
… pentru cele mai tinere familii ale 
bisericii noastre, întemeiate sub bine-
cuvântarea Lui, în luna septembrie: 
 
Pușcașu Alin și Daiana,  

Nagy Janos și Roxana,  

Gherhes Andrei și Mihaela,  

Pandor George și Filica.  

 
   El să vegheze asupra acestor familii, 
să le dea multă credință, dragoste, 
înțelepciune și răbdare, astfel încât 
această călătorie împreună să ducă spre 
Domnul. 
 
... pentru îndurarea Lui față de noi 
toți. Slavă Domnului pentru acest nou 
an universitar, această nouă ocazie de 
azi, de a sta la Masa Lui, pentru tot 
ceea ce primim de la El și mai mult 
decât orice, pentru harul pe care îl 
avem prin Domnul Isus.  
 
 
"Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin 
credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, 
ci este darul lui Dumnezeu."  
 

(Efeseni 2:8) 
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  Drag cititor, știind că azi e 
„Duminica studenților” în biseri-
ca noastră, mă bucur mult că pot 
așeza câteva gânduri și sfaturi 
pentru tine. Poate ești în anul I, 
abia venit în Timișoara, un oraș 
mare, cu noi provocări. Poate ești 
în an terminal și toți te întreabă 
ce vei face cu viața ta mai de-
parte… Speranțe, frământări, te-
meri – toți studenții trec prin 
aceste stări, de la boboci la proas-
peții absolvenți. „Studenția e una 
din cele mai frumoase perioade 
și trebuie să profiți de ea la max-
im!” – cred că ai auzit asta deja, 
fie de la profesori, fie de la foști 
studenți.            
   Ca prim gând, vreau să îți spun 
că studenția poate fi o perioadă 
frumoasă, dacă alegi să o în-
credințezi în mâna lui Dumnezeu 
și să trăiești pur, curat, diferit.  
Oh, câte persoane au făcut 
alegeri neînțelepte în această 
perioadă...  

  Distracțiile, prieteniile nepotrivi-
te, dragostea căutată unde nu 
trebuie, vor distruge frumusețea și 
te vor depărta de Sursa Vieții,  
Dumnezeu. Așa că te sfătuiesc să 
stai aproape de Cuvântul lui 
Dumnezeu, să te rogi – practic, să 
ai o relație personală cu El, au-
tentică. Uită-te la tine: ai început 
frumos, ești într-o biserică mare, 
înconjurat de oameni de la care ai 
lucruri bune de învățat. Ai grijă 
unde te vor duce pașii! Casa Dom-
nului e deschisă în fiecare zi și poți 
participa la închinare, la părtășie, în 
slujire. Ferice de tine, dacă alegi să 
pășești pe Calea Sfântă în fiecare zi 
din studenția ta! 
    Deși nu știu criteriile după care 
ai ales domeniul pe care îl studiezi, 
mă rog să fi ales potrivit cu abi-
litățile tale și cu voia Domnului 
pentru viața ta.  
 
                             (continuare în pag. 3) 
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FII LUMINĂ ȘI SARE 
ÎN MIJLOCUL UNEI GENERAȚII PIERDUTE 

„Frica de Domnul este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o 
păzesc au o minte sănătoasă şi slava Lui ţine în veci."  

 

COLECTIVUL DE REDACȚIE 
 

Teo Laze | Dana Popa | Ildikó Trică 

Andrada Popa | Lili Gherasim | Alina Avram 

Dani Ardelean | Vasilica Bob 
 

Pentru materiale, sugestii şi propuneri, 
aşteptăm să ne scrieţi la adresa de  

e-mail: buletin.duminical@yahoo.com  
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DEZIDERATUL  
BISERICII 2019 

 
Totuși, în toate  
aceste lucruri 

noi suntem mai  
mult decât biruitori, 

prin Acela  
care ne-a iubit.  

