
 

  

 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 

 ... cei care și-au unit destinele în fața Domnului și a celor dragi, în luna 
septembrie, în biserica noastră: Rebeca & Andrei Silion, Saida & Raul Feier, 
Luminița & Daniel Bulzan și Simona & Sebastian Sima. Domnul să-i 
binecuvânteze și să-i ajute să-L poată urma toată viața lor, iar dragostea, credincioșia 
și înțelepciunea să fie la loc de cinste în căsnicia lor. 
 

 ... micuții: Celine Sîrbu, Iasmin Ruben Jurca, Iosua Lakatos,           
Alexandru Oneț, Filip Toma, Hadasa Carcea și Sofia Stan, care au fost aduși la 
binecuvântare luna trecută. Tatăl Ceresc să îi înconjoare mereu de dragostea și 
protecția Sa, iar ei să aducă doar bucurii familiei și celor dragi. 
 

 ... țara și poporul nostru. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru toată 
protecția de până acum și să-L rugăm să dea înțelepciune poporului român, astfel ca 
orice acțiune pe care o întreprinde să fie spre folosul țării, respectând voia Lui. 
 

„Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga 
şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi 

voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14) 

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 

„... să fiţi fără prihană şi curaţi, 

copii ai lui Dumnezeu, fără vină,      
în mijlocul unui neam ticălos şi 

stricat, în care străluciţi ca nişte 

lumini în lume...” 

Filipeni 2:15 

 

  

 „.. și cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?”  

(Estera 4:14)  

Creați pentru o vreme ca aceasta 
 În  ultima vreme, m-a fascinat povestea împărătesei Estera, cea care a reușit, prin 

smerire în fața lui Dumnezeu, prin post și rugăciune, să schimbe destinul unei 
națiuni. Estera a prins curaj și a chemat poporul să mijlocească pentru viața lui, după ce a 
înțeles că Dumnezeu a pus-o în familia regală pentru vremea aceea. Ea și-a înțeles rolul și a 
lăsat ca scopul Lui să fie făcut prin poziția pe care a primit-o de la Dumnezeu. 
 Suntem o generație privilegiată; trăim vremuri de har, avem la dispoziție tot ceea ce ne 
trebuie pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, pentru a trăi frumos. Avem, momentan, libertatea 
de a ne exprima liber, de a vorbi și celor din jur despre Domnul nostru, nu ne riscăm viața 
pentru a vesti Evanghelia, ci putem alege moduri cât mai creative să spunem și altora despre 
Dumnezeu. Putem citi Biblia cât vrem, unde vrem, nimeni nu ne poate face nimic. Ne 
putem ruga, putem să mergem la biserică fără să fim amenințați. Avem cărți creștine pe 
aproape toate temele, radio și televiziuni creștine cu emisie permanentă, site-uri și pagini pe 
rețele de socializare care vestesc voia lui Dumnezeu.  
 Și totuși, suntem niște creștini atât de plictisiți. La fel ca acei copii răzgâiați, care au de 
toate, dar se tot plâng și nu le place nimic. Avem ceea ce alții tânjeau să aibă, dar, deși nu au 
avut, ei au rămas credincioși lui Dumnezeu, chiar dacă au fost torturați pentru credința lor. 
Mă întreb, noi până unde putem merge cu credința noastră? 
 Creștinismul postmodern s-a răcit atât de mult, deși suntem răsfățați cu atât de multe 
„surse de foc”. Suntem tot mai apatici, tot mai puțin pasionați de Dumnezeu... Ne 
mulțumim cu niște firimituri primite de la biserică duminică și încercăm să ne țină de 
„foame” cât mai mult, așa ca văduva din Sarepta.     (continuare în pag. 3) 
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S tudenţii au început un an nou universitar şi vor 
începe în curând un nou sezon al lucrării cu 

