
 

  

 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 

 ... înțelepciune. Fie ca Domnul să ne ajute să avem mereu o 
atitudine plină de înțelepciune și să acționăm în conformitate cu ea. 
 

 ... pace sufletească. Domnul să ne umple sufletele de pacea Lui, o 
pace care nu poate fi înlocuită cu nimic! 
 
 

"Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi 

gândurile în Hristos Isus." (Filipeni 4:7) 

  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  

Domnul a zis: 

„Iată un loc lângă Mine;  

vei sta pe stâncă.” 
 

Exodul 33:21 
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„El este Stânca; lucrările Lui sunt desăvârşite, căci toate căile 
Lui sunt drepte; El este un Dumnezeu credincios şi fără 
nedreptate, El este drept şi curat.” (Deuteronom 32:4) 

El este Stânca! 
 H aideți să facem un exercițiu de imaginație și să ne gândim la un munte, 

indiferent care ar fi acesta. Prin acestă imagine a muntelui, să privim 
la una dintre cele mai fascinante caracteristici ale lui Dumnezeu – statornicia! 
 După cum un munte este de neclintit, tot așa este și Dumnezeu! El este 
precum o stâncă, nu-L poți clinti; ceea ce a spus, așa va rămâne. Ca să ne 
familiarizăm cu natura lui Dumnezeu, vom folosi câteva exemple ale 
promisiunilor Sale din Cuvânt! 
 Dacă El a spus că te iubește necondiționat, aceasta înseamnă că te iubește, 
pentru că așa este natura Lui, nu pentru ceea ce faci. Deci, indiferent de ceea ce 
faci, El te iubește și nu poți schimba asta. 1 Ioan 4:16 spune: ,,Și noi am cunoscut 
și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este 
dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, și Dumnezeu rămâne 
în el.ˮ. 
 Dacă El a promis că nu te părăsește, înseamnă că El este alături de tine în 
toate zilele vieții tale. Când ai greșit, El nu te părăsește, din contră, El vrea să vii 
în prezența Sa în acele momente. Chiar dacă nu simți prezența Lui și nu-L vezi 
lucrând, El este cu tine. În Matei 28:20 scrie: ,,Și învăţaţi-i să păzească tot ce       
v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. 
Amin.”           (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, 25 martie - Lucas Muntean, Mihai Anton, Roxana Buzatu  
Luni, 26 martie  - Bianca Cojanu, Marian Blăgniceanu Cămui, Emanuela Bela, 
   Ramona Guia, Rebeca Florescu  
Marți, 27 martie -  Ines Iudean, Naomi Bogdan, Titus Talfeş  
Miercuri, 28 martie - Amalia Ciobanu, Aurel Toader  
Joi, 29 martie - Alina Hudema, Elena Rus 
Vineri, 30 martie - Daniela Gruia, Andrei Cazacu, Ruben Bogdan,  
    Estera Buzea, Filip Negru, Tabita Nicolaescu  
Sâmbătă, 31 martie - Lucia Alăzăroae, Ovidiu Păduraru, Tabita Giuchici  
 

 "Lăudaţi pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărăşia oamenilor                 
fără prihană şi în adunare." (Psalmii 111:1) 

Uniți în rugăciune pentru departamentele de slujire 

Departamentul de Muzică - Grupul de Instrumentiști 
“Lăudaţi pe Domnul în Locaşul Lui cel sfânt, cu sunet de trâmbiţă, cu alăuta şi harpa,             

cu instrumente cu coarde şi cu flautul, cu chimvale zângănitoare. Tot ce are suflare, să laude pe 
Domnul. Lăudaţi pe Domnul!”  - Psalmul 150: 1-6 

 

C ântarea de laudă este un răspuns la dragostea lui Dumnezeu şi trebuie să Îl aibă în 
centru pe Domnul Isus şi jertfa Lui minunată, crucea. Biserica Poarta Cerului     

a fost și este binecuvântată de Dumnezeu cu oameni talentaţi şi dedicaţi slujirii, care iubesc 
cântarea de laudă şi slujesc Domnului prin muzică.  

Un rol important în departamentul de muzică al bisericii noastre îl are grupul de 
instrumentişti, aflat sub îndrumarea dirijorului Corneliu Meici. Acest grup este 
compus din tineri, care şi-au pus talentele în slujba Domnului, dornici şi motivaţi să-I 
cânte laude Lui, prin sunete de instrumente. Biserica noastră este binecuvântată prin 
slujirea grupului de instrumentişti încă din anul 2007, când grupul era format doar din 6-7 
persoane, în prezent numărând peste 20 de instrumentişti. Chiar dacă nu slujesc în 
fiecare duminică, o parte dintre ei fiind implicaţi în grupuri de misiune sau în grupuri de 
laudă şi închinare, biserica este zidită prin Duhul Sfânt şi înviorată ori de câte ori, prin 
instrumentele lor, răsună cântarea de laudă.  

