
 

  

 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 trec prin diferite încercări. Fie ca Domnul să-i întărească, ei să 
rămână credincioși Lui, chiar și atunci când nimic nu prea mai pare să aibă sens, să 
nu se simtă deznădăjduiți, pentru că Tatăl e în controlul vieții lor și îi pregătește 
pentru a-Și putea face lucrarea cu ei în mod desăvârșit. 
 
 ... frații din conducerea bisericii noastre. Bunul Dumnezeu să le fie scut, tărie 
și loc de adăpost, să-i ferească de atacurile Satanei, atât pe ei, cât și familiile lor și să 
poată să vestească în continuare Cuvântul Lui, cu râvnă, dragoste și înțelepciune, și 
astfel, tot mai multe inimi să fie atinse și să se întoarcă la Domnul. 
 

„Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte  
de voi.” (1 Petru 5:7) 

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 

Ildikó Trică 

Andrada Popa 

Lili Gherasim  

Alina Avram 

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 

MARŢI:            18-20 Rugăciune 

JOI:             18-20 Serviciu divin 

ATENȚIE 

Surse fotografii: www.google.com/images 
   www.pexels.com 

Doamne, călăuzeşte-mă pe calea plăcută 

Ţie, din pricina vrăjmaşilor mei! Netezeşte 

calea Ta sub paşii mei!  

 

 

 

 

Psalmii 5:8 

 

  

„Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului şi cu 
vinul pe care-l bea împăratul şi a rugat pe căpetenia famenilor dregători 

să nu-l silească să se spurce.” (Daniel 1:8) 

Vocea inimii 

C a oameni, avem dorințe, acele dorințe ale inimii. Inima ne poate spune 
de multe ori ce să facem datorită sentimentelor pe care le trăim, dar nu 

despre sentimente vreau să vorbim. 
Aș vrea să ne uităm puțin fiecare la inimile noastre. Și nu mă refer să 

mergem la cardiolog, ci să ne facem o autoanaliză, ca să vedem care sunt dorințele 
noastre cu privire la viitorul nostru, la slujirea noastră, la Dumnezeu. Iar prin 
aceasta, să vedem în ce direcție ne duc acele dorințe, care vin de multe ori în inimile 
noastre și care duc la o acțiune. 

Biblia spune că inima poate fi uneori înșelătoare. Dar nu vreau sa afirm 
acum că, după ce ți-ai bătut capul să îți faci planuri pe viitor, toate pot fi greșite. 
Dar probabil ai câteva dorințe care nu sunt neapărat ceea ce vrea Dumnezeu pentru 
viața ta. Te-ai gândit că s-ar putea să ai astfel de dorințe? 

Ce să facem ca să avem acele dorințe după inima lui Dumnezeu? Psalmistul 
ne dă răspunsul: căutările inimii noastre să fie către fața lui Dumnezeu. 

Pentru ca dorințele noastre să fie plăcute lui Dumnezeu, prima analiză 
trebuie făcută asupra gândurilor noastre. De ce? Pentru că un gând va naște o 
dorință, iar dorința, la rândul ei, va duce la acțiune. 

Ce spune glasul inimii tale? Cât de mult Se vede Dumnezeu în dorințele pe 
care le ai în inimă? Cum ar arăta viața ta din perspectiva lui Dumnezeu, dacă acele 
dorințe ar fi deja împlinite? Lui i-ar face plăcere să te vadă umblând în ele? 

(continuare în pag. 3) 

Totuși, în toate aceste lucruri 
noi suntem mai mult decât biruitori, 

prin Acela care ne-a iubit.  
Romani 8:37 
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Duminică, 15 septembrie - Beniamin Brehuescu, Estera Negru, Mario Diac  
Luni, 16 septembrie -  Lidia Cioiu, Nicolae Spătar, Raul Jiţa, Sorin Coşa 
Marți, 17 septembrie -  Alin Dume, Eduard Smeureanu, Laura Ştreangă  
Miercuri, 18 septembrie - Ioan Anechitei, Timotei Asofronie  
Joi, 19 septembrie - Andreea Sandu, Fabian Alăzăroae,  
   Lucas Criste, Ovidiu Bogdan 
Vineri, 20 septembrie - Bogdan Angheluţă, Denisa Ban  
Sâmbătă, 21 septembrie - Beniamin Dejeu, Sorin Streianu, Gherghina Draia 
 

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca      
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16) 

