
 

  

 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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 ... o relație tot mai profundă cu Domnul nostru. Fie ca fiecare zi să ne 
apropie tot mai mult de El, să profităm de toate ocaziile pentru a fi în părtășie 
cu Tatăl, să iubim citirea și aplicarea Cuvântului în viețile noastre și să ne 
iubim unii pe alții, așa cum ne-a iubit El. 
 
 ... o atitudine receptivă și mulțumitoare, în fața oricărei 
binecuvântări primite de la Dumnezeu. Să ne ajute Tatăl să putem 
recunoaște darurile Lui pentru noi, de orice natură ar fi ele, mici sau mari, 
venite la timpul cerut de noi sau la timpul hotărât de El și pentru toate să-I 
fim mulțumitori, fiindcă a promis că nu ne va lăsa și Iși va ține promisiunea, 
chiar dacă de cele mai multe ori, nu ne punem toată credința și nădejdea în El. 

 
"Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El Şi-a plecat 
urechea spre mine, de aceea-L voi chema toată viaţa mea."(Psalmii 116:1-2)  

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 

Aşa că cei ce  

se bizuiesc pe credinţă  
sunt binecuvântaţi  
împreună cu Avraam cel credincios. 
 
Galateni 3:6 

ATENȚIE 
 

  

„Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte şi El nu lasă să fie urmată                                   
de niciun necaz.” (Proverbe 10:22) 

 Cu  toții cunoaștem întâmplarea în care Iacov primește de la Isaac 
binecuvântarea pregătită pentru Esau, fratele său. Iacov nu a primit 

o binecuvântare oarecare, ci acea binecuvântare care i-a schimbat întreaga viață. 
Te-ai întrebat vreodată de ce oare i s-au întâmplat aceste lucruri lui Esau? 
 Nu ni se spune că faptele lui ar fi fost superficiale sau că nu ar fi fost demn 
de o viață binecuvântată, trăită sub revărsări de belșug și cu autoritate peste cei 
apropiați lui. Dimpotrivă, în momentul în care Isaac l-a trimis, Esau a acționat, 
căci își dorea binecuvântările. 
 Dacă privim însă mai îndeaproape în pasaj, ni se spune că Esau și-a 
nesocotit dreptul de întâi născut de bună voie. El era focusat pe ceea ce avea 
nevoie atunci - mâncare. „La ce îmi slujește dreptul acesta de întâi 
născut?” (Geneza 25:32) – cuvintele lui Esau denotă ignoranță. Când nu suntem 
atenți și vegheatori cu privire la viața noastră, ajungem ignoranți cu privire la 
ceea ce Dumnezeu ne-a dat. 
 Putem ajunge să pierdem din ochi valoarea acestor binecuvântări și riscăm 
chiar să le pierdem. Precum Iacov, atunci când urmărești să fii binecuvântat, 
când îți dorești acest lucru și ești dispus să faci pașii necesari, Dumnezeu te va 
binecuvânta, pentru a fi o binecuvântare pentru cei din jur!     (continuare în pag. 3) 

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

Duminică, 18 noiembrie - Cristian Tuică  
Luni, 19 noiembrie - Noemi Rusu, Selia Vornicu  
Marți, 20 noiembrie -  Eunice Prata, Marco Ban, Miriam Fofiu  
Miercuri, 21 noiembrie - Cătălin Conea, Daniela Filip,  
 David Mureşan, Rebeca Mureşan, Viorica Cotârlan  
Joi, 22 noiembrie -  Lavinia Benga, Mărioara Mezei  
Vineri, 23 noiembrie - Andrei Nicolaescu, Claudiu Tăplugă,  
 Nuria Avram, Oliver Carcea 
Sâmbătă, 24 noiembrie - Abigael Bogdan, Maria Criste,  
 Nicolae Popa, Traian Popa, Nicoleta Coşa, Paul Papană, Sofia Cherteş 
 

"Binecuvântează dar casa robului Tău, ca să rămână pe vecie înaintea Ta! Căci ce bine-
cuvântezi Tu, Doamne, este binecuvântat pentru veşnicie!” (1 Cronici 17:27) 

Uniți în rugăciune pentru departamentele de slujire 

Departamentul de Muzică - Corul Mare 

C hiar de la începuturile ei, 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 aport deosebit în lucrarea muzicală îl are Corul Mare, iar 
astăzi dorim să-I mulţumim Domnului pentru fiecare corist şi pentru dirijorii:                 
Teo Alăzăroae, Remus Alăzăroae şi Lucy Bogdan, implicaţi în lucrarea corului! 

De-a lungul anilor, slujirea corului prin cântarea de laudă, alături de predicarea       
Cuvântului şi toate celelalte lucrări din biserica noastră, s-au împletit și au constituit o jertfă 
de bun miros adusă Domnului! Chiar dacă de la deschiderea bisericii şi până în prezent 
structura corului s-a schimbat, unii corişti au plecat, iar alţii au venit, lauda adusă Domnului 
de cei care s-au pus la dispoziţia Lui a atins Cerul şi a mişcat inimi. Prin cântul lor plin de 
har, prezenţa lui Dumnezeu a adus zidire sufletească bisericii, trezire, transformare şi    
apropiere de Cel vrednic de toată Slava!   

