
 

  

 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 Dorothea Iacob, Levi-Andrei 
Pană și Phillip Pielmuși, care au fost aduși la 
binecuvântare în luna ianuarie. Fie ca Tatăl    
să-i vegheze mereu și să-i facă o adevărată 
bucurie și lumină pentru familie, biserică și 
societate. 

 ... grupul de surori din biserica 
noastră, care slujesc prin rugăciune. 
Domnul să le răsplătească fiecare rugăciune 
înălțată, să le întărească, ca să poată sluji în 
continuare, folosind cea mai importantă 
unealtă lăsată nouă de Isus, rugăciunea. 

"Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu 
mulţumiri." (Coloseni 4:2)  

Să-I mulțumum 
Domnului  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  

 

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 

Și Duhul și    

Mireasa zic: 

„Vino!”... 
 

Apocalipsa 22:17 
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„Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci 
împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva 

stăpânitorilor întunericului acestui veac...” (Efeseni 6:12) 

Războiul nevăzut 

  F iind copii ai lui Dumnezeu, zilnic, vom lupta împotriva celui 

rău, zilnic, el ne va amăgi cu minciuni și ne va aduce 

deznădejde și frică. Lupta cea mai cruntă a unui creștin este cea la nivelul 

cugetului. Gândurile pe care le avem influențează ceea ce suntem astăzi și 

ceea ce vom deveni mâine, ele pot fi o piedică în calea planului lui 

Dumnezeu pentru noi. Lupta din mintea noastră poate cauza efecte negative, 

care aduc urmări neplăcute. 

 Atunci când treci printr-un eșec, printr-o dezamăgire sau printr-o cădere, 

Satan va fi prezent acolo, ca să îți producă durere, să îți reamintească ce ai 

făcut, ce ți s-a întâmplat și că nu există iertare, vrând să te facă să stagnezi în 

credință și să crezi că ești o dezamăgire. Dar Cel ce e în tine este mai 

puternic și îți spune: „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu 

îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în 

ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10). 

 Dumnezeu te iubește atât de mult, încât a dat pe Fiul Său, ca să moară 

pentru tine și chiar dacă Îi greșești, El este mereu acolo, ca să te ridice, să te 

reabiliteze și să te întărească.            

                                 (continuare în pag. 2) 
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Pe ce scaun stai la Cina Domnului? 

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

Duminică, 4 februarie - Marcela Stan, Vlad Epure  
Luni, 5 februarie - Daniel Cornea, Daniela Moldovan,  
   Lili Gherasim, Tabita Tomuţa  
Marți, 6 februarie - Alexandru Şandor, Emanuel Asoltanei, Ioan Florea  
Miercuri, 7 februarie - Alexandra Moisă, Andrei Sărăcuţi,  
    Călina Cireşan, David Ciobanu  
Joi, 8 februarie - Dionisie Frenţi, Emil Chiş, Naomi Horobăţ  
Vineri, 9 februarie - Miriam Petrovici  
Sâmbătă, 10 februarie  - Alessia Frenţi, Alessia Surugiu,  
    Carmen Semerean, Daniel Puşcaşu, David Mezei, Devis Alazaroae,  
      Ionatan Giuchici, Marius Bogdan, Matthias Drăgoi    

"Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!" (Psalmii 34:8) 

  Scaunul de domnie (Psalmii 47:8). Acesta este locul Celui Preasfânt! La Cina 
Domnului, să ne aducem aminte că Isus trebuie să domnească în toată viața 
noastră. Acolo unde domnesc ideile unora și nu domnește Isus, nu este Masa 
Domnului! La Masa Domnului trebuie să domnească Hristos! 
 

 Scaunul de judecată (2 Corinteni 5:10). Cum te apropii de Cina Domnului? Bine 
ar fi să ne cercetăm înainte de Cina Domnului, să ne judecăm singuri înainte de 
împărtășire. Scaunul de judecată este pentru cei care nu se cercetează, dorm și nu 
deosebesc trupul Domnului. Cel ce se împărtășește în mod corect, are viață din 
Dumnezeu și are făgăduința învierii (Ioan 6:54).  
 

