
 

  

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  

 ... roadele spirituale: cei care s-au botezat în luna octombrie în biserica 
Poarta Cerului. Fie ca ei să nu regrete niciodată cea mai importantă decizie din 
viața lor și să nu uite că Tatăl le va fi alături mereu, ghidându-i în drumul spre Cer. 
 

 ... întâlnirea de luna trecută a familiilor bisericii noastre. Domnul să 
binecuvânteze fiecare familie care a pus prioritară această părtășie, El să dea în 
continuare putere și inspirație grupului de organizare, astfel încât, tot mai multe 
familii să se alăture acestei lucrări, și împreună, să învățăm cât mai multe despre 
cum vrea Creatorul să fim în familie. 
 

 "Cântau mărind şi lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte: ‘Căci este bun, căci 
îndurarea Lui pentru Israel ţine în veac!’" (Ezra 3:11a) 

 

Să–I mulțumim Domnului 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 

Axând în xedere că este o pâine,  
noi, care svntem mvlţi, svntem  

vn trwp, căci toţi lvăm  
o parue  din aceeaşi pâine. 

1 Corinteni 10:17  
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„Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: ‘Tu eşti Fiul Meu 
preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea.’” 

(Marcu 1:11) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi dvpă lvcrwrile de svs!” (2017)  

Ce găsește Dumnezeu în tine?  

 În 
 urmă cu aproximativ 2000 de ani, Cineva s-a hotărât să lase Cerul 
pentru a lua păcatul lumii asupra Lui, deplin conștient că va trebui 

să înfrunte batjocuri, bătaie și chiar crucificarea în locul meu și al tău. 
 Biblia spune că Acela în care Dumnezeu își găsea TOATĂ plăcerea era 
Isus Cristos, Fiul Lui preaiubit. Tătăl Își găsea plăcerea în Fiul Său, deoarece 
Isus nu făcea nimic de la El. Chiar dacă era Fiu de Dumnezeu, a știut să Își 
trăiască viața potrivit cu ceea ce poruncea Tatăl. Unitatea aceasta dintre 
Dumnezeu și Fiul Său a fost posibilă datorită unei părtășii strânse, grație 
unor momente speciale petrecute într-o armonie perfectă. Ar fi posibil ca 
acest stil de viață dependent de Dumnezeu, cu o legătură permanentă cu 
divinitatea să lipsească din viața ta. Dar amintește-ți că pentru a-I fi plăcut 
Lui, se cere o părtășie cu El, un timp personal petrecut cu Domnul tău, în 
cămăruța ta. 
 Datorită faptului că Isus a luat asupra Lui toate păcatele omenirii și a 
plătit vina în locul tău cu propriul sânge, ție ți-a oferit un dar neprețuit și 
anume, onoarea de-a te numi fiu/fiică a Lui. În urma acestui privilegiu, 
rămâne o întrebare: cum privește Dumnezeu la fiul/fiica Lui astăzi? 
                 (continuare în pag. 3) 
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Un moment de lectură 

Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care               
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Duminică, 5 noiem. - Bianca Scoruş, Mihaela Ţărmure, Romică Florescu  
Luni, 6 noiem. - Anda Mureşan, Bianca Pielmuşi, Denisa Dume,  
  Ioan Prială, Samuel Brehuescu  
Marți, 7 noiem. - Elisei Grigoraş, Sebastian Sima  
Miercuri, 8 noiem. - Ana Maria Ghiriş, Alexandru Pusok, Irene Iudean  
Joi, 9 noiem. - Rebeca Ardelian  
Vineri, 10 noiem. - Dorin Glokner, Eunice Duma, Lucia Ionescu  
Sâmbătă, 11 noiem. - Ana Maria Bunea, Simion Popescu   
"Ferice de cel pe care-l alegi Tu şi pe care-l primeşti înaintea Ta, ca să locuiască în curţile Tale! Ne 

vom sătura de binecuvântarea Casei Tale, de sfinţenia Templului Tău.” (Psalmii 65:4) 

