
 
Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? ...                                                
 
       Din dicționarul limbii române, vedem că “rugăciune” vine din limba latină și înseamnă 

rugăminte, insistență sau rugă. Când ne adresăm pe orizontală oamenilor, atunci când spunem 

că ne rugăm de cineva, arătăm o acțiune care se repetă, un apel pe care îl facem de mai multe 

ori către cineva care nu ne-a răspuns de prima dată și care ne crează o stare de nemulțumire, 

iritare și dezamăgire. Vedem, deci, că mesajul este unidirecțional și o încercare eșuată de 

dialog în rezolvarea unei probleme. 

 

       Numai că atunci când rugăciunea noastră se face pe verticală, perspectiva se schimbă 

total! Atunci când suntem în încercare, Dumnezeu așteaptă să-I cerem ajutorul. În suferință, 

nu ne cere să ne frământăm singuri, pradă gândurilor celui rău, care vrea să ne convingă că 

suntem într-o situație fără ieșire. Nu! Ne așteaptă să-I permitem să intervină și să poată face 

lucruri mari în dreptul nostru. Da, exact așa, nu dă buzna în viața noastră, pentru că ne-a 

binecuvântat cu libertatea de a-L alege! 

"Cheamă-Mă în ziua necazului şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!”, 

ne spune Domnul prin gura psalmistului. (Psalmul 50:15) 
 

            (continuare în pagina 3) 

 

Să ne rugăm pentru 

 

... o inimă mulțumitoare. Slăvit să fie    

Domnul pentru tot ceea ce a făcut pentru noi, 

pentru toată purtarea Lui de grijă, dragostea și 

mila cu care ne înconjoară zi de zi; să nu 

uităm să-I și mulțumim pentru toate acestea și 

nu doar azi, ci în fiecare zi. 

 

... o inimă darnică. Domnul nostru să ne 

ajute să realizăm că El ne-a dat tot ceea ce 

avem și de aceea să practicăm dărnicia tot mai 

mult, știind că astfel dovedim ascultare față de 

El și aducem bucurie celor din jurul nostru. 

 

"Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări 

în curţile Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Nu-

mele! Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine 

în veci şi credincioşia Lui, din neam în neam.” 

(Psalmii 100:4-5) 
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19-21 Seară de tineret 
 
 
18-20 Rugăciune 
 
 
19-21 Întâlnirea studeților 
 
 
18-21 Studiu biblic 
 
 
18-19:30 Întâlnirea liceenilor 
 
 
09-12 18-20 Evanghelizare 
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ÎNTÂLNIREA FAMILIILOR  

SÂMBĂTĂ, 26 OCTOMBRIE, ORA 17 

va avea loc următoarea întâlnire 

lunară a familiilor bisericii.  

Vă așteptăm cu drag! 



Urăm 

La mulți ani! 
în umblarea cu Domnul celor 
care își serbează ziua de 
naștere săptămâna viitoare 
 
|   DUMINICĂ 20 OCT.   | 

Gheorghe Gheleşel | Luisa Ursu  

|   LUNI 21 OCT.   | 

Ana Todosiu | Emanuela Jurca  

|   MARȚI 22 OCT.   | 

Daniel Rus  

Daniela Stan | Isac Sabou  

|   MIERCURI 23 OCT.   | 

David Spătar | David Boha 

Mihaela Aramă | Nelea Pituț  

|   JOI 24 OCT.   | 

Agneta Petru | Lidia Prisneac 

Marius Tomuța 

|   VINERI  25 OCT.   | 

Alin Puşcaşu | Denisa Hăpăianu  

Elisabeta Avram 

|   SÂMBĂTĂ 26 OCT   | 

Ana Opris | Elena Stoian  

"Dacă aduceţi multă 
roadă, prin aceasta 
Tatăl Meu va fi 
proslăvit şi voi veţi fi 
astfel ucenicii Mei." (Ioan 15:8) 

(continuare din pagina 1) 
 
   Și tot în Vechiul Testament 
citim:  
 
."Cheamă-Mă, şi-ţi voi 

răspunde şi îţi voi vesti lu-

cruri mari, lucruri ascunse, 

pe care nu le cunoşti.”  

(Ieremia 33:3)   

       Însuși Domnul Hristos ne 

îndeamnă: "Cereţi, şi vi se va 

da..." (Matei 7:7a). Astfel rugă- 

ciunea noastră nu este o tânguire 

sau un monolog, ci o comunica-

re, în care există un emițător, 

care lansează un apel, și un re-

ceptor, care primește acest me- 

saj. Trebuie să credem că Dom-

nul ne ascultă de fiecare dată!  
 
"De aceea vă spun că, orice 

lucru veţi cere, când vă ru-

gaţi, să credeţi că l-aţi şi 

primit, şi-l veţi avea."  

(Marcu 11:24) 

    Aceasta arată că rugăciunea 

trebuie făcută într-o stare de 

mulțumire pentru lucrul pe care 

îl cerem Domnului! Recunoscă- 

tori trebuie să fim, de altfel, 

pentru toate binecuvântările din 

viețile noastre și nu mă refer aici 

doar la cele materiale, pentru 

care, din păcate, ne-am obișnuit 

să mulțumim Domnului!  

