
 

  

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. 

T
im

iş
o
a
ra

 —
 s

tr
. 

B
a

n
u

l 
M

ă
ră

c
in

e
, 

n
r.

2
5
  
 

 t
el

. 
0

2
5

6
-4

7
2

0
0

2
 

  

     ATENŢIE 

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  

  

 ... Matei Alexandru Coldea, adus astăzi pentru a primi binecuvântarea Domnului.      

Fie ca viaţa lui să fie o mărturie a dragostei şi credincioşiei lui Dumnezeu! 
  
 ... Conferinţa familiilor care va avea loc în data de 18 -19 martie în biserica noastră. 

Fie ca Domnul să dea putere organizatorilor, cuvânt potrivit pastorului Timotei Rusu, multă 

învăţătură familiilor participante şi prezenţa Lui să se resimtă din plin. 
 
 ... organizaţiile creştine. Dumnezeu să ajute toate organizaţiile creştine să îşi poată 

duce la bun sfârşit misiunea, aceea de a-L mărturisi pe Domnul şi de a-i ajuta pe oameni să se 

apropie de El, pregătind tot mai mulţi ucenici. 
 

"„Domnul este partea mea de moştenire”, zice sufletul meu, de aceea  nădăjduiesc în El."  

(Plâng. lui Ieremia 3:24) 

Să ne rugăm pentru... 

 
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 

 Departamentul de familii al Bisericii Poarta Cerului 
organizează o conferinţă în 18-19 martie 2017, cu tema:      

“Curs de creşterea părinţilor”. Invitat va fi pastorul Timotei 
Rusu. Intrarea este liberă, dar pentru o mai bună organizare, se fac înscrieri până în     
15 martie. Sunteţi aşteptaţi cu drag! 

 

ANUNŢ 

 Tu mi-ai întocmit rărunchii, 
 Tu m-ai ţesut în pântecele  
  mamei mele: 

Te laud că sunt  
o făptură aşa de minunată! 

 
Psalmii 139:13,14a  
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„Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu 
şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi 

intra în Împărăţia cerurilor.” (Matei 18:3) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

„Dacă nu vă veţi face ca nişte copilaşi...”  
  

 D acă te-aş întreba cu cine îţi doreşti să semeni, ce mi-ai răspunde? Toată viaţa 

noastră căutăm modele. De exemplu, atunci când eram mici, ne admiram părinţii 

şi ne doream să fim ca ei. În adolescenţă, priveam fraţii mai mari şi ne mândream cu ei şi 

cred că fiecare om, cel puţin o dată în viaţă, a spus: „Mi-aş dori să fiu ca el”. Privim la 

oamenii care au succes şi ne dorim să fim ca ei. Privim la oamenii care au impact şi ni-i luăm 

ca modele pentru viaţa noastră. 

     E interesant însă că Domnul Isus nu vrea să luăm ca model niciuna dintre aceste 

categorii de oameni. El vine şi răstoarnă toate criteriile după care noi ne alegem modelele şi 

spune în Matei 18:3: „Adevărat vă spun, că dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă 

veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor”. Erau mii de 

oameni în jurul Domnului pe munte, oameni de vază, învăţaţi ai vremii, preoţi de seamă şi, 

cu toate astea, El ia un copil oarecare, îl pune în mijlocul lor, îl dă exemplu şi-i învaţă cum 

trebuie să se facă, dacă vor să intre în Împărăţia Lui. De ce „ca un copilaş”?  

 Pentru că un copil este sincer. El chiar şi atunci când greşeşte nu poate ascunde 

adevărul. Sinceritatea aceea debordandă de copil îşi doreşte şi Domnul să însoţească pocăinţa 

noastră atunci când venim înaintea Lui.     

