
♦ 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! 

♦ În cazul în care ai “pierdut” un număr al buletinului şi ai vrea să 
îl citeşti, intră pe www.poartacerului.ro, la secţiunea Resurse. T
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Colectivul de redacţie:   
 

Teo Laze, Dana Popa, Ramona Codrea, Andreea Homoşdean, Andreea Fiţ, Ildikó Trică, Corneliu Hepeş.  
 

Pentru materiale, sugestii şi propuneri, aşteptăm să ne scrieţi la adresa de e-mail buletin.duminical@yahoo.com  

 

ATENłIE! 

 

 
ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

 

DUMI�ICĂ :     9 - 12 Serviciu divin 

                            18 - 20 Serviciu divin 

MARŢI :    18 - 20 Rugăciune 

MIERCURI: 20 - 21 Seara studenţilor 

JOI :         18 - 20 Serviciu divin 

SÂMBĂTĂ:  18 - 20 Seara tinerilor 

Vă stau la dispoziţie pentru nevoile 

dumneavoastră spirituale: 
 

Pastor �elu Filip:  tel. 0745-306431 

Prezbiter Sandu Guler:  tel. 0722-510842 

Prezbiter Doru Hriscu:  tel. 0768-108583 

Prezbiter Eusebiu Stănilă:  tel. 0722-800691 

Diacon Romică Florescu:  tel. 0721-644073 

Diacon Flavius Măguran:  tel. 0740-450238 

SĂ-I MULłUMIM 
DOMNULUI 
PENTRU… 

 
 ... micuţii peste care s-a 
cerut binecuvântarea Domnului în 
luna octombrie – Iudita Ianoş, 
Simon �egru şi Bianca Medeea 
Zepa. El să-i însoţească întreaga 
lor viaţă! 

 

 ... familia ALEXA� Cătălin şi Lavinia, întemeiată luna precedentă în 
biserica noastră – Domnul să lase întotdeauna în casa lor armonie şi dragoste 
cerească! 
 

 ... cei 19 tineri botezaţi în apă duminica trecută. Glorie Domnului pentru 
harul revărsat peste ei şi pentru mântuirea primită în dar! 
 

“Căci mare este bunătatea Lui faţă de noi, şi credincioşia Lui ţine în veci.  

Lăudaţi pe Domnul!” (Psalmul 117:2) 

 

 
O poartă deschisă către ceruri 

BISERICA POARTA CERULUIBISERICA POARTA CERULUI  
“Şi să-L cunosc pe El...” (2012)  
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        “Dacă 

iertaţi 

oamenilor 

greşelile lor, şi 

Tatăl vostru cel 

ceresc vă va 

ierta greşelile 

voastre.” 
  

(Matei 6:14) 

 U neori rămân înlemnită să văd cum oamenii pe care îi stimez, pe care 
îi iau drept model de urmat, care vorbesc atât de frumos şi care te 

învaţă ce este bine, stau şi îi vorbesc de rău pe semenii lor. Cum vine asta? Acum 
îţi ceri iertare şi peste cinci minute îţi descarci toată furia vorbind de rău pe cel 
căruia i-ai cerut iertare? Cel mai tare mă înfurie să văd că Îl bagă pe Dumnezeu în 
toată nelegiuirea lor. Lui Dumnezeu nu-i place ca noi să ne cerem iertare doar de 
faţadă şi mai apoi să ne dăm arama pe faţă. Dumnezeu nu joacă într-o piesă de 
teatru aşa cum fac cei mai mulţi dintre noi. El este drept de la început până la 
sfârşit. Am învăţat că atunci când ne cerem iertare, trebuie să uităm răul sau 
durerea pricinuită de către aproapele nostru, căci altfel nu o putem numi iertare. 
 Când greşim şi mergem înaintea lui Dumnezeu pentru a căpăta îndurare, Îl 
rugăm să uite păcatul nostru şi plin de dragoste, Dumnezeu îl şterge şi ne primeşte 
iarăşi. “Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta 
greşelile voastre.” (Matei 6:14). Tot aşa trebuie să facem şi noi. Să nu ţinem ură pe 
cel care ne-a greşit, şi dacă iertăm, atunci să uităm greşeala. Oare cum ar fi ca ori 
de câte ori greşim, Dumnezeu să ne amintească şi păcatele vechi? Oare dacă le-ar 
lua pe toate în calcul, am mai putea căpăta îndurare? Nu! Supărarea ar fi prea mare 
şi S-ar sătura şi El să ne tot ierte.                 (continuare în pag. 3) 

SĂ IERTĂM  
ori de câte ori este nevoie! 



www.poartacerului.ro 

Să ne cunoaştem unii pe alţii… 

 

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

 A ducem astăzi înaintea Domnului o 
nouă familie cu care El a 

binecuvântat biserica noastră, familie pe care 
vrem s-o înconjurăm cu dragoste şi să ne rugăm 
pentru ei – Bengescu Alin şi Raluca, împreună 
cu copiii: Gottfried (care înseamnă “pacea lui 
Dumnezeu”) – 16 ani şi Issabelle Marie – 11 ani. 
Ei formează o familie preţuită de Domnul din 
data de 10 septembrie 2011 şi caută în fiecare zi 
să se pună la dispoziţia Lui pentru ca cei din jur 
să beneficieze de îndurarea Domnului, prin ei. 
Fratele Alin s-a implicat, înainte de a fi plecat o 
perioadă în SUA, în lucrarea cu deţinuţii; astăzi, 
el este preşedintele Fundaţiei Umanitare Keros, 
fundaţie care se ocupă cu lucrarea cu deţinuţii, şi 
urmează să continue să se implice în ceea ce a început. Soţia sa, Raluca, nu activează deocamdată în 
vreun domeniu al lucrării lui Dumnezeu, dar este pregătită să se implice acolo unde Domnul va vrea 
să o folosească în lucrarea Sa. În viaţa de zi cu zi, Alin este jurist pe probleme de emigrare la propria 
companie, Raluca este profesoară de matematică, iar cei doi copii au propriile preocupări: Issabelle 
cântă la pian şi Freddy este pilot de rally.  

