
 

  

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  

        
       ... cei care, azi, vor încheia legământ cu Domnul în apa botezului. El 
să-i păstreze pe calea Lui toată viața lor, ei să-I caute tot timpul prezența, să 
semene tot mai mult cu El, fiind  lumină și bucurie pentru cei din jurul lor, iar 
noi să nu uităm să-i purtăm în permanență în rugăciune și să-i înconjurăm cu 
multă dragoste. 
 

       ... o inimă mulțumitoare. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să putem aprecia 
tot ceea ce am primit de la El, toți oamenii din viața noastră, să nu treacă 
nicio zi în care să nu venim cu mulțumire înaintea Lui și să nu uităm, de 
asemenea, să Îi fim recunoscători pentru toate circumstanțele vieții noastre, 
fiind pe deplin convinși că El ne iubește și e în control. 
 

"Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!" (Filipeni 4:4) 

 

Să ne rugăm pentru... 

 
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 

“Botezul este mărturia unui cuget curat  

înaintea lui Dumnezeu, prin învierea  

lui Isus Hristos.” 
 

1 Petru 3:21b 
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„Domnul a făcut mari lucruri pentru noi şi de 
aceea suntem plini de bucurie.” (Psalmii 126:3) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Plini de bucurie 

 S unt oameni în lumea aceasta care strigă la necaz sau la mânie. 
Scriptura ne vorbeşte în Psalmul 126 de o categorie de oameni care au 

strigat de bucurie şi au cântat de veselie. Motivul a fost că ,,Domnul a făcut 
mari lucruri pentru ei”. Motivul bucuriei lor este şi motivul bucuriei noastre 
astăzi. Avem un Hristos victorios, care a izbăvit din mâna vrăjmaşului pe 
prinşii noştri de război şi astăzi stau îmbrăcați în haine albe, strălucind de 
bucurie! 
 Măreția Lui s-a arătat şi în acest an la Poarta Cerului, prin faptul că 
Evanghelia Lui plină de putere a luminat pe cei care zăceau în bezna 
păcatului şi i-a adus la o viață nouă. 
 Avem motive să fim bucuroşi? Da! Cum să nu fim bucuroşi, când Domnul 
a dat răspuns la rugăciunile înălțate ani de zile cu multe lacrimi? Domnul 
face o sărbătoare a secerişului, a snopilor câştigați pentru Împărăția Lui. Da, 
pentru toate aceste roade ale Calvarului, Îi dăm toată gloria şi lauda lui Isus 
Hristos! 
 Ziua aceasta întreagă o închinăm Domnului plini de bucurie şi 
recunoştință, pentru că, şi în acest an, am fost purtați în carul Său de biruință. 
                               (continuare în pag. 3) 
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Duminică, 29 oct. 
Sonia Rogojină 
Luni, 30 oct. 

Claudia Sauciuc 
Sebastian Praţa  
Marţi, 31 oct. 

Petru Pap 
Miercuri, 1 nov. 

Adrian Stoica 
Laura Marchiş 
Lucas Nicorici 
Ovidiu Iudean 
Vineri, 3 nov. 
Paul Coldea  

Sâmbătă, 4 nov. 
Bogdan Petreuş 
Cristian Hegyi 
David Coldea 

Naomi Brehuescu 
Sergiu Melen  

  
"Cântaţi cu veselie 
lui Dumnezeu, care 
este tăria noastră! 
Înălţaţi strigăte de 

bucurie Dumnezeului                    
lui Iacov!" (Ps. 81:1) 

Urăm  
“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care              
îşi serbează                        

ziua de naştere                   
săptămâna 

viitoare: 

Motive elementare de mulțumire 
  Dacă te-ai trezit în această dimineaţă mai mult 
sănătos decât bolnav, ai mai multă binecuvântare decât 
milioane de persoane care nu vor apuca să trăiască 
săptămâna viitoare. 
 
