
 

  

 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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 ... cei care, azi, încheie legământ cu Domnul în apa botezului. El să le 
fie de acum încolo Păstor și Tată, ei să își pună pe deplin încrederea în El și 
să nu regrete niciodată această decizie importantă; mai mult, să-i ajute 
Dumnezeu, ca prin exemplul vieții noi pe care o vor începe azi datorită 
Harului Divin, să poată aduce și alți oameni la Hristos. 
 
 ... o inimă mulțumitoare. Fie ca Domnul să ne ajute să-I fim 
recunoscători pentru absolut toate lucrurile din viața noastră, fie ele bune sau 
rele; El știe cel mai bine nevoile noastre și chiar și atunci când pare că am 
pierdut ceva, e de fapt un viitor câștig, și fiindu-I mulțumitori, Îi aducem cea 
mai mare dovadă de dragoste. 
 

"Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!"  
(Psalmii 136:1) 

Să ne rugăm 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  

 
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 

 Încununezi anul cu 

bunătăţile Tale şi paşii 

Tăi varsă belşugul.  

 

Psalmii 65:11 

ATENȚIE 
 

  

„Orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl 
luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.” (Iacov 1:17) 

 În  această zi, ne-am hotărât să ne oprim și, privind de-a lungul anului 2018,       
să-L binecuvântăm pe Domnul și să nu uităm niciuna din binefacerile Lui. 

Scriptura ne îndeamnă să cultivăm o inimă mulțumitoare în orice circumstanță a vieții și 
să-I fim recunoscători lui Dumnezeu pentru toate lucrurile (Efeseni 5:2). 
 În primul rând, El a binecuvântat sufletele noastre în acest an aici, la Poarta 
Cerului, revărsând harul Său mântuitor peste noi; a ridicat poveri și a smuls oameni din 
bezna păcatului, i-a eliberat de patimi și le-a înnoit viețile. Am văzut Mâna protectoare 
a Domnului peste copiii bisericii; am văzut binecuvântarea Lui peste elevi și studenți 
prin rezultatele la învățătură; ne uităm apoi la familiile întemeiate și binecuvântate aici 
în acest an și la o mulțime de alte proiecte realizate, în care se vede clar amprenta 
binecuvântării Mâinii Lui. 
     Mulțumirea ne determină să ne bucurăm de toate lucrurile minunate pe care le-a 
creat Dumnezeu și ni le oferă cu multă generozitate. În roadele bogate ale holdelor, în 
parfumul florilor și susurul izvoarelor, în raza de soare și stropii de ploaie, în pâinea 
caldă de pe masă - în toate, e Chipul zâmbitor al Creatorului nostru, care zi de zi ne 
uimește cu bunătatea Lui. 
 Astăzi, avem un motiv în plus de mulțumire pentru rodul suferinței lui Hristos:           
Îi mulțumim pentru cei care sunt îmbrăcați în haine albe astăzi, dar și pentru toți cei 
care în acest an au încheiat un legământ cu Domnul, în apa botezului. E bucurie la 
Poarta Cerului și mare sărbătoare în cer pentru acest rod bogat!  
 Da, pentru „orice ni se dă bun și pentru orice dar desăvârșit care se coboară de 
sus, de la Tatăl luminilor”, ne plecăm cu adâncă reverență și rostim un mare 
MULȚUMESC FRUMOS!  Pastor asist. Eusebiu Stănilă       

Mulțumire 
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Duminică, 11 noiembrie 
Amos Guia 

Rebeca Hasna 
Simion Popescu  

 
Miercuri, 14 noiembrie 

Elena Varga 
Raluca Avram  

  
Joi, 15 noiembrie 

Rodica Mitulescu  
 

Vineri, 16 noiembrie 
Ştefan Rusu  

 
Sâmbătă, 17 noiembrie 

Daiana Dobriţa 
Elena Râşcu  

 
 

"Să ştiţi că Domnul este 
Dumnezeu! El ne-a făcut, 
ai Lui suntem: noi suntem 

poporul Lui şi turma 
păşunii Lui."        

(Psalmii 100:3) 

Urăm  
“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care     
îşi serbează                     

ziua de naştere                   
săptămâna viitoare: 

                

 Copilul meu,  
 

Tu ești un diamant așa de prețios, 
o piatră de safir 
primită-n dar de la Isus Cristos... 
 
Și El mi-a zis să te păzesc, 
să te iubesc, 
și pentru-o vreme să țin locul Lui:  
în întuneric eu să-ți fiu lumină,  
când bate vântul să te țin de mână, 
când cerul e-nnorat să-ți povestesc de soare 
și de iubirea Lui mântuitoare. 
 
M-am străduit să-I împlinesc voința,  
și dacă suntem azi, aici, 
nu mi-e zadarnică umblarea și credința!... 
de-acum ai învățat să-L vezi 
în flori, în soare și izvoare, 
dar și-n furtuni și-n val de mare... 
ai înțeles ce-nseamnă ca să crezi 
că El e Creatorul, Mântuitorul  
și cel mai bun Prieten. 
 
De astăzi te încredințez  
în brațu-I de Părinte: 
tu ești copilul Lui cum sunt și eu... 
prin ochii tăi, de azi, privește înainte 
și prinde mâna Lui de Dumnezeu! 
 
