
 

  

 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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 … micuții: Asher Prichici și Eva Amina Martin, care au fost aduși 
la binecuvântare în luna decembrie. Domnul să reverse peste ei belșug 
de sănătate și har și să-i ajute pe părinții lor să-i crească pentru El. 
 
 … prima Cină din anul acesta. Slavă Celui Preaînalt pentru 
îndurarea de care dă dovadă față de noi, copiii Lui, prin faptul că ne mai 
oferă încă o dată posibilitatea de-a sta la Masă cu El și cu frații și 
surorile noastre, înconjurați fiind și de Duhul Lui cel Sfânt! 

 
 

"Domnul să-ţi fie desfătarea şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. Încredinţează-
ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El şi El va lucra! El va face să 

strălucească dreptatea ta ca lumina şi dreptul tău                                                 
ca soarele la amiază." (Psalmii 37:4-6) 

Să–I mulțumim Domnului pentru...  

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 

Diacon Raul Damean:               tel. 0734-539044 

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  

 
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 

ATENȚIE 

BUNĂTĂŢILE DOMNULUI  
NU S-AU SFÂRŞIT, 

ÎNDURĂRILE LUI NU SUNT  
LA CAPĂT, CI SE ÎNNOIESC  

în fiecare dimineaţă. 
 

Plângerile lui Ieremia 3:22-23a 

Sursă fotografii: www.pexel.com 

 

  

„... noi suntem mai mult decât biruitori...” (Romani 8:37) 

 D ezideratul bisericii noastre pentru anul 2019 este nespus de încurajator 
pentru fiecare dintre noi. Când viața este trăită sub semnul biruinței 

absolute, când ispitele, necazurile și problemele sunt eclipsate de încrederea în 
biruința pe care o dă Acela care ne-a iubit, viața este de o calitate superioară. 
 Cuvântul pe care Dumnezeu ni l-a pus înainte în acest an, nouă, celor care ne 
închinăm lui Dumnezeu la Poarta Cerului, este deopotrivă pentru fiecare: 
 PROVOCARE – înțelegem că viața de credință este o luptă și că suntem datori să 

luptăm în așa fel încât să ne putem bucura de biruință. 
 ASIGURARE – promisiunea biruinței absolute este pentru noi Cuvântul lui 

Dumnezeu, în care avem cea mai mare încredere. Cuvântul Lui rămâne în veac și 
ceea ce a spus Dumnezeu este adevăr curat. 

 MĂRTURISIRE – trebuie să credem în ceea ce ne-a promis Domnul și să 
mărturisim acest adevăr cu gura noastră și de asemenea, să-l trăim în viața de 
fiecare zi. Suntem chemați să trăim ca niște biruitori și aceasta va fi nu doar o 
mărturisire verbală, ci una trăită. 

 PUTERE – dacă putem să ne îndoim de biruință atunci când ne bizuim doar pe 
puterea noastră, atunci când ne trăim viața în Cristos și când conștientizăm 
dragostea pe care El ne-o poartă, vom conștientiza că puterea Lui, cea fără margini, 
luptă pentru noi. Biruința este garantată în mod absolut! 

 Domnul să dea multe biruințe fiecăruia dintre noi în anul 2019 și aceste biruințe 
să ne determine pe fiecare să umblăm smeriți cu Dumnezeul nostru.  
 LA MULȚI ANI ȘI LA MULTE BIRUINȚE CU EL!  Pastor Nelu Filip  

Mai mult decât biruitori 

 BULETIN DUMINICAL nr. 646/06.01.2019                        www.poartacerului.ro 
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Beneficiile participării la Cina Domnului 

Duminică, 6 ianuarie 
Ionel Rus 

Ionuţ Dejeu 
Maria Costencu  
 Luni, 7 ianuarie 
Cristina Chisăliţă 

Elisei Creac 
Marco Birda  

Marți, 8 ianuarie 
Claudia Ţintoi 

Emilia Asofronie 
Florin Petrescu 

Miercuri, 9 ianuarie 
Cristian Hîrţaucă 

Elisei Ursan 
Joi, 10 ianuarie 

Ionel Velciov 
Magdalena Ban 

Matei Popa 
Veronica Capota  

Vineri, 11 ianuarie 
David Oneţ 

Sâmbătă, 12  ianuarie 
Alex Lakatos 
Anca Dedan 
Ioana Dejeu 

Vanesa Gînga  
 

"Nimeni nu va putea să 
stea împotriva ta cât vei 

trăi. Eu voi fi cu tine, 
cum am fost cu Moise; nu 
te voi lăsa, nici nu te voi 

părăsi." (Iosua 1:5) 

Urăm  
“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care     
îşi serbează                     

ziua de naştere                   
săptămâna 

viitoare: 

 

 REÎNTÂLNIRE CU ISUS           
  - prin faptul că pâinea simbolizează Trupul Său și 
vinul, Sângele Lui, dar nu doar din acesta cauză: când Isus a 
instituit Cina, le-a zis ucenicilor: „Am dorit mult să mănânc 
Paștele cu voi” (Luca 22:15). Cu siguranță că Domnul Isus 
este prezent cu Biserica Lui la Cină. 
 Așa că dacă ne apropiem de Cină în principiile care    
ne-au fost lăsate în Biblie, atunci participăm la o reîntâlnire 
cu Isus; o întâlnire reală și benefică cu Dumnezeu. Acesta 
este locul în care te validezi în prezența lui Dumnezeu ca 
bun slujitor.  
 
