
 

  

 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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 ... familiile care s-au format în luna octombrie, cu binecuvântarea Domnului:  
Adina & Daniel Tănasă, Gabriela & Lucian Verona, Emanuela & Ruben Andruș, 
Amalia & Cosmin Mihalaș și Ștefania & Dorin Stoiculescu. Fie ca acest nou început 
din viața lor să fie unul plin de dragoste, înțelepciune, credincioșie și entuziasm; să fie 
tot timpul aproape de Domnul și atunci va fi ferice de ei. 
 
 ... micuții: Alice Duma, Eunice Bădoi, Oliver Samuel Stana, Thea-Marie Ursu, 
Sara-Flavia Bota și Stephanie Turcian, care au fost aduși pentru a primi binecuvântarea 
Tatălui. Fie ca El să-i păzească de orice rău, să le fie alături părinților în creșterea lor și 
să-i ajute să-L aleagă mereu. 
 
 ... un nou sezon de tineret. Domnul să-i binecuvânteze pe toți cei implicați în 
această lucrare, să poată să vestească tuturor tinerilor vestea bună a mântuirii, să fie un 
adevărat exemplu în acest sens și astfel, tot mai mulți să-și predea viețile Celui Preaînalt. 
 

"Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi 
mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl." (Coloseni 3:17) 

Să-I mulțumim Domnului pentru...  

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 

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  

 

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 

 Îmbrăcaţi-vă cu toată 

armătura lui Dumnezeu, ca să 

puteţi ţine piept împotriva 

uneltirilor diavolului.  

 

Efeseni 6:11 

ATENȚIE 
 

  

„Dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri                                                          
nu vă va ierta greșelile voastre.” (Marcu 11:26)  

IERTAREA 

 I 
ertarea înseamnă libertate. De ce? Pentru că atunci când ierți, dar și 

atunci când te simți iertat, ești liber. Liber să te bucuri, liber să 

trăiești și liber să experimentezi la un alt nivel iubirea lui 

Dumnezeu. Iertarea poate fi de mai multe feluri: iertarea pe care o dăruim 

noi celorlalți atunci când ne greșesc; iertarea pe care o primim noi atunci 

când le greșim celorlalți; iertarea acordată nouă înșine și iertarea pe care o 

primim de la Dumnezeu. În teorie, lucrurile sună destul de simplu, însă 

practica cere un efort emoțional, fizic și spiritual care nu este tocmai ușor.  

 Aș vrea să ne concentrăm puțin asupra iertării pe care ar trebui să o 

acordăm celor care ne greșesc. Există lucruri pe care le iertăm mai ușor și 

lucruri peste care ne este mai greu să trecem. Cum procedăm în astfel de 

situații? Biblia ne spune: „Dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în 

ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.” (Marcu 11:26). Citind acest verset, 

am realizat cât de important este să iert celor care îmi greșesc și mi-am dat 

seama că deși căutăm scuze de tot felul (”Cum să iert dacă nici măcar nu    

și-a cerut iertare?”), fără iertare vom rămâne încătușați în frustrări, 

neîmplinire și dezamăgire.        (continuare în pag. 3) 
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Duminică, 4 nov. 
Cristian Hegyi 
David Coldea 

Naomi Brehuescu 
Sergiu Melen  
Luni, 5 nov. 

Bianca Scoruş 
Mihaela Ţărmure 
Romică Florescu  

Marți, 6 nov. 
Bianca Pielmuşi 
Denisa Dume 
Ioan Priala  

Miercuri, 7 nov. 
Elisei Grigoraş 
Sebastian Sima  

Joi, 8 nov. 
Alexandru Pusok 

Irene Iudean  
Vineri, 9 nov. 

Rebeca Ardelian  
Sâmbătă, 10 nov. 

Eunice Duma  
 

"Aveţi grijă numai să 
păziţi şi să împliniţi 

poruncile şi legile pe 
care vi le-a dat Moise, 

robul Domnului: să 
iubiţi pe Domnul 

Dumnezeul vostru, să 
umblaţi în toate căile 

Lui, să ţineţi poruncile 
Lui, să vă alipiţi de El şi 

să-I slujiţi din toată 
inima voastră şi din tot 

sufletul vostru."  
(Iosua 22:5) 

Uniți în rugăciune pentru departamentele bisericii 

Departamentul de Muzică - GRUPUL DE LAUDĂ ȘI ÎNCHINARE  

“POARTA CERULUI” 
 

Motto:“Voi lăuda foarte mult cu gura mea pe Domnul, Îl voi mări în 
mijlocul mulţimii!” – Psalmul 109:30 

Urăm  
“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care     
îşi serbează                     

ziua de naştere                   
săptămâna viitoare: 

                
 

A stăzi mulţumim Domnului în mod special pentru grupul de 
laudă și închinare “Poarta Cerului”. Acest grup şi-a început 

activitatea în anul 2016, inițial fiind implicaţi doar câțiva dintre membrii 
actuali. De-a lungul timpului, grupul s-a extins, unii membri au plecat şi 
alţii au venit, ca prin ajutorul şi prin voia Domnului, să se ajungă la o 
formulă constantă și cu o slujire regulată. 

Lucrarea acestui grup de tineri dedicaţi, talentaţi şi pasionaţi de 
Dumnezeu şi de muzică, este o mare binecuvântare pentru biserica     
noastră, ei slujind în mod special la cântările în comun și la timpul de 
laudă și închinare. Liderul grupului este fratele Emil Cuc. 

