
 

  

 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  

 ... unitate în biserica noastră. Fie 
ca Domnul să ne ajute să simţim unii cu 
alţii, să nu încetăm să ne rugăm unii 
pentru alții, să ne iertăm și să ne iubim, 
așa cum ne-a învățat Domnul Isus. 
 

 ... o inima sinceră. Haideți să 
venim în fața Domnului așa cum 
suntem, cu toate slăbiciunile și suferința 
noastră, să le aducem pe toate la El, 
fiindcă El știe cel mai bine să ne 
îndrepte, îndrume și vindece. 
 

"Deci, ca unii care, prin ascultarea de 
adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul 

ca să aveţi o dragoste de fraţi 
neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe 

alţii din toată inima."  
(1 Petru 1:22) 

Să ne rugăm pentru...  
 
   

 
 Marți, 6 februarie, de la ora 

19, va avea loc Darea de 
seamă a bisericii noastre din 

acest an, urmată de o masă de 
dragoste. 

 
 Duminică, 11 februarie, în 

cadrul serviciului divin de 
dimineață, va avea loc alegerea 

membrilor comitetului de 
conducere al bisericii.  

 

ANUNŢURI 

 
ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

DUMINICĂ:    9-12 Serviciu divin 

    18-20 Serviciu divin 

LUNI:              19-21 Tineret 

MARŢI:   18-20 Rugăciune 

MIERCURI:   19-21 Seara studenților 

JOI:          18-20 Serviciu divin 

VINERI:   18-20 Seara liceenilor 

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 

Păzeşte-ţi inima  
mai mult  
decât orice,  
căci din ea ies  
izvoarele vieţii.  
 
Proverbe 4:23 
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„Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor 
vedea pe Dumnezeu!” (Matei 5:8) 

Din spatele cortinei 

 D ichisit din cap până-n picioare, cu replicile deja învățate, cu o ușoară 

satisfacție de a sta în fața oamenilor, stai și tu ca un actor de teatru în fața 

propriei tale reprezentații. Din exterior totul pare a fi în regulă, ba mai mult, reușești 

să impresionezi... însă inima? Oare cum îți este inima – singura pe care nu o poți 

„machia”? Este în același asentiment precum exteriorul? Privirea aceasta din spatele 

cortinei spulberă imaginea actorului perfect. Adevăratul zbucium interior, multe 

semne de întrebare și goana dintr-o parte în alta îți îmbătrânesc inima. Deși poți 

disimula adevărata ta imagine, totuși, tu cunoști adevărul. De ce să continui în acest 

fel, când te poți opri și te poți ocupa de vindecarea inimii tale?  
 Înainte de a ieși pe „scena” lumii, oprește-te pentru câteva momente! Nu mai 
încerca să pozezi bine în fiecare „poză”, ci acordă-i timp inimii să intre în audiență cu 
Creatorul ei. Spune-I Lui despre fiecare „cicatrice” pe care încă o mai porți și atunci 
vei vedea că nu mai e nevoie de o mască pentru a putea ieși printre oameni. Te vei 
simți liber să fii tu însuți. Îți vei irosi timpul căutând să impresionezi publicul.  
 Renunță la a mai trăi în dublu exemplar! În doar câteva momente, îți poți face 
ordine în gândul tău. Descarcă-ți astfel inima înaintea Tatălui tău ceresc și spune-I 
fiecare detaliu pe care nu îl poți anunța pe scenă. Doar cu o inimă umplută de tăria 
Lui, vei putea să faci față reprezentațiilor ce te așteaptă. Astfel, pune-ți în ordine 
principiile, adu-ți inima în atelierul Olarului, pentru că numai în acest fel, vei putea fi 
cu adevărat o binecuvântare! Miriam Guia 
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Luni, 29 ianuarie 

Andreea Oneţ 
Maria Rîmboi  

Miercuri, 31 ianuarie 

Andrei Ghiriş 
Genovia Pavel 

Iosif Sand 
Lidia Pap 

Sanvina Filip 
Vasile Buzatu 

Vineri, 2 februarie 

Slaviţa Martin 
 Sâmbătă, 3 februarie 

Abel Cornea 
Dan Ursu 

Mihaela Cuzman  
 

   "Binecuvântat să fie omul 
care se încrede în Domnul  

şi a cărui nădejde este 
Domnul!"   

 (Ieremia 17:7) 

 

Inimă rece 
 

Inimă rece, de piatră, 
nesfărâmată.  
N-am ce face cu ea! 
Nu simte, n-o doare, 
nu iubeşte, nu moare. 
 

Inimă rece, de gheaţă, 
nu-nvaţă. 
N-am ce face cu ea! 
Nu-ncălzeşte, nu plânge, 
de dor nu se frânge. 
 

