
 

  

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  

 ... o motivație consecventă în lucrarea pe care o 
facem pentru Domnul. Fie ca noi să nu uităm niciodată 
Cui Îi slujim, să nu ne lăsăm atrași de ceea ce ne-ar putea 
distrage de la motivația inițială, aceea de a-L onora, iubi 
și sluji pe El și pe cei din jurul nostru. 

 ... acceptarea încercărilor din viața noastră. 
Dumnezeu să ne ajute să ne schimbăm atitudinea față de 
testele acestei vieți, să înțelegem că ele sunt parte din 
procesul transformării noastre și că fără ele, nu am putea 
niciodată să devenim asemenea Lui și nici nu am realiza 
câtă nevoie avem de Tatăl nostru. 

 "Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile 
noastre, căci ştim că necazul aduce răbdare, răbdarea 
aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce 

nădejdea." (Romani 5:3-4) 

Să ne rugăm pentru...  

Duminica viitoare, în cadrul 
serviciului divin de dimineață, 

va avea loc un botez nou-
testamental. 

  

De asemenea, duminica 
viitoare, în cadrul serviciului 
divin de seară, vom celebra 

Sărbătoarea Roadelor! 
 

Vă așteptăm pe toți să fiți alături 
de cei care vor încheia dimineața 

legământ cu Domnul în apa 
botezului, iar seara să ne închinăm 

Domnului cu mulțumirile noaste, 
pentru roadele Cerului și ale 

pământului! 

 
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 

Anunțuri 

Toate lucrurile lucrează împreună 

spre binele celor ce 

iubesc pe Dumnezeu. 

 

   

  Romani 8:28a 
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„Rămâneți în mine, și eu voi rămâne  

în voi.” (Ioan 15:4) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Fii consecvent în comportamentul tău bun!  

 S -ar prea putea ca din dorința de a face tot timpul ceva, să uiți 

motivația cu care trebuie să acționezi. Spiritualitatea ta dusă la      

extrem te-ar putea păcăli să crezi că ceea ce faci este perfect, pe când                  

realitatea să fie alta. De fapt, nu cred că ar putea fi o minciună mai mare a 

diavolului, ca aceea în care tu crezi că ești pe o cale bună, că tot ceea ce faci 

este pentru Hristos și, de fapt, realitatea să fie alta – ai alte motivații pentru 

slujirea ta și rătăcești, pierzându-ți ținta.  

 Consecvența în comportamentul tău bun nu o poți avea decât printr-o 

viață conectată neîntrerupt cu Tatăl. Echilibrul în orice aspect al vieții, nu 

îl poți dobândi, decât printr-o revărsare a înțelepciunii divine peste inima ta. 

Întotdeauna luptele se vor da la nivelul minții tale și poate dintr-un entuziasm 

greșit, pierzi direcția, însă dobândirea unei minți neinfectate, o poți regăsi la 

Cruce. Și de ce numai în acel loc? Deoarece numai acolo poți să simți 

adevărata compasiune, adevărata iubire și durere pentru sufletele pierdute.   

                                                          (continuare în pag. 3) 
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Uniţi în rugăciune, uniţi în slujire 

Duminică, 22 oct. 
Daniel Rus 
Isac Sabou  

Luni, 23 oct. 
David Boha 

Mihaela Aramă 
Nelea Pituţ 

Marţi, 24 oct. 
Agneta Petru 

Miercuri, 25 oct. 
Alin Puşcaşu 

Daniela Vinter 
Elisabeta Avram  

Joi, 26 oct. 
Ana Opriş  

Ruth Ciobanu 
Vineri, 27 oct. 
Alexandra Benga 
Alin Marinescu 
Emilia Dărăban 

Ioan Suciu  
Sâmbătă, 28 oct. 

Estera Bădău 
Ionuţ Loghin  

  
 "Dar voi, preaiubiţilor, 

zidiţi-vă sufleteşte pe 
credinţa voastră 

preasfântă, rugaţi-vă 
prin Duhul Sfânt,     

ţineţi-vă în dragostea lui 
Dumnezeu şi aşteptaţi 
îndurarea Domnului 
nostru Isus Hristos 

pentru viaţa veşnică."  
(Iuda 1:20-21) 

Urăm  
“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care              
îşi serbează                        

ziua de naştere                   
săptămâna viitoare: 

 Din marea familie a Domnului de la Poarta Cerului face parte 
şi sora Elena Luchescu, pe care astăzi dorim să o aducem înaintea 
bisericii ca să cerem binecuvântarea Domnului peste ea şi peste 
întreaga ei familie.  
 Sora Elena îşi aminteşte cu drag de ziua de 11 iulie a anului 
1965, zi în care a intrat în legământul căsătoriei alături de soţul 
Pavel, lângă care s-a bucurat de o căsnicie frumoasă timp de 32 de 
ani. În 29 decembrie 1997, în urma mai multor intervenţii 
chirurgicale care au dus la îmbolnăvirea inimii, soţul sorei Elena a 
murit. După decesul soţului, Dumnezeu i-a mângâiat inima prin cei 
doi copii: fiul Danu şi fiica Dana. Sora Elena mulţumeşte Tatălui 
Ceresc pentru binecuvântarea de a fi mama şi bunica celor care aduc 
bucurie în viaţa ei. De la fiul Danu, ea are trei nepoţi: Cristi, Marius 
şi Ana-Maria, iar de la fiica Dana, patru nepoţi: David, Daria, 
Alexandra şi Miriam.  
 Sora Elena a încheiat legământ cu Domnul în urmă cu 10 ani, 
în 27 mai 2007, şi de atunci caută să slujească Domnului cu toată 
fiinţa ei. Pentru că doreşte cu ardoare să ajungă în Împărăţia Sa, 
această soră caută să-L arate pe Hristos prin viaţa şi prin trăirea ei, 
chiar acum la bătrâneţe. Ea este mulţumitoare Domnului pentru harul 
de a se bucura de părtăşiile din biserica noastră care îi aduc atâta 
bucurie şi zidire sufletească. 
 Versetele din Scriptură mult îndrăgite şi rostite de sora Elena 
stau scrise în rugăciunea lui David din Psalmul 86:12-13 – “Te voi 
lăuda din toată inima mea, Doamne, Dumnezeul meu, şi voi preamări 
Numele Tău în veci! Căci mare este bunătatea Ta faţă de mine şi Tu 
îmi izbăveşti sufletul din adânca Locuinţă a morţilor.” 
 Sora Elena trăieşte din plin bucuria de a fi bunică şi mulţumeşte 
Domnului în mod special pentru sănătate şi pentru că poate să fie de 
ajutor nepoţilor. Ea este recunoscătoare Domnului pentru fiica ei 
Dana, prima persoană din familie, care a încheiat legământ cu 
Domnul când era doar o tânără domnişoară. Domnul a binecuvântat-o 

