
 

  

 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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 ... mai multă credință. Să ne ajute Domnul, să putem să ne încredem pe deplin 
în El, chiar și atunci când nu înțelegem de ce trecem prin anumite perioade sau 
situații în viață; Tatăl ne-a spus că ne iubește cu o iubire veșnică și de aceea merită 
să ne lăsăm cu toată credința conduși de Creatorul nostru. 
 
 ... cei/cele care așteaptă un răspuns de la Dumnezeu. Toate lucrurile își au 
vremea lor, iar Domnul este Cel care știe cel mai bine de ce, uneori, trebuie să 
așteptăm. Fie ca cei/cele care trec acum prin acest moment al așteptării, să-l 
transforme într-un moment al reapropierii de Dumnezeu, al rugăciunii, închinării, 
slujirii și astfel, atunci când va veni răspunsul, să-I poată da Domnului mulțumire, 
orice ar fi acesta. 
 
"Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale 

şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!" (Psalmii 139:14) 

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.stephanus..ro / www.pexels.com 

De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci 
înţelegeţi care este voia Domnului.  

 
Efeseni 5:17 

 

  

"Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin 
înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea 

bună, plăcută şi desăvârşită." (Romani 12:2) 

Umblând în voia Lui 
C a să umbli în voia lui Dumnezeu ai nevoie de lumină și de putere.      

Pentru ca acestea să fie prezente, trebuie să stai strâns legat de 
Dumnezeu, pentru că la El „este izvorul vieții și prin lumina Lui vedem 
lumina” (Ps. 36: 9). Să mergi cu Dumnezeul tău, să te încrezi în El, chiar dacă ochii 
tăi nu sunt în stare să vadă pasul următor, să alegi să faci voia Lui, chiar dacă uneori 
te doare… acesta e drumul pe care merită să umbli. Un drum al credinței, al curățirii 
și al formării. 

Noi străbatem multe drumuri. Pe unele începem să mergem și vedem că nu 
duc nicăieri, apoi le abandonăm. Pe altele riscăm și alegem să credem minciuna că 
poate, poate, sunt drumurile care duc spre visele noastre, spre acele dorințe tăinuite 
în inimă, încă din copilărie. Dar, până la urmă, care este drumul care contează?  
      Pierdem timp, pierdem oameni, pierdem din inimă și uneori ne pierdem și 
pe noi, fiindcă ne încăpățânăm. Pornind pe calea pe care credem noi că am putea 
merge, că am putea face față… Dar ce folos un drum fără Hristos, pe care pașii Lui 
nu sunt prezenți? Dar ce folos drumul care hrănește propriile plăceri și vise… și 
cam atât. 

Dumnezeu nu a promis că viața ne va fi ușoară, dar la final vei vedea că a 
meritat să fii cu El. Vei culege roadele binecuvântării și ale ascultării. Voia Lui te 
va surprinde, pentru că așa e Dumnezeu, dar în toate, Mâna Lui te va conduce. 

                (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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Urăm  
“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care     
îşi serbează                     

ziua de naştere                   
săptămâna viitoare: 

Duminică, 29 sept. 
Florentina Negru 

Lidia Marcu 
Petrică Balaj-Todorescu  

 Luni, 30 sept. 
Emilia Matei 

Iudith Nichescu 
Lucia Onaga  
Marți, 1 oct. 
Amos Iacob 

Corneliu Hepeş 
Dariana Tudor 
Estera Ursan 

Gabriel Serediuc 
Iulia Cârcu 

Vasile Beuca  
Miercuri, 2 oct. 
Eduard Costea 

Iosua Iacob 
Viorica Simina  

Joi, 3 oct. 
Avram Sabou  
Vineri, 4 oct. 
David Tudor 
Iannis Băla 

Nicoleta Motica 
Sâmbătă, 5 oct. 

Răzvan Iotcovici 
Alisa Cuzman  

 
"Adu-Ţi aminte, Doamne, 

de îndurarea şi  
bunătatea Ta, căci sunt 
veşnice." (Psalmii 25:6) 