"Pentru mine, slujirea prin cântare în grupul acesta şi în Biserica 
Poarta Cerului este o mare favoare şi un har nemeritat, primit din partea 
Domnului. Este o bucurie nespusă de a încânta inima lui Dumnezeu şi o 
onoare de a sluji acestei biserici! Mulţumim atât Domnului, cât şi      
conducerii bisericii pentru îngăduinţa şi încrederea pe care o au în noi 
pentru a face această slujire cât mai bine cu putinţă, spre Slava şi spre 
Gloria Domnului!", ne-a mărturisit Emil Cuc. 

"Pentru mine, lauda şi închinarea este mai mult decât cântece 
interpretate în biserică. Este o responsabilitate, o bucurie de a fi folosi-
toare Lui, o dorinţă de a-L înălţa pe Dumnezeu şi o expresie a dragostei 
în faţa Lui, Cel care ne dă mai mult decât merităm.", ne-a mărturisit  
Miriam Bărbătei. 

"Pentru mine, cântarea în acest grup se poate descrie în câteva 
cuvinte: slujire, închinare, bucurie, ajustare. În cadrul acestei echipe, am 
învățat să dezvolt plăcerea de a cânta pentru Domnul, am învățat că 
punctul cel mai înalt al închinării e să te desfătezi în Domnul,        
cântându-I. Domnul m-a învățat că El dă harul şi ceea ce m-a surprins 
deseori este modul în care El lucrează, cum cântări simple și vechi 
deschid  inimile împovărate, dezleagă guri închise și fac ca mâinile să se 
înalțe spre Creator. Asta doar Domnul o poate face prin Har.”, ne-a 
mărturisit Ionuţ Loghin. 

Ne rugăm Domnului pentru acest grup şi aducem înaintea Lui  
câteva dintre motivele lor specifice de rugăciune: „Unitate, armonie și 
dedicare trup, suflet și duh în slujirea Domnului și a Bisericii Lui. Avem 
nevoie de sprijin în rugăciune, pentru a fi roditori în lucrul încredințat 
nouă și pentru a fi o mângâiere și o binecuvântare pentru biserica în 
care slujim, cât și în afara zidurilor ei. Ne dorim ca mesajul cântărilor să 
aducă bucurie, schimbare și înnoire în fiecare inimă și o apropiere reală 
de Dumnezeu, iar prin cântare să aibă loc zidirea spirituală a credin-
cioșilor și creșterea lor în maturitate și în cunoașterea Domnului și   
Mântuitorului nostru Isus Cristos. Vrem ca întotdeauna să putem con-

duce biserica înspre o 
închinare prin cântare 
autentică. Dumnezeu 
să lase peste noi o 
ungere proaspătă de 
fiecare dată când 
cântăm, pentru a fi 
ceea ce e nevoie 
pentru biserica Lui!” 
 Domnul să re-
verse Har în         
continuare peste sluji-
rea acestui grup şi să 
le dea o inimă gata să 
cânte întotdeauna 
Dumnezeului nostru 
Viu şi Mare!  L. G. 
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(continuare din prima pagină) 
  
 Cred că, de fapt, în toată această 
ecuație, cel mai important aspect pe care 
trebuie să îl înțelegem este renunțarea la 
eul nostru. Cum? Vă propun un exercițiu 
accesibil, care pentru mine a funcționat: 
atunci când cineva vă greșește într-un 
mod anume și trebuie să îl iertați,   
gândiți-vă un moment la situațiile în 
care ați avut nevoie de iertarea lui 
Dumnezeu. Brusc, situația se schimbă și 
nu vă mai vedeți cel superior și 
dezamăgit, de voința căruia atârnă 
bucuria și libertatea celui care a greșit, 
ci mai degrabă la fel de păcătos și 
vulnerabil. Toți greșim, însă nu toți 
suntem dispuși să iertăm, or acest aspect 
este esențial vieții creștinului. De ce? 
Pentru că, dacă noi nu am fi fost iertați, 
nu am fi fost astăzi ceea ce suntem.  
 E momentul să decidem dacă vom 
trăi o viață plină de amărăciune și 
frustrare sau vom fi liberi și plini de 
bucurie. Oamenii ne vor dezamăgi, la fel 
și noi, dar să nu uităm ce ne-a învățat 
Dumnezeu: „Îngăduiți-vă unii pe alții, 
și dacă unul are pricină să se plângă de 
altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a 
iertat Hristos, așa iertați-vă și 
voi.” (Coloseni 3:13).  Sandi Coștoi  

 

  

Inimi tomnatice 
 
Vibrații de aer, vibrații de vânt, 

Se simt printre ramuri plângând, 

Pe aripi purtate de cânt 

Se scutură frunzele-n crâng, 
 
Se scutură ceru-nstelat 

Lumini presărându-mi pe cale, 

Se scutură noru-ncărcat 

De lacrimi cu ploi muzicale, 
 
Se scutură florile-n câmp 

Petale-nchinând la pământ, 

Se scutură grijile-n vânt 

Când viață primim prin Cuvânt, 
 
Se scutură frici din inimi tomnatice 

Curgând printre ramuri golaşe, 

Răsare şi soarele-n game cromatice 

Lumină aducând peste-oraşe, 
 
Se scutură lacrimi pe-obraz 

Şi curăță ochii şi fața, 

Se scutură-al mării talaz 

Şi pacea-mi redă dimineața, 
 
Se scutură toamna de ploi, 

De vânturi, de frig, de noroi, 

Se scutură inima-n noi 

Şi teama se scurge şiroi, 
 
Vibrații de cer, vibrații de cânt 

Se simt printre inimi râzând, 

Se-aud renăscând pe pământ 
Credințe în inimi arzând. 
 

(Lavinia Silvia Ciungan)  
 


