
 

  

 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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 ... biserica noastră, acum când Poarta Cerului atinge cel de-al 
treisprezecelea an de Har. Fie ca Domnul să ne țină mereu uniți, să ne apropiem tot 
mai mult de El și unii de alții, să le fim alături celor care au nevoie de noi și să 
aducem rod pentru Împărăție. Slăvit să fie Dumnezeu pentru acest locaș și pentru 
toți conducătorii și membrii lui! 

 ... viața noastră de credință. Să ne ajute Cel Preaînalt să putem să trăim viața 
pe care am ales-o alături de El, plini de entuziasm, cu credință în El și în planurile pe 
care le are cu viețile noastre; chiar și atunci când trecem prin vale, să nu uităm că e 
tot spre creșterea și zidirea noastră, și, cu siguranță, Domnul ne este alături și ne 
pregătește pentru munte - trebuie doar să ne încredem pe deplin în El. 

 "Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Miţpa şi Şen şi i-a pus numele Eben-Ezer (Piatră de 

ajutor), zicând: „Până aici Domnul ne-a ajutat.”" (1 Samuel 7:12)  

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 

Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns, căci 
puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.”  

 
2 Corinteni 12:9 

ATENȚIE 
 

  

 Cu  toții avem probleme, dureri, dezamăgiri. Într-un fel, fiecare are de 
luptat, mai mult sau mai puțin, cu anumite circumstanțe, cu vise 

spulberate sau alte pierderi. Modul în care reacționăm în fața tuturor acestora 
dovedește ceea ce este, de fapt, înlăuntrul nostru. Așa cum dintr-un bulb de lalea nu 
poate răsări o buruiană, am observat că în momentele grele se scoate la iveală mai 
clar ce avem în interior. 
 Pentru a trece de faza descurajării, a tristeții, durerii și frângerii e nevoie de har. 
Avem nevoie de mila lui Dumnezeu și de favoarea Sa specială pentru cei în 
probleme, care să umple golurile și nu doar să le umple, ci să și lipească cioburile 
inimii. Am citit undeva că în Japonia, când vasele se sparg, sunt lipite la loc cu foițe 
de aur, pentru că ei consideră frângerea o parte importantă din istoricul obiectului, 
ceva care îi oferă un farmec aparte.  
 Suflet drag, așa ești și tu, pentru că în ochii Domnului: „suferințele din vremea 
de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare” (Romani 8:18). Chiar 
dacă inima ta este frântă, problemele te apasă și Dumnezeu îți pare departe, nu uita că 
El e Cel care vrea cel mai mult restaurarea ta. De la început a vrut aceasta, de aceea 
Isus a murit pentru noi. Dumnezeu: „tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită şi le leagă 
rănile” (Psalmul 147:3), El vrea să te umple, să facă din cioburile tale un vas ales, 
curat, purificat și umplut de har pentru Cer.     (continuare în pag. 3) 
        

Oameni frânți, inimi lipite cu har 

„Domnul... tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită şi le leagă rănile.   

(Psalmii 147:3) 
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Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care                   
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Duminică, 9 decembrie - Ciprian Motica, Damaris Stănilă, Sara Titerlea,  
   Sefora Negru, Traian  Gagiu 
Luni, 10 decembrie -  Seraya Velescu, Adina Neşiu, Adriana Voica,  
   Damaris Boartăş, Marius Marchis, Ruben Muntean  
Marți, 11 decembrie - Avraam Mureşan, Ioana Prială, Ion Giuchici  
Miercuri, 12 decembrie - Vinicius Velescu, David Dedan,  
    Elena  Tifrea, Giorgian Gheorghe  
Joi, 13 decembrie -  Luminiţa Bulzan, Veronica Vaida  
Vineri, 14 decembrie - Ruthmari Manofu, Voicu Codrea  
Sâmbătă, 15 decembrie - Claudia Gruia, Corneliu Matei, Isabela Papană  

  
"De aceea, pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc, dau oameni 

pentru tine şi popoare pentru viaţa ta." (Isaia 43:4) 

 
Trenul vieții 

 
   Un lung tren ne pare viața, ne trezim în el mergând, 
   Fără să ne dăm noi seama unde ne-am suit și când. 
   Fericirile sunt halte, unde stăm câte-un minut; 
   Până când să ne dăm seama, sună, pleacă, a trecut... 
 