   Pentru că un copilaş iartă foarte repede. M-am uitat la nepoţelul meu: oricât de supărat 

ar fi, după câteva minute îi trece. Copiii, chiar dacă se ceartă, se împacă foarte repede. Ei nu 

ştiu să ţină ură, duşmănie, invidie, pe când noi, aduţii, avem atâtea lucruri fireşti în noi. E de 

ajuns să ne calce cineva pe picior ca să izbucnim, ca să-i dăm replica.    
               (continuare în pag. 3) 
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    Membrii familiei: Ionuț și Claudia Iakab au pornit pe drumul vieţii în doi în luna octombrie 
a anului 2016. De atunci, ei formeazӑ o familie tȃnӑrӑ și frumoasӑ, dorind să-L păstreze și sӑ-L 
onoreze pe Dumnezeu în familia lor pȃnӑ la sfȃrșitul vieții. 
    Slujire în biserică: Claudia și Ionuț vin cu bucurie ȋn Casa Domnului, se bucurӑ de pӑrtӑșiile 
de aici, cautӑ sӑ-L cunoascӑ pe Dumnezeu tot mai mult și, totodatӑ, ei doresc sӑ se punӑ la 
dispoziția Domnului ca sӑ fie folositori ȋn lucrarea Lui. 
    Ocupaţie: În viaţa de zi cu zi, Ionuț este manager al propriei firme, iar Claudia este studentӑ 
ȋn an terminal.  
    Versetul familiei: Psalmul 32:8 – „Eu, zice Domnul, te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe 
care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta.” 
    Experienţe cu Domnul:  Cei doi soți au pus ȋn practicӑ versetul pe care îl au la temelia 

familiei lor și pot azi sӑ aducӑ laudӑ unui Dumnezeu viu și 
adevӑrat pentru felul ȋn care El s-a implicat ȋn viețile lor: 
„Dumnezeu ne-a adus împreună și a lucrat într-un mod 
minunat în viețile noastre. Ne-am încredințat pe deplin în 
mâna Lui, iar El a vegheat asupra noastră neîncetat. 
Domnul ne-a ajutat să depășim obstacolele care ne-au stat 
înainte, întărindu-ne în credință.” 
    Motive de rugăciune: Ne rugӑm pentru familia Iakab, 
cerem ca binecuvȃntarea Domnului sӑ rӑmȃnӑ peste ei și 
aducem ȋnaintea Lui dorințele celor doi: „Cerem Domnului 
să ne binecuvânteze cu înțelepciune și dragoste, cei din jur 
să poată vedea în noi chipul Domnului Isus, iar noi să putem 
face voia Lui mai presus de voia noastră. Totodatӑ, dorim 
binecuvântarea și ocrotirea lui Dumnezeu peste familiile în 
care am crescut.” 
    Dumnezeu sӑ lase ocrotirea Sa peste aceastӑ familie ȋn 
orice vreme, El sӑ le ȋndrume pașii și sӑ continue sӑ reverse 
ȋn casa lor binecuvȃntӑri din belșug, armonie, pace și 
bucurie!  L.G.  

Familia IAKAB 

Familii unite în rugăciune 

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

Duminică, 12 martie - Alexandra Croitoru, Gavrilă Paşca, Teo Laze  
Luni, 13 martie. - Andronic Ştreangă, Kevin  Porumbel, Rahela Heiuş,  
  Selia Alazaroae, Silvia Cârcu, Timotei Candreanu  
Marţi, 14 martie -  Ciprian Artugyan, Diana Graisinger  
Miercuri, 15 martie. - Angela Sărăcuţi, Anişoara Busuioc,  
   Filip Dejeu, Maria Borcoi  
Joi, 16 martie - David Gruia, Lucian Băla  
Vineri, 17 martie - Alin Duma, Monica Criste  
Sâmbătă, 18 martie - Beatrice Rogojină, Beniamin Veveriţă, Darius Iana,  
    Emilia Câmpan, Lavinia Pană, Maria Hegyi, Ofelia Dancea  
  
"Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima." (Ps. 145:18) 
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 Ce înseamnă numele copilului meu? 

