
 

  

 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 

  

 ... toate surorile din biserica noastră. Fie ca Domnul să vegheze mereu 
asupra lor, să le dea pace, înțelepciune, bucurie și să nu uite nicicând că sunt 
iubite şi preţuite de El. 
 
 ... o inimă plină de Duhul Sfânt. Haideți să-L lasăm pe Duhul Sfânt     
să-Și facă lucrarea în noi, astfel ca roadele Lui să se vadă tot mai mult în viața 
noastră și să devenim o lumină pentru cei din jur. 
 

"Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga 
răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,                                               

blândeţea, înfrânarea poftelor." ( Galateni 5:22-23a) 

 

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 

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 

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  

Dezmierdările sunt înşelătoare  

şi frumuseţea este deşartă,  

dar femeia care 

se teme de Domnul  

va fi lăudată.  

 
Proverbele 31:30 
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„Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât 
mărgăritarele.” (Proverbele 31:10) 

Frumusețea de a fi femeie 
 D umnezeu a creat într-un mod așa de minunat femeile; nu cred că există femeie 

care să nu aibă o frumusețe a ei, ceva deosebit. Atât timp cât o femeie este 
conștientă de frumusețea pe care Dumnezeu a pus-o în ea și face tot ce poate să-și păstreze 
frumusețea aceasta, ea este ,,mai de preț decât mărgăritarele”, ne spune Biblia în 
Proverbe 31:10. Mărgăritarele sau perlele, știm că sunt prețioase și au valoare în ochii 
oamenilor. 
 Perla se formează în durere și trece printr-un proces lung, între doi și cinci ani. Tot 
așa, frumusețea unei femei, de multe ori, se păstrează cu durere și procesul durează toată 
viața. La fel se întâmplă și cu o parte din scoicile care au terminat formarea unei perle: în 
momentul în care oamenii scot perla din scoică, ea moare. 
 Calitățile pe care Dumnezeu dorește ca femeile să le aibă sunt menționate în  
Proverbe 31: de încredere, plină de bunătate, harnică, înțeleaptă, curată, temătoare de 
Dumnezeu. Secolul XXI are alte cerințe de la o femeie: în unele situații, frumusețea 
exterioară a unei femei este de ajuns, celelalte calități nu sunt necesare. Nu tot așa stau 
lucrurile în privința noastră ca femei creștine, care cunoaștem cerințele lui Dumnezeu 
pentru noi; acestea rămân valabile, chiar dacă au fost scrise în Biblie cu mii de ani în urmă.  
  Nu e ușor să fii originală într-o lume în care toţi copiază pe cei din jur în 
îmbrăcăminte și alte lucruri pentru înfrumusețarea femeii, deoarece ai toate șansele să fii 
considerată ,,înapoiată”. Noi trebuie să ne concentrăm atenția asupra a ceea ce 
vede frumos Dumnezeu în noi ca femei, nu în ceea ce văd oamenii.   (continuare în pag. 3) 
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Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care                  
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Duminică, 11 martie  - Adrian Criste, Ciprian Meseşan,Gheorghe Jita, Laura Macula  
Luni, 12 martie  - Alexandra Croitoru, Gavrilă Paşca, Teodor Laze  
Marți, 13 martie -  Andronic Ştreangă, Kevin Porumbel, Selia Alăzăroae,  
   Silvia Cârcu, Timotei Candreanu  
Miercuri, 14 martie - Ciprian Artugyan, Diana Graisinger  
Joi,  15 martie - Angela Sărăcuţi, Anişoara Busuioc,  
   Filip Dejeu, Maria Borcoi, Monica Răsăean  
Vineri 16 martie - David Gruia  
Sâmbătă, 17 martie - Bogdan Duma, Monica Criste  

 

„Domnul mi Se arată de departe: ‘Te iubesc cu o iubire veşnică, de aceea  
îţi păstrez bunătatea Mea!’” (Ieremia 31:3) 

Uniți în rugăciune pentru departamentele de slujire 

Departamentul de Studenți 

O  lucrare deosebit de importantă în biserica noastră este lucrarea cu studenţii, cei 
care mâine vor fi viitori ingineri, medici, profesori, politicieni. Ei sunt cei care 

vor influenţa societatea şi vor putea face o schimbare în bine, avându-L pe Isus ca model. 
De aceea, cu inimile îndreptate spre Dumnezeu, afirmând că toate lucrurile vin de la El, 
prin El şi sunt pentru El, motto-ul departamentului de studenţi este acesta: “Mai aproape 
de Cer, mai aproape de oameni şi mai de folos Împărăției!” 

