
 

  

 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 

 ... copiii cu nevoi speciale și părinții lor. Domnul să binecuvânteze din plin 

acești copilași care au venit în lumea noastră pentru a ne învăța multe; Domnul are 

un plan clar și minunat atât cu ei, cât și cu părinții lor, pe care i-a considerat la fel de 

speciali, încredințându-le acești îngerași. 
 

 ... o inimă iertătoare. Fie ca noi să înțelegem importanța acestei calități a 

inimii oricărui copil al lui Dumnezeu și să-L rugăm pe Duhul Sfânt să ne ajute în 

sensul acesta, ca să putem să o facem fără niciun fel de resentiment față de oricine  

ne-ar fi greșit. 
 

„... și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm                            
greșiților noștri.” (Matei 6:12) 

Să ne rugăm 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 

Ferice de cei împăciuitori, 

căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. 

Matei 5:9 
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 „... fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și 
Dumnezeu pe voi în Hristos.” (Efeseni 4:32)  

Iertarea - medicament pentru relații 

 P rivind în istoria omenirii, în opinia mea, primul act de iertare a fost alungarea 

omului din Eden. Deși la prima vedere poate părea o pedeapsă, eu cred că de fapt 

este decizia lui Dumnezeu de a mai da o șansă de reabilitare creaturii Sale, la care, tragem 

de aici concluzia, că ține foarte mult. Dumnezeu știa că prin această măsură punitivă, omul 

putea începe drumul spre restabilirea relației cu El. Era nevoie ca omul să treacă prin asta. 

 În urma căderii în păcat, Dumnezeu, asemenea unui olar nemulțumit de opera sa, putea 

arunca la gunoi materialul și să reia creația. Dar nu s-a întamplat așa, pentru că toate cele 

create de Dumnezeu au fost bune (Geneza 1:21). Distrugerea omului ar fi putut fi o dovadă 

a posibilității de a greși a lui Dumnezeu, ceea ce nu este adevărat. Din contră, Dumnezeu a 

făcut din om o ființă independentă, care putea lua decizii singură, cu riscul de a face alegeri 

care îi puteau aduce atât viața veșnică, cât și pieirea. 

 Asta arată cât de mult prețuiește Dumnezeu omul. Și mai arată ceva foarte important, 

lucru care, de cele mai multe ori, omul nu îl conștientizează: Dumnezeu a făcut atât de 

măreață creatura Sa, încât i-a dat acest dar deosebit, de a putea fi în veșnicie cu El! Omul 

are posibilitatea asta! Ne dăm noi seama de acest har nemaipomenit? 

 Iertarea presupune două etape: prima etapă, în care mărturisim că iertăm pe cel ce ne-a 

greșit și a doua etapă, fără de care prima nu ar avea nicio valoare, corectarea celui care ne-a 

greșit. Iertarea poate fi deplină, doar dacă este activă: iertare și încercare de îndreptare. 

Faptul că iertăm doar la nivel declarativ, nu cred că are valoare în ochii lui Dumnezeu. 

             (continuare în pag. 3) 
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Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care                           
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Duminică, 14 octombrie - Lidia Prisneac  
Luni, 15 octombrie - Adrian Negru, Lucian Dume, Petrică Vătămănelu  
Marți, 16 octombrie - Adina Damean, Emil Cuc, George Buta, Melissa Trăuşan  
Miercuri, 17 octombrie - Adriana Rus, Alexandra Nuţu, Alin Cociorvan 
  Andrei Tudose, Camelia Crăciun  
Joi, 18 octombrie - Alice Chiş, Cătălin Pîrjol, Flavius Roşca 
   Mariana Boru, Marius Petroescu, Silvia Ficiu  
Vineri, 19 octombrie - Aurora Roşu, Matthias Paşcalău,  
    Radu Cunţan, Ramona Petrovici, Samuel Giuchici  
Sâmbătă, 20 octombrie - Gheorghe Gheleşel, Luisa Ursu  
 

,,Cine cugetă la Cuvântul Domnului găseşte fericirea şi cine se încrede                                                                    
în Domnul este fericit.” (Proverbele 16:20) 

A  început un nou sezon al serilor de tineret, de aceea astăzi, dorim să-I mulţumim 
Domnului în mod special pentru liderii care se ocupă de coordonarea şi organizarea 

întâlnirilor de tineret, precum şi pentru tinerii care slujesc Domnului prin cântare în corul de tineret. 
Noul sezonul al întâlnirilor de tineret se numeşte BIRUITOR. Prin aceste întâlniri, liderii vor 

să pună în practică viziunea acestui departament, având ca scop formarea unei generaţii de tineri 
sănătoşi spiritual, tineri care cunosc Cuvântul, Îl trăiesc şi sunt gata să-şi mărturisească credinţa. Tinerii 
pot ajunge la cunoaşterea lui Dumnezeu şi pot experimenta o întâlnire reală cu El, ascultând mesaje 
bazate pe adevărul Cuvântului lui Dumnezeu şi prin studiu biblic pe diverse teme în cadrul serilor de 

tineret, prin implicarea în proiecte misionare, prin 
participarea la taberele de tineret şi prin relaţionare 
unii cu ceilalţi. De asemenea, în fiecare echipă sau 
proiect din cadrul departamentului de Tineret, se 
doreşte slujirea activă a tuturor celor implicaţi şi 
implementarea conceptului de ucenicizare. Pentru 
îndeplinirea poruncii de a câştiga suflete pentru 
Hristos, tinerii care participă la serile de tineret sunt 
încurajaţi la evanghelizare printr-o mărturie 
personală sănătoasă, în care faptele corespund cu 
mărturisirea de credinţă. 
 Ne rugăm Domnului pentru liderii care 
coordonează lucrarea departamentului de tineret şi 
cerem ca El să le dea o viziune curată în continuare, 
să-i ajute să rămână integrii, smeriţi şi să pună în 
fiecare dintre ei dorinţa şi puterea de a practica 
disciplinele spirituale (post, rugăciune, meditaţie, 
studiu) pentru a fi mai bine echipaţi. De asemenea, 
aducem înaintea Domnului câteva dintre dorinţele lor 
specifice: “Ne dorim ca împreună să slujim în 
unitate, să fim înţelepţi şi eficienţi în această lucrare, 

să fim plini de entuziasm şi de pasiune şi să fim plini de Duh Sfânt, astfel încât prin tot ceea ce facem  
să se vadă călăuzirea Domnului.” 

