
Atenţie!!! Dacă ai citit acest buletin şi te-ai simţit zidit sufleteşte, ia-l şi dă-l unui prieten 
care are nevoie de Dumnezeu. �u-l arunca sau nu-l lăsa uitat pe vreun raft din camera ta! 

 

 Zile şi clipe 

 

Nu-mi pare rău de zilele scurse, 
zile petrecute în slujba Ta, 
dar îmi pare rău de clipe pierdute, 
fără dorinţa de-a Te căuta! 
 

Nu-mi pare rău de zilele scurse, 
zile petrecute în slujba soţului, 
dar îmi pare rău de clipe pierdute, 
fără a simţi părtăşia dorului! 
 

Nu-mi pare rău de zilele scurse, 
zile petrecute în slujba copiilor, 
dar îmi pare rău de clipe pierdute,  
fără a lăsa loc destul bucuriilor! 
 

Nu-mi pare rău de zilele scurse, 
zile petrecute în slujba semenilor, 
dar îmi pare rău de clipe pierdute, 
când dădeam prea mare atenţie rănilor! 
 

               Daniela Mehedinţi 
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Să ne rugăm  
  pentru… 

 

SERVICIILE BISERICII 
 
 

DUMI�ICĂ :    9 - 12 Serviciu divin 
                          18 - 20 Serviciu divin 
MARŢI :   18 - 20 Seară de rugăciune 
JOI :          18 - 20 Serviciu divin 

Vă stăm la dispoziţie pentru 
nevoile dumneavoastră spirituale: 

 
Pastor �elu Filip:  tel. 0745-306431 

Prezbiter Sandu Guler: tel. 0722-510842 

Prezbiter Doru Hriscu: tel. 0768-108583 

Diacon Romică Florescu: tel. 0721-644073 

Diacon Flavius Măguran: tel. 0740-450238 

Diacon Eusebiu Stănilă: tel. 0722-800691 
 

♦ … cei aflaţi în căutarea unui 
loc de muncă. Să mijlocim înaintea 
Domnului pentru fraţii şi surorile 
noastre, cerându-I să le întărească 
credinţa, să le mângâie inimile adesea 
mâhnite şi să scoată în calea lor 
oportunităţi pentru a-şi găsi un loc de 
muncă binecuvântat. Doamne, fii 
îndurător! 

♦ … plinătatea Duhului Sfânt în 
vieţile noastre. Să ne disciplinăm 
pentru a trăi o viaţă după voia 
Domnului, în care Duhul Sfânt să ne 
călăuzească şi roada Duhului să fie 
prezentă din belşug, drept mărturie 
pentru aceia care nu-L cunosc pe 
Domnul şi pentru zidirea noastră de zi 
cu zi! 

 

“Căci El este milostiv si plin de 

îndurare, îndelung răbdător si bogat 

în bunătate.” (Ioel 2:12b) 

Colectivul de redacţie:   
 

Teo Laze, Dana Popa, Ramona Codrea, Andreea Homoşdean, Andreea Fiţ, Corneliu Hepeş.  
Pentru materiale, sugestii şi propuneri, aşteptăm să ne scrieţi la adresa de e-mail buletin.duminical@yahoo.com  

 “O poartă deschisă către ceruri” 

Fiţi plini de Duh!  

BISERICA POARTA CERULUIBISERICA POARTA CERULUI  
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m pornit şi în acest an, ca biserică, cu o dorinţă, poate chiar un dor 
pentru mulţi dintre noi: să fim plini de Duhul Sfânt. Nu este nimic 

mai măreţ în lume, nu se merită să investeşti în nimic altceva în acest an dacă nu 
investeşti în relaţia cu Dumnezeu. Este cea mai măreaţă provocare pentru un 
credincios autentic. Iar rezultatul este unul pe măsură: plinătatea Duhului Sfânt! 

Dacă ar fi să gândim comparativ, se poate observa cu uşurinţă că atunci 
când ceva este plin, nu mai încape nimic, nici „pe lângă”, nici „pe deasupra”. 
Astfel, dacă suntem plini de Duhul Sfânt, ar însemna să fim oameni ai 
adevărului, oameni în care să nu aibă loc minciuna (pentru că suntem plini de 
adevăr). Ar însemna să ne dăm silinţa ca viaţa noastră să o trăim în sfinţenie (în 
separare de tot ce este păcătos), acest lucru fiind posibil prin supunerea noastră 
lui Dumnezeu. Când ne supunem Lui, viaţa noastră va fi una rodnică (Gal. 5:22-
23). 

