
 

  

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  

 ... mai multă pasiune și sinceritate în rugăciunile 
noastre. Fie ca noi toți să avem o viață caracterizată de 
rugăciune constantă, chiar și atunci când ni se pare că nu 
este nicio soluție la problemele noastre, să ne ajute 
Domnul să venim la El așa cum suntem, să ne punem în 
genunchi în fața Lui, să vorbim cu Creatorul nostru și El ne 
va lua povara și ne va da cel mai bun răspuns, pentru că ne 
iubește. 
 
 ... cei care sunt în căutarea unui loc de muncă. 
Dumnezeu să nu îi lase să-și piardă nădejdea, fiindcă El 
are un plan în viața și cu viața lor, și tot El va deschide ușa 
acolo unde e nevoie de ei, pentru că El are ultimul cuvânt 
și nu își lasă niciodată copiii. 
 
"Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu 
tot sufletul tău şi cu toată puterea ta." (Deuteronomul 6:5) 

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 
LUNI:              19-21 Tineret  
MARŢI:   18-20 Rugăciune 
MIERCURI:  19-21 Seara studenților 
JOI:          18-20 Serviciu divin 
 

Anunț 

Ci tu, când te rogi,  
intră în odăița ta, 

încuie-ți ușa, 
și roagă-te Tatălui tău 

care este în ascuns;  
și Tatăl tău, care 
vede în ascuns, 
îți va răsplăti 

 
Matei 6:6 
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„Vegheaţi dar în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să 
scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să 

staţi în picioare înaintea Fiului omului.” (Luca 21:36) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblați după lucrurile de sus!” (2017)  

Sursa puterii mele 

 E vanghelia după Luca vorbește îndeosebi despre puterea Domnului Isus, despre 
orele de rugăciune petrecute în prezența Tatălui și despre manifestarea puterii 

Lui. Domnul Isus a fost om ca noi și cu toate acestea, a fost cel mai puternic Om care a 
existat vreodată pe pământ. Care era secretul Lui? Rugăciunea! Îl vedem de-a lungul 
paginilor Sfintei Scripuri rugându-se adesea; Îl vedem rugându-se noaptea, dimineața, 
ziua... El știa că doar prin rugăciune va avea putere să-Și îndeplinească misiunea. 
 El, Fiul lui Dumnezeu, a avut nevoie de rugăciune! Cu atât mai mult noi avem 
nevoie de rugăciune! Auzim adesea despre minunile pe care Domnul le făcea pe vremea 
bunicilor noștri și ne dorim să experimentăm și noi lucrurile mărețe ale lui Dumnezeu, 
dar nu suntem dispuși să renunțăm la confort. Uităm sacrificiile bătrânilor, prin care 
Domnul înfăptuia minuni, uităm cum căutau cu disperare locuri în care să se întâlnească 
cu Domnul, indiferent dacă era noapte, frig, dacă erau înfometați sau singurul loc de 
întâlnire era un simplu beci rece și întunecat. 
 Setea după Isus îi atrăgea, pasiunea după Dumnezeu le ardea inimile, petrecând ore 
întregi în rugăciune. De ce nu mai vedem minuni? S-a schimbat Dumnezeu? Nu, 
nicidecum! Noi ne-am schimbat! Am schimbat dorința de rugăciune cu comoditatea, cu 
alergarea după avuții. Vrem să avem parte de minuni, dar nu suntem dispuși să 
sacrificăm din timpul nostru, pentru a-l petrece în prezența lui Dumnezeu. Am fost creați 
să ne rugăm! Domnul așteaptă să se întâlnească cu noi în cămăruță! El are nevoie de 
oameni dispuși să renunțe la ei, la confort, la somn uneori sau distracții, pentru a le 
revela voia Lui, pentru a-i umple de putere și a face minuni prin ei!     (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, 15 oct. - Adrian Negru, Lucian Dume, Petrică Vătămănelu  
Luni, 16 oct. - Adina Damean, Daniela Rudan, Emil Cuc, 
  George Buta, Melissa Trăuşan, Rahela Bîrîiac  
Marți, 17 oct. - Adriana Rus, Alexandra Nuţu, 
    Camelia Crăciun, Flavius Florea  
Miercuri, 18 oct. - Alice Chiş, Cătălin Pîrjol, Flavius Roşca, 
    Mariana Boru, Marius Petroescu, Silvia Ficiu  
Joi, 19 oct. - Aurora Roşu, Cătălin Bădoi, Matthias Paşcalău 
     Radu Cunţan, Ramona Petrovici, Samuel Giuchici  
Vineri, 20 oct. - Gheorghe Gheleşel, Luisa Ursu  
Sâmbătă, 21 oct. - Ana Todosiu  
 
"Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie 

cu voi cu toţi! Amin." (2 Corinteni 13:14) 

Uniţi în rugăciune, uniţi în slujire 

 D in marea familie a Domnului de la Poarta Cerului face parte şi sora               
Maria Szucs, pe care astăzi, dorim să o cunoaştem, să o susţinem în 