Ne rugăm pentru tinerii care slujesc în cor, ca Domnul să îi ajute să facă această lucrarea 
dintr-o inimă curată, vie prin Duhul Sfânt, iar laudele aduse cu buzele lor să fie întotdeauna jertfe de 
miros plăcut înaintea Lui. Să ne rugăm ca Domnul să le binecuvânteze tinereţea şi să le ajute să 
slujească cu multă dăruire, perseverenţă şi seriozitate. Să ne rugăm Domnului şi pentru sutele de tineri 
care participă la serile de tineret, ca Dumnezeu să le transforme viaţa şi prin harul și puterea Lui să fie 
mai mult decât biruitori!  L.G.  

Uniți în rugăciune pentru departamentele de slujire ale bisericii 

 Departamentul de Tineret – echipa de lideri şi corul de tineri 
Motto - “Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe 

căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că pentru toate 
acestea te va chema Dumnezeu la judecată.” - Eclesiastul 11:9 
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(continuare din prima pagină)   

 Atunci când iertăm pe cineva, înseamnă că 
avem, dar și trebuie să arătăm, sentimente bune față 
de acea persoană. Asta ne obligă să facem mai mult 
decât atât. Pentru că atunci când iertăm, noi o 
facem legat de persoana care ne-a greșit într-un fel. 
Ne-a greșit, deci se află într-o stare de păcătoșenie. 
Nu putem constata că semenul nostru este pe o cale 
greșită și noi să rămânem nepăsători la asta. Este de 
datoria noastră să încercăm să-l îndreptăm, să îl 
scoatem din starea în care se găsește și care l-a 
făcut să greșească. 
 Ne uităm în Scriptură și vedem situații în care 
Domnul Isus a iertat de păcate oameni căzuți:     
“… și Isus i-a zis: Nici Eu nu te osândesc. Du-te și 
să nu mai păcătuiești!” (Ioan 8:11). Constatăm că 
de fiecare dată, Domnul nu doar a iertat, dar a și 
procedat la îndreptarea celui păcătos. Tot în Biblie, 
mai citim în rugăciunea Tatăl nostru: “… și ne 
iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm 
greșiților noștri.” (Matei 6:12).  
 Prima parte a acestei rugăciuni recunoaște 
autoritatea Părintelui nostru ceresc și atotputernicia 
Sa. Apoi, vorbind în dreptul omului, această 
rugăciune aduce în atenția lui Dumnezeu nevoia 
fizică a creaturii sale, necesară pentru traiul de zi 
cu zi, pentru că fără hrană nu ar putea să-și ducă 
viața pe acest pământ: “… pâinea noastră cea de 
totate zilele…” (Matei 6:11). Imediat după nevoia 
fizică, vine rândul ca omul să se îngrijească de 
nevoia spirituală, fără de care nu ar putea să-și 
continue viața după trecerea de pe acest pământ. Și 
vedem că Hristos ne înfățișează aici iertarea ca 
esența sau temelia pe care este așezată întreaga 
viață spirituală: “… și ne iartă nouă greșelile 
noastre, precum și noi iertăm greșiților 
noștri.” (Matei 6:12).  
 Este de o importanță capitală recurgerea la 
iertare în relația cu semenii noștri. Iertarea este 
medicamentul care vindecă relațiile. Cred, însă, că 
putem interpreta și în alt mod acest verset, ca o 
compensare sau un mod de răsplătire pe care îl 
cerem lui Dumnezeu. Altfel spus, noi ne rugăm 
prin acest verset cam așa: “Doamne, te rog să mă 
ierți, așa cum vezi că îi iert sau cam cât îi iert și eu 
pe semenii mei!” Dintr-o dată, perspectiva se 
schimbă! Chiar am curaj să-I cer Domnului să mă 
ierte sau să măsoare cu aceeași măsură cu care eu îi 
iert sau măsor pe cei cu care am avut un conflict? 
De-a dreptul curajoasă această propunere!  
 Dumnezeu să ne întărească în credință și 
curaj! Dumnezeu să ne binecuvânteze! 
                     Mădălin Surugiu   

 DE PACEA ACEEA MI-E DOR 

 

Mi-e dor, 

Mi-e dor de pacea 

Pe care o dă Dumnezeu, 

Și-aș vrea să fug, 

Să zbor 

Către marginile zărilor albastre 

Cuprins de fiori, 

Despărtindu-mă încet de pământ 

Să simt 

Cum devin ce nu sunt. 

Și apoi, pas cu pas, 

Să mă apropii să cânt 

Imnul Sfânt 

Lângă palmele Lui 

Într-un alb veșniciu, 

Cum că-n veci lângă El 

O să stau, o să fiu. 

E-o chemare acum și o dată 

Nu mai stau, 

Vreau să zbor, 

Căci de lunca întinsă 

Pe malul cu râul de viată 

Mi-e dor, 

De pacea aceea mi-e dor. 

 
          Iacob Coman 