studenţii, de aceea astăzi, dorim să mulţumim Domnului în 
mod special pentru ei şi pentru activitatea lor din cadrul 
departamentului de studenţi. Acest departament este unul 
dinamic, studenţii participând la întâlniri săptămânale în cadrul 
cărora pot să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu, să 
socializeze, să se roage unii pentru altii şi să caute răspunsuri 
biblice la problemele şi la provocările din viaţa de student. Pe 
lângă aceste întâlniri săptămânale, majoritatea studenţilor sunt 
implicaţi în diferite proiecte sociale organizate de-a lungul 
anului universitar. Liderul grupului de studenţi este Gabi 
Serediuc. 

Noul sezonul al întâlnirilor cu studenţii se va numi 
#RESTAURAT, ideea de bază a viziunii în acest nou sezon 
fiind: „sunt restaurat pentru a restaura”. Prin întâlnirile şi 
activităţile pe care le vor avea în acest nou sezon, ei doresc     
să-şi împlinească chemarea, fiind cei care, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, vor produce schimbare în vieți, locuri şi inimi care 
au nevoie de restaurare. 

Mulţumim Domnului pentru toţi studenţii care s-au 
implicat şi se implică activ în această lucrare şi ne rugăm 
specific pentru motivele lor de rugăciune: „Avem nevoie de 
înțelepciune și călăuzire pentru a ne duce la îndeplinire 
viziunea, ne rugăm Domnului pentru resursele necesare şi nu 
în ultimul rând, pentru pasiune. Vrem să fim acei oameni care 
să influenţeze generaţia noastră spre Cristos!” 

Dumnezeu să le dea mult har în acest nou sezon şi 
multă pricepere, voinţă şi înfăptuire în noul an universitar. El 
să îi ţină tari şi neînfricaţi pe Cale, iar ca urmaşi ai lui Hristos, 
să îi ajute să ducă oriunde, oricând, în mediul universitar şi în 
societate, mireasma cunoștinței Lui!  L.G.  

Duminică, 7 oct. 
Abigael Bogdan 
Andreea Nedelcu 
Dacian Cristea 

Laviniu Mateaş 
Ştefan Mureşan 
Valentin Lera  
Luni, 8 oct. 
Thomas Popa  
Marți, 9 oct.  
Adrian Gruia 
Melissa Roşu  

Miercuri, 10 oct. 
Daniel Aramă 
Maria Borz 

Sebastian Hepeş  
Joi, 11 oct. 

Beniamin Mureşan 
Dumitru Huţiu 
Eduard Cadia 

Lidia Filip  
Vineri, 12 oct. 

Alexandru Păduraru 
Cosmin Rîşcanu 
Irma Mihăilesc  

Sâmbătă, 13 oct. 
Alexandru Pavel 

Alin Nedelcu 
Cornelia Olariu  

 

"Binecuvântează, 
suflete, pe Domnul şi tot 

ce este în mine să 
binecuvânteze Numele 

Lui cel sfânt! "  
(Psalmii 103:1) 

Uniți în rugăciune pentru departamentele bisericii 

Departamentul de Studenți  
 

Motto - „Mai aproape de Cer, mai aproape de oameni şi 
mai de folos Împărăției!” 

Urăm  
“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care     
îşi serbează                     

ziua de naştere                   
săptămâna 

viitoare: 
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Sănătate şi întregire prin Cina Domnului FRAGMENT 

(continuare din prima pagină) 
  