 
ROMANI 8:37 

PROGRAM  
LUNI  

19-21 SEARĂ TINERET  
 

MARȚI  
18-20 RUGĂCIUNE  

 
MIERCURI  

19-21  STUDENȚI  
 

JOI  
18-20  STUDIU BIBLIC  

 
VINERI  

18-19:30  L ICEENI  
 

DUMINICĂ  
09-12   SERVICIU DIVIN  
18-20  EVANGHELIZARE    

 
 

DONAȚII PENTRU LUCRĂRILE BISERICII SE POT FACE 

PRIN TRANSFER BANCAR ÎN CONTURILE: 

 

Beneficiar: Biserica Penticostală Poarta Cerului  
 
IBAN RON: RO62BRDE360SV47409193600 
Cod SWIFT: RNCBROBU 
 
IBAN USD: RO62BRDE360SV47965003600 
Cod SWIFT: BRDE ROBU ××× 
 
IBAN EUR: RO94RNCB0249116670050001 
Cod SWIFT: RNCB RO BU 
CUI 18547150 

DĂRUIEȘTE 

1 0  N O I E M B R I E  2 0 1 9  

Pentru înscrieri și detalii, vă rugăm să vă adresați  

fratelui pastor Eusebiu Stănilă. 

BOTEZ NOU TESTAMENTAR 

(Psalmii 111:10) 



 

Departamentul de studenţi are nevoie de sprijin în  
rugăciune, cu precădere pentru:  
 
- călăuzirea lui Dumnezeu pentru acest an 

- cunoașterea lui Dumnezeu în rândul studenţilor 

- impactul studenţilor care-L cunosc pe Domnul în universităţi 

 

 

Duminică, 6 octombrie 
Daniel Voica 

Gheorghe Olteanu 
__________________ 

 
Luni, 7 octombrie 

Abigael Bogdan 
Adina Tănasă 

Andreea Nedelcu 
Dacian Cristea 
Laviniu Mateaş 
Ștefan Mureșan  
Valentin Lera 

__________________ 
 

Marți, 8 octombrie 
Thomas Popa 

__________________ 
 

Miercuri, 9 octombrie 
Adrian Gruia | Melissa Rosu 

__________________ 
 

Joi, 10 octombrie 
Daniel Aramă  |  Maria Borz 

Sebastian Hepeș 
__________________ 

 
Vineri, 11 octombrie 

Beniamin Mureșan 
Dumitru Huţiu | Eduard Cadia 

Lidia Filip 
__________________ 

 
Sâmbătă, 12 octombrie 

Asher Prichici | Cosmin Rîşcanu 
Irma Mihăilesc  

Urăm  
“La Mulţi Ani!”   

în umblarea cu Domnul 
celor care  îşi serbează                     

ziua de naştere                   
săptămâna viitoare: 

"Să nu te părăsească 
bunătatea şi credincioşia: 

leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe 
tăbliţa inimii tale!  

(Proverbe 3:3) 
 

(continuare din prima pagină) 

 

INDIFERENT CE AI ALES 
să faci, cred că e foarte 
important ca în perioada 
aceasta, să te dedici 
studiului și să te implici în 
activitățile de la facultate. 
Deși, poate nu mulți sunt 
de acord, cred că Dum-
nezeu nu ne-a lăsat pe 
pământ să fim limitați în 
cunoaștere. Citește, studi-
ază, învață lucruri practice 
legate de domeniul în care 
vei activa pe viitor.  
 
   De asemenea, acum e 
momentul să îndrăznești 
să faci cursuri diverse, să 
participi la seminarii, con-
ferințe. Dumnezeu dorește 
să fii cap și nu coadă 
(Deut.28:13), dar pentru 
asta, trebuie să colaborezi 
cu El. Domnul binecu-
vântează munca cinstită, 
nu lenea! Preocupă-te să 
înveți, dar nu neapărat ca 
să iei doar 10, ci ca să 
cunoști domeniul și să te 
dezvolți. Practic, de asta 
ești acolo, nu? 
 
De asemenea, este foarte 
important să te bucuri de 
această perioadă.  
 
Învață să fii mulțumitor 
lui Dumnezeu, pentru că  
te-a pus în locul în care 
ești, că ți-a dat șansa de a 
învăța, de a te dezvolta. 
Nu te concentra pe viitor, 
nu te îngrijora, pentru că 
dacă faci asta, nu vei mai 
avea nici timp, nici ener-
gie să te bucuri de prezent 
și să trăiești din plin 
pentru Dumnezeu, acolo 
unde ești!  

