ape 

 Ş tiu că ai obosit să tot lupţi împotriva lumii, a răutății, a păcatului, a 

falsității, a poverilor prea grele, a imperfecţiunilor sau a propriilor 

înfrângeri. Cred că toate aceste furtuni te lasă fără puteri şi te 

înspăimântă de fiecare dată când se izbesc cu furie de barca vieții tale. Mă 

gândesc că ai vrea să existe şi pentru tine o viaţă mai senină, fără atâtea suferinţe 

şi fără multele rugăciuni cu lacrimi. Ştiu că ai impresia că viaţa ta trece numai 

prin ape învolburate, prin văi adânci, crezând că Dumnezeu e nedrept cu tine... 

 Cu toate acestea, vreau să îţi reamintesc că ai un Dumnezeu care te 

preţuieşte şi care e chiar acolo lângă tine, indiferent de vreme. Pe orice ape 

învolburate ai naviga – fie ele vise spulberate, eşecuri, dezamăgiri sau răni 

sufleteşti – tu nu te poți scufunda. Barca se poate clătina, se poate răsturna, dar 

tu vei fi în siguranţă. Deși oamenii vor crede că te vei scufunda, totuși ei nu ştiu 

că Dumnezeul tău poate merge şi pe ape. De ce? Pentru că El a creat apele, El a 

creat şi furtunile! De altfel, tot El poate liniști orice uragan. Însă, s-ar putea ca El 

să nu oprească furtuna, ci o va lăsa pentru a-ți arăta cum să păşeşti pe ape. Te va 

ține strâns de mână şi te va lăsa să simţi apele învolburate sub picioarele tale. 

            (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, 8 oct. - Thomas Popa  
Luni, 9 oct. - Adrian Gruia, Ioana Leuşcă, Melissa Rosu  
Marți, 10 oct. - Daniel Aramă, Maria Borz, Sebastian Hepeş  
Miercuri, 11 oct. - Beniamin Mureşan, Dumitru Huţui, Lidia Filip 
Joi, 12 oct. - Alex Păduraru, Cosmin Rîşcanu 
Vineri, 13 oct. - Alexandru Pavel, Alin Nedelcu, Corneliu Olariu   
Sâmbătă, 14 oct. - Lidia Prisneac 
 

"Eu am încredere în bunătatea Ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii Tale." (Ps. 13:5) 

Uniţi în rugăciune, uniţi în slujire 

D in marea familie a Domnului de la Poarta Cerului face parte şi sora 
Sidonia Dobra, pe care astăzi dorim să o aducem înaintea bisericii ca să 

o cunoaştem şi să o susţinem în rugăciune cu toată preţuirea aşa cum Dumnezeu ne 
cere să îi onorăm pe cei cu perii albi.  

Sora Sidonia are frumoasa vârstă de 85 de ani. A fost căsătorită cu fratele 
Nicolae, iar după o căsnicie de 52 de ani, rămâne singură dar cu mângâierea că după 
13 ani de rugăciune neîncetată pentru soțul ei, el se întoarce cu fața spre Dumnezeu şi 
încheie legământ cu El în ultimele clipe ale vieții. Sora Dobra este mama a doi copii, 
Iulius şi Marius, de la care are trei nepoţi şi două strănepoate.  

Sora Sidonia este pasionată de rugăciune şi iubeşte părtăşia frăţească, anii 
mulţi şi poverile bătrâneţii nefiind un obstacol în calea venirii ei în Casa Domnului ori 
de câte ori are ocazia, frecventând biserica Poarta Cerului încă de la deschiderea ei. 

Versetul din Scriptură, îndrăgit de sora Sidonia, care este şi o dorinţă 
aprinsă în inima ei, stă scris în Psalmul 61:4 – “Aş 
vrea să locuiesc pe vecie în cortul Tău; să alerg la 
adăpostul aripilor Tale.” 
 În anii mulţi trăiţi pe acest pământ, sora 
Sidonia a acumulat multe experienţe cu Domnul şi 
în mod special, este recunoscătoare Domnului 
pentru sănătate. A suferit 7 operaţii din care Domnul 
a izbăvit-o şi a ținut-o în viață. 
 Împreună cu toată biserica, dorim să aducem în 
rugăciune dorinţa specifică a sorei Sidonia astăzi şi 
întreaga săptămână viitoare. Dorința ei arzătoare 
este ca întreaga ei familie lărgită să fie mântuită de 
Domnul.  
 Dumnezeu să îi binecuvânteze bătrâneţea, El să 
lase mântuire în familia ei lărgită şi toţi cei dragi să 
guste din bucuria celor născuţi din Dumnezeu!   
         L. G.  

 

Sora SIDONIA DOBRA 
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GÂNDURI 

“Victoriile personale le preced pe 

cele publice.” 
 

Stephen Covey  

 
 

“Primul pas spre biruință este să-ți 

cunoști dușmanul.” 
  

Corrie Ten Boom  

 
 

“Biruința nu este a celor ce vorbesc 

multe, ci a celor ce fac multe.” 
 

 Ioan Gură de Aur 

 
 

“Nu există biruință fără suferință!”  
 

Autor necunoscut 

 
 

 “Biruința desăvârșită este să te 

biruiești pe tine însuți.”  
 

Richard Wurmbrand 

 
 

 “Biruința nu-i obligatorie; 

obligatorie e lupta.” 
 

 Nicolae Steinhardt 

 
 

 “Dacă n-ar exista duşmani, n-ar 

exista lupte; dacă n-ar exista lupte,  

n-ar exista biruinţe; dacă n-ar exista 

biruinţe, n-am purta cununa.” 
 

Autor necunoscut 

(continuare din prima pagină) 
 

 Poate te întrebi de unde știu că El 

va face aceasta? Știu din experiența 

vieţii mele, din zdrobirile mele. Şi eu 

am căzut. Şi eu m-am ridicat. Dar nu 

pentru că sunt eu puternică, ci pentru 

că El mi-a dat şi încă îmi dă puteri, în 

toate aceste provocări. La urma urmei, 

suntem cu toţii acelaşi lut, aceeaşi fire, 

ființe firave în mâna lui Dumnezeu și 

El ştie ce face cu viețile noastre. 

 În Isaia 43, Dumnezeu Însuşi ne-a 

lăsat o declaraţie extraordinară pentru 

astfel de momente cruciale, atunci 

când întâmpinăm diferite furtuni: ”Nu 

te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, 

te chem pe nume: eşti al Meu. Dacă 

vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi 

râurile nu te vor îneca.” 

 Te provoc, aşadar, să te gândeşti 

dacă merită să te îngrijorezi atunci 

când Dumnezeul furtunilor te scoate 

din barcă şi îţi cere să mergi cu El pe 

ape. Tu decizi dacă te laşi copleşit de 

frică sau te laşi purtat de Dumnezeu. 
 

   Ancuța Coștean 