    Nu știi pentru ce ar mai trebui 

să multumești lui Dumnezeu?      

     Poate că o vizită de o jumă-

tate de oră printr-un spital, de 

exemplu, te-ar ajuta să realizezi 

cât de bogat și binecuvântat ești!    

 

            Lucrarea cu liceenii ocupă un loc important în pregătirea noii generații 

pentru Isus, de aceea este una dintre cele mai importante lucrări din biserică,          

ea fiind o ramură a Departamentului de Tineret.  

      Vârsta adolescenței - o vârstă frumoasă, la 

care se nasc întrebări, se contestă autoritatea şi 

se nasc emoții puternice - vine însă cu mult mai 

multe provocări! 

      Provocările vin și prin prisma unei generații 

în continuă schimbare, în contextul socio-

cultural tot mai libertin și 

progresist. Astfel, dorind să 

înțeleagă mai bine timpurile 

în care trăiesc, liceenii îşi 

vor aținti privirile spre ge-  

nerația de azi și se vor între-

ba care este mersul ei și care 

trebuie să fie mersul lor.  

       Liderul echipei de Lice- 

eni, Flavius Avramescu, ne-a 

mărturisit: „Ne dorim ca în mintea și în inima 

adolescenților de azi să sădim valori creștine 

autentice, scripturale; să sădim pasiune pentru 

Cuvânt și rugăciune. Prin activitățile pe care le 

desfășurăm, încercăm să identificăm, să trezim 

și să cultivăm dragostea de slujire în biserică 

și să îi pregătim să fie adulți responsabili, 

după chipul autentic al Domnului Isus        

Hristos.”  

         Alături de Flavius, Dumnezeu bine-

cuvântează această lucrare prin aportul celor-

lalţi lideri secundari: Larisa Pantea, Florin 

Petrescu și Narcis Pantea.  

      Fiecare dintre ei s-au angrenat în această 

lucrare având o chemare din partea lui 

Dumnezeu și aceasta se vede în rezultatele 

acestei implicări.  

 

        Liceenii bisericii au nevoie de multă susţi-

nere în rugăciune, de aceea, astăzi şi întreaga 

săptămână viitoare dorim să ne 

rugăm specific pentru ei şi pentru 

liderii lor. Ne rugăm pentru unitatea 

acestei echipe, călăuzirea Duhului 

Sfânt și pentru cei care au luat 

decizia să încheie legământ cu Dumnezeu în 

apa botezului.  

 

        Flavius ne-a mărturisit: „Deja este al 

treilea botez în care printre candidați se găsesc 

și tineri liceeni. La primul au fost 3, la al     

doilea 5, iar momentan pentru cel de-al treilea 

avem 4 candidaţi. Mă bucur pentru faptul că 

acești tineri își iau personal deciziile pentru 

Dumnezeu, iar Dumnezeu rămâne credincios 

față de ei!”  

 

         Dumnezeu să reverse din plin călăuzire, 

inspirație și unitate peste lideri, iar peste cei 

care participă la grup seriozitate, perseverență 

şi multă dragoste de Dumnezeu!  

               L.G. 

„Ne dorim ca în 

mintea și inima 

adolescenților să 

sădim valori 

creștine auten-

tice, pasiune 

pentru Cuvânt și 

rugăciune.”  

DEPARTAMENTUL DE TINERET—LICEENI  

Pentru că orbiți de cele materiale, 

nu mai vedem toate celelalte   

daruri pe care le-am primit din 

partea Domnului:  
 
"Căci cine te face deosebit? 

Ce lucru ai pe care să nu-l fi 

primit? Şi dacă l-ai primit, de 

ce te lauzi ca şi cum nu l-ai fi 

primit?" (1 Corinteni 4:7) 
 
    Faptul că te-ai ridicat de 

dimineață din patul tău, că ai venit 

până aici, că poți să citești acest 

buletin, nu sunt motive de mul- 

țumire și de laudă la adresa lui 

Dumnezeu? Sunt toate astea rezul- 

tatul efortului tău, inteligenței tale 

sau mai știu eu cărei abilități per-

sonale, sau sunt doar mila și harul 

Celui care ne-a creat? Să ne    

ferească Dumnezeu să rămânem 

nepăsători și indiferenți, ci să-I 

mulțumim pentru toate! 

    Rugăciunea de mulțumire este și 

o puternică mărturisire de credință, 

pentru că nu poți mulțumi cuiva în 

care nu crezi și cu atât mai mult 

care poate să-ți răspundă! Mul- 

țumind Domnului, Îi recunoaștem 

autoritatea și ne manifestăm bucu-

ria pentru prezența Sa între noi, 

prin răspunsul Său!  

    Este un momen bun, acum, la sărbătoarea aceasta a mulțumirii, să 

ne îndreptăm privirea în Sus, să ne căim pentru greșelile pe care le-am 

făcut până azi și să facem din această zi un moment al înviorării noas-

tre spirituale! Și să urmăm sfatul lui Pavel pentru cei din Efes, la fel de 

valabil și pentru noi: "Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru 

toate lucrurile în Numele Domnului nostru Isus Hristos." (Efeseni 5:20)                                                         

TINERI 
PENTRU 
HRISTOS 

Mădălin Surugiu 


