
 

  

 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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 ... cei care au încheiat legământ cu El în apa botezului, în luna 

noiembrie. Slavă Lui că în vremuri ca acestea, mai sunt oameni care aleg să-L 

urmeze! Fie ca Tatăl să-i ajute să nu se abată niciodată de la calea Lui, să se apropie 

de El tot mai mult, să-L cunoască, iubească și slujească cu credincioșie.   

 ... țara noastră. Să-I fim recunoscători Domnului că, încă, trăim vremuri de 

pace, libertate și fie ca El să vegheze asupra țării, conducerii și poporului, astfel ca 

prin tot ceea ce se întreprinde, Dumnezeu să fie slăvit și onorat, și tot mai mulți 

români să-L primească în viețile lor. 

 "Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt.”" (1 Petru 1:16)  

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 

Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească,  
ci El să slujească și să-Și dea viața 
răscumpărare pentru mulți. 

 
Marcu 10:45 

ATENȚIE 
 

  

„Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre, căci ştim că necazul aduce 
răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce 

nădejdea.” (Romani 5:3,4) 

 C 
ei mai mari cântăreţi au început să compună în suferinţă, cei mai 
mari pictori au început să picteze în suferinţă, cele mai mari 
victorii au avut loc în urma unor războaie, cei mai mari scriitori au 

început să scrie în suferinţă. Fără suferinţă nu poţi ajunge undeva sus. Nu poţi 
trece prin lumea asta intact şi fără ca nimic să te atingă. Nu poţi înţelege cum 
funcţionează lumea, oamenii, relaţiile, familia; dacă nu ai trecut prin suferinţă. 
Nu poţi fi sensibil la nevoile celorlalţi, dacă nu ai trecut prin suferinţă. Nu poţi 
fi ceea ce Isus te-a chemat să fii, dacă nu ai trecut prin suferinţă. Nu plânge, nu 
plânge; nu vezi tu oare frumuseţea zdrobirii? 
 Şi cum ai putea fi altfel, când rugăciunea ta e să fii ca Isus? Oare îţi dai 
seama de ceea ce te rogi când spui asta? Vrei să fii ca El, dar te plângi când eşti 
înşelat, trădat, când prietenii îşi bat joc de tine, când oamenii pe care îi iubeşti îţi 
întorc spatele. Plângi când eşti părăsit, plângi când eşti cuprins de boală, plângi 
şi plângi pentru toate lucrurile care îţi sfărâmă inima în bucăţele… Oare eşti 
conştient că Isus a trecut pe acolo? Dar El: ”Când a fost chinuit şi asuprit, n-a 
deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută 
înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.” (Isaia 53:7).     
             (continuare în pag. 3) 

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

Duminică, 2 decembrie - Cerasela Vidineac, Iosif Pop, Ionatan Şăulean, Lucian Guia 
  Patricia Stupar, Rahela Ciobanu, Rebeca Petreuş 
Luni, 3 decembrie - Crăciunel Zlătaru, Debora Boartăş, Raul Gherasim  
Marți, 4 decembrie -  Natanael Ungur, Nicolae Ciobanu  
Miercuri, 5 decembrie - Daniel Nedelcu, Giani Rândaşu,  
   Mario Rândaşu, Sorana Blaj, Ştefan Bardac  
Joi, 6 decembrie -  Adrian Puşcaşu, Daniel Popa,  
    David Gherasim, Mihaela Pantea  
Vineri, 7 decembrie - Alma Hudema, Angela Rus, David Velciov, Ionuţ Iakab  
Sâmbătă, 8 decembrie - Daniela Duma, Eduard Buşan  
 

 "Cântaţi Domnului, voi, cei iubiţi de El, măriţi prin laudele voastre  
Numele Lui cel sfânt!" (Psalmii 30:4) 

 „Căci n–am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus 
Hristos și pe El răstignit.” (1 Corinteni 2:2) 

 

