
 

  

 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  

 

 ... micuții Emma Mureșan și         
Iannis-Levi Băla, care au fost aduși la 
binecuvântare luna trecută. Domnul să-i 
poarte mereu pe Brațul Său puternic și El să îi 
ajute pe părinți în toate etapele creșterii lor. 

 ... Campania Dăruiește Bucurie, care a 
avut loc în luna decembrie în biserica noastră, 
cu ocazia sărbătoririi Nașterii Mântuitorului și 
care a adus multe zâmbete atât pe chipul 
copiilor, cât și pe cel al familiilor acestora. 
Domnul să răsplătească efortul organizato-
rilor, să înmulțească bucuria celor care au dat 
și a celor care au primit și fie ca spiritul acesta 
al dărniciei să ne însoțească mereu. 

 ... prezența Domnului în anul 2017. Îi 
mulțumim încă o dată Domnului pentru harul 
revărsat peste noi în anul care a trecut, pentru 
toată răbdarea, dragostea și grija pe care a 
avut-o și o are față de noi și, de asemenea, Îi 
mulțumim încă de pe-acum pentru felul 
minunat în care va continua să lucreze în 
viețile noastre. 
 

„Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulţumiri şi 
împlineşte-ţi juruinţele făcute Celui 

Preaînalt.” (Psalmii 50:14) 

 

Să-I mulțumim Domnului 
pentru... 

 
ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

DUMINICĂ:    9-12 Serviciu divin 

    18-20 Serviciu divin 

MARŢI:   18-20 Rugăciune 

JOI:          18-20 Serviciu divin 

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 

Vă 
 dau 

 o  
poruncă nouă:  

Să vă iubiţi  
unii  
pe  

alţii;  
cum  
v-am  
iubit  
Eu,  
aşa  

să vă 
 iubiţi 
 şi voi  
unii 

 pe alţii. 

 
 
 

Ioan 13:34 
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„Ţi s-a arătat, omule, ce este bine! Şi ce alta cere Domnul de 
la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit 

cu Dumnezeul tău?” (Mica 6:8) 

Rededicare... 
 P rima săptămână din 2018 a trecut. A trecut și sărbătoarea Crăciunului, am 

serbat și trecerea dintre ani... Timpul a zburat atât de repede, de parcă 

nici nu ar fi fost. Decembrie, „luna cadourilor”, s-a încheiat și iată-ne ajunși în fața 

primei duminici din noul an. Poate ești mai nostalgic acum și privești în urmă la 

perioada sărbătorilor cu oarecare regret, că nu ai trăit mai profund semnificația 

sărbătorilor sau nu ai profitat suficient de zilele libere pentru a petrece timpul cu 

folos... 

 Cert e că da, decembrie a luat sfârșit, dar nici luna ianuarie nu trebuie privită ca 

o tortură – e  începutul unui nou capitol al vieții tale. Ce a fost în 2017 a fost, 2018 

este șansa unui nou început. Da, poate ai revenit la cotidian și îți lipsește acea 

atmosferă a sărbătorii, dar, dragul meu, Sărbătoritul e lângă tine în fiecare zi. Isus, 

Cel a cărui naștere am serbat-o la Crăciun, e Emanuel – „Dumnezeu cu noi” – 

acolo, la școală, în perioadele de învățat și în cele cu examene, la lucru, în termene 

limită și stres, pe patul suferinței, în durere și boală, tristețe, încercări, ispite, în 

bucurii și momente de glorie – Dumnezeu e prezent și ne oferă pace, putere, har și 

binecuvântare cerească – un fel de Crăciun în fiecare zi! 

 Ești față în față cu prima Cină a Domnului din 2018 și vreau să îți aduc în 

atenție un cuvânt care Dumnezeu L-a pus în inima mea, de când a început acest an: 

REDEDICARE.                   (continuare în pag. 2) 
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Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care               
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Duminică, 7 ianuarie - Cristina Chisăliţă, Elisei Creac, Marco Birda  
Luni, 8 ianuarie - Claudia Ţintoi, Emilia Asofronie, Florin Petrescu  
Marți, 9 ianuarie - Cristian Hîrţaucă, Rahela Cercelaru  
Miercuri, 10 ianuarie - Ionel Velciov, Magdalena Ban,  
   Matei Traian Popa, Veronica Capota  
Joi, 11 ianuarie - David Oneţ  
Vineri, 12 ianuarie  - Alex Lakatos, Anca Dedan, Cătălin Pasca,  
   Ioana Dejeu, Matei Popa, Vanesa Gînga  
Sâmbătă, 13 ianuarie - Karla Porumbel  
    

"Slăvit să fie Numele Tău pe vecie şi să se zică: ‘Domnul oştirilor                                             

este Dumnezeul lui Israel.’" (2 Samuel 7:26a) 

(continuare din prima pagină) 
 

 Să te uiți în urmă cu regret nu ajută 

la nimic. Timpul pierdut și ocaziile 

ratate nu se mai întorc niciodată. Dar 

acum, la început de an, cred că e 

înțelept să privim în prezent și să 

conștientizăm că avem nevoie de 

rededicare în voia Domnului. Poate anul 

trecut ai experimentat eșecuri, 

falimente, ai căzut de multe ori și nu ai 

fost ceea ce Dumnezeu te-a chemat să 

fii, dar acum te poți rededica lui 

Dumnezeu, poți avea un nou început în 

domeniul spiritual.  