  Dacă nu ai trăit pericolele unui război, singurătatea 
unei închisori, agonia torturării sau chinurile foamei, 
eşti înaintea celor 500 de milioane de oameni din lumea 
în care trăieşti. 
 
  Dacă poţi să intri în biserică fără teama că vei fi 
ameninţat, arestat, torturat sau omorât, eşti mai privilegiat 
decât 3 miliarde de persoane. 
 
  Dacă ai mâncare în frigider, haine cu ce să te 
îmbraci, un loc unde să dormi şi o casă unde să stai, 
eşti mai bogat decât 75% din populaţia pământului. 
 
  Dacă ai bani în bancă sau în portofel şi câteva 
monede în puşculiţă, eşti printre primele opt procente 

ale persoanelor 
din lume, care 
trăiesc bine. 
 

  Dacă 
părinţii tăi sunt 
încă în viaţă şi 
încă împreună, 
eşti într-adevăr 
o persoană 
rară. 
 

  Dacă poţi să citeşti acest articol, eşti de două ori 
binecuvântat: 
 1. pentru că cineva s-a gândit la tine. 
 2. pentru că nu te numeri printre cele 2 miliarde de 
persoane care nu ştiu să citească. 
   
Doamne, iartă-ne pentru cârtirile şi nemulţumirile noastre! 

              
           Călin Mocanu - www.revdunamis.blogspot.ro 

Gânduri... 
 

„Convertirea  înseamnă să treci cu voia ta de partea lui 
Dumnezeu.” (Otto Stockmayer) 

 
 

 

„Cea mai frumoasă mulțumire pentru darurile lui 
Dumnezeu constă în a le da mai departe.”     

(Michael von Faulhaber) 
 

 
 

„A fi creștin este cel mai mare privilegiu de care se poate 
bucura un om.” (Wilhelm Oehler) 
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(continuare din prima pagină) 
 

 

 Avem nespuse motive să -I 

m u l ț u mi m D o mn u l u i .  E l  a 

binecuvântat ogoarele României şi 

avem pâine pe mesele noastre. El ne-a 

binecuvântat cu pace: ne putem 

închina în linişte şi avem parte de o 

frumoasă părtăşie în familia bisericii 

Poarta Cerului. Ne-a păzit familiile în 

chip miraculos în timpul furtunii şi 

mulți dintre noi au experimentat 

protecția divină, văzând Mâna 

Domnului cum i-a păzit de nenorocire. 

 Veniți să ne oprim, să medităm la 

binefacerile Domnului şi să nu uităm 

niciuna din ele! Să ridicăm privirea în 

Sus şi să spunem cel mai mare: 

,,MULȚUMESC”. Să mai aşezăm o 

piatră de aducere aminte, spunând: 

,,Până aici Domnul ne-a ajutat!”. 

 Da, Poarta Cerului, ,,Domnul a 

făcut mari lucruri pentru noi şi de 

a c e e a  s u n t e m  p l i n i  d e 

bucurie” (Psalmii 126:3).   
 

          Pastor Eusebiu Stănilă 

 

 

A sosit clipa măreaţă! 
 

A sosit clipa măreaţă 
Când public mărturisesc 

Credinţa mea în Domnul Isus, 
Botezul azi împlinesc. 

 

Haine albe am pe mine, 
Sufletu-mi este curat, 

Am atâta bucurie, 
Spun la toţi că sunt salvat! 

 

Mărturisesc despre Isus, 
Închei cu El un legământ, 

Cu El vreau să fiu tot timpul, 
Până intru în mormânt. 

 

De când sunt cu El, mi-e bine, 
Fericit sunt şi-mplinit, 
Pace, bucurie sfântă, 
Doar la Isus am găsit. 

 

Nu am nicio frământare, 
Totul este-aşa uşor, 

Mulţumit sunt totdeauna 
Cu al meu Mântuitor. 

 

Spun la toţi că-mi este bine, 
Şi vă chem: "Veniţi la El, 

Nu mai amânaţi pe mâine, 
Azi veniţi la Sfântul Miel!" 

 

        Ica Drăgoi 