De azi nu mai răspund în locul tău 
dacă greșești cu vorba sau cu fapta! 
tu ești născut acum din nou 
și singur vei suporta  
pedeapsa sau răsplata... 
ești gata? 
 
Nu te-ngrozi, dar teme-te de El 
și ține-L strâns de mână! 
e singurul izvor care nu seacă niciodată,  
de pace, ajutor și dragoste curată! 

 
(Benoni Catană)  
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Gânduri de mulțumire și recunoștință 

 “Suntem mulţumitori Domnului pentru 
dragostea arătată faţă de noi, ca astăzi să 
putem trăi bucuria de a fi părinţii lui Aaron, 
răspunsul rugăciunilor noastre!”                 
– Daniel şi Patricia Stupar 

 
“Îi sunt mulțumitoare Domnului pentru 
purtarea Lui de grijă, pentru vindecare, 
pentru  răbdarea pe care o are cu mine şi 
pentru felul în care mă urmăreşte cu 
dragostea Lui.” – Damaris Loghin 

 
“Îi mulţumim Domnului pentru familia 
noastră şi pentru fiecare familie din 
biserică! Mulţumim pentru copiii care vor 
reprezenta biserica de mâine, mulţumim 
pentru vârstnicii care ne dau sfaturi demne 
de urmat! Mulţumim pentru pace, sănătate, 
binecuvântări cereşti şi pământeşti, 
mulţumim pentru dreptul de a ne numi fii ai 
Săi!” – Marius şi Amalia 
Curea 

 
“Îi mulțumesc Domnului Isus 
că mi-a ascultat rugăciunea, 
când aproape că îmi 
pierdusem speranța. M-am 
rugat aproape 4 ani, ca 
Domnul să îmi dăruiască un 
frățior sau o surioară!”            
– Fabian Cioagă  

 
“Suntem recunoscători Domnului pentru 
bunătatea Lui arătată zi de zi în viața 
noastră. Vrem să-I mulțumim pentru toate 
experiențele trăite și mai vrem ca prin 
trăirea noastră să Îl onorăm pe El.”              
–  Teo şi Lucia Alăzăroae 

 
“Îi mulţumim Domnului pentru harul şi 
bunătatea Sa revărsate peste noi în acest 
an. Mulţumim surorilor care s-au implicat 
în slujirea celor aflaţi în nevoie, prin 
susţinerea în rugăciune şi la buna 
desfăşurare a conferinţelor care au avut loc 
în biserica noastră şi la Dezna.”                  
– Emilia Câmpan  

 
 “Vreau să mulţumesc Domnului, pentru că 
anul acesta ajung să văd ţara lui Israel. 
Nici nu mi-am închipuit  că  voi ajunge 
vreodată acolo, mai ales că toate 
cheltuielile avute anul acesta au fost mari. 
Dumnezeu mi-a dat această excursie în 
dar!” – Daniel Dancea  
 

“Îi mulțumim Domnului că ne-a scăpat cu 
bine din accidentul de mașină pe care l-am 
avut în această vară, în concediu. A intrat 
un tir în noi, mașina a fost distrusă și dacă 
nu ne păzea Domnul, puteam fi morți toți 
patru.” – Flavius şi Nicoleta Cioagă 

 
“Îi mulţumesc pentru bunătatea şi iubirea 
Lui veșnică!” – Daniel Şandor  

 
“Îi mulţumim Domnului că deşi am trecut și 
încă trecem prin perioade dificile amândoi 
(operaţii şi chimioterapie), El  a fost 
ajutorul nostru şi ne-a trecut biruitori. 
Mulţumim fraţilor slujitori şi întregii 
biserici pentru sprijinul oferit şi pentru 
rugăciunile înălţate, soţia fiind în 
continuare sub tratament. Slavă Domnului 
că El este în controlul vieţilor noastre!”      
– Sandu şi Maria Guler 

 
“Promisiunea Lui de a nu 
ne lăsa orfani şi singuri o 
găsim împlinită şi prin 
dreptul pe care l-am primit, 
de a ne numi copii ai Săi. Îi 
sunt mulţumitoare Domnului 
pentru marea noastră 
familie, Biserica lui Hristos 
şi pentru Biserica                
Sa de pretutindeni.”             

          – Marinela Ştefănescu  
 
“Suntem recunoscători Domnului pentru 
Iannis, cea mai mare binecuvântare primită 
până în prezent. De asemenea, Îi mulţumim 
pentru Duhul Sfânt care ne călăuzeşte  
umblarea pe acest  pământ.” – Ciprian şi 
Loredana Puşcaşu  

 
“Vreau să-I mulţumesc lui Dumnezeu că 
anul acesta, prin lucrarea cu familiile,      
ne-am apropiat mai mult unii de ceilalţi, ne-
am întărit reciproc şi am experimentat o 
atmosferă de părtăşie autentică.”                
– Mădălin Surugiu  

 
 “Avem convingerea şi mulţumirea că 
beneficiem de atenția deosebită a lui 
Dumnezeu și că-I aparținem. Dumnezeu știe 
întotdeauna ce-i bun pentru noi şi Îi 
mulţumim că ne putem baza pe promisiunile 
şi Harul Său (Filipeni 3:20-21).”                 
– Mircea şi Mărioara Pielmuşi     
        L. G. 

“Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, 
în Hristos Isus, cu privire la voi.” - 1 Tesaloniceni 5:18 