 J ertfa de pe cruce a Mântuitorului înseamnă ispășirea păcatelor 
noastre, în urma căreia ne putem apropia de Dumnezeu. Pe de altă 

parte, moartea lui Isus Hristos are o asemenea valoare înaintea lui 
Dumnezeu, încât ne constituie, ca să spunem astfel, un nou temei de 
arătare a dragostei infinite a Tatălui pentru Fiul Său: „Tatăl Mă iubește, 
pentru că îmi dau viața ca iarăși s-o iau... Am puterea s-o dau și am putere 
s-o iau iarăși...” (Ioan 10:17-18). 
 Moartea Domnului pe cruce a arătat în chip absolut devotamentul Lui 
pentru slava Tatălui. Prin cruce, tot răul venit în lume prin satan - și odată 
cu el, mizeria, moartea, judecata - au dat prilej să se manifeste slava lui 

Dumnezeu: dreptatea, măreția și dragostea lui 
Dumnezeu și-au găsit împlinirea cerințelor în 
Hristos cel răstignit. Tot la cruce, se dezvăluie 
desăvârșirea personală a Domnului Isus Hristos: 
supunerea față de voia Tatălui, iubirea Sa, 
ascultarea Sa, chiar cu prețul vieții, pentru slăvirea 
Tatălui și pentru mântuirea celor iubiți de El, 
răbdarea Lui desăvârșită, încrederea Lui în 
Dumnezeu chiar și atunci când era părăsit din 
cauza păcatelor noastre.  
 Nimic nu L-a împiedicat pe Mântuitorul să-Și 
ducă la bun sfârșit lucrarea, cu dorința fierbinte ca 
toți care se încred în El să fie prezentați ca oameni 
fericiți înaintea Tatălui! 
     adaptare din Sămânța  bună, 2018 

Ce vedem la Cruce? MEDITAȚIE 
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(continuare din prima pagină) 

 
 „Domnul a găsit cu cale să-L 
zdrobească prin suferinţă…” (Isaia 53:10) 
şi va găsi cu cale să te zdrobească şi pe 
tine prin suferinţă, dacă Îi dai voie şi asta 
doar pentru a face din tine un adevărat 
soldat în armata Lui. Nu ştiu ce înţelegi tu 
prin suferinţă, dar suferinţa ar trebui să te 
ajute să intri într-o intimitate şi o 
profunzime cu Dumnezeu cum nu a 
experimentat multă lume. Nu trebuie să te 
doboare, să te omoare. Trebuie doar să 
scoată din tine inima aceea de luptător, să 
scoată ceea ce e mai bun, să-ţi dea o putere 
şi un curaj să lupţi orice ar veni şi oricât de 
înfricoşător ar fi adversarul, tu să stai ferm 
pe poziţie.  

 Atunci când devii conştient că 
suferinţa e doar pentru a creşte, pentru a 
învăţa, pentru a putea fi ca El, atunci deşi 
totul în tine te doare, carnea şi sângele 
dansează, inima zâmbeşte şi nimic, nimic 
din tine nu mai e la fel, pentru că nimic şi 
nimic nu se poate compara cu frumuseţea 
zdrobirii. 
 „De aceea, Îi voi da partea Lui la un 
loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei 
puternici, pentru că S-a dat pe Sine însuşi 
la moarte şi a fost pus în numărul celor 
fărădelege, pentru că a purtat păcatele 
multora şi S-a rugat pentru cei 
vinovaţi.” (Isaia 53:12). De aceea 
Dumnezeu îţi va da un loc în Împărăţia Lui 
şi vei putea sta la dreapta Lui.  
     Lavinia Silvia Ciungan - 
   www.laviniaciungan.com  

 

O nouă Românie 
 
Astăzi, 
Cu sufletul amărât și rănit, 
Am hotărât să mă rog lui Dumnezeu 
Pentru țară. 
 
Doamne, 
Oprește declinul României, 
Să nu mai slăbească, 
Să nu agonizeze, 
Să nu moară!  
Nu ne lăsa, Doamne,  
Să coborâm vertiginos 
Spre abis, 
Întoarce-ne spre bine, 
Spre frumos, 
Spre Tine, 
Spre Paradis. 
 
Astăzi,  
Cu nădejde în suflet, 
Aștept îndurare divină,  
Multă. 
Inima, ochii, urechile, 
Stau și ascultă 
Bătăile inimii Tale 
Pentru țară. 
 
Hotărăște, Doamne,  
Să nu moară! 
Dă-i, Doamne, viață să trăiască, 
Să înflorească... 
Ajută-ne, Doamne, cu bunătatea 
Caracteristică Ție, 
Dă-ne, Dumnezeule bun,  
O nouă Românie! 

(Viorel Iuga) 


