
 

  

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  

  

 ... micuții: Ana Estera Rus, Mark-Alex Păduraru, Eduard-Manuel Asoltanei,   

Eric-Matei Morariu și Ruben Matei Rățoi, care au fost aduși la binecuvântare în luna 

noiembrie. Domnul să îi protejeze de orice rău și, totodată, să îi ajute pe părinți să-i crească 

pentru El, cu înțelepciune, dragoste și multă răbdare. 

 ... conferința de familii cu tema “Nu e bine ca omul sa fie singur!”, care a avut loc 

luna trecută în biserica noastră. Domnul să-l binecuvânteze pe fr. pastor Iosif Berce, care a 

avut un mesaj ziditor pentru toate familiile prezente, departamentul de familii al bisericii şi pe 

toți cei care s-au implicat în acest eveniment, unde s-a simțit din plin prezența Celui 

Preaînalt. 
 

"Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, 
tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă 

însufleţească." (Filipeni 4:8) 

 

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 

VINERI:   18-20 Seara liceenilor 

„Căutaţi pe Domnul câtă vreme se 
poate găsi; chemaţi-L câtă vreme  

este aproape.”  
 

Isaia 55:6 
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„Căci El zice și se face; poruncește, și ce     
poruncește ia ființă.” (Psalmii 33:9) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Credinţa - pasul spre nevăzut 

 În  timpul unui moment devoțional, în care meditam la problemele mele și la cele 

cu care se confruntă Biserica lui Dumnezeu, am ajuns la o concluzie: ne 

numim credincioși, dar de multe ori, nu înțelegem implicațiile acestui nume. 

 Poate ți s-a întâmplat și ție același lucru, să trăiești într-un mod superficial pentru 

statutul unui creștin; în anumite circumstanțe, să te gândeşti că poți face totul prin puterea 

și prin înțelepciunea ta, uitând un singur lucru: credința. Acum, vreau să-ți atrag atenția 

tocmai asupra acestui aspect. În Cuvântul lui Dumnezeu, în Evrei 11:6b, scrie astfel: 

„Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că-i răsplătește pe cei 

ce-L caută”. 

 Te-ai gândit vreodată la acest adevăr? Poate fugitiv, însă vreau să te determin să intri 

în profunzimea acestui pasaj. Gândește-te puțin! El te răsplătește, deoarece Îl cauți. Este 

extraordinar! Poate ai să-ți spui: ok, dar cum mă răsplătește? În primul rând, știm că toți 

cei care cred în El sunt salvați. Prin credința în El suntem iertați de orice greșeală, 

indiferent de ce ai făcut. El te iartă, iar ca să înțelegi bunătatea Lui, a pregătit un loc 

pentru tine alături de El, în Slavă. Poți vedea aceste lucruri? Mă refer pe plan spiritual, 

prin „ochii inimii”... 

 Am să-ți aduc un argument biblic pentru această afirmație. Evrei 11:1 spune: „Și 

credința este o încredere neclintită în lucrurile nădajduite, o puternică încredințare 

despre lucrurile care nu se văd”. Pe acest concept vreau să pui accentul în viața ta, pe 

credință.           (continuare în pag. 2) 
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Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care               
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Duminică, 3 dec. - Crăciunel Zlătaru, Debora Boartăş,                                    
 Elena Olteanu, Raul Gherasim  
Luni, 4 dec. - Natanael Ungur  
Marți, 5 dec. - Daniel Nedelcu, Giani Rândaşu, Mario Rândaşu,  
    Ştefan Bardac  
Miercuri, 6 decembrie - Adrian Puşcaşu, Daniel Popa,  
     David Gherasim, Mihaela Pantea  
Joi, 7 decembrie - Alma Hudema, Angela Rus, David Velciov,    
   Ionuţ Iakab  
Vineri, 8 decembrie - Daniela Duma  
Sâmbătă, 9 decembrie - Ciprian Motica, Damaris Stănilă, Sefora Negru, Traian Gagiu  
  

"Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele şi voi locui în                         

Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele." (Psalmii 23:6) 

(continuare din prima pagină) 
 

 Știu că trăim într-o societate care afirmă cu tărie: „ce-i în mână nu-i 
minciună” și totul trebuie demonstrat rațional, iar dacă nu se poate, nu este 
relevant. Dar pentru tine, nu trebuie să fie așa, dragul meu cititor, deoarece, noi, tu 
și cu mine, avem ceva mai puternic: avem credința, iar aceasta depăsește cu totul 
raționamentul omului.  
 Erau odată doi oameni înaintați în vârstă, Avraam şi Sara, care nu puteau să 
aibă copii. Dar Dumnezeu care este viu și care poate face mai mult decât am putea 
crede noi, le-a făcut o promisiune, anunțându-i că vor avea un copil. Și nu doar 
atât, lui Avraam i-a promis că va fi tatăl unei seminții foarte mari. Dacă aveau să 
se uite la cele anunțate, logic nu aveau cum să se întâmple, dar Avraam a ales să 
meargă la un nou nivel: a ales să-L creadă pe Dumnezeu și să vadă lucrurile care 
nu sunt ca și cum ar fi. Cred că aceasta este și chemarea noastră în calitate de 
credincioși: să vedem lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi. 

 Aceasta înseamnă credință: ,,să vezi 
dincolo de naturalˮ, crezând în ceea ce are 
Dumnezeu pregătit pentru tine. Poate ai să 
spui: „Lor le-a promis Dumnezeu, dar mie 
nu mi-a făcut nicio promisiune”. Vreau să-ți 
spun că te înșeli din acest punct de vedere. El 
ne-a dat promisiunile Sale în Scriptură. 
Indiferent de problema cu care te confrunți, 
vreau să stârnesc în tine o dorință de-a lua 
aceste promisiuni pentru viața ta, de a trăi cu 
un sentiment de împlinire anticipată, crezând 
pe deplin că tot ce a promis Dumnezeu se va 
împlini.  Beni Rusu - 
          www.partascuhristos.com 
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Campania „Dăruiește bucurie!” (Poarta Cerului, 2017) 

 — cadouri pentru copii “ShoeBox” —  

 F iecare familie din cartierul bisericii noastre trebuie să audă Vestea 

Bună de aceste sărbători. Ne dorim să chemăm copiii din cartier, 

împreună cu părinții lor, la evenimentul de Crăciun, special organizat pentru 

copii, din data de 22 decembrie 2017. La acest eveniment, copiii, împreună 

cu însoțitorii lor, vor participa la program, iar la final, vor primi un cadou din 

partea bisericii Poarta Cerului. 
 

Cum te poți implica în acest proiect? 

 rugăciune pentru cei din cartierul nostru. 

 cel puțin un cadou pentru un copil. 
 

Ce terbuie să conțină un cadou? 

 dulciuri: ciocolată, bomboane, jeleuri, toate respectând  termenul de 

valabilitate. 

 rechizite: pix, caiet, riglă, creion etc. 

 îmbrăcămite: mănuși, fular, căciulă, șosete, toate neuzate.  

 jucării: potrivite vârstei pentru care faceți cadoul.  

 felicitare personalizată: gânduri bune pentru copilul care va primi 

cadoul de la tine. 
 

Categoriile de vârstă: 3-6 ani, 6-9 ani, 10-14 ani / băieți-fete. (Pe 

cadou, va terbui să lipești o ectichetă care să specifice vârsta și sexul 

copilului, pentru care ai făcut cadoul.) 
 

Data limită pentru colectare: 21.12.2017 
 

Locul colectării cadourilor: Biserica Poarta Cerului, la garderobă. 
 

Când se pot depune 

cadourile? - în fiecare zi în 

care este program public.  
 

Pentru detalii, urmăriți 

pagina de facebook sau site-ul 

bisericii Poarta Cerului. 

 
 Prezbiter Alex Păduraru 


