
 

  

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 

Prezbiter Alex Păduraru:         tel. 0768-811488 

Diacon Raul Damean:            tel. 0734-539044 

 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. 

 
ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

 

DUMINICĂ :     9 - 12 Serviciu divin 

                           18 - 20 Serviciu divin 

LUNI:         19 - 21 Seara tinerilor 

MARŢI :           18 - 20 Rugăciune 

MIERCURI:     19 - 21 Seara studenţilor 

JOI :                  18 - 20 Serviciu divin 

VINERI:           18 - 20 Seara liceenilor 

T
im

iş
o
a

ra
 —

 s
tr

. 
B

a
n

u
l 

M
ă

ră
ci

n
e,

 n
r.

2
5

   

 t
el

. 
0

2
5
6

-4
7
2

0
0

2
 

  ATENŢIE 

  

... micuţele Fivi Biriiac şi Beatrice-Sarah Hepeş, care sunt aduse azi pentru a fi 
dedicate Domnului, prin rugăciune de binecuvântare. Tatăl Ceresc să le ţină în Casa 

Lui toată viaţa lor, iar ele să-L slujească pline de râvnă. 

...sinceritate. Domnul să ne ajute să fim întotdeauna sinceri unii cu alţii, dar o 
sinceritate caracterizată de un duh de dragoste şi nu unul de superioritate sau 

îngâmfare. 

"Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele 

îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri."  (2 Corinteni 1:3) 

Să ne rugăm pentru... 

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  

 

  

Învaţă de la copii! 

 BULETIN DUMINICAL NR. 536/27.11.2016       www.poartacerului.ro 

“De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaş va fi cel 

mai mare în Împărăţia cerurilor.” (Matei 18:4) 

 

Pe  toată perioada anilor în care Dumnezeu m-a chemat să lucrez cu copiii, am 

învăţat multe lucruri de la ei. Pare poate amuzant să înveţi ceva de la copii, 

dar de la ei poţi învăţa multe, doar să vrei. 

Într-o zi, eram cu nepoţii în parc. Acolo erau mai mulţi părinţi cu copiii la joacă. 

Era şi un tată cu o fetiţă care avea vreo 3 ani. Se jucau. La un moment dat, tatăl era întins jos 

şi a stat nemişcat, prefăcându-se că e mort. Fetiţa, când a văzut că nu se mişcă mai mult 

timp, s-a speriat şi a început să plângă disperată până când tatăl s-a ridicat şi a asigurat-o că 

era doar o glumă. Privind la tot ce se întâmplă, am văzut cât de dependentă era acea fetiţă de 
tatăl ei. Atunci m-am gândit că aşa doreşte Tatăl nostru, Dumnezeu, să fim noi - dependenţi 

de El şi să avem o încredere totală în El în fiecare clipă. 

Am văzut la copii cât de mult se încred ei în tatăl lor. Ei se laudă unul altuia cu ceea 

ce poate face tatăl lor. Copiii nu se gândesc că tatăl lor nu ar putea să le îndeplinească orice 

dorinţă. Nu din naivitate se încred ei aşa în tatăl lor, ci ei au văzut că tata nu i-a dezamăgit. 

La fel ca un copil, noi trebuie să credem că Tatăl nostru are puterea să rezolve orice 

problemă am avea, oricât de mare ar fi. De multe ori, ne comportăm ca şi cum am fi orfani. 

Uităm că Tatăl nostru are toată puterea în cer şi pe pământ. Uităm minunile pe care le-a 

făcut pentru noi de atâtea ori...  