cu o căsnicie frumoasă alături de un soţ 
bun şi credincios, Lică Marcu, şi 
împreună cu acesta au fost şi sunt o 
binecuvântare şi o lumină pentru familie, 
în special pentru sora Elena, chiar dacă 
acum trăiesc şi slujesc în Londra.    
 Împreună cu toată biserica, dorim să 
aducem în rugăciune o dorinţă specifică, 
arzândă, din inima sorei Elena. Ea doreşte 
ca întreaga familie să fie mântuită de 
Domnul, ca fiul ei şi cei doi nepoţi să se 
apropie de Domnul şi să-L proclame ca 
Domn şi Stăpân peste vieţile lor. 
 Protecţia Domnului să rămână peste 
familia sorei Elena, Domnul să răspundă 
rugăciunilor ei, iar toţi cei dragi să guste 
din bucuria celor născuţi din Dumnezeu!  
        L. G.    

 

Sora ELENA LUCHESCU 
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              Despre suferință  MEDITAȚIE 

(continuare din prima pagină) 
 

 Când înțelegi aceste valori,  nu mai poți  să acționezi sub imboldul unei 

motivații greșite. Dorința de a impresiona prin munca ta, străduința de a fi pe placul 

unor persoane sau “cerșirea” aprecierilor nu vor mai reprezenta ținte ale trăirii 

tale.   

 Calvarul - locul sacrificiului din dragoste -  te va învăța cum să faci TOTUL 

dintr-o dragoste sfântă. Perseverează în desăvârșirea caracterului tău bun și nu uita 

să privești înspre Cruce și să te lași transformat de iubirea Lui imensă! 
                       Miriam Guia  

 "Un  om cuprins de suferinţe înălţă cugetul către Dumnezeu şi zise: 
 De ce sufăr atât, Doamne?! Atunci, auzi în cugetul său glasul lui 

Dumnezeu, zicându-i: 
 Tu suferi, ca să se poată desprinde sufletul tău din tina aceasta. Dacă n-ai 
suferi, ai iubi pământul şi ai putrezi şi tu. Şi Eu nu vreau aceasta! 
 Tu suferi, ca să deprinzi umilința. De n-ar fi aşa, te-ai mândri şi ai fi pierdut pe 
vecie. Şi Eu nu vreau să te pierd! 
 Tu suferi, ca să preţuieşti şi să practici milostenia. De n-ai suferi, n-ai 
cunoaşte-o şi ai trăi o viaţă zadarnică. Şi Eu vreau să duci o viaţă plină de roade 
bune! 
 Tu suferi, ca să-ţi întăreşti credința. Altfel, ai fi leneş şi înclinat spre ispite. Şi 
Eu vreau să priveghezi, ca să nu te pierd! 
 Tu suferi, ca să te contopeşti cu Fiul Meu, care este Mântuitorul tău, pe care  
L-am trimis în lume, pentru mântuirea tuturor celor care-i vor păzi poruncile. 
 Aşa a grăit Dumnezeu în cugetul omului, iar omul care suferea, a zis: „Mă voi 
strădui, Doamne, să trec prin toate suferinţele mele împreună cu Tine.” 
 (Pr. Valeriu Dobrescu, ,,Istorioare moral-religioase’’, Editura Icona, Arad, 2016) 
 
 Trebuie să înțelegem că viața noastră constă din probleme. Ele nu dispar. 
Dacă crezi că problema ta va dispărea, da, ai dreptate, cu siguranță, se va găsi o 
soluție și pentru ea, dar în locul ei va apărea o altă problemă. Niciodată nu putem să 
scăpăm de toate problemele vieții. 
 Viața e compusă din durere, muncă, griji și suferințe. Trebuie să conștientizezi 
acest lucru și să-ți spui: „Voi învăța să trăiesc cu 
aceste probleme ale vieții ca și cu prietenii mei. Și 
dacă voi depăși dificultățile actuale, peste o lună, 
trei sau un an, mă voi confrunta cu o nouă 
provocare, și din nou, voi învăța înțelesul 
cuvintelor „răbdare”, „smerenie”, „maturitate 
duhovnicească” și „înțelepciune”. 
 Atitudinea mea față de viață va deveni mult 
mai înțeleaptă, căci prin suferință devenim mai 
înțelepți. Fiecare consideră că problema lui e cea 
mai gravă. Dar Dumnezeu ne spune: „Eu am venit 
în viața ta, nu pentru a te salva de greutăți, ci cu 
scopul de a-ți schimba atitudinea față de ele.”  
 

                www.cinderellad.blogspot.ro  