 C artea „Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai 
tânăr” are ca autor pe C. S. Lewis, renumitul teolog 

irlandez al secolului al XX-lea. Adept al creștinismului, profesor  
al Universității din Oxford și scriitor, a susținut numeroase 
conferințe și emisiuni radiofonice, în care, insuflat de Duhul Lui 
Dumnezeu, a abordat dintr-o perspectivă creștină, problemele 
societății contemporane. 
 Cartea este supranumită o satiră creștină, datorită 
personajelor principale alese de scriitor și anume: doi demoni. 
Astfel, într-o manieră umoristică, ne sunt prezentate 31 de 
scrisori trimise de către unchiul Sfredelin (diavolul bătrân), 
către nepotul său Amărel (diavolul tânăr, inocent, abia intrat pe 
porțile universității). Prin intermediul acestor scrisori, Sfredelin 
încearcă să-l învețe pe Amărel cum să-și ispitească pacientul, 
un tânăr londonez de clasă mijlocie, care trăiește în vreme de 
război și este recent convertit. De fapt, acest tip de personaj 
reprezintă o personificare a creștinului obișnuit. 
 Aceste scrisori ne ajută pe noi, cititorii, să fim conștienți de modalitățile prin 
care diavolul caută să ne ispitească sufletul. Totodată, cititorii pot să identifice 
pericolele căderii în păcat, pericole care nu sunt ușor sesizabile. C.S. Lewis încearcă să 
ne facă să înțelegem că, înainte de toate, planul diavolului este de a acționa pe tot 
parcursul obiceiurilor zilnice, provocând așa numitele ,,păcate mici”. Aceste păcate 
produc o distanță între om și Dumnezeu și câștigă teren spre ,,păcatele mari”, ca mai 
apoi, să urmeze despărțirea ireversibilă de Dumnezeu. 
 Mai mult de-atât, de-a lungul celor 31 de scrisori, C.S. Lewis ne avertizează asupra 
atitudinilor noastre, care pot fi o adevărată armă pentru demoni, cum ar fi: goana după 
nou, în care dispare nevoia, dar crește dorința; trăirea în trecut sau viitor, uitând 
prezentul. 
 Pentru mine, cartea aceasta reprezintă un ghid, care merită să fie recitit ori de câte 
ori avem ocazia. Printr-o manieră figurativă, cartea ne ajută să înțelegem prezența 
permanentă a ,,lumii spiritualeˮ și ne oferă soluții pentru a dobândi biruința în lupta pe 
care o ducem împotriva diavolului. Pentru că, până la urmă, ce este viața pământească, 
dacă nu o luptă continuă cu Amărel (diavolul)!?   Daria Paliuc -  www.partascuhristos.com 

 

C. S. Lewis - Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr 

RECENZIE 
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(continuare din prima pagină) 
 

 Cunoscând prețul cu 

care am fost salvați, rămâne 

datoria noastră să fim 

plăcuți Lui. De ce? Pentru 

că în Romani 5:8, Cuvântul 

Domnului spune: „Dar 

Dumnezeu Îşi arată 

dragostea faţă de noi prin 

faptul că, pe când eram noi 

încă păcătoşi, Hristos a 

murit pentru noi”. La fel 

cum în urmă cu 2000 de 

ani, Dumnezeu privea 

înspre pământ, să știi că și 

astăzi El privește înspre 

tine și vrea să Își găsească 

plăcere în viața ta. El Și-a 

dat Fiul în care își găsea 

toată plăcerea pentru a-Și 

găsi acum plăcere în tine. 
 

 NU pierde timpul, 

este prețios! Caută să ai o 

r e l a ț i e  s t r â n s ă  c u 

Dumnezeu și fii tu acela 

care să Îi oferi plăcere lui 

Dumnezeu. Fii tu acela 

despre care Dumnezeu să 

spună: „Tu esti fiul Meu 

preaiubit, în care Îmi 

găsesc plăcerea”. 
 

  Cosmin Rîșcanu -        
           www.partascuhristos.com 

 
Nu Ţi-am cerut vreodată 

 

Nu Ţi-am cerut vreodată, Isuse, avuţie, 

nici n-am râvnit ‘nălţare în ochii-acestui veac, 

nu foame după aur, nici sete, mi-a fost mie, 

ci numai de iubire, eu m-am simţit sărac. 

 

N-am însetat de slava lumească niciodată, 

nici Ţi-am adus ofrande pentru câștig lumesc 

- dar ca un strop, Isuse, de dragoste curată, 

nimic n-a fost pe lume mai tare să-mi doresc. 

 

Pe-acest strop de iubire, am dat cât nu pot spune 

și-aș fi mai dat cât aur aș fi putut avea, 

când i-am cuprins lumina, am stat ca-n rugăciune 

și m-am ‘nălţat spre ceruri când m-am plecat  

           spre ea. 

 

Nimic nu-Ţi cer nici astăzi, Isuse-al meu, niciunde, 

ci numai stropul dulce pe care l-am gustat, 

să mi-l prefaci izvorul cu nesfârșite unde, 

din care să beau veșnic răpit și-ngenuncheat. 
 

                  Traian Dorz 

 