Ce am mai învăţat de la copii este cât de repede se iartă unul pe celălalt. La câteva 

minute după ce “s-au certat” îi vezi cum râd împreună, se joacă ca şi cum nu s-ar fi 

întâmplat nimic. Îmi sunt aşa de dragi când îi văd cum uită imediat ce a fost rău şi îşi dau 

unul altuia o nouă şansă. Ei nu se gândesc: ,,Dacă o să-mi mai greşească, va trebui din nou 

să-l iert?”. Realmente, ei iartă de câte ori este nevoie.                       (continuare în pag. 3) 

    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   
  

    “Întăriţi-vă în Domnul!” (2016)  
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Familii unite în rugăciune 

Familia PETROVICI 
    Membrii familiei: Liviu și Lavinia Petrovici au ȋntemeiat o 

familie ȋn urmӑ cu doar cȃteva luni, ȋn 12 iunie 2016. De atunci, 

Dumnezeu binecuvȃnteazӑ cӑsnicia lor și le poartӑ de grijӑ ȋn toate.   
 

    Slujire în biserică: Liviu și Lavinia sunt doi tineri care se implicӑ 

cu dăruire în slujire. Amȃndoi slujesc pe Domnul cu bucurie și 

pasiune ȋn corul bisericii, iar Lavinia este și ȋnvӑțӑtoare la Școala 

Duminicală. 
 

    Ocupaţie: Ȋn viața de zi cu zi, cei doi cautӑ sӑ-L onoreze pe 

Dumnezeu prin munca lor. Liviu este tehniciar dentar, iar Lavinia este 

asistentӑ dentarӑ.  
 

    Versetul familiei:  Psalmii 28:7,8 – „Domnul este tăria mea şi 

scutul meu; în El mi se încrede inima şi sunt ajutat. De aceea, îmi este 

plină de veselie inima şi-L laud prin cântările mele. Domnul este 

tăria poporului Său, El este Stânca izbăvitoare a unsului Său.”  
 

    Experienţe cu Domnul: Atȃt Liviu, cȃt și Lavinia au experimentat 

bucuria rugӑciunii ascultate ȋncӑ dinainte de a ȋntemeia o familie. Ei 

ne mӑrturisesc: „suntem o familie tânarӑ, dar nu putem spune cӑ nu 

am avut experiențe cu Dumnezeu. Am vӑzut rӑspunsul Lui la 

rugӑciunea noastrӑ pentru partenerul de viațӑ și vedem cum El 

continuӑ sӑ lucreze ȋn familia noastrӑ. Suntem plini de recunoștință 

cӑ Dumnezeu ne-a ajutat sӑ pornim 

împreunӑ cu El pe acest drum și 

pȃnӑ acum, am văzut în toate 

detaliile binecuvântarea Lui și 

purtarea Sa de grijӑ, atât în 

momentele bune, cȃt și în cele mai 

grele.”  
 

    Motive de rugăciune: Familia 

Petrovici a ȋnțeles cӑ cea mai mare 

realizare spre care poate aspira 

omul este de a se apropia de 

Dumnezeu și a purta chipul Lui aici 

pe pӑmȃnt. Astfel, Liviu și Lavinia 

doresc o mai mare apropiere de 

Dumnezeu prin rugӑciune, prin mai 

multӑ cunoaștere a Cuvȃntului și 

prin ascultare.  Ei cer Domnului 

mai multӑ credință, mai multӑ 

ȋnțelepciune și sӑnӑtate pentru ei și pentru toți cei dragi. Ei se roagӑ 

Domnului și pentru o locuințӑ proprie.  

Domnul să-i binecuvânteze cu tot ce are El mai bun aici pe 

pământ şi cu viaţă veşnică în cer! El sӑ le fie alӑturi la fiecare pas și  

sӑ-i ajute sӑ fie purtători ai chipului Său aici pe pӑmȃnt!  L.G.  

Urăm   
“ La Mulţi  Ani!”   
în umblarea  cu 

Domnul celor care   
îşi serbează  

ziua de naştere 
săptămâna                     

viitoare: 
 
 

 
 

Duminică, 27 noiem.  
Naomi Rus 

Emanuel Sărăcuţi  
Luni, 28 noiem. 

