
 

  

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 

Prezbiter Alex Păduraru:           tel. 0768-811488 

Diacon Raul Damean:                tel. 0734-539044 

 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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     ATENŢIE 

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  

  ... cei care suferă din cauza condiţiilor meteo. Domnul să le dea răbdarea şi 
resursele necesare pentru a trece cu bine peste această perioadă mai grea şi să fie 
conştienţi de faptul că El e în control şi nu îi va părăsi nicicând. 

 ... familiile noastre. Dumnezeu să ne ajute să preţuim fiecare moment pe care îl 
petrecem împreună, să ne bucurăm unii de alţii, să ne ajutăm, să ne iubim şi împreună,  
să-L slăvim pe Domnul. 

"Domnul oştirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de                                 
scăpare pentru noi." (Psalmii 46:7) 

Să ne rugăm pentru... 

 
ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

 

DUMINICĂ :        9 - 12 Serviciu divin 

                              18 - 20 Serviciu divin 

LUNI:                 19 - 21 Seara tinerilor 

MARŢI :              18 - 20 Rugăciune 

MIERCURI:       19 - 21 Seara studenţilor 

JOI :                    18 - 20 Serviciu divin 

VINERI:             18 - 20 Seara liceenilor 

Nădăjduieşte în Domnul!  

Fii tare, îmbărbătează-ţi inima,  

şi nădăjduieşte în Domnul! 
 

 

   Psalmii 27:14 
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„Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime  

care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu, şi  

orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.“  
(2 Corinteni 10:5) 

 
          BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Gând ca rob 

 R ecent, mama mi-a spus într-o dimineaţă că s-a trezit cu versetul de mai sus în 
minte. Ce înseamnă să îmi fac orice gând rob ascultării de Isus? De ce este atât 

de important? Personal, uneori îmi este foarte greu să îmi fac fiecare gând rob ascultării de 
Isus. Nu ştiu tu cum eşti, dar eu încă mai am mult de lucrat în acest domeniu. Asta însă nu 
mă împiedică să mă străduiesc ca în fiecare zi să fiu tot mai aproape de ceea ce Domnul 
meu vrea să fiu. Ce înseamnă că fiecare gând îl facem rob ascultării de Hristos?  
 Iată la ce concluzii am ajuns: 
 Când gândurile mele sunt supuse lui Isus, cuvintele pe care le rostesc şi faptele 
mele sunt şi ele supuse Lui. Gândul este prima şi cea mai importantă poartă spre fiinţa 
mea. Lumea care ne înconjoară aruncă asupra noastră numeroase informaţii, provocări, 
idei, care nu sunt întotdeauna (ca să nu spun niciodată) conform voii lui Dumnezeu. Dacă 
nu sunt atentă şi las aceste lucruri păcătoase în mintea mea, se poate întâmpla ca fără să îmi 
dau seama, ele să îmi intre în subconştient şi să ajung să le consider parte din mine. Pot eu 
să spun că sunt creştin şi că nu mă las influenţat de părerile greşite ale lumii, dar dacă nu 
îmi păzesc mintea şi nu îmi filtrez toate gândurile, sunt în pericol. 
 Când gândurile mele sunt supuse lui Isus, nu mă las doborâtă de îngrijorare. La 
acest capitol cred că uneori sunt restantă. Din fire, tind să îmi doresc să ţin toate frâiele 
vieţii mele, să am o imagine clară a ceea ce înseamnă viitorul meu, dar din cauză că sunt 
om, nu am capacitatea necesară să gestionez tot ce ţine de bunul mers al vieţii mele. Și 
atunci… gândurile îmi zboară spre scenarii sumbre şi mă îngrijorez. Dar nu! Gândurile 
mele sunt supuse lui Isus, deci las îngrijorarea la o parte. El este Cel care ştie viitorul meu               
(şi al tău, te asigur!) şi care se ocupă de viaţa mea.              (continuare în pag. 3) 
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Familia CROITORU 

Familii unite în rugăciune 

  Membrii familiei: Nicolae și Lidia Croitoru formeazӑ o familie care 

cautӑ sӑ aducӑ cinste Domnului, din data de 25 noiembrie 2000. Cei doi 

și-au ȋncredințat familia ȋn Mȃna Domnului ȋncӑ de la ȋntemeiere și anul 

acesta, cu ajutorul Lui, vor sӑrbӑtori 17 ani de la cӑsӑtorie. Ȋn acești ani 

frumoși, cea mai mare binecuvȃntare lӑsatӑ de Dumnezeu ȋn familia 

Croitoru a venit prin fiica lor Denisa, cea în faţa căreia vor să aducă cel 

mai frumos exemplu de trăire prin credinţӑ.  

