
 

  

 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 

 ... constanță în viața de credință. Fie 
ca Domnul să ne ajute să mergem mereu cu 
El pe drumul ales, să ne încredem pe deplin 
în promisiunile Lui, să-L cunoaștem tot mai 
bine, apropiindu-ne zilnic de El, în părtășia 
personală și cea cu frații și surorile noastre. 
 

 ... studenții care încep un nou an 
universitar. Tata să-i însoțească, să poată    
să-L reprezinte cu demnitate și bucurie și prin 
exemplul oferit și rezultatele obținute, să 
poată aduce și alți oameni la Hristos. 

 

"Puneţi-vă acum inima şi sufletul să caute pe Domnul 
Dumnezeul vostru; sculaţi-vă şi zidiţi Sfântul Locaş al 

Domnului Dumnezeu, ca să aduceţi chivotul 
legământului Domnului şi uneltele închinate lui 

Dumnezeu în casa care va fi zidită Numelui 
Domnului."  (1 Cronici 22:19) 

Să ne rugăm pentru... 

 Duminică, 7 octombrie 

2018, va avea loc duminica 

studenților! Sunt așteptați studenții 

creștini din Timișoara, dar și cei  nou-veniți în oraș, la 

un timp de închinare și învățătură, în cadrul serviciilor 

divine de dimineață și după-amiază.                            

După serviciul de dimineață, studenții au posibilitatea 

să ia masa împreună, la o părtășie special dedicată lor, 

în sala de evenimente.  

Domnul să binecuvânteze toți studenții!   

 

ANUNŢ 

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 

MARŢI:    18-20 Rugăciune 

MIERCURI:   19-21 Seara studenților 

JOI:          18-20 Serviciu divin 

VINERI:   18-20 Seara liceenilor 

 

  

 „Îmi ridic ochii spre munţi… De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la 
Domnul, care a făcut cerurile şi pământul.” 

(Psalmii 121:1-2) 

Viața ca urcatul pe munte 

 V iața trece și nu prea avem ce face în privința asta. Dar depinde cum 
trece. Uneori nu știi dacă să-ți pară rău sau nu. Mi-am dat seama că nu 

mai pot face lucrurile pe care le făceam acum câțiva ani, deși aș dori să le fac. 
Există un moment pentru fiecare lucru, o vreme, cum spunea Solomon. 

    Muntele este tot mai aproape. Dar problema până la el sunt văile pe care le 
tot urcăm și le coborâm. Oricât ai încerca să scurtezi, nu merge. Ca să cucerești 
un munte trebuie să ajungi în vale. Până la urmă e lupta fiecărui om. Când crezi 
că ai ajuns, îți dai seama că mai este încă o vale de trecut. 

    E greu, dar se poate. Soare, nori, ai nevoie de apă să te hidratezi sau riști să 
ratezi ținta. Strângi puțin Cuvânt azi, apoi și mâine, tot așa. Viața te consumă și 
ai nevoie de Biblie. Mă bucur că nu suntem ca oamenii care lasă în urmă 
bidoane mari de plastic. Sper măcar că nu lăsăm răni deschise în mijlocul 
urcușului. 
 Din când în când, scoatem aparatul foto, ne uităm în urmă și mai facem 
câte o poză. Se vede frumos de unde am plecat, valea, urcușul. E un fel de 
aducere aminte cam de unde te-a scos Dumnezeu. Apoi ne uităm înainte și 
vedem ce perspectivă frumoasă ne așteaptă. Nu poți uita scopul pentru care ai 
pornit. Îți amintești de el pentru că este perspectiva care te ține în viață. 
             (continuare în pag. 3) 
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A stăzi, dorim să mulţumim Domnului pentru toţi cei care 
slujesc în grupul de laudă şi închinare al 

Departamentului de Tineret. Cu pasiune şi mult entuziasm, 
aceşti tineri au început să-L laude pe Domnul împreună, încă din 
anul 2009, slujind atunci la serile de rugăciune. Un an mai târziu 
au început să slujească şi în cadrul serilor de tineret, iar din anul 
2012 slujesc ca grup principal la întâlnirile de tineret şi o duminică 
pe lună la programele bisericii. Liderul grupului este Ovidiu 
Puşcaşu. 

Pe lângă rugăciune, post, ore de repetiţii, slujirea în cadrul 
serilor de tineret sau în cadrul programelor de duminică, ei sunt 
implicaţi în diverse proiecte sociale şi misionare, la diferite 
biserici din ţară sau din străinătate. Pentru anul viitor, ei doresc să 
meargă din nou în misiune în Alexandria, ca să fie folositori 
Domnului şi oamenilor din acea zonă.  
 “Prin acest grup, Dumnezeu a lucrat la formarea 
caracterului meu şi la creşterea mea spirituală. Am înțeles tot mai 
mult că închinarea nu se rezumă doar la ceea ce facem la 
biserică, ci e mult mai mult de atât, e o trăire zilnică în ascultare 
de El. Totodată, în acest grup am învățat slujirea în unitate, lucrul 
în echipă, uniţi de-un singur scop, acela de a aduce oameni la 
Hristos! Slujind, am înţeles că nu sunt decât un mijloc de care se 
folosește Dumnezeu, prin care El își revarsă ungerea, puterea Sa 
și lucrează în cei din jur, iar datoria mea este sa rămân la 
dispoziția Lui, în ascultare și smerenie față de El!”, ne-a 
mărturisit Larisa Pantea. 
 “Pentru mine, slujirea în acest grup a fost o provocare. Am 
înțeles că implicarea cere responsabilitate și trebuie tratată ca 
atare, atât pe plan spiritual, cât și în viața de zi cu zi. În același 
timp, prin implicarea mea, am simțit binecuvântarea lui 
Dumnezeu și bucuria de fi folositor lucrării Lui!”, ne-a mărturisit 
David Trotea. 