 Scaunul celor batjocoritori (Psalmii 1:1). Întotdeauna se vor găsi la Cina 
Domnului oameni care batjocoresc credința noastră și Numele Domnului Isus; să nu 
ne tulburăm din pricina lor! Căutați să mențineți atmosfera de Cină. La evrei, cina 
era masa cea mai importantă. Nu trebuia să lipsească nimeni, nici măcar robii. Era 
un moment unic, la fel ca Cina Domnului pentru noi, creștinii. 
 

 Scaunul harului (Evrei 4:16). Este scaunul pe care trebuie să stăm la Masa 
Domnului. Cu cât stai mai mult la Masa Domnului și cu cât te apropii mai mult de 
Dumnezeu, înțelegi mai mult ce înseamnă Cina cea de Taină. La Cina Domnului, 

Ioan stătea jos, cu capul pe pieptul 
Mântuitorului. Ce har, să poți auzi cum 
bate inima Mântuitorului! Astăzi, noi avem 
alt har – avem Duhul, care este în noi. 
Avem o nădejde vie că într-o zi vom sta în 
Cer, la Masa Domnului! Acolo, Îl vom 
vedea față în față și vom avea răspunsul 
la toate întrebările noastre. 
 
 

      Iosif Huțan - 
    www.resursecrestine.ro 
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GÂNDURI 
(continuare din prima pagină) 
  

 Satan te conduce și te 

manipulează, atât cât îi permiți. 

Dacă îi cedezi teren în mintea ta, el 

va prelua controlul și te va duce la 

eșec, dar prin relația ta cu Hristos, 

ai autoritate asupra lui. 

 Dacă tot ceea ce auzi și vezi 

este numai durere și negativitate, 

continuă să crezi că ești un luptător 

al Domnului și în Numele Lui, 

mustrarea are putere. Bazează-te pe 

puterea Domnului și crede, că prin 

El poți birui, îmbracă-te cu toată 

armura, pe care ți-o oferă 

Dumnezeu ca să reziști împotriva 

diavolului. 

 „Staţi gata, dar, având mijlocul 

încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu 

platoşa neprihănirii , având 

picioarele încălţate cu râvna 

Evangheliei păcii. Pe deasupra 

tuturor acestora, luaţi scutul 

credinţei cu care veţi putea stinge 

toate săgeţile arzătoare ale celui 

rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi 

sabia Duhului, care este Cuvântul 

lui Dumnezeu.” (Efeseni 6:14-17).  
 

         Naomi Cărăbaș - 
           www.partascuhristos.com

Rugăciunea nu e „rugăminte”, nu e 

cerere. Rugăciunea este a te 

încredința în mâinile Domnului, a te 

pune la dispoziția Sa, a asculta de 

vocea Sa, în adâncul inimii. 
 

Maica Tereza 

 
 

Trebuie să ne rugăm cu ochii fixați 

pe Dumnezeu, nu pe încercări. 
 

Oswald Chambers 

 
 

Nu este altă activitate mai 

importantă în viață, decât 

rugăciunea. Orice altă activitate 

depinde de rugăciune pentru a-și 

atinge eficiența maximă. 
 

M. E. Andoss 

 
 

Cel care fuge de Dumnezeu 

dimineața, cu greu Îl va mai găsi  

în restul zilei. 
 

John Bunyan 

 
 

Cu cât te rogi mai mult, cu atât mai 

puțin, te vei panica. Cu cât te închini 

Lui mai mult, cu atât mai puțin, te 

vei îngrijora; te vei simți mult mai 

împăcat și mai puțin strâmtorat. 
 

Rick Warren 

 
 

Rugăciunea nu se învață în sala  

de curs, ci în odăiță. 
 

E. M. Bounds 

 
  
 