Astăzi, dorim să-I mulţumim Domnului pentru grupul de studenţi care caută să 
crească şi să fie zidiţi în relaţia lor cu Dumnezeu, prin studiu biblic, citirea Scripturii, 
întâlnirile de rugăciune, întâlnirile săptămânale, tabere şi serviciile bisericii.  

Studenţii dedică timp, diferite resurse şi fac anumite sacrificii pentru a putea să fie 
prezenţi la întâlnirile lor speciale din fiecare miercuri seara. În cadrul acestor întâlniri, ei 
pot să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu, să socializeze, să se roage unii pentru alţii şi să 
caute răspunsuri biblice la problemele şi la provocările din viaţa de student. Acest 
departament este unul dinamic, pe lângă aceste întâlniri săptămânale, majoritatea 
studenţilor fiind implicaţi în diferite proiecte sociale organizate de-a lungul anului 
universitar. În acest sezon, grupul de studenţi a fost împărţit în mai multe echipe care se 
implică în diverse proiecte sociale şi de evanghelizare: sprijin pentru familii nevoiaşe, 
orfelinate, aziluri de bătrâni, evanghelizare pe stradă, misiune la bisericile de la sate etc. În 
felul acesta, toţi studenţii au şansa de a sluji în mod activ, fiind încurajaţi şi antrenaţi să 
împărtăşească Evanghelia într-un mod simplu şi uşor de înţeles, în scopul glorificării lui 
Dumnezeu prin lărgirea împărăţiei Lui. Pe lângă proiectele sociale şi de evanghelizare, cu 
echipele de studenţi se mai organizează şi întâlniri de studiu biblic (grupe mici). 
Coordonatorul întregului departament este fratele Gabi Serediuc. 

Mulţumim Domnului pentru toţi studenţii care s-au implicat şi se implică activ în 
această lucrare şi ne rugăm specific Domnului pentru dorinţa lor: “Studenții bisericii 
Poarta Cerului caută să devină acei oameni care să influenţeze generaţia actuală spre 
Cristos!” 

 Domnul să îi ţină tari şi neînfricaţi pe Cale, iar ca urmaşi ai lui Hristos, să îi ajute să 
ducă oriunde, oricând, în mediul universitar şi în societate, mireasma cunoștinței Lui!   

 

                      L. G.  
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(continuare din prima pagină) 
 

 Când calitățile frumoase pe care 

le dorește Dumnezeu de la noi vor fi 

în viața noastră, va fi imposibil ca 

oamenii să nu le vadă și atunci vom fi 

plăcute nu numai lui Dumnezeu, dar 

și oamenilor. 

 O femeie este cea care aduce 

frumosul în casa ei prin felul cum își 

aranjează casa, cum își educă copiii, 

cum transmite frumusețea de a fi 

femeie fiicelor ei. La locul de muncă, 
în biserică, în societate și în orice loc 

în care se află, face totul frumos în 

jur, pentru că acesta este scopul ei: să 

aducă frumosul în lume. 

 Avem atâtea exemple în Biblie 

de femei (Sara, Abigail, Rut, Naomi, 

Maria, Lois etc.) care au avut o 

frumusețe aparte și prin ceea ce au 

făcut, numele lor a rămas scris în 

Biblie. Noi le putem urma exemplul, 

nimeni nu ne împiedică, doar să 
vrem!  

 Fii o PERLĂ pentru Dumnezeu!  
 

     Rodica Pele  
- www.resursecrestine.ro - 

 

O, Doamne, ai milă... 
 

O, Doamne, ai milă de sufletul meu 

Şi iartă-mi greşita umblare, 

Zdrobeşte-mi în cioburi netrebnicul eu 

Şi-n mine de-a pururi rămâi Dumnezeu, 

Mereu mai frumos şi mai mare. 

 

Alungă-mi ruşinea şi gândul murdar 

Şi spală-mi întreaga fiinţă, 

Cu Duhul iubirii inundă-mă iar, 

Să-mi ard pentru Tine viaţa pe-altar 

În sfântă şi dreaptă credinţă. 

 

O, umple-mi simţirea mai mult, mai aprins 

Să nu Te mai las niciodată, 

Iar dorul de Tine mereu neînvins 

Să-mi fie pecetea şi focul nestins 

De-a pururi în inima-mi toată. 

 

Sădeşte în mine sfinţenia Ta – 

Podoabă preascumpă şi vie – 

Curată să-mi fie smerenia mea 

Şi-n min’ frumuseţea-Ţi cu aura sa 

Să fie oricând mărturie. 

 

Fă-mi viaţa aşa cum demult ai gândit 

Şi-n voia-Ţi plăcută şi dreaptă, 

Dă-mi har să trăiesc cum şi Tu ai trăit 

S-ajung prin credinţă la ţărmul dorit 

În viaţa de vis ce m-aşteaptă.  

(Paula D.) 