 Presiunea lumii, ridicarea la rang înalt a 
lucrurilor contrare voii lui Dumnezeu, plus 
încercarea diavolului de a fura chiar și puținul 
Cuvânt pe care îl mai avem în inimă – toate 
acestea fac trăirea în societatea de azi tot mai grea 
și chiar imposibilă pentru un creștin „de 
duminică”. Cu toate acestea, noi suntem generația 
aleasă de Dumnezeu pentru acest timp, creați de El 
pentru o vreme ca aceasta, o vreme în care suntem 
chemați să ne trezim și să luptăm cu îndrăzneală pentru Dumnezeu. 
 Ești tânăr/ă student/ă, poate ești la început de drum și, dacă nu chiar acum, cu 
siguranță studenția va fi perioada când îți vei pune întrebări mai serioase cu privire la cine 
ești, care este scopul tău și care e locul pe care Dumnezeu vrea să-l ai în această lume. 
Indiferent de locul specific în care Domnul te cheamă să fii, El te-a creat pentru o vreme ca 
aceasta, ca să fii mesagerul Lui în mijlocul acestei generații. Dumnezeu ne vrea lumină și 
sare – vrea să luminăm în bezna păcatului ca niște stele strălucitoare, care călăuzesc 
oamenii spre Adevăr și să dăm gust lumii, conservând valorile Tatălui pe acest pământ 
străin. 
 Pentru generația de azi, tu ești în postura Esterei – chemat să te smerești și să ceri 
putere de la Dumnezeu pentru lupta spirituală care îți stă înainte. Deși trăim vremuri de har 
și știm că Domnul e de partea noastră, ne trebuie mult discernământ, ca să umblăm în 
călăuzire divină, pentru ca El să-Și împlinească voia Lui, prin noi, pentru societatea de azi.  
 Nu e ușor să mergi împotriva curentului, în special în anii de studii, când cel rău 
încearcă cu disperare să inducă mereu ideea de libertate tinerilor, că tinerețea e pentru 
distracții și nu are rost să-ți încui viața pentru niște „basme”. E de datoria bisericii să se 
roage pentru tinerii ei! Bineînțeles, fiecare are discernământ și lupta personală este de bază, 
dar frumusețea bisericii vine tocmai din această mijlocire pentru purtare de grijă pentru 
fiecare. Ori de câte ori îți amintești de studenți, roagă-te pentru noi! Avem nevoie de 
Dumnezeu și de rugăciune, ca să putem să ne ridicăm ca o generație curată în mijlocul unei 
lumi stricate. 
 Drag/ă student/ă, caută să nu te depărtezi de Dumnezeu în acest an universitar! 
Indiferent ce vor zice cei din jur, tu rămâi lângă El! Caută să ai un timp personal cu 
Dumnezeu: citește Biblia, studiaz-o, roagă-te, postește, vino la biserică, slujește! Nu uita: 
ești creat pentru o vreme ca aceasta! Rămâi lângă Dumnezeu și vei fi biruitor!    
                         Andrada Popa 

 C ând am devenit pastor și a trebuit să împart Cina Domnului, căutarea mea pentru  
răspunsuri despre Cină m-a dus să văd inima iubitoare a lui Dumnezeu arătată în 

acest act. Am descoperit că Dumnezeu nu a instituit Cina ca pe un ritual care trebuie 
săvârșit, ci ca pe o binecuvântare care trebuie primită – binecuvântarea sănătății și întregirii. 

Când ții în mâna ta pâinea, tu vii în contact cu dovada supremă a dragostei Lui. Această 
dragoste L-a făcut să rabde cruzimea loviturilor pe spatele Lui și L-a făcut să își ofere 
Trupul spre a fi bătut, lovit și frânt, pentru ca al tău să fie întregit, iar când iei Cina, tu 
celebrezi și eliberezi credința pentru a primi sănătatea și întregirea Lui, în schimbul bolilor 
și afecțiunilor tale. 

Când bei vinul, îți aduce aminte că Sângele neprihănitului Fiu al lui Dumnezeu nu a 
adus doar iertarea – te-a îndreptățit pentru totdeauna, te-a sfințit și te-a făcut neprihănit. 
Așa că astăzi, tu ai îndreptățire perfectă înaintea Tatălui, și urechile Lui sunt sensibile la cel 
mai delicat suspin al tău.”  Joseph Prince - www.resursecrestine.ro 