   Iar durerile sunt stații lungi, de nu se mai sfârșesc, 
   și în ciuda noastră, parcă tot mai multe se ivesc. 
   Arzători de nerăbdare înainte tot privim, 
   să ajungem mai degrabă la vreo țintă ce-o dorim. 
 
   Ne trec zilele și anii, clipe scumpe și dureri, 
   noi trăim hrăniți de visuri și-nsetați după plăceri. 
   Mulți copii voioși se urcă, câți în drum n-am întâlnit!... 
   Iar câte-un bătrân coboară trist, și frânt, și istovit. 
 
   Vine odată însă vremea să ne coborâm și noi; 
   ce n-am da, atunci, o clipă să ne-ntoarcem înapoi? 
   Dar, pe când, privind în urmă, plângem timpul ce-a trecut, 
   sună-n Gara Veșniciei; am trăit și n-am știut!...  

   (Traian Dorz) 
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GÂNDURI 
(continuare din prima pagină) 

 
 Mereu avem de luptat, niciodată nu 
ajungem la desăvârșire, ci cât suntem pe 
pământ, trebuie să purtăm în inimă 
dorința de a-L urma pe Dumnezeu, 
indiferent de probleme și greutăți. Harul 
Lui e făcut desăvârșit în slăbiciuni (2 
Corinteni 12:9) și acolo, la capătul 
puterilor, simți o revărsare mai profundă 
din Duhul Său, dacă Îi permiți să te 
atingă. 
 Când ești frânt și fără putere, când 
simți că nu mai ai pentru ce lupta, deși e 
greu, ridică-ți privirea în Sus și      
cheamă-L să te aline. Dumnezeu e acolo 
să te ridice, să te restaureze, să te 
împuternicească să mergi mai departe. 
Fiecare dintre noi trece prin situații când 
viața ne doboară la pământ, dar diferența 
e că unii din încercări se ridică 
triumfători ca aurul trecut prin foc, și 
devin curățiți, sfințiți, mai conștienți că 
Dumnezeu e Suveran și în control, în 
timp ce alții pică testul încercărilor. 
Acesta e momentul când înțelegi dacă ai 
fost înrădăcinat în Dumnezeu cu 
adevărat sau doar de fațadă... 
 Drag cititor, prin orice frângere ai 
trece, Domnul nostru e un Dumnezeu al 
vieții și al harului. Ridică-te și fii plin de 
bucurie, căci Tatăl tău îți lipește inima 
ciobită, sufletul frânt – te restaurează și 
te împuternicește să trăiești o viață de 
biruință prin El!  A.P. 

„Dacă credința nu este urmată de 
fapte, ori credința nu-i adevărată, ori 

nu crezi tu în ea.” 
 

Richard Wurmbrand 
 

„Nu este un vis omenesc sau o iluzie. 
Credința este lucrarea lui Dumnezeu 

în noi. Ea ne strămută în lumea 
divină pentru renașterea noastră în 
Dumnezeu. Ea îl omoară pe vechiul 
Adam din noi și ne face o făptură 
nouă, ne recreează inima, curajul, 

înțelegerea și toate celelalte fațete ale 
personalității. Credința vine prin 

lucrarea Duhului Sfânt. Ea implică o 
putere de viață care ne împinge 
irezistibil spre bine. Credința nu 

întreabă care sunt faptele bune ce 
trebuie făcute, ci trece la înfăptuirea 

lor, fără niciun fel                              
de întrebare.” 

 
Martin Luther 

 
„Credința nu înseamnă că Dumnezeu 

va face ceea ce tu Îi ceri. Credința 
este convingerea că El va face ce este 

drept.” 
 

Max Lucado 
 

„Credința înseamnă a crede anticipat 
în ceva ce pare logic doar privit de la 

sfârșit spre început.” 
 

Philip Yancey 
 

„Nu te îndoi niciodată când ești în 
întuneric de ceea ce ți-a spus 

Dumnezeu la lumină.”  
 

V. Raymond Edman  
 


