
 

  

 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  

 ... discernământ în a alege oameni plini de Duhul Sfânt, înțelepciune şi        
după inima lui Dumnezeu la conducerea bisericii noastre, cu ocazia alegerilor de 
comitet de azi. Domnul să ne ajute! 

 ... mai multă credință. Haideți să ne încredem tot mai mult în Dumnezeu, chiar 
și atunci când ne e greu să o facem datorită a ceea vedem cu ochii fizici; atunci, să 
încercăm să privim prin credință, să nu uităm de promisiunile Lui și să nu ne îndoim 
nicio clipă de înțelepciunea Creatorului nostru iubit. 

„Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere. El dă izbândă 
celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie.” (Proverbele 2:6-7) 

Să ne rugăm pentru... 

 
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 

Strâng Cuvântul Tău în inima 

mea, ca să nu păcătuiesc 

împotriva Ta!  
Psalmii 119:11 
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„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică tuturor 
celor care cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să 

se facă copii ai lui Dumnezeu.” (Ioan 1:12) 

Alege înțelept! 
 Î 

ntr-o societate care este bazată pe reguli și drepturi, avem drepturi încă de la 
naștere, însă cel mai important drept este că toți avem dreptul de a alege - de 

fapt, e singurul drept pe care îl recunoaște și societatea și Însuși Dumnezeu. 
 Se pune o întrebare: ce faci tu cu acest drept venit din partea lui Dumnezeu? 
Alegi să beneficiezi de el în toată bogăția, să devii un copil al lui Dumnezeu sau 
alegi să te bazezi pe drepturile susținute de această societate? 
 Cred că acesta este un lucru fascinant la Dumnezeu: să poți alege exact ceea ce 
vrei tu! Stau și mă gândesc la faptul că orice alegere în viață este urmată de o 
consecință, nu? Biblia îl numește pe Solomon ca fiind cel mai înțelept om care a 
existat pe pământ. Acesta ne spunea următoarele cuvinte: „Bucură-te, tinere, în 
tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și 
plăcute ochilor tăi; dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la 
judecată.” (Eclesiastul 11:9). 
 Dumnezeu e bun și drept, te lasă să alegi ce vrei, dar asta nu înseamnă că la 
sfârșitul vieții nu va trebui să dai socoteală pentru ceea ce ai ales în viața ta. De 
asemenea, Isus vine și ne arată ce beneficii vin odată cu alegerea de a fi 
copil al Său: „Eu am venit ca oile să aibă viață, și s-o aibă din bel-             
șug.” (Ioan 10:10b). 
 Acum, vreau să te întreb pe tine, cel care ai făcut o alegere: oricare ar fi 
alegerea, ai de gând să o trăiești la potențial maxim sau alegi cu buzele ceva și cu 
inima altceva? Trăiești 100% pentru Isus sau vrei să dai și plăcerilor acestei lumi 
câteva zeci de procente?                                            (continuare în pag. 3) 
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Departamentul de Ordine 

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

Luni, 12 febr. - Ligia Gherasim  
Marți, 13 febr. - Emanuela Todosiu, Marian Karabencsov, Rebecca Porumbel, Ruben  Boartăş  
Miercuri, 14 febr. - Abigail Viţan, Andreea Fiţ, Delia Giurgiu, Gloria Meici, Iosua Mureşan  
Joi, 15 febr. - Alexandra Pal, Andreea Silaghi  
Vineri, 16 febr. - Alina Barbu, Diana Prichici, Florin Rotărescu, Florin Corjuc,  
   Gabriel Prodan, Miriam Boartăş, Narcis Roşca, Sabina Şoancă  
Sâmbătă, 17 febr. - Denisa Ursu, Edward Rus, Florin Chiş,  
    Rebeca Costache, Sebastian Trăuşan, Tania Criste     

"Domnul să te binecuvânteze din Sion, El, care a făcut cerurile şi pământul! " (Ps. 134:3) 

Uniți în rugăciune pentru departamentele de slujire 

 A stăzi, aducem înaintea Domnului şi înaintea bisericii întreg Departamentul de  
Ordine. Acest departament este format din fraţi şi surori care s-au pus la 