rugăciune şi să o înconjurăm cu toată dragostea.  
 Sora Maria a venit la credinţă în urmă cu 26 de ani şi de atunci, umblarea cu 
Domnul îi aduce multă bucurie, pace şi mângâiere în inimă. Ea este mamă şi bunică, 
Dumnezeu a binecuvântat-o cu trei copii: Sorin, Sorina şi Camelia, de la care are opt 
nepoţi. Soţul sorei Maria a decedat când copiii erau mici, ea crescându-i singură, de 
aceea sora Maria vine cu o inimă plină de recunoştinţă înaintea Domnului, fiindu-I 
mulţumitoare pentru purtarea de grijă, ajutorul dat în creşterea şi educarea copiilor, 
precum şi pentru toate binecuvântările revărsate peste casa ei. 
 Sora Maria iubeşte părtăşia frăţească din biserica noastră şi caută să se bucure de 
prezenţa Domnului aici, ori de câte ori starea de sănătate îi permite să vină în Casa 
Domnului. Din pensia ei, din veniturile ei puţine, sora Maria dăruieşte cu bucurie 
pentru lucrarea Domnului şi caută să ajute pe cei aflaţi în nevoie.  
 Frumoasele cuvinte din Scriptură prin care sufletul sorei Maria este zi de zi 
înviorat, aducătoare de pace şi linişte sufletească, 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.” 
 Dumnezeu a făcut minuni mari în dreptul sorei Maria încă din tinereţe! Când 
avea 17 ani, Dumnezeu a lăsat vindecare în trupul ei, acum 26 de ani Domnul i-a 
vindecat şi sufletul, iar în urmă cu 5-6 ani, atunci când era grav bolnavă şi fără şanse de 
viaţă din partea medicilor, Dumnezeu a rostit viaţă în dreptul ei. În urma acestei minuni 
a vindecării, sora Maria este copleşită de iubirea Domnului pentru ea şi pentru sufletul 
ei, înţelegând încă o dată, cât de reală este în viaţa ei, prezenţa Celui pe care a ales să Îl 
slujească. 
 Ne rugăm pentru sora Maria, astăzi şi întreaga săptămână viitoare, şi aducem 
înaintea Domnului, în rugăciuni de mijlocire, pe toţi cei dragi ai ei din familia largită, 
care nu sunt întorşi la Domnul. Ne rugăm ca Domnul să lase mântuire şi eliberare 
sufletelor lor, şi toţi cei dragi sorei Maria să fie chemaţi la o viaţă nouă!  
 Domnul să asculte rugăciunile sorei Maria făcute pentru cei dragi inimii ei şi să 
reverse binecuvântare peste întreaga familie!  L. G.    

 
Sora MARIA SZUCS 
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              RUGĂCIUNEA MEDITAȚIE 

(continuare din prima pagină) 
 
 Ca un bec care nu e conectat la 
priză, așa este un creștin fără 
rugăciune. Atunci când curentul ajunge 
în el, luminează, are putere să 
încălzească. Tot așa și noi, când 
suntem conectați la El, ne schimbăm, 
primim putere și viziune.                
Dacă Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, 
petrecea ore întregi în prezența Tatălui, cu atât mai mult noi ar trebui să stăm în 
rugăciune. 
 Cum stai cu timpul de părtășie cu Domnul? Îi dai timpul tău cel mai productiv 
sau doar ce rămâne din zi? Un mare om al lui Dumnezeu spunea că dacă nu stai cel 
puțin o oră pe zi în rugăciune, ești un creștin slab și cred că este adevărat. 
 Analizează-ți prioritățile și dacă vrei putere în viața ta, reorganizează-te!                   
Planifică-ți un timp pe care să-l petreci doar tu cu Domnul! Dacă dăm zeciuială din 
venitul nostru, de ce n-am da și din timpul nostru pe care-l primim tot de la El? Vrem 
minunile Domnului în mijlocul nostru? Atunci haideți să petrecem mai mult timp cu 
El, să ne dorim tot mai mult prezența Lui, lăsându-L  să lucreze cu putere prin noi.  
 Nu uita că sursa puterii Domnului Isus a fost rugăciunea! Doar prin rugăciune 
vom deveni oameni după inima lui Dumnezeu și vom vedea împlinindu-se Cuvântul 
Lui din Ioan 14:12: „Adevărat, adevărat vă spun, că cine crede în Mine, va face și el 
lucrările pe care le fac Eu, ba încă va face altele mai mari decât acestea, pentru că Eu 
mă duc la Tatăl, și orice veți cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie 
proslăvit prin Fiul.”  
 Să putem spune din toată inima că Domnul este sursa puterii noastre, tăria și 
moștenirea noastră, că în El aflăm plăcerea și desfătarea!  Luminița Marinescu 

”Cel ce a sădit urechea, s-ar putea să n-audă?...” (Psalmul 94:9) 
 

 P entru mulţi oameni, rugăciunea se limitează la nişte vorbe învăţate pe de 
rost. Dar a te ruga înseamnă a te adresa lui Dumnezeu ca un copil 

tatălui său. Pe pământ pot să se roage mii de oameni în acelaşi timp şi Dumnezeu 
nu pierde din vedere nici măcar un gând de-al lor. În diferiţi psalmi, avem scris: 
„Doamne, Tu mă cercetezi... şi mă cunoşti..., căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, 
şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul.“ (Psalmul 139:1-4), „Domnul priveşte din 
înălţimea cerurilor, şi vede pe toţi fiii oamenilor.“ (Psalmul 33:13). 
 A te ruga înseamnă a-I spune lui Dumnezeu toate nevoile şi necazurile, şi a 
avea siguranţa că El va răspunde potrivit înţelepciunii Sale. El ştie ce este bun 
pentru toți care se roagă. 
 Aşa cum Dumnezeu ne vorbeşte prin Cuvântul Său, Biblia, noi putem să-I 
vorbim prin rugăciune. Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. Mântuitorul este 
marele şi unicul Mijlocitor la Tatăl ceresc, prin care putem să adresăm rugăciunile. 
Cât de bucuroşi pot fi cei care Îl cunosc pe Mântuitor, fiindcă în El au găsit şi pe 
unicul Mijlocitor la Tatăl!  
        Sămânța bună, www.resursecrestine.ro 