Poate cineva se va întreba: ”Dar ce folos să fiu plin de Duhul Sfânt? De 
ce să depun efort şi să fac sacrificii?”. Ei bine, Isus a spus ucenicilor Săi (şi 
implicit şi nouă) că „ne este de folos” să vină Duhul Sfânt în lume: El va fi nu 
doar cu noi, ci şi în noi; El ne va învăţa, ne va ajuta, ne va da daruri etc. Printre 
altele, ne va da puterea de a-L mărturisi pe Isus şi altora, ne va da putere să ne 
sfinţim (să spunem adevărul, să trăim curat, să gândim nobil, să dezvoltăm un 
caracter ca al lui Isus), ne va ajuta să putem ierta faptele şi persoanele care ne-au 
rănit dincolo de puterea noastră „de a trece peste”.                        (continuare în pag. 2) 

”Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, 

sunt plin de cunoştinţa dreptăţii şi de vlagă... !” 
(Mica 3:8) 



www.poartacerului.ro 

Urăm “La Mulţi 

Ani!” în umblarea 
cu Domnul celor 
care îşi serbează 
ziua de   
naştere  
săptă- 
mâna  
viitoa- 
re: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duminică, 9 ian. 
        Rebeca BogdanRebeca BogdanRebeca BogdanRebeca Bogdan    
        Rahela CercelarRahela CercelarRahela CercelarRahela Cercelar    
 
Luni, 10 ianuarie 
  Magdalena BanMagdalena BanMagdalena BanMagdalena Ban    
        Veronica CapotaVeronica CapotaVeronica CapotaVeronica Capota    
    
Marţi, 11 ianuarie 
                    Flavius IlaşFlavius IlaşFlavius IlaşFlavius Ilaş    
    
Miercuri, 12 ian. 
  Emanuel DraiaEmanuel DraiaEmanuel DraiaEmanuel Draia    
                    Matei PopaMatei PopaMatei PopaMatei Popa    
    
Sâmbătă, 15 ian. 
    Adina BogdanAdina BogdanAdina BogdanAdina Bogdan    
                    Iconia HuŃiuIconia HuŃiuIconia HuŃiuIconia HuŃiu    

            Alina MureşanAlina MureşanAlina MureşanAlina Mureşan 
 

“Cei ce cunosc 

!umele Tău se încred 

în Tine, căci Tu nu 

părăseşti pe cei ce Te 

caută, Doamne!” 
      (Psalmul 9:10)     

      (continuare din pag. 1) 
 

Toate astea vrea să le facă 
Duhul Sfânt în noi şi prin noi, 
dacă-L lăsăm. Şi chiar mai mult: 
El vrea să ne dea puterea de a ne 
bucura atunci când celor de lângă 
noi le merge bine (chiar şi 
duşmanilor!); El vrea să ne dea 
putere şi să învăţăm 
să exersăm autori-
tatea nostră de uce-
nici ai lui Hristos 
împotriva puterii 
întunericului (Efe- 
seni 6). 

Toate acestea 
sunt posibile când te 
apropii de Dumnezeu, te „umpli” 
de El! Este asemeni unui vas pe 
care îl pui la robinet (la izvor, la 
sursă) pentru a fi umplut. „Sursa” 
noastră, „Izvorul” nostru este 
Dumnezeu! Şi poţi să te 
autoevaluezi în privinţa plinătăţii 
Duhului în viaţa ta, gândindu-te la 
relaţia pe care o ai cu Adevărul: 
Cuvântul lui Dumnezeu (Ioan 
17:17), Isus (Ioan 14:6) şi 
afirmarea adevărului în viaţă  

(Ioan 8:44). Gândeşte-te, ce ai 
făcut pentru a te separa de 

păcat, pentru a te sfinţi?  Întrea- 
bă-te la modul cel mai serios Cine 
şi cum este Dumnezeu pentru 
tine? Este El doar Tatăl tău, doar 
Mântuitorul tău, „prietenul” Tău, 
doar Cel ce-ţi poartă de grijă? Sau 
este şi Judecătorul tău, Stăpânul 
tău, Dumnezeul tău căruia I se 

cuvine închinarea, 
reverenţa, lauda, 
onoarea, slava. El 
nu „le merită”, de 
parcă le-ar fi 
câştigat. Lui I se 
cuvin toate aces-
tea pentru Cine 
este, şi nu pentru 

ce a făcut! Stai acum la început de 
an şi gândeşte-te la vorbele tale! 
Nu uita că şi aceasta este o altă 
modalitate de a vedea de „ce” sau 
„cine” eşti plin, pentru că Biblia 
spune: „... din prisosul inimii 
vorbeşte gura” (Matei 12:34). 