În familia Bengescu, un loc de cinste îl are studiul biblic, pe care-l fac ori de câte ori au ocazia 
şi-şi doresc să-i păstreze Domnul în harul Său pentru a vesti şi altora despre dragostea Lui. Versetul 
preferat cuprinde şi mottoul familiei - Geneza 1:1 "La început Dumnezeu ....". Ca şi familie, ei 
consideră că Dumnezeu a fost îndurător şi a revărsat peste ei foarte mult har divin. După cum ne-au 
mărturisit, lucrarea Domnului în viaţa familiei lor a fost una deosebită şi minunată, pentru că El a 
făcut minuni în casa lor, şi-a arătat pe deplin dragostea, şi-a respectat promisiunile în cele mai grele 
momente şi mâna Lui a apărut de fiecare dată, fără nicio excepţie. Astfel, îi sunt recunoascători 
Domnului pentru că au primit mai mult decât meritau, de aceea, doresc să-i ajute Domnul să facă şi 
ei altora întocmai după cum le-a făcut şi le-a dat El lor, împărţind cu cei ce sunt în nevoi din 
binecuvântările emoţionale şi materiale primite. Ei au nevoie de susţinere în rugăciune pentru ca 
Domnul să le dea înţelepciune să ştie să-şi crească copiii frumos, lângă Domnul şi cu frică de El, şi 
pentru ca pacea şi sănătatea să rămână pe deplin în căminul lor. Totodată, ruga lor este ca Domnul să
-i ţină aproape de El şi să-i ajute să guste tot mai mult din El şi din bunătatea Lui. � A. H. 

Duminică, 4 noiem. - Ligia Bodea, Naomi Brehuescu,  
    David Coldea, Bogdan Petreuş 
Luni, 5 noiem. - Eveline Criste, Romică Florescu, Bianca Scoruş 
     Mihaela łărmure 
MarŃi, 6 noiem. - Samuel Brehuescu, Estera Mureşan 
Miercuri, 7 noiem. - Estera Bodea, Elisei Grigoraş 
Joi, 8 noiem. - Daria Ghiriş 
Sâm., 10 noiem. - Eunice Duma, Dorin Glokner, Lucia Ionescu, 
    Mihaela Florian-Marinescu, Devis Schipor 

 

“Acum, temeŃi-vă de Domnul şi slujiti-I cu scumpătate şi credincioşie.” (Ios.24:14a) 

Familia BE�GESCU 

www.poartacerului.ro 

Am învăţat... 
... că mai greu e să fii “mare împlinitor” decât “mare predicator”; 
... că cel căzut are nevoie mai mare de o mână întinsă decât de zece predici 

pline de sfaturi; 
... că oamenii pot avea o impresie despre tine, iar Dumnezeu cu totul alta 

(“îți merge numele că trăiești, dar… ești mort!”); 
... că e mai bine sprijinit de tocul ușii din biserică decât aplaudat pe scenele 

lumii; 
... că luptăm mai mult pentru imaginea noastră bună în fața celor din jur 

decât pentru imaginea din odăiță în fața lui Dumnezeu; 
... că e mai ușor să critici decât să apreciezi; 
... că prețuim mai mult lucrurile pentru care muncim mai mult; 
... că genunchii bătătoriți sunt o 

raritate în zilele noastre; 
... că nu e greu să spui “Te iubesc“, 

greu e să demonstrezi asta; 
... că atunci când umblarea cu Isus 

nu te mai costă nimic, e un semn 
mare de întrebare dacă chiar mai 
umbli cu El… 

 

Am învățat că nu e greu să înveți  
în viață. Greu e să nu uiți ce ai 

învățat… � 
www.cristianboariu.wordpress.com 

(continuare din prima pagină) 
 

Dumnezeu nu e ca noi 
oamenii, care ne 

amintim mereu şi de cele 
vechi, astfel supărarea 
devenind tot mai mare.  

 Haideţi să uităm 
greşelile celorlalţi. 

Haideţi să uităm durerea 
ce ne-a fost pricinuită 

cândva. Haideţi să 
iertăm de câte ori este 

nevoie fără să ne 
supărăm. Haideţi să 

iubim mai mult atunci 
când ni se greşeşte! Aşa 
face şi Dumnezeu! � 

 

www.soaptainimii.wordpress.com 

 Rugăciune 
Mulţumesc, Dumnezeule, pentru buzele Tale 
care s-au schimonosit pentru a se potrivi  
fiinţei mele păcătoase; pentru că nu m-ai 

judecat după sărăcăcioasele mele fapte bune,  
ci după dragostea Ta, care este darul Tău 

pentru mine; pentru iertarea copleșitoare și 
pentru răbdarea ta infinită faţă de mine; 

pentru că există oameni care au daruri mai 
multe decât mine; și pentru onestitatea de-a 
recunoaște că sunt un păcătos. Când va cădea 
ultima cortină și mă vei chema acasă, aș vrea 
ca ultimele cuvinte șoptite pe pământ să fie  

un strigăt din toată inima:  
MULŢUMESC, STĂPÂNE! (Antonio Salieri) 


