
 

  

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 

 ... micuții Rut Ciurcanu, Caius Alexandru Țițaș 

și Iannis Pușcașu, care au fost aduși la binecuvântare 

luna trecută. Domnul să-Și reverse tot harul peste ei și 

să-i facă o bucurie pentru familie, biserică și societate. 
 

 ... întâlnirea familiilor din biserica noastră, care 

a avut loc la sfârșitul lunii februarie. Dumnezeu să fie 

slăvit pentru mesager, mesajul transmis, părtășia 

familiilor, invitați și fie ca El să-i răsplătească pe toți 

cei care s-au pus la dispoziția Lui pentru această 

întâlnire. 
 

"Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate 

lucrurile în Numele Domnului nostru Isus 

Hristos." (Efeseni 5:20) 

Să-I mulțumim Domnului  
pentru... 

 

 

Sâmbăta viitoare,         

10 martie 2018, de la 

ora 13, în biserica 

noastră va avea loc o 

conferință a surorilor, 

cu titlul „Feminitatea - 

comoară și povară”, iar 

invitată va fi  

dr. Ileana Radu. 

 
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 

Anunț 

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  

 
 

Ori de câte ori mâncaţi               

din pâinea aceasta şi beţi din  

paharul acesta, vestiţi moartea 

Domnului până va veni El. 

 

1 Corinteni 11:26 
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„Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri şi 
caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, 

răbdarea, blândeţea.” (1 Timotei 6:11) 

FUGI! 

 În 
 calitate de copil al Lui, fugi! Fugi de tot ce te-ar putea dezechilibra de pe 

calea credinței! Nu sta în spații toxice, în murdăria acestei lumi, în 

întuneric și în obscuritatea forțelor vrăjmașului! Tu ești puternic, ai fost înzestrat cu 

o forță supranaturală, care te poate apăra de orice tentativă din partea lumii! 

 Tu ești un om al lui Dumnezeu și de aceea, nu-ți poți permite să te lași amăgit 

de vreun păcat. Tu trebuie să practici dreptatea în fiecare domeniu al vieții tale, să 

faci fiecare lucru dintr-o dragoste reală, cu multă răbdare și blândețe. Trebuie să se 

vadă în tine modelul comportamentului creștin. Nu coborî niciodată standardele, ci 

păstrează-ți echilibrul pe “bârna” acestei vieți! Cel care te va ajuta să ajungi cu 

bine la destinație este Supremul Dumnezeu, care îți urmărește fiecare pas, te 

încurajează și te avertizează de posibilele pericole. Deși ești tânăr și viața lumească 

stă să-ți ,,vândă” produse de tot felul, tu apără-ți credința, fii puternic și cere ajutor 

de la Tatăl tău! 

 Nu uita că un fiu și o fiică de Rege nu își permit să trăiască oricum; ei se 

deosebesc de lumea aceasta precum licuricii în întuneric. Așa ești tu: un copil de 

Dumnezeu, o luminiță în bezna lumii, un licurici care se zbate să nu fie prins în 

capcană! Ești un om al lui Dumnezeu… de aceea, FUGI de tot ceea ce ar putea 

vătăma sufletul tău!  Miriam Guia — www.partascuhristos.com     



 

  

www.poartacerului.ro 

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

Duminică, 4 martie  - Claudia Mureşan  
Luni, 5 martie  - Levi Silaghi, Mărioara Bădoi, Raveca Silaghi  
Marți, 6 martie -  Alexandra Bunea, Ligia Criste,  
 Luciana Moisa-Luca, Melisa Chifan, Raul Damean  
Miercuri, 7 martie - Andreea Meici, David Trăuşan, Julia Opriş,  
 Natanael Gherasim, Sara Aghajani, Tania Condre  
Joi, 8 martie - Andrei Guler, Daniel Ardelean, Emanuil Prichici  
Vineri, 9 martie - Cristian Sâmbotean, Daniel Semerean, Noemi Martinconi  
Sâmbătă, 10 martie - David Benga, Dorin Iorgoni, Tabita Marcu, Eusebiu Stănilă 
 

 "Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!" (Ps. 34:8) 

Uniți în rugăciune pentru departamentele de slujire 

Departamentul de Surori 

În 
 mijlocul frământărilor cotidiene, aflate zi de zi în luptă pe mai multe fronturi (creştere 
spirituală, familie, slujire, societate), surorile din biserica noastră caută să devină femei 
după inima lui Dumnezeu. Ele doresc să împletească rutina de zi cu zi cu implicarea 