  Slujire în biserică: Familia Croitoru se bucurӑ de pӑrtӑșiile din bisericӑ, 

fiind nelipsiți din Casa Domnului. Aici sunt copleșiți de prezența Lui și 

cautӑ sӑ cunoască tot mai mult din Cuvânt, pentru cӑ doresc ca în cadrul 

căminului lor, poruncile Domnului să fie atât proclamate cu gura, dar mai 

ales împlinite cu fapta. 

  Ocupaţie: Ȋn viața de zi cu zi, Nicolae și Lidia sunt cofetari, iar Denisa 

este elevӑ.  

  Versetul familie: Psalmul 33:21-22 – “Da, inima noastră îşi găseşte 

bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui cel Sfânt. Doamne, fie 

îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine!” 

  Experienţe cu Domnul: Au fost multe situațiile ȋn care Dumnezeu a 

intervenit ȋn aceastӑ familie, ȋnsӑ o minune și un rӑspuns la rugӑciuni au 

trӑit ȋn anul 2010 cȃnd sora Lidia a fost diagnosticatӑ cu coxartrozӑ, o 

boalӑ ȋn care cartilajul articular, care este neted și lucios, se macinӑ, 

oasele venind ȋn contact direct -„os pe os”. Deși efectele acestei boli sunt 

ireversibile și medicii nu mai dӑdeau șanse tratamentelor ce puteau 

ȋncetini progresia bolii, Dumnezeul Atotputernic care are ultimul Cuvȃnt, 

a intervenit ȋn suferința sorei Lidia și ȋn urma rugӑciunilor fӑcute cu 

credințӑ și a ungerii cu untdelemn, Dumnezeu a dat vindecarea.    

  Motive de rugăciune: Domnul este plin de îndurare şi de bunătate, şi 

împarte din binecuvântările Sale celor care se încred în El şi care Îl 

onorează prin trăirea lor, în locul unde i-a aşezat. Sӑ aducem ȋnaintea 

D o m n u l u i 

d o r i n ț e l e 

f a m i l i e i 

C r o i t o r u : 

“Dorim sӑ ne 

apropiem mai 

m u l t  d e 

Dumnezeu, sӑ 

rӑmȃnem ȋn 

ascultare de 

C u v ȃ n t u l u i 

Lui, El sӑ fie 

scutul și tӑria 

noastrӑ, iar 

noi sӑ-L onorӑm prin tot ceea ce suntem, acolo unde El ne-a așezat.” 

Binecuvȃntarea Domnului sӑ fie din belșug peste aceastӑ 

familie, El sӑ le fie alături, să-i ajute să rămână mereu mulţumitori şi plini 

de bucurie în trăirea împreună cu El!  L.G.  

Duminică,15 ian. 
 Alina Mureşan 

Iconia Huţiu 
Marcel Leusca  
Marţi, 17 ian. 

Ana Maria Mureşan 
Ligia Muntean 

Marcu Muntean  
Miercuri, 18 ian. 

Toma Brabete   
Joi, 19 ian. 

Mianda Neagu 
Vineri, 20 ian. 
Eduard Bădău 
Ioana Bunea 

Valerica Manoilă  
Sâmbătă, 21 ian. 