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

Familii unite în rugăciune 

  Membrii familiei: Din marea familie a Domnului de la Poarta Cerului face parte şi 
familia Sima! Sub ocrotirea lui Dumnezeu, Sebastian şi Simona vor sărbători un an de 
când formează o familie binecuvântată, pe 16 septembrie! Dumnezeu Și-a revărsat 
bunătatea peste ei, atât înainte de căsătorie, cât şi în ultimul an, lucru pentru care Sebastian 
şi Simona sunt foarte mulţumitori Domnului. Suntem recunoscători şi noi pentru familia 
Sima şi, totodată, bucuroşi să fim parte din aceeaşi biserică şi să-L slujim împreună!    
  Slujire în biserică: Familia Sima se bucură de părtăşiile bisericii şi s-au pus la dispoziţia 
Domnului pentru a fi folositori în orice lucrare bună. Sebastian slujeşte prin îndemnuri la 
rugăciune, iar Simona doreşte să se implice în lucrarea muzicală.  
   Ocupație: Sebastian este inginer hardware în cadrul Continental Automotive, iar Simona 
lucrează în cadrul unui cabinet medical stomatologic.  
   Versetul familiei: Psalmul 37:4 - „Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi 
doreşte inima.”  
   O experienţă cu Domnul: „Dumnezeu Și-a împlinit o parte din promisiunile Lui făcute 
dinainte de căsătorie. Le vedem împlinindu-se în trecerea timpului și credem că Dumnezeu 
va lucra în privința celorlalte promisiuni făcute în dreptul familiei noastre. Dumnezeu a 
lucrat în viața noastră în diferite momente și moduri, chiar dacă noi n-am înţeles la 
început lucrarea Lui.” 

    Motive de rugăciune: Astăzi și întreagă 
săptămâna viitoare, dorim ne rugăm pentru 
familia Sima, aducând înaintea Domnului câteva 
dintre dorinţele lor: „Pentru mântuirea celor 
nemântuiţi din neamul nostru, a familiei Sima şi 
familiei Nicoară; în special, pentru tatăl lui 
Sebastian, care este nemântuit, ca Domnul să-l 
aducă la mântuire. Dumnezeu să ne binecuvinteze 
cu un copil, să ne binecuvânteze spiritual, 
financiar şi în tot ceea ce vede El că avem nevoie. 
Dumnezeu să Se atingă de Simona în mai multe 
cauze personale. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să 
fim lumină pentru cei din jurul nostru.”  
 Domnul să Se îngrijească de toate nevoile 
lor aici pe pământ şi să le fie alături la fiecare pas! 
El să-i ajute să rămână o binecuvântare pentru cei 
din jur și pentru Biserică!      A.A. 

Familia SIMA 
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(continuare din prima pagină) 
 

Strânge în inima ta dorința inimii lui 
Dumnezeu! Și o vei putea face atunci 
când dorești să cunoști inima Lui. Așa 
cum două persoane stau una în prezența 
alteia (față în față), pentru a se cunoaște 
mai bine, tot același principiu trebuie 
aplicat și în legătură cu Dumnezeu. 
Căutând Fața Lui și dorind să petrecem 
timp în prezența Lui, inima noastră va 
primi dorințele Sale. 

Trebuie să lași ca inima ta să strige 
către Dumnezeu, să dorească acea 
intimitate în care Îl descoperi cu adevărat 
pe El. Vocea inimii tale poate striga către 
dorințele lui Dumnezeu sau către dorințele 
tale. Iar mai bine decât știi tu ce este 
potrivit pentru viața ta, știe El, și în 
intimitate cu El, cunoști ce este bine. 

Daniel 1:8 spune: „Daniel s-a 
hotărât să nu se spurce cu bucatele alese 
ale împăratului şi cu vinul pe care-l bea 
împăratul şi a rugat pe căpetenia 
famenilor dregători să nu-l silească să se 
spurce.” 

Prin ceea ce hotărâm în inimile 
noastre, arătăm ce vrem să facem. Iar 
hotărârea inimii noastre trebuie mereu să 
ducă înspre a căuta Fața lui Dumnezeu. 
Este ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Și 
putem învăța aceasta de la David, pentru 
că el a experimentat-o. Când îți pui inima 
la dispoziția lui Dumnezeu, cunoști ceea 
ce vrea Dumnezeu cu tine și de la tine. 

Dă-i inima ta lui Dumnezeu, las-o să 
asculte vocea Lui, iar astfel, ea te va 
îndemna să cauți Fața Lui. Procedând așa, 
se va intensifica în tine o foame după 
Dumnezeu.   

   Cosmin Rîșcanu  
   - www.ariseforchrist.com  

 

MAI APROAPE 
 

Mai aproape de sufletul meu 

Când strig, când plâng sau suspin, 

Când greul îmi pare mai greu, 

Mai aproape, Isus, nu-i nimeni ca Tin’. 

  

Mai sfânt decât oricare sfânt, 

În mijlocul laudei ești 

Prin fapte mărețe și viul Cuvânt 

Mai sfânt, Isus, Tu în inimi domnești. 

  

Mai drept decât legea dreptății, 

Tu judeci cu-atâta îndurare, 

În mâna Ta ții zăvoarele vieții 

Mai drept, Isus, Tu ești plin de 

iertare. 

  

Mai puternic decât orice putere 

Tu porți coroana de biruitor 

Și cer și pământ pe veci Ți se-nchină, 

Mai puternic, Isus, veșnic învingător. 

  

Mai presus decât orice minune 

Vindecări și lucrări fel de fel 

Stă în picioare a Ta promisiune 

Mântuirea, pentru-ntreg cortul meu.  

 
(Marinela Ștefănescu) 