(continuare din prima pagină) 
 

 Un copilaş este dependent, el nu poate face nimic fără ajutorul părinţilor lui. 
Domnul vrea să fim într-o aşa dependenţă de El, încât să putem spune ca apostolul Pavel: 
„Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.” (Galateni 2:20). 
 Copilul se bucură de orice! Te-ai bucura dacă ai primi de ziua ta cadou o insectă? 
Cred că nu! Ei bine, copilul se bucură chiar şi atunci când primește o pietricică, o insectă, o 
bomboană. Ei nu au nevoie de un motiv ca să fie bucuroşi. Prea puţin ne mai bucurăm noi în 
ziua de azi, prea puțin ne luăm timp să privim liniştiţi la natură, prea puţin împlinim versetul 
din Filipeni 4:4: „Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: bucuraţi-vă!”. 
 Copiii sunt fără griji, ei nu se gândesc la ziua de mâine, nu se îngrijorează de ce vor 
mânca sau ce vor bea, pentru că ştiu că are cine să pregătească totul pentru ei. 
 Copiii cred din toată inima lor. Ei se cred în stare să lupte, să învingă, să-i răstoarne 
pe cei puternici şi chiar dacă nu reuşesc, ei tot cred. Când li se povesteşte ceva ce cred că 
așa este, nu se îndoiesc şi nu se întreabă cum ne întrebăm noi adesea: “Oare aşa o fi?” Nu, 
ei doar cred! 
 Copiii sunt stăruitori şi statornici. Când îşi doresc ceva atât de mult, stau lângă tine 
şi cer. Cer şi cer, din nou şi din nou. Cer şi plâng până primesc. Nu se lasă până nu primesc 
ce vor. Noi de ce oare nu suntem aşa de stăruitori în ceea ce ne dorim sau cerem de la 
Domnul? Renunţăm repede și ne conformăm. 
 Copiii iubesc indiferent dacă persoana de lângă ei este albă sau neagră, săracă sau 
bogată, curată sau murdară. Mergeţi într-un parc de copii şi observaţi-i cum se îmbrăţişează 
unii pe alţii, neţinând cont de etnie, religie sau clasă socială. Noi, în schimb, ne uităm prea 
mult la ce izbeşte privirea, ne lovim de religii, de culori, de mirosuri chiar. Nici nu se pune 
problema să stăm lângă cineva dacă miroase urât, dar să-l mai şi îmbrăţişăm. 
 Domnul ne-a lăsat copiii ca un exemplu a 
ceea ce trebuie să devenim pentru a intra în 
Împărăţia cerurilor. Chiar dacă timpul trece şi nu 
mai eşti un copil, inima ta trebuie să rămână 
întotdeauna tânără, să ştii să te bucuri ca un copil, 
să plângi, să râzi, să crezi, să iubeşti ca un copil, 
pentru că doar aşa Îl vei vedea pe Dumnezeu. 
 Domnul să ne ajute să privim mai des la 
copiii din jurul nostru şi să nu uităm, că dacă nu 
vom fi ca ei, cu niciun chip nu vom vedea pe 
Dumnezeu!  Luminiţa Marinescu 

Băieţelul adus azi pentru prima dată în biserică spre a primi binecuvântarea lui Dumnezeu 
prin rugăciune, se numeşte Matei Alexandru. Iată semnificaţia acestor prenume: 

 

Matei - nume ebraic care derivă din „Mattityahu” – format din 
prescurtarea cuvântului „Jahve” - „divinitate” şi „matath” - „dar, 

cadou”; prin urmare, acest nume înseamnă „dar de la Dumnzeu”. În 
Biblie, Matei (sau Levi, vameşul) a fost unul din cei doisprezece ucenici ai 

Domnului, care a scris şi prima evanghelie din Noul Testament. 
 

Alexandru - provine de la numele grecesc Aleksandros, cu semnificaţia 
de “protector/apărător al oamenilor sau al bărbaţilor” (“alexo” - a apăra 

şi “andros” - bărbat, om). 
 

Fii binecuvântat întotdeauna, Matei Alexandru! 
    

         D.P.  ◄ Matei Alexandru Coldea  