dispoziţia Domnului, înțelegând modelul Lui de slujire. Astfel că, dacă atunci când a fost 
pe pământ, Domnul Isus ne-a învățat cum să slujim prin exemplul propriu, membrii 
acestui departament au înţeles că acum este rândul lor să slujească, concentrându-se 
asupra altora, mai mult decât asupra lor.  
 Uitându-ne la slujirea fraţilor şi surorilor din acest departament, putem spune că 
dăruirea, pasiunea, disponibilitatea și consecvența sunt doar câteva elemente care îi 
definesc, cu toţii fiind o reală binecuvântare pentru biserica noastră. 
 Coordonatorul departamentului, fratele Dorin Grigoraş, ne-a împărtăşit câteva 
gânduri despre ceea ce înseamnă un slujitor dedicat Domnului, angajat în îndeplinirea 
lucrării încredinţate: „Satisfacția slujitorului chemat în lucrarea lui Dumnezeu nu se află 
neapărat în rezultatele obținute, ci în felul în care omul lui Dumnezeu își înțelege statutul 
și chemarea, punându-se cu totul la dispoziția Domnului pentru îndeplinirea lucrării de 
slujire, sub călăuzirea Duhului Sfânt, dându-se exemplu în toate privințele, urmând cu 
sfințenie principiile lui Dumnezeu. Noi, ca departament, am înțeles că lucrarea lui 
Dumnezeu presupune dedicare deplină, indiferent de circumnstanțe. Fiind mădulare ale 
aceluiași trup, fiecare dintre noi realizează că Dumnezeu ne-a creat și ne-a format în 
mod unic, folosind daruri, chemări și experiențe, pentru a ne face să devenim oamenii pe 
care El îi dorește, oameni care să slujească în biserică, în felul în care a hotărât El.” 
 Despre activitatea şi viziunea acestui departament, fratele Dorin ne-a mărturisit: 
„Slujirea noastră implică o motivație corectă, o atitudine corespunzătoare și o dragoste 
necondiționată față de frații noștri, dar și față de cei nemântuiți care vin în biserică 
invitați sau din pură curiozitate. Dorim şi ne străduim să întâmpinăm musafirii cu 
dragoste, cu un zâmbet de bun-venit, să le întindem o mână caldă și să le oferim 
informațiile de care au nevoie, astfel încât, ei să se simtă apreciați și bineveniți în 
mijlocul nostru. Tot ceea ce facem este conform versetului  din 1 Corinteni 14:40  -       
,,... într-un chip cuviincios și cu rânduială.” Provocarea lansată tuturor fraților și 
surorilor din acest departament este: continuă să-L slujești, știind că fiecare va primi 
răsplata de la Domnul pentru tot ceea ce a făcut! (Efeseni 6:8).” 
 Mulţumim Domnului pentru slujirea fraţilor şi surorilor din acest departament şi    
ne rugăm ca protecţia Domnului să rămână peste ei şi peste familiile lor! Dumnezeu să le 
răsplătească osteneala și să le dea cununa vieții!  L. G. 
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(continuare din prima pagină) 
  
 De ce te întreb aceasta?! Pentru că 
a fost un moment în viață în care am ales 
și eu să-L urmez pe Isus, dar, în același 
timp, îmi trăiam viața în plăceri nocive, 
fiind influențat de societate, nu 
de Dumnezeu.  

 Acum, gândește-te la următoarea 
ilustrație: ai o sticlă de limonadă și o 
sticlă de ciocolată cu lapte. Dacă bei 
doar din sticla cu limonadă, poți spune 
că sucul e delicios. Dacă bei doar din 
sticla cu ciocolată cu lapte, poți să ai o 
concluzie identică celei de mai sus. 
Încearcă acum, în mintea ta, să combini 
cele două băuturi într-o singură sticlă, 
limonadă plus ciocolată cu lapte. Ce gust 
ar avea?! Dacă nu ai încercat niciodată, 
îți spun eu: gustul este unul neplăcut, 
oribil chiar! 
 Tot așa este și cu viața: dacă alegi 
să-I ceri lui Isus toate drepturile pe care 
le-a inventat societatea, va fi o viață 
amară, o viață în care nu vei folosi la 
maxim, nici drepturile societății, fiind 
sub presiunea morală a Bibliei, dar, în 
același timp, nu vei beneficia nici de 
adevărata pace și bucurie a mântuirii. 
Dacă ai ales să trăieși o viață cu Isus, 
acceptă acea viață din belșug, pe care El 
dorește să ți-o ofere. 
 Renunță la toate drepturile pe care 
crezi că le ai moștenire din naștere din 
partea aceastei societăți. Renunță la a 
trăi viața prin propriile tale puteri și    
lasă-L pe Isus să te umple cu puterea 
Lui! Renunță la a avea controlul și a-ți 
conduce viața după propria voință și  
lasă-L pe Isus să dețină controlul vieții 
tale! Renunță la orice altă dorință a ta și     

lasă-L pe Isus să pună dorințe sfinte în 
inima ta! 
 A renunța la toate dorințele tale, 
înseamnă să crezi că Dumnezeu are 
pentru tine o viață (reputație, sănătate, 
lucrare, familie, resurse etc.) mai bună 
decât cea mai bună versiune a vieții tale, 
așa cum ți-o imaginezi tu. Se poate 
întâmpla să nu primim lucrurile care 
credem că sunt bune pentru noi; chiar 
dacă pe moment e greu, te îndemn să ai 
încredere în Dumnezeul Atotputernic: 
„Căci gândurile Mele nu sunt gândurile 
voastre şi căile voastre nu sunt căile 
Mele, zice Domnul.” (Isaia 55:8). 
 În timp ce te gândeşti cum vrei să 
arate viaţa ta de acum înainte, priveşte 
mesajul primit de Ieremia din partea lui 
Dumnezeu şi analizează ce fel de viaţă 
va avea omul care se încrede în oameni, 
şi ce fel de viaţă va avea omul care se 
încrede în Dumnezeu: „Blestemat să fie 
omul care se încrede în om, care se 
sprijină pe un muritor şi îşi abate inima 
de la Domnul! Căci este ca un nenorocit 
în pustiu şi nu vede venind fericirea; 
locuieşte în locurile arse ale pustiului, 
într-un pământ sărat şi fără locuitori. 
Binecuvântat este omul care se încrede 
în Domnul și a cărui încredere este 
Domnul. El este ca un pom sădit lângă 
ape, care își întinde rădăcinile spre râu. 
El nu se teme de căldură și frunzișul lui 
este întotdeauna verde. În anul secetei 
nu se îngrijorează și nu încetează să 
aducă rod.” (Ieremia 17:5-8). 

              Daniel Marinescu  
   - www.ariseforchrist.com 

„... dacă alegi să-I ceri lui Isus 
toate drepturile pe care le-a 

inventat societatea (...), nu vei 
beneficia de adevărata pace și 

bucurie a mântuirii...”  