 Fă din această primă Cină a Domnului un moment în care să te dedici din nou 

Domnului în toate domeniile vieții tale și rămâi credincios în ceea ce El te-a 

chemat. Domnul te primește, Tatăl tău are brațele larg deschise pentru tine! La 

Golgota, sângele lui Isus a curs și te spală și azi de păcat, iar tu trebuie să continui 

să umbli pe cale! Rămâi credincios Domnului, slujește-L pe El cum nu L-ai mai 

slujit până acum, citește Scriptura și meditează adânc asupra Cuvântului, dedică-ți 

timp rugăciunii, așa cum trebuia să faci de mult. Încet, dar sigur, vei avea parte de 

schimbări majore pe toate planurile, pentru că un om care e dedicat pe deplin 

Domnului va avea biruință și har în orice face. 

 Astfel, cu haina sufletului albită în sângele lui Isus și cu voința unei noi trăiri a 

credinței, pornește la drum în 2018, pe deplin conștient că Dumnezeu e cu tine 

oriunde vei fi și îți va da biruință!  A. P. 
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 D ragul meu, 
  
 Nu trebuie niciodată să uităm că 
este posibil să fim la Masa Domnului şi 
să eşuăm în totalitate în participarea la 
Cina Domnului. Astfel erau corintenii  
strânşi în Numele lui Hristos: ei se 
strângeau în fiecare săptămână la 
Masa Domnului şi totuși, căzuseră în 
dezordine, prin egoism şi neglijarea 
semnificaţiei Cinei, încât făcuseră din 
acest moment solemn, un timp de 
petrecere. Astfel, apostolul Pavel 
începe să explice 
adevăratul caracter al 
Cinei şi spune că în 
legătură cu aceasta, a 
primit o revelaţie 
specială din partea 
Domnului. 
 Ce contrast între 
inima omului şi inima lui 
Hristos! Foarte aproape 
de a fi trădat de unul 
din ucenicii Săi, El "a 
luat pâine şi, mulţumind, a frânt şi a 
spus: ‘Acesta este trupul Meu, care 
este frânt pentru voi: faceţi aceasta 
spre amintirea Mea’" (vers. 23, 24). 
 Aşadar, pâinea este un simbol al 
trupului Domnului Isus care S-a dat 
pentru ai Săi. Atunci când noi mâncăm 
din ea, ne amintim de El. Când 
mâncăm din pâine la Cina Domnului, ne 
reamintim faptul că Domnul a fost odată 
mort; ne amintim de El în acea condiţie 
joasă - condiţia morţii - în care a 
coborât atunci când ne-a purtat 
păcatele  în trupul Său, pe lemn, când a 
îndurat toată mânia, pe care noi o 
meritam şi astfel, L-a glorificat pe 
Dumnezeu chiar cu privire la păcatul 
nostru. Astfel, nu este Hristos aşa cum 

este El acum, ci Hristos aşa cum era 
atunci, Cel de care ne aducem aminte 
la frângerea pâinii. 
 De asemenea, paharul ne pune 
înainte acelaşi aspect: „Acest pahar 
este noul legământ în sângele Meu: 
faceţi aceasta, ori de câte ori îl beţi, 
spre amintirea Mea.” (vers. 25 şi 26). 
Deci, vinul din care bem este un simbol 
al sângelui lui Hristos şi vorbeşte tot 
despre moarte, deoarece nu ne putem 
gândi la sânge ca fiind separat de trup, 
decât în legătură cu moartea. Atât prin 
luarea din pâine, cât şi din pahar, noi 

arătăm, vestim sau 
proclamăm moartea 
Domnului.  
 Acesta, deci, este 
gândul care ar trebui 
sa fie înaintea 
sufletelor noastre la 
masa Domnului. Câtă 
simplitate, dar care 
atinge şi îngenun-
chează inimile noastre 
în adorare înaintea 

Lui, în timp ce stăm în jurul mesei Sale, 
comemorând moartea Lui!  
 Este imposibil să găseşti două 
cuvinte care, puse împreună, să aibă o 
aşa mare importanţă precum moartea 
Domnului. Ce dragoste! Ce rezultate!  
 Şi să observăm ideea: „până vine 
El”. Prin urmare, în timp ce privim 
înapoi la Cruce, ne este reamintită 
venirea Sa în glorie, pentru a ne 
primi la El, rodul sigur al muncii şi 
morţii Sale şi astfel, nu putem niciodată 
uita că întreaga noastră răscumpărare, 
fiind în acord cu imaginea Fiului Său, 
este rezultatul morţii lui Hristos. Aceste 
două lucruri — crucea şi gloria — sunt 
legate aici indisolubil, una de alta.  
 

   adaptare după Edward Dennett  

 Scrisori către credincioși - Cina Domnului 