 Lidia Rus  
Marţi, 29 noiem. 
Dorina Giuchici 

Miercuri, 30 noiem. 
D'alecia Boartăş 
Raluca Bengescu  

 Joi, 1 dec. 
Daniel Trifan  
Vineri, 2 dec. 

Cerasela  Vidineac 
Ionatan Săulean 
Patricia Stupar 
Rahela Ciobanu 
Rebeca Petreuş  

Sâmbătă, 3 dec. 
 Crăciunel Zlătaru 

Debora Boartăş 
Elena Olteanu 
Raul Gherasim  

 
 „Doamne, Tu eşti 
Dumnezeul meu; pe 
Tine Te voi înălţa! 
Laud Numele Tău, 
căci ai făcut lucruri 
minunate; planurile 

Tale făcute mai 
dinainte s-au împlinit 

cu credincioşie.” 
(Isaia 25:1) 
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Ce înseamnă numele copilului meu? 
 Copilaşii aduşi azi la binecuvântare sunt două fetiţe, cu numele de Fivi şi 

Beatrice-Sarah. Iată semnificaţia acestor nume: 
 

 Fivi – nume de origine greacă, cu semnificaţia de „cea care 
luminează; curată”. În Biblie, acest nume este menţionat o singură 

dată, în Romani 16:1-2, şi face referire la diaconiţa bisericii din 
portul grecesc Chencrea; Pavel o descrie ca fiind o soră 

credincioasă, „care s-a arătat de ajutor multora şi îndeosebi mie.”  
 

 
Beatrice – provine din latină şi înseamnă 
„aducător de fericire/binecuvântare”; o altă 

posibilă semnificaţie a acestui nume este cea de 
„călător” (de la latinescul Viatrix, forma 

feminină a numelui Viator – „călător”). Numele Beatrice a fost un 
nume des întâlnit printre primii creştini, iar scrierea lui se asocia 

adesea cu latinescul beatus – „binecuvântat”. 

  
 Sarah – nume ebraic, cu semnificaţia de “femeie de rang 

înalt”, adesea tradus simplu ca “prinţesă” sau “doamnă” . În 
Biblie, cea care a purtat acest nume a fost soţia lui Avraam şi 
mama lui Isaac, pe care l-a născut la vârsta de 90 de ani, în 

urma unei promisiuni divine. 
 

 Domnul să binecuvânteze aceste fetiţe toată viaţa lor şi să le ajute să trăiască la 

înălţimea numelor frumoase pe care le poartă!  D.P.  

▲ Fivi Biriiac 

(continuare din prima pagină) 
 
 Noi, ca adulţi, ne supărăm aşa de repede de la orice vorbă ni se spune şi atât de 

greu îi iertăm pe cei care ne-au supărat... Unii ţin supărare ani, nu au niciun sentiment  

de vinovăţie, devine ceva normal să fie supăraţi şi să nu vorbească unii cu alţii. 

 Neiertând pe cei care ne supără, adunăm amărăciune în inimile noastre, care ne 

provoacă doar rău şi aceasta duce la diferite boli (de inimă, de stomac etc.). Personal, 

am văzut în viaţa mea că este greu şi să oferi iertare celui care îţi cere iertare. Chiar 

dacă îţi cere iertare, e aşa de greu să-l eliberezi din inimă şi să-i oferi iertare. Tatăl 

nostru are puterea să ne ajute să iertăm şi să oferim iertare, doar să-i cerem acest lucru. 

 Citind aceste rânduri, poate te gândeşti 

că aceste lucruri sunt pentru copii, ori sunt 

prea greu de aplicat în viaţa ta. Eu cred că 

fiecare dintre noi avem nevoie de o 

dependenţă totală de Tatăl nostru, Dumnezeu, 

în toate. Tot la fel de mult avem nevoie să 

învăţăm de la copii să iertăm necondiţionat, 

ori de câte ori este nevoie. Iartă şi vei fi iertat! 
 

     Rodica Pele - www.resursecrestine.ro  
 

 Beatrice-Sarah ▲ 

 Hepeş 