activă, acţionând în dragoste, fiecare în aria ei de influenţă, printr-o slujire sinceră, închinată 
Domnului. 
 Astăzi, aducem înaintea Domnului departamentul de surori şi cerem ca binecuvântarea 
Domnului să rămână peste surorile slujitoare din biserica noastră şi totodată, Îi cerem să le întărească 
în lucrările la care au fost chemate! 
 Femeile bisericii Poarta Cerului caută să fie membre active ale Trupului lui Cristos, aşa cum 
ne învaţă Cuvântul Domnului în 1 Corinteni 12:27 – “Voi sunteţi trupul lui Hristos şi fiecare, în 
parte, mădularele lui.” Astfel, multe surori aleg să facă voia Domnului şi să fie plăcute Lui, printr-o 
slujire plină de devotament faţă de Dumnezeu şi de dragoste faţă de semeni. Lucrarea cu femeile îşi 
propune glorificarea lui Dumnezeu prin motivarea, echiparea şi implicarea surorilor în diferitele 
aspecte ale slujirii, cu scopul lărgirii Împărăţiei lui Dumnezeu.  
 Din dorinţa de a petrece un timp binecuvântat de părtăşie, atât unele cu altele, cât şi în 
Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune, departamentul surorilor organizează în fiecare an câteva 
întâlniri pe teme, nevoi şi învăţături specifice femeilor creştine. La aceste întâlniri, sunt invitate 
toate surorile, prietenele şi invitatele acestora; coordonatoarea acestei ramuri a lucrării cu femeile 
este sora Lucia Alăzăroae.  
 O altă ramură importantă a activităţii departamentului de surori este lucrarea cu văduvele şi 
femeile singure, coordonatoarea acesteia fiind sora Emilia Câmpan. Prin întâlnirile lor, aceste 
surori caută să crească în cunoaşterea Domnului prin studierea Scripturii şi doresc să fie un sprijin 
unele pentru altele.  
 O unealtă deosebită de a sluji este rugăciunea! Un grup de surori a înţeles importanţa slujirii în 
acest mod astfel că, zilnic, ele se încurajează din Cuvântul Domnului, luptă împreună în bătăliile 
spirituale, prin post şi rugăciune, mijlocind pentru diferite cauze. 
 Surorile slujitoare împletesc rugăciunea cu acţiunea, astfel că o altă activitate importantă a 
acestui departament este lucrarea de ajutorare a celor bolnavi sau nevoiaşi. Coordonatoarea 
proiectelor sociale este sora Marinela Ştefănescu, care ne-a mărturisit: „Multe dintre surorile 
noastre au înteles urgenţa propovăduirii adevărului lui Hristos prin viaţa proprie, slujind activ în 
spitale, în biserică, dăruind din banii lor sau pur şi simplu, dăruind compasiune, dragoste, un 
zâmbet cald sau înălţând rugăciuni pentru cei aflaţi în diferite nevoi și suferinţe.” 
 Surorile slujitoare cer Domnului unitate, dragoste, pace în familiile lor, în biserică, în oraşul 
nostru şi în întreaga ţară. Să ne rugăm ca Domnul să întărească fiecare soră care dedică timp şi 
diferite resurse pentru lucrarea Lui, iar slujirea fiecăreia în familie, în biserică şi în societate să fie 
spre slava şi gloria Domnului, sub călăuzirea Duhului Sfânt!  L. G.  
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Un moment de lectură 

 N u există biografie mai răstălmăcită 
decât cea a lui Isus. Din primul secol și 

până în prezent, în moduri și intensități diferite, 
persoana și activitatea lui Hristos a fost atinsă de 
tot felul de răutăți. Unele inocente, clădite pe o 
pură necunoaștere, altele vinovate, forjate în 
culisele ereziei milenare. Isus devine astfel (și va 
rămâne așa) personajul cel mai controversat al 
tuturor timpurilor, figura spre care privesc toți, din 
toate direcțiile și asupra căreia se proiectează cele 
mai diferite rezoluții. 
 În cartea sa, Calomnierea lui Isus             
(Oradea: Societatea Biblică din România, 2012), 
Erwin Lutzer identifică șase minciuni pe care le 
spune lumea despre Omul care a afirmat că este 
Dumnezeu. Pastor principal al Bisericii Moody din 
Chicago, autor de succes și conferențiar îndrăgit, 
Lutzer este cunoscut publicului evanghelic din 
România. Indiferent de subiectul abordat, simți că autorul îți e aproape, precum un 
frate mai mare, candid și priceput. 
 Lucrarea aceasta se înscrie pe aceeași linie. Cele șase minciuni rescriu, într-un fel, 
principalele erezii cristologice care au bântuit istoria creștinismului: (1) A fost găsit 
mormântul familiei lui Isus; (2) Isus nu a fost răstignit; (3) Iuda I-a făcut o favoare lui 
Isus; (4) Isus a fost doar un om; (5) Isus a avut un secret întunecat și (6) Isus este doar 
una dintre căi. 
 Pe măsură ce omul se civilizează și se simte tot mai stăpân pe el însuși și pe 
univers, relația lui cu Hristos devine tot mai problematică. Omul a fost mereu gata să 
creadă o fantezie, decât să sondeze cu onestitate validitatea unui adevăr textual. 
Canonicitatea cărților Noului Testament a fost străpunsă cu săgețile incandescente ale 
scepticismului. Ezoterismul a părut întotdeauna mai atrăgător decât stabilitatea 
conferită de Biserica lui Hristos, singura instituție divino-umană, în care visul lui 
Dumnezeu pentru oameni devine realitate. 
 În fața unor asemenea provocări, fiecare creștin trebuie să fie un mic apologet, 
având convingeri puternice și de argumente solide. Această carte furnizează un 
asemenea material; într-un stil accesibil, autorul demontează, rând pe rând, izvodirile 
minții și cutezanța adversarilor. Falsul este identificat cu precizie, iar adevărul este 
restaurat cu eleganță și onestitate. Citind-o, ai dulcea stare de siguranță la care toți 
râvim. Arheologia și istoria sunt puse la lucru, alături de textul biblic, iar măiestria cu 
care acestea sunt combinate uimește până la detaliu. 
 Aceată carte este un alt mod de-a te apropia de Isus, de a-L înțelege și de a-I 
apăra imaginea. Dacă El este Adevărul și dacă noi suntem chemați să trăim în adevăr, 
atunci proclamarea Lui nu este decât urmarea firească a acestui fapt. Să o facem în fața 
calomniatorilor, oricare ar fi aceștia!  www.coramdeo.ro  

Calomnierea lui Isus - Erwin Lutzer 