 Amos Boartăş 
George  Tudor 

Ioan Dejeu 
Ioan Ceaca 

Mariana Ghenea  
 
 

  "Eu am încredere 
în bunătatea Ta, 

sunt cu inima veselă 
din pricina 

mântuirii Tale."  
(Psalmul 13:5) 

Urăm                            
“ La Mulţi  Ani!”   
în umblarea  cu 
Domnul celor 

care  îşi serbează           
ziua de naştere  

săptămâna                     
viitoare: 
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(continuare din prima pagină)  

 
 În nemărginita Lui grijă, Dumnezeu a 
umplut paginile Cuvântului Său cu încurajări 
peste încurajări. De ce să mă îngrijorez? Ei bine, 
nu este uşor la început, însă putem învăţa 
împreună ca în fiecare zi să ne îngrijorăm tot mai 
puţin, umplându-ne mintea cu promisiunile de 
netăgăduit ale Domnului nostru. 
 Când gândurile mele sunt supuse lui Isus, Satan nu are putere asupra mea. Cel rău 
ştie că punctul unde poate cel mai uşor să ne atace este la nivelul minţii. Dacă a reuşit să treacă 
de acest prim obstacol, are şanse mari de izbândă. În Romani 8:5, ni se spune clar şi răspicat că 
dacă trăim după îndemnurile firii pământești (care, din păcate, este supusă diavolului), vom şi 
umbla după lucrurile ei, aducând astfel moartea asupra noastră. Însă dacă alegem să trăim după 
sfaturile Duhului, vom avea parte de viaţă şi pace. 
 Când gândurile mele sunt supuse lui Isus, mă fac tot mai mult asemenea Lui. Sunt 
ceea ce gândesc. Vreau să fiu tot mai mult ca Isus? Trebuie să îmi umplu mintea cu Isus. El 
trebuie să fie Cel care alege ce gânduri trăiesc în mintea mea. El este Cel care trebuie să aibă 
autoritatea să cureţe tot ce e de curăţat şi să alunge orice informaţie periculoasă care îmi 
pătrunde în minte. Şi ştii care este partea cea mai interesantă? Noi alegem dacă Îi dăm voie să 
intre. Isus nu dă buzna, nu intră cu forţa. În ultimă instanţă, eu şi cu tine suntem cei care 
decidem dacă Îl vrem pe Isus Domn şi Stăpân. 
 Până la urmă, oricât aş încerca eu să îmi păzesc gândurile, nu pot singură. Nici tu nu poţi. 
Isus este Cel care ne dă puterea să facem acest lucru. Cuvântul Lui, Biblia, este arma supremă 
când vine vorba de supunerea gândurilor noastre. Dacă ne umplem mintea citind cuvintele Lui, 
nu mai este loc de alte gânduri străine, iar Cuvântul Domnului va acţiona ca globulele albe din 
sânge, „atacând” orice intrus care ar încerca să ne infecteze. Dacă reuşim şi să memorăm versete 
biblice, puterea lui Isus va fi cu atât mai mare. Lupta împotriva gândurilor periculoase nu este 
un act pasiv. Trebuie ca atât eu, cât şi tu, să alegem să fim activi când vine vorba de acest 
aspect. Nu prea avem de ales.  
 Viaţa pe pământ este un continuu război, nu avem parte de concedii. Partea drăguţă şi 
liniştitoare este că Isus se luptă pentru noi şi cu noi. Dacă Îl chemăm, El ne este Apărător, 
Sprijinitor şi Scut. Aceasta este salvarea noastră!  Anda Dogar - www.beula62cu4.wordpress.com 

„Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce 

se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.” (Evrei 11:3)  
 

 Î 
ncercările şi necazurile prin care ai trecut, ţi-au testat nivelul 
credinţei, pentru ca, mai apoi, să urci la un nivel şi mai înalt. Alinierea 

cuvintelor la credinţa pe care o ai în Dumnezeu, îţi va aduce o mare răsplătire 
în această perioadă a vieţii tale!  
 Credinţa este limbajul lui Dumnezeu, deoarece atunci când Dumnezeu a 
creat universul, El l-a creat prin Cuvântul Său. El a poruncit să vină în 
existenţă lucrurile care nu erau. Domnul te invită să începi să chemi în fiinţă 
acele binecuvântări pe care le doreşti şi care sunt după voia Lui, declarând în 
dreptul lor Cuvântul lui Dumnezeu. Vei avea parte astfel de un şuvoi de 
binecuvântări curgând peste viaţa ta!       Ruach Ministries - www.alfaomega.tv 

              Cheamă binecuvântările! MEDITAŢIE 