Astăzi şi întreaga săptămână viitoare, dorim să îi susţinem în rugăciune pe cei care 
slujesc în corul mare. Ne rugăm ca binecuvântarea Domnului să rămână peste ei, iar Duhul 
Lui să le însufleţească slujirea! Să ne rugăm pentru corişti, ca Domnul să-i ajute să fie con-
secvenţi în această lucrare, să slujească cu multă dăruire, perseverenţă şi seriozitate, 
conştienţi că talanţii lor sunt daruri primite de la El şi pentru El, iar ei trebuie să rămână la 
dispoziţia Domnului, în ascultare şi smerenie faţă de El! Să ne rugăm pentru  dirijori, ca 
Dumnezeu să le dea putere, har şi inspiraţie divină şi să-i ajute în continuare să slujească 

Domnului, coriştilor şi 
bisericii, cu mult devota-
ment şi cu pasiune!  
 Slava lui Dumnezeu 
să coboare peste biserică 
ori de câte ori corul se 
ridică să-L laude pe  
Domnul,  închinarea lor să 
fie dintr-o inimă bună, 
curată şi vie prin Duhul 
Sfânt, iar laudele aduse cu 
buzele lor să fie întotdeau-
na jertfe de miros plăcut 
înaintea Domnului!  
    L. G. 
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O, ce luptă mininată este iubirea! 

(continuare din prima pagină) 
 
 Dar nu uita: un pas greșit, o hotărâre greșită venită dintr-o inimă pasivă și ignorantă 
poate schimba definitiv cursul vieții tale, precum în cazul lui Esau. Iacov și-a câștigat o 
viață binecuvântată, pentru că a acționat și a tânjit după binecuvântare! El știa că 
binecuvântarea îi va defini viața! Știa cât de mult i se poate schimba viața prin prisma 
binecuvântărilor primite de la Dumnezeu! 
 Se spune că cerul e plin de binecuvântări pe care nimeni nu a îndraznit să le ceară 
lui Dumnezeu. Vestea bună este că putem avea acces la ele, dacă ni le dorim și le cerem 
cu sinceritate! El este dornic să reverse în viața noastră cât mai mult! 
 Dorește-ți și cere binecuvântarea lui Dumnezeu în viața ta, clipă de clipă! Ea îți 
poate schimba destinul!  Lidia Gabriela Andrei 

 „S unt felurite limbile, dar Cuvântul este acelaşi. Sunt felurite inimile, 
dar iubirea este la fel. Sunt felurite stările, dar harul este unic. Sunt 

felurite vasele, dar Izvorul este neschimbat. Şi din Tine se umplu toate, după 
cât pot cuprinde ele. 
 Acelaşi Cuvânt – dar este auzit de fiecare minte după limba sa. Şi după 
măsura ascultării de el. Aceeaşi Iubire – dar se cuprinde în fiecare inimă după 
capacitatea ei. Şi după dorinţa de care ea este înflăcărată. Acelaşi Har – dar îl 
simţim, fiecare din noi după curăţia stării noastre sufleteşti, la ceasul 
revărsării lui. 
 Ori de câte ori eram adormit când îmi vorbeai, nu-Ţi auzeam Cuvântul Tău 
în graiul meu. Starea de nici treaz, nici dormind, este cea mai rea stare. Nici nu 
aud bine ca să înţeleg bine, nici nu aud deloc ca să nu înţeleg rău. Ci, dormitând, 
aud doar atâta cât mă face să înţeleg chiar cum NU zice Cuvântul Tău. Atunci 
mi se zdrobeşte inima în cel mai dureros fel. Tocmai când ea ar trebui să fie 
cea mai fericită. Atunci duhul meu, abia ajutat, mi se prăbuşeşte şi mai adânc. 
Iar mâna Ta ajutătoare trebuie să se arunce şi mai grăbită după el, spre a-l 
ridica iarăşi. 
 O, ce luptă minunată este Iubirea! Ce prăbuşiri şi ce înălţări împreunate, 
până când ajung să rămână îmbrăţişate, în dreptul unei raze eterne. 
 Postul şi rugăciunea sunt cei doi soţi ai iubirii, care îi fac ei casa cea mai 
puternică. 
 Binefacerea şi dărnicia sunt fiicele cele mai scumpe. 
 Casa poate fi puternică prin soţi, dar fericită poate fi numai prin copii. 
Casa zilei acesteia a fost o astfel de casă. 
Întreagă, familia sfântă a Iubirii s-a îmbrăţişat la Poarta Îndurării, aşezând la 
picioarele Tale, Preaiubitule, o cerere cu o JUMĂTATE de lacrimă pentru o 
minune ÎNTREAGĂ.   
 […] O, Domnul meu şi Dumnezeul 
meu atât de puternic, atât de aproape, 
atât de iubitor, atât de bun… când Tu 
eşti pentru noi, cine să ne mai poată fi 
împotrivă? Când Tu ne deschizi, cine să 
mai poată închide? Şi când Tu ne aperi, 
cine ne-ar mai putea face vreun rău? 
 Cu toate tăcerile mele, mă închin 
în faţa Ta, ieşită deasupra tuturor 
munţilor mei! 
 Preiubitule Strălucitor, ce mult Te 
iubesc!”  Traian Dorz, „Prieten tinereţii 
mele”  - www.oasteadomnului.ro 

FRAGMENT 