Activitatea grupului de instrumentişti nu înseamnă doar ore de repetiţii şi slujire în 
biserica locală. Din dorinţa de a-L glorifica pe Dumnezeu şi de a fi o binecuvântare şi 
pentru alţii, ei cântă în cadrul diferitelor conferinţe la care sunt invitaţi, în diferite 
biserici din ţară, la înmormântări, iar în preajma Crăciunului duc Vestea Bună celor din 
oraşul nostru. De asemenea, din dorinţa de a avea părtăşie unii cu alţii, de a se cunoaşte 
mai bine şi de a studia mai mult, ei organizează diferite ieşiri în natură.  

Astăzi, dorim să-I mulţumim Domnului pentru toţi cei care slujesc în acest grup şi 
totodată, ne rugăm ca binecuvântarea Domnului să rămână peste ei, iar Duhul Lui să le 
însufleţească slujirea! Domnul să îi ajute să slujească cu bucurie şi responsabilitate, 
conştienţi de nevoia de a-și dedica talentele în slujba Domnului, ca daruri primite de la El 
şi pentru El. Să ne rugăm pentru unitate în grupul lor, pentru stabilitate, chiar dacă unii 
tineri slujitori vin, iar alţii pleacă, şi nu în ultimul rând, pentru fratele Corneliu Meici, ca 
Domnul să-l ajute să slujească cu multă pasiune în continuare şi să-i dea un ajutor de 
dirijor. 

Dumnezeu să fie onorat prin calitatea muzicii lor, iar activitatea lor muzicală din 
biserică să fie întotdeauna motivată de dorința de a-L glorifica pe Mântuitorul!  L. G.  
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Un moment de lectură RECENZIE 

(continuare din prima pagină) 
 
 Dacă El spune că îți iartă toate păcatele, înseamnă că El chiar face asta și nu doar că 
le iartă, ci le și uită, după cum scrie în 1 Ioan 1:9: ,,Dacă ne mărturisim păcatele, El este 
credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curăţească de orice nelegiuire.ˮ 
 Intenția acestui devoțional este să te determine să-L vezi pe El ca fiind o Stâncă -  orice 
ai face, nu-L poți clinti! Așa este Dumnezeu – 
El tot ce a promis, va face întocmai.  
 Știu că pentru majoritatea dintre noi 
promisiunile Lui par ceva normal, dar haideți 
să le credem și să le conștientizăm. Pentru a 
face asta, te provoc să-I mulțumești în fiecare 
zi, timp de o lună, pentru aceste trei promisiuni 
și să meditezi asupra lor și astfel, ele se vor 
sedimenta înăuntrul tău.   Beni Rusu -  
   www.partascuhristos.com 

Cu Dumnezeu în subterană - Richard Wurmbrand 

 A utorul cărții „Cu Dumnezeu 
în subterană”(Editura Stephanus, 

2007), Richard Wurmbrand, a fost 
pastorul luteran care s-a remarcat în 
timpul perioadei comuniste din 
România, datorită devotamentului și al 
pasiunii pentru Hristos. Deși, pentru o 
scurtă perioadă, a fost unul dintre 
admiratorii regimului politic, totuși 
fascinația pentru Dumnezeul creștinilor    
l-a condus înspre o viață predată în 
mâinile Lui. Credința fermă pe care o 
avea în Dumnezeu i-a dat curajul de a 
se opune cerințelor radicale impuse 
Bisericii. 
 Hotărârea aceasta a declanșat un 
conflict puternic între el și politica și 
filosofia comunistă. Astfel, Richard a 
avut parte de prigonire pentru credință, 
suferind de dragul lui Hristos. 
 Așadar, această carte reprezintă o 
călătorie în trecut, vorbind despre cei   
14 ani din spatele lumii publice și 
întreaga perioadă din închisoare.         
Pe tot parcursul cărții, autorul nu se 
sfiește să vorbească deschis despre 
toate atrocitățile petrecute în spatele 
gratiilor, ci îl lasă pe cititor să simtă 

durerea, chinul, 
dezamăgirea și 
agonia de multe 
ori. Totuși, 
cititorul va 
rămâne uimit 
de rezistența 
supranaturală a 
autorului, de 
minunatele 
experiențe și de 
ideile creative 
pentru păstrarea 
credinței 
nevătămate. 
 Cartea nu înșiră numai câteva 
fapte istorice, ci alege să prezinte 
frumosul renăscut din mijlocul 
suferinței. Vei descoperi și vei învăța 
multe principii despre viață, credință și 
despre frumusețea și bucuria regăsite 
dincolo de tortură – de fapt, vei face 
cunoștință cu un erou al credinței, cu o 
persoană pasionată de Dumnezeu.    
Este una dintre cărțile pe care merită să 
le citești!  
     Miriam Guia  -  

       www.partascuhristos.com  


