
 

  

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  
 

  

 ... biserica Poarta Cerului, care, mâine, va aniversa 12 ani de existență. Fie ca 
Domnul să reverse în continuare belșug de har peste biserica noastră, să însoțească și să 
binecuvânteze conducerea ei, membrii și pe toți cei implicați în cadrul ei, să ne dea putere, să 
ne unească și mai mult, să putem, de asemenea, să-L mărturisim și celor care încă nu-L cunosc 
și împreună să mergem mai departe în drumul spre Cer, apropiindu-ne tot mai mult de Hristos, 
și neuitând să-I și mulțumim pentru tot ceea ce a făcut pentru noi prin intermediul acestei 
biserici! 

 ... Radio Vocea Evangheliei. Dumnezeu să binecuvânteze acest instrument minunat prin 
care mulți oameni au fost schimbați, mângâiați și ajutați și fie ca tot El să-i binecuvânteze și  
să-i ajute pe toți cei care sunt implicați în această lucrare, să continue să o facă cu aceeași 
dăruire și pasiune pentru El și pentru oameni. 

 "... până la bătrâneţea voastră Eu voi fi Acelaşi, până la cărunteţele voastre vă voi sprijini.      
V-am purtat şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijin şi să vă mântuiesc." (Isaia 46:4) 

 

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 
VINERI:   18-20 Seara liceenilor 
 

„Stăruiţi în  

rugăciune,  
vegheaţi în ea 
cu mulţumiri.” 

 

Coloseni 4:2  
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„... Ana a răspuns: „Nu, domnul meu, eu sunt o 
femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici 

vin, nici băutură ameţitoare, ci îmi vărsam sufletul 
înaintea Domnului.” (1 Samuel 1:15) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Rugăciunea Anei 

 R ugăciunea Anei a schimbat istoria. Perseverența ei în   
rugăciune a schimbat circumstanțele și prin urmare, 

întregul curs al vieții sale. Dacă nu ar fi perseverat în rugăciune, 
Samuel, un om al lui Dumnezeu, nu s-ar fi născut – sau cel puțin, nu 
ar fi fost fiul ei.                      
 Prin urmare, Dumnezeu ne cere să perseverăm în căutarea Lui și 
a voii Sale pentru viața noastră. Pe măsură ce ne deschidem sufletul 
în fața Lui, sentimentele noastre vor fi așternute într-un mod autentic 
înaintea Lui. De asemenea, cu cât inima noastră este adusă în cel 
mai sincer mod înaintea Lui, cu atât motivațiile cererilor noastre vor 
fi mai curate.                                        
 Este important să ne rugăm în acord cu voia și cu planul Său 
pentru viața noastră. Trebuie să ne ,,dezgolimˮ gândurile, să ne 
aruncăm cu sinceritate înaintea Lui toate cererile și emoțiile noastre, 
chiar și cele mai nesemnificative dorințe, dar totodată și cele mai 
îndrăznețe!           (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, 10 dec. - Seraya Velescu, Adriana Voica, Damaris Boartăş 
   Marius Marchiş, Ruben Muntean  
Luni, 11 dec. - Avraam Mureşan, Ioana Prială, Ion Giuchici, Ruth Bădău  
Marți, 12 dec. - Vinicius Velescu, David Dedan, 
    Elena Ţifrea, Giorgian Gheorghe  
Miercuri, 6 dec. - Lavinia Bădău, Luminiţa Marinescu, 
     Sara Ursu, Veronica Vaida  
Joi, 7 dec. - Ruthmari Manofu, Voicu Codrea  
Vineri, 8 dec. - Daniela Duma  
Sâmbătă, 9 dec.- Adriana Şandor, Camelia Capota, Claudia Gruia 
      Corneliu Matei, Isabela Papană  
  

"Binecuvântează, suflete, pe Domnul şi tot ce este în mine să binecuvânteze                           
Numele Lui cel sfânt!" (Psalmii 103:1) 

(continuare din prima pagină) 
 

 Sunt multe dorințe puse în inimile noastre de când ne-am născut,  
multe planuri care trebuie să fie aduse înaintea Lui pentru a putea vedea 
dacă sunt din partea Lui. Atât de multe dorințe, care poate zac în noi, 
rămân pentru totdeauna într-un cufăr de vise. Oh, atât de multe! Dar ce 
putem să facem? Cele mai multe vise rămân în cutia viselor pe veci, pentru 
că nu vorbim cu Dumnezeu despre ele! 
 Dacă îndrăznim să ducem această cutie înaintea Lui, în dragostea Lui, 
ne va ajuta să vedem clar care sunt visele din partea Lui pentru noi. Și nu 
numai! Ci Tatăl nostru ne va da direcție, ne va deschide uși și drumuri 
pentru a păși și a le împlini! Vom lucra împreună cu El la împlinirea 
destinului nostru, iar favoarea Lui și multele binecuvântări ne vor călăuzi 
pe drum! Dacă vom căuta fața Lui mereu, El ne va îndrepta pas cu pas spre 
împlinirea lor, indiferent de obstacolele care apar. Deschizându-ne inima 
înaintea Lui, vom putea păși în planul Lui și vom cunoaște mai mult inima 

Lui pentru noi!                         
 Te confrunți cu îndoieli cu 
privire la chemarea ta? Cunoști 
oare dorințele Lui pentru tine? 
Tatăl e dornic să își reveleze voia 
Lui în viața ta. El te așteaptă să îi 
împărtășești ideile, aspirațiile! Nu 
uita, El își dorește să trăiești viața 
la care ai fost chemat – la un nivel 
înalt!    Lidia-Gabriela Andrei  

  -  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 trebuie să conțină un cadou? 

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

 rechizite: pix, caiet, liniar, creion etc. 
 îmbrăcăminte: 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 trebui să lipești o etichetă 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 