   Indiferent ce va fi pe 
parcursul studenției și cu 
ce situații te vei confrun-
ta, cel mai important este 
să fii lumină și sare în 
mijlocul unei generații 
pierdute. Când mă uit în 
jur, văd atât de multă 
confuzie. Oamenii aleg să 
se refugieze în pseudo-
vieți online; suntem mai 
mult de jumătate din tim-
pul nostru conectați pe 
rețele de socializare și 
găsim atât de multă falsi-
tate.  
 

GENERAȚIA DE AZI 
e o generație cu o identi-
tate pierdută – tinerii nu 
au valori și principii după 
care să se ghideze, ne 
complacem în mediocri-
tate, avem conversații lip-
site de profunzime și  
de sens... În mijlocul  
acestui haos,  
Dumnezeu te cheamă  
să-L reprezinți și să  
aduci speranță  
colegilor tăi,  
profesorilor, chiar  
facultăților care 
L-au scos din 
programa lor și se  
întreabă acum ce  
lipsește, când  
cunoștința  
e așa avansată...  
 
Fii un exemplu  
pentru cei din  
jur și trăiește-ți  
studenția frumos,  
ca pentru Domnul.  
Fie ca El să-ți dea  
biruință și să te  
ajute să te bucuri 
 de această perioadă!  
 

          A.P.         
Astăzi și întreagă săptămâna viitoare, ne rugăm pentru departamentul de studenţi, ca Dumnezeu 

să Își lase binecuvântările peste ei, vieţile lor și de asemenea peste toată lucrarea pe care ei o fac. 

  A.A. 

  Un nou început de an universitar, un nou început de 

sezon studenţesc, în cadrul bisericii Poarta Cerului. 

Echipa studenţilor face parte din cadrul departamen-

tului de tineret al bisericii noastre, iar în acest an  

denumirea sezonului este : “Autentic”.  
 

   Într-un timp în care autenticitatea este sub semnul 

întrebării în mai multe domenii, tinerii vor căuta să fie 

autentici în relaţia cu Dumnezeu și în relaţiile cu oame-

nii. Viaţa de student este o provocare continuă, o că-

utare a răspunsurilor. Acest departament vine în întâm-

pinarea studenţilor care Îl caută pe Dumnezeu și care 

doresc să crească spiritual, să se formeze ca viitori 

slujitori în biserică, spre folosul Cerului.  

   Prin întâlnirile specifice de miercuri seara, de la 

ora 19:00, studenţii au ocazia să aibă părtășie unii cu 

alţii, un timp special de rugăciune și să crească spiritu-

al, prin seminariile tematice. 

   Liderul departamentului este Elisei Ursan și îm-

preună cu o echipă de tineri dedicaţi, își dorește ca 

fiecare student să își găsească domeniul în care ar dori 

să se implice: misiune, proiecte sociale, predicare, 

mijlocire în rugăciune și altele. 

M-ajuți, Isuse, să mă-ntorc în barcă? 

Simt c-am căzut și-s frânt, făr’de puteri 

În timp ce miile de îngeri stau și-așteaptă 

Ce ai promis că faci c-un om căzut, 

stingher.  
 

M-ajuți din suflet să mă-ntorc la Tine? 

Nu vreau momente glorioase care trec 

M-am săturat, că ți-am promis prea multe 

Și-acum… mă arde Duhul Tău în piept. 
 

M-ajuți, Isuse, să alung durerea? 

Dar frica, bârfa, gândul rău? 

M-ajuți, mă cureți? Ia Tu tina 

Și unge-mi ochii, să Te văd din nou. 
 

Zdrobești, Te rog, în mine și mândria? 

M-ajuți ca să iubesc mai mult? 

M-ajuți să dăruiesc cu drag simbria? 

Mă saturi iar cu-al Tău Cuvânt? 
 

Mă urci din nou pe stâncă lângă Tine? 

Mă mai primești așa cum sunt? 

Am încercat să mă ridic, știi bine,  

Dar fără Tine sunt un simplu lut, pierdut. 
 

M-ajuți? Te chem, Te chem cu dor 

Nevoie am de Tine-n al meu cort 

Nu merit, dar Te rog, Te rog... 

Ridică-mă, că nu mai pot!  

(www.resursecrestine.ro) 

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU DEPARTAMENTELE BISERICII 