Dacă Dumnezeu ne va 
da viaţa şi anul acesta (sau atât cât 
va fi), să căutăm cu toată 
seriozitatea să împlinim acest 
Cuvânt: „Fiţi plini de Duh!”. 

 

            Doru Hriscu 

Gândurile lui Dumnezeu 
 

♦ “Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, 
gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi-o 
nădejde” (Ieremia 29:11). 

 

♦ “Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt 
căile Mele, zice Domnul” (Isaia 55:8). 

 

♦ “Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor 
Tale” (Iov 42:2). 

 

♦ “O, adâncul bogăţiei , înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de 
nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui! Şi în 
adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul 
Lui?” (Romani 11:33-34). 

 

♦ “Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, şi cât de adânci sunt gândurile 
Tale!” (Psalmul 92:5). 

 

♦ “Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, şi cât de mare 
      este numărul lor!” (Psalmul 139:17). 
 

www.poartacerului.ro 

Ce ai face diferit în 2010 dacă ai putea trăi încă o dată 
acest an? Aceasta întrebare le-am oferit-o celor din grupul 
în care slujesc. Fiecare avea dreptul la un singur răspuns şi 
nicio persoană nu trebuia să repete unul din răspunsurile 
deja oferite. Iată câteva dintre cele mai interesante 
răspunsuri:  

√ M-aş ruga mai mult 
√ M-aş încrede mai mult în Dumnezeu 
√ M-aş apropia mai mult de Dumnezeu 
√ Aş citi Biblia mai mult 
√ �u aş mai întârzia la adunare 
√ Aş investi mai mult în lucrurile spirituale decât în 

cele materiale 
√ Aş merge mai mult în misiune în Oltenia 
√ Aş iubi mai mult 
√ Aş studia mai mult muzica pentru a-L putea lauda pe Dumnezeu mai bine 
√ Aş petrece mai mult timp în familie 
√ Aş asculta mai mult de părinţi 

 Observând că toţi dintre noi am avut lucruri pe care ori nu le-am făcut deloc ori le-am făcut „de 
mântuială”, mi-a venit în minte versetul: “Iată că securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor: 

deci, orice pom, care nu face rod bun, va fi tăiat şi aruncat în foc.” (Mat. 3:10) 
 Ne-am întrebat dacă nu cumva în dreptul nostru securea a fost deja înfiptă pentru a fi 
tăiaţi. Dacă deja a fost înfiptă înseamnă că prima lovitură a fost dată. Am hotărât să cerem milă ca 
securea să fie ridicată dar nu pentru o a doua lovitură, ci ca să ni se dea şansa unei rodiri vrednice, 
de calitate. Am avut parte de clipe de har, în care am înţeles că ceea ce nu am putut face bine în 
2010 e necesar să facem excelent în 2011.   
 Ştiţi ce am mai înţeles? Că pe Dumnezeu Îl interesează caracterul nostru mai degrabă 
decât jertfele. Că poezia sau predica din faţă sunt zero dacă în spate e ceartă, invidie şi ură. Că 
putea Domnul să zică: „Dacă îţi aduci jerfa la altar şi îţi aminteşti că ai ceva cu fratele tău, adu-o 
repede, impacheteaz-o frumos şi du-te apoi şi te împacă cu el.” Însă, după cum ştiţi, versetul din 
Biblie denotă exact contrariul.  
 Ştiţi ce îmi doresc în 2011? 
• Să ne înghesuim mai puţin în faţă la predici, cântări, poezii şi alte lucruri de acestea şi să fim 

mai mult prezenţi la lucrurile care nu se văd: vizitele la orfani şi văduve, tăiat lemne la 
bătrâni, ajutorarea săracilor.  

• Să petrecem mai puţin timp, chiar deloc, pe messenger şi facebook şi mai mult timp în 
genunchi în cămăruţa unde nu te văd prietenii instant ci te vede Dumnezeu.  

• Să plătim mai puţin sms-urile şi convorbirile mobile şi să dăm mai mulţi bani celor în nevoie. 
• Să ne plângem mai puţin de ceea ce nu avem şi să ne bucurăm mai mult de ce avem.  
• Să-L avem pe Isus în casă şi bradul afară şi nu invers; să avem inimile împodobite cu 

mulţumire, bucurie şi iubire şi nu casele cu beculeţe. Să avem sărbători cu Sărbătoritul în ele. 
• Să nu ne mai plângem de plictiseala din biserică, ci să ne plângem de slaba noastră părtăşie cu 

Tatăl.  
      Şi în loc de „La mulţi ani” să ne dorim: „La mai multă pocăinţă....”  
            Cristian Boariu   

Ce ai face diferit în 2010? 