Familii unite în rugăciune 

   Membrii familiei: Din marea familie a Domnului de la 
Poarta Cerului, face parte şi familia Proinea: Beni şi   
Laura. Prin binecuvântarea lui Dumnezeu, Beni şi Laura 
formează o familie din 2 iunie 2019. Astfel, ei sunt printre 
cele mai tinere familii din biserică, bucuroşi să parcurgă 
drumul vieţii împreună şi sub călăuzirea lui Dumnezeu. 
Suntem mulţumitori şi noi Domnului, pentru familia 
Proinea şi totodată, bucuroşi să fim parte din aceeaşi 
biserică, slujind împreună Domnului! 
   Slujire în biserică: Beni şi Laura se bucură de părtăşiile 
bisericii, dar şi slujesc. Laura slujeşte prin cântare, iar 
Beni doreşte să se alăture şi el lucrării corale. 
   Versetul familiei: Iosua 25:15b - "Cât despre mine, eu 
şi casa mea vom sluji Domnului." 
   Experienţe cu Domnul: Dumnezeu a fost credincios în 
vieţile lui Beni şi Laura până acum. În fiecare zi, 
Dumnezeu Și-a înnoit promisiunile. El Și-a arătat 
bunătatea şi Și-a revărsat binecuvântările cu multă 
generozitate, peste fiecare dintre ei. De aceea, ei sunt 
mulţumitori Domnului pentru tot ceea ce a făcut El în 
vieţile lor până acum şi sunt nerăbdători să descopere 
experienţele minunate, pe care Dumnezeu le are pregătite 
pentru ei în viaţa de familie. 
   Motive de rugăciune: Astăzi și întreagă săptămâna 
viitoare, dorim să ne rugăm pentru familia Proinea, 
aducându-i înaintea Domnului. Ei au nevoie de însoţirea și 

călăuzirea Lui. 
Fiind la început 
de drum, ei au 
multe dorinţe și 
năzuinţe, dar cea 
mai mare dorinţă 
a lor este: “Ca 
Domnul să ne 
dea o pasiune tot 
mai mare pentru 
lucrarea Lui”.  
 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 PROINEA 
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Un moment de lectură 
 

Ravi Zacharias -  Marele Țesător 

(continuare din prima pagină) 
 

Ce faci? Renunți când vezi că drumul pe care trebuie să mergi trece fix prin 
mijlocul mării sau prin mijlocul focului? Una dintre multele Lui promisiuni este 
aceasta: „Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: ești al Meu! Dacă 
vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; și râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu 
te va arde și flacăra nu te va aprinde. Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Sfântul Lui 
Israel, Mântuitorul tău!” (Isaia 43:1-3). 

Poate te găsești la o răscruce și ești așa de frământat, dar să știi că ai preț în ochii 
Domnului. Orice ar fi, nu te lăsa de El! Dumnezeu îți va răspunde și vei înțelege de ce e 
așteptare, renunțare și de ce e drumul Lui și nu al tău. Dă totul pentru a fi cu Dumnezeu! 

Fie că înseamnă renunțare, fie că e acceptare, rămâi în ascultare. Iubirea pentru 
El costă, iar uneori costă atât de scump – dar când iubești, faci totul!  

 
       Daria Alexandru - www.partascuhristos.com 

 „Cât de diferit am trăi, dacă am fi convinşi că 
fiecare eveniment al vieţii noastre – de la cel mai fericit 
la cel mai tragic sau cel mai obişnuit – este partea unui 
proiect meticulos în care toate elementele se întrețes cu 
o precizie uluitoare?” Această este întrebarea la care 
răspunde Ravi Zacharias, în  cartea pe care am citit-o 
recent, intitulată: „Marele Țesător”. 
 „Suntem obişnuiţi să credem că evenimentele 
majore, cum sunt moartea sau naşterea, sunt călăuzite 
de mâna lui Dumnezeu. Cu toate acestea, alunecăm 
uşor înspre simţământul că viaţa de zi cu zi nu e 
condusă propriu-zis de Dumnezeu, ci e oarecum produsul eforturilor noastre. 
Această carte abundă de întâmplări care ne arată tocmai contrariul. Dr. Ravi 
Zacharias ne arată cum fiecare detaliu al vieţii sale a fost atent întreţesut exact la 
locul lui. Apoi ne încurajează să privim la propriul nostru trecut, la dezamăgirile și 
victoriile noastre, la credinţa noastră, dintr-o nouă perspectivă, pentru a putea 
înţelege cum acestea sunt toate parte a unui proiect grandios al Marelui Ţesător.” 
 De ce îngăduie Dumnezeu suferinţa, în viaţa noastră? De ce pune stăpânire 
uneori, acest munte de întristare cu privire la viaţă, pe inima omului, atât de delicată 
şi sensibilă? În cartea Marele Ţesător, ne este prezentat scopul special pentru care 
Dumnezeu ne modelează vieţile, tocmai prin prezenţa momentelor de încercare, de 
povară şi de neajunsuri. 
 Cel mai important este să ştim că Dumnezeu modelează viaţa preţioasă pe care o 
mântuieşte, şi că face astfel, cu un scop special. Începe o nouă povară, un nou imbold 
sălăşluieşte în inimă. Un nou scop pentru a face ceea ce faceţi, consolidează 
chemarea. Modelul începe să iasă la iveală – model pentru care Dumnezeu v-a 
format, purtându-vă printr-o căutare de o viaţă, spre împlinirea preţioasă a slujirii 
Lui.  
 Ai încredere în planul lui Dumnezeu pentru viață!! Este unul minunat, țesut cu 
nespusă migală și dragoste de Însuși Marele Țesător!!! 

  www.danieladelibas.wordpress.com 