 REVIGORARE A VIEȚII SPIRITUALE 
 Trupul Domnului reprezintă viața spirituală, pâinea 
pentru sufletul nostru, care este flămând și însetat după 
Dumnezeu. 
 În această relaționare la Isus, noi avem viață, prin 
credința în El, și tot prin credința în El, ne înviorăm 
sufletele. 
 Revigorarea are de-a face cu relaționarea noastră, 
prin credință, la Isus. Întâlnirea cu El este înviorătoare, 
eliberatorare și motivatoare. 

 
 REDEDICARE PERSONALĂ 
 Când stăm cu Isus față în față, când realizăm cât a 
făcut El pentru noi, nu putem decât să ne rededicăm viața 
Lui și lucrării Sale. 
       Toți cei care stau la Cină au spus „DA” lui Isus și 
chemării Sale. 
       Avem o dată pe lună în care ne putem cerceta și putem 
să ne dedicăm încă o dată lui Dumnezeu, pentru a-I fi fideli. 
Credem că aceasta este o oportunitate să ne dedicăm Lui, 
pentru a sta în spărtură. Încă nu a văzut lumea ce poate 
face Dumnezeu cu un om dedicat Lui în întregime! 
 Este locul reînnoirii legământului cu Dumnezeu, a 
relegării de cer și de Dumnezeu, prin jertfa Fiului Său. 
 Reînnoiește-te, revigorează-te și reoferă-te lui 
Dumnezeu!  
     adaptare de pe www.resursecrestine.ro 
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Un moment de lectură RECENZIE 

 

 Î 
n cartea Înțelepciunea lui Dumnezeu,      
A.W.  Tozer sublinează progresul înregistrat 
de om în cunoașterea înțelepciunii divine, 

care își are rădăcinile în doctrina evreiască.  
 Dr. Tozer ne 
prezintă în această carte 
o întrebare care ne 
îndeamnă la o serioasă 
meditație: „Cum se face 
că omul, având o 
înțelepciune în mod 
drastic limitată, ține 
morțiș să ia de unul 
singur toate hotărârile 
din viața lui, deși mai tot 
timpul greșește?” 
 Tozer ne îndeamnă:  
„să mergem mai întâi la 
Dumnezeu”. Înțelepciunea lui Dumnezeu este 
singura absolută și nelimitată. Când recurgem la 
înțelepciunea Lui divină, eternă, întreaga noastră 
viață se schimbă. Cât de des ne bazăm hotărârile pe 
înțelepciunea omenească pe care o avem la un 
moment dat, pentru ca, mai târziu, să            
constatăm că acele hotărâri se contrazic? 
 A-L cunoaște pe Cristos înseamnă a cunoaște 
înțelepciunea lui Dumnezeu. Cu cât înțelegem mai 

mult acest lucru, cu 
atât mai mult vom 
vedea în viața noastră 
mâna lui Dumnezeu, 
îndrumân-  du-ne în 
direcția în care vrea El 
să mergem.  
 În această carte, 

dr. Tozer descrie calea pelerinului, pe care o parcurge 
fiecare om în viață ca pe un drum presărat cu 
primejdii. Lumea se opune celui care umblă cu 
Dumnezeu; pentru a trăi o viață de creștini biruitori, 
trebuie să trăim în puterea înțelepciunii lui 
Dumnezeu.  
 Cartea „Înțelepciunea lui Dumnezeu” îți va 
schimba deciziile, gândurile, relațiile cu cei din jur, 
îndreptându-te spre ceea ce dorește Dumnezeu să 
fii.  adaptare de pe www.book-house.ro 

 Înțelepciunea lui Dumnezeu  
A. W. Tozer  

„Pentru a trăi o viață 
de creștini biruitori, 
trebuie să trăim în 
puterea înțelepciunii 
lui Dumnezeu.” 

 

Coboară Domnu-n Iordan 
 

Coboară Domnu-n Iordan, 

Deși Ioan vrea să-L oprească. 

Vrea să boteze ce-i uman, 

Cerescul să Îl răspândească.  

 

Deși Ioan vrea să-L oprească, 

Isus arată c-a venit, 

Cerescul să Îl răspândească. 

Tatăl să fie mulțumit. 

 

Isus arată c-a venit 

Spre-a face din păcate scrum, 

Tatăl să fie mulțumit,  

Iar noi pe-al veșniciei drum. 

 

Spre-a face din păcate scrum, 

Gonind pe diavolul tiran, 

Iar noi pe-al veșniciei drum. 

Coboară Domnu-n Iordan!  
(Viorel Iuga) 