Mulţumim Domnului pentru aceşti tineri şi aducem înaintea 
Lui câteva dintre motivele lor specifice de rugăciune: “Ne rugăm 
pentru unitate între noi, în slujire, în dragoste, în rugăciune, în 

Hristos! Vrem putere 
s ă  s l u j i m  î n 
c o n t i n u a r e  c u 
entuziasm, cu o 
atitudine de smerenie, 
dintr-o inimă curată, 
plini de Duhul Sfânt! 
Nu în ultimul rând, ne 
r u g ă m  p e n t r u 
i n s t u m e n t i ş t i 
potriviţi.”   
 Domnul să le 
dea mult har în noul 
sezon de Tineret, iar 
cântarea lor să fie 
întotdeauna o jertfă de 
miros plăcut înaintea 
Domnului!   L.G.  

Duminică, 30 sept. 
Emilia Matei 

Iudith Nichescu 
Lucia Onaga 
Luni, 1 oct. 
Amos Iacob 

Corneliu Hepeş 
Dariana Tudor 
Estera Ursan 

Gabriel Serediuc 
Iulia Cârcu 

Vasile Beuca 
Marți, 2 oct.  

Eduard Costea 
Iosua Iacob 

Viorica Simina  
Miercuri, 3 oct. 
Avram Sabou 

Joi, 4 oct. 
David Tudor 
Iannis Băla 

Nicoleta Motica  
Vineri, 5 oct. 

Alisa Cuzman  
Sâmbătă, 6 oct. 

Gheorghe Olteanu  
 

"Iată că te-am săpat pe 
mâinile Mele, şi zidurile 

tale sunt totdeauna 
înaintea ochilor 

Mei!" (Isaia 49:16) 

Uniți în rugăciune pentru departamentele bisericii 

Departamentul de tineret—Grupul de laudă și închinare 
 

Motto: “Slujire cu pasiune și entuziasm pentru Hristos!“ 

Urăm  
“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care     
îşi serbează                      

ziua de naştere                   
săptămâna 

viitoare: 
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Tu ne asculți prin minuni 

 

În bunătatea Ta, Tu ne asculți prin minuni 

Şi frici nesfârşite se întorc în mormânt. 

E toamnă, şi-apusul se-nchină cu cânt, 

Iar stele pe cer se împletesc în cununi. 

 

În bunătatea Ta, Tu ne asculți prin minuni, 

Şi trupul şi gândul se-opresc din frământ. 

E zâmbet pe chipul copilului frânt 

Căci rugăciuni în taină adapă uscăciuni. 

 

În bunătatea Ta, Tu ne asculți prin minuni, 

Şi teamă şi tremur se evaporă în vânt. 

E pace în văi, pe munți şi în gând 

Căci şoapte domoale au potolit furtuni. 

 

(Lavinia Silvia Ciungan) 

(continuare din prima pagină) 
  

 Îți dai seama pe măsură ce 
înaintezi că peisajul se schimbă 
și muntele devine tot mai 
abrupt, apar brazii, jnepenii, 
golul alpin. E normal să fie așa. 
Gradul de dificultate crește pe 
măsură ce mergi. Apar vârfurile 
în zare. Dar și lupte mai mari. 
Când ajungi, nu te așteaptă 
vântul îmbietor sau dur, ci Isus 
Hristos. 
    Dumnezeu te primește cu 
brațele deschise. Odihna și 
pacea sunt asigurate pentru 
veșnicie. Uiți de efort și te 
bucuri de minuni. Veșnic. 
Întrebarea este dacă vrei... 
   

   Alexandru Fintoiu -  
        www.resursecrestine.ro 

 
RUGĂCIUNE 

 
„Nu vreau, nu doresc să trăiesc mult. Vreau să trăiesc cu Tine. Mult, viu și 

nesfârșit ești Tu. Vino și fă voia Ta întru mine. Vino când vrei și când socotești 
Tu. Vino ca o adiere, ca o binecuvântare, dacă socotești astfel. 

Vino ca un fulger al încercării și arde-mi ființa, dacă crezi că așa trebuie. 
Știu că ceea ce va urma vizitei Tale, în orice fel ai veni, va fi ceea ce îmi doresc cel 
mai adânc, ceea ce nu pot exprima și găsi nicăieri altundeva în afară de Tine. De 

aceea, pe Tine Te caut și aștept. Sunt dezamăgit de mine însumi. Numai Tu 
rămâi. Și vin la Tine, doctorul, luminarea și sfințirea sufletelor și trupurilor. Vin 

bolnav, cum sunt, și îmi încredințez Ție toată viața și nădejdea mea.” 
 

(Vasilios Gondikakis)  