Inimă rece, de plumb, 
n-o străpung. 
N-am ce face cu ea! 
Mi-e grea, mi-e povară,  
Încleştare amară. 
 

Inimă rece, 
de piatră, 
caută-mi-o, Doamne, 
şi schimbă-mi-o-n vatră! 
 

Inimă rece, 
de gheaţă, 
caută-mi-o, Doamne, 
şi umple-o de viaţă! 
 

Inimă rece, 
de plumb, 
caută-mi-o, Doamne, 
cu foc s-o străpung! 
 

Atunci voi simţi, voi iubi, 
cu har voi trăi, 
atunci voi ierta, voi zbura, 
cu dor voi cânta! 
 

               Daniela Mehedinţi 

Urăm  
“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care  
îşi serbează                        

ziua de naştere                   
săptămâna viitoare: 
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RUGĂCIUNE 

 
   Luptă-te lupta cea bună! MEDITAȚIE 

 Ca  şi creştini, noi avem cu toţii de câştigat o cursă, dar nu oricare, ci însăşi 
cursa vieţii. De câştigarea acestei curse, depinde viaţa sau moartea 

noastră. Tocmai de aceea, aş putea spune că este cea mai grea cursă, cu cele mai 
multe obstacole, bariere şi greutăţi, care vor să te împiedice să nu mai ajungi la 
capăt. Dar, dacă ţi-ai pus în inimă dorinţa să ajungi până la sfârşit şi dacă eşti cu 
adevărat hotărât să nu te laşi doborât sau învins de ceea ce apare în calea ta, cu 
siguranţă, vei ajunge biruitor, ţinând sus, steagul victoriei. 
 Ne confruntăm în viaţă cu tot felul de situaţii provocatoare, unele mai grele, 
altele mai uşoare, dar care de cele mai multe ori aduc cu ele necredinţa, 
deznădejdea, supărarea, îngrijorarea, dezamăgirea, tristeţea, neputinţa şi toate 
aceste lucruri ne întunecă privirea şi nu mai putem vedea clar calea pe care trebuie 
să mergem. 
 În astfel de momente, avem doar două opţiuni: ori alegem să ne plângem de 
starea noastră, de necazul nostru, bătând pasul pe loc, ori alegem să mergem 
înainte indiferent de greutăţi. Totul depinde doar de noi, de alegerea noastră. 
 Martin Luther King Jr. spunea: „Dacă nu poţi să zbori, atunci aleargă. Dacă nu 
poţi să alergi, atunci mergi. Dacă nu poţi să mergi, atunci târăşte-te, dar trebuie să 
mergi înainte cu orice preţ”   
 Toţi oamenii trec prin încercări fel de fel, dar diferenţa dintre ei este atitudinea 
pe care o au în faţa necazului. Nu te mai lăsa doborât de povara grea, ci ridică-te în 
Numele lui Isus şi mergi înainte, du-ţi lupta până la capăt, nu renunţa la jumătatea 
drumului! 
 Tot ce contează e să ajungi la capătul cursei, chiar dacă ai inima frântă, 
zdrobită şi sângerândă, picioarele obosite de atâta mers, puterea slăbită şi poate 
părăsit de cei în care ți-ai pus toată nădejdea şi credeai că vor rămâne lângă tine în 
orice moment. Nu lăsa ca aceste „lucruri” 
să te împiedice să-ţi atingi scopul în 
viaţă. 
 Îndreaptă-ți privirea în Sus şi 
continuă să mergi! Fii încrezător în Cel 
ce a promis că va fi cu tine până la 
sfârşitul zilelor tale şi te va răsplăti cu o 
cunună care nu se poate veşteji.  
    www.resursecrestine.ro 

Iartă-ne, Doamne, că prea am cedat atunci când ar fi trebuit să rămânem 
neclintiți! Ne-a fost frică. Am ținut prea mult la imaginea noastră, am făcut 
pe înțelepții. Pe moment, am uitat de Iosif și Daniel, am uitat de exemplul 
suprem al Fiului Tău. Am crezut că va ieși bine, că oamenii vor aprecia 

gestul nostru. Abia acum realizăm că ne-am înșelat, ne-am amăgit pe noi 
înșine, în mod lamentabil. Și pe ceilalți i-am dezamăgit.  

Acum, Doamne, în bunătatea Ta, iartă-ne! Luăm noi angajamente și sporim 
vigilența. Indiferent de costuri, vom rămâne verticali atunci când trebuie.             

Nu vrem să te mai facem de rușine, Doamne!  
(www.coramdeo.ro) 

 

Tom Wright  -  Surprins de speranță 


