
 

  

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  

  

 ... smerenie. Domnul să ne ajute 
să putem vedea măreţia şi meritele Lui 
în tot ceea ce întreprindem, iar noi să 
devenim tot mai dependenţi de El, de 
Harul Său, fără a ne făli cu nimic. 
 
 ... o cercetare personală sinceră. 
Fie ca săptămâna care urmează să fie 
una a cercetării, a iertării şi a 
conştientizării sacrificiului făcut de 
Domnul pentru noi şi, nu în ultimul 
rând, a pocăinţei adevărate, în Braţul 
Său de Tată. 
 
 
"Nu-mi ascunde Faţa Ta, nu îndepărta 
cu mânie pe robul Tău! Tu eşti ajutorul 

meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, 
Dumnezeul mântuirii mele!"  

 

(Psalmii 27:9) 

Să ne rugăm 
pentru... 

ÎNTÂLNIRILE BISERICII                                                

ÎN SĂPTĂMÂNA MARE 

 
MARŢI:          18 - 20 Rugăciune 
MIERCURI:    19 - 21 Seara studenţilor 
JOI:                18 - 20 Serviciu divin 
VINERI:          18 - 20 Serviciu divin  
DUMINICĂ:      9 - 12 Servicu divin 
    18 - 20 Serviciu divin 

 
 În cadrul serviciului divin de joi, vom 
serba Cina Domnului. 
  
 În a doua zi de Paşte, NU vom avea 

serviciu divin în biserică, pentru a putea 
sărbători Învierea Domnului în familie, iar 
după-amiază, vom avea posibilitatea de a 
participa la Marşul Învierii, în Parcul Rozelor 
din Timişoara.   

“Cercetează-mă, Dumnezeule, şi 
cunoaşte-mi inima!  

Încearcă-mă şi  
cunoaşte-mi gândurile!” 

 

 
Psalmii 139:23 
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„Când S-a apropiat de cetate şi a văzut-o, Isus a plâns pentru ea şi a 
zis: ‘Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau   

să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi.’” (Luca 19:41-42) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   
    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Ziua cercetării   
   

 I sus venea hotărât spre Calvar, spre cruce, spre noi, spre o lume distrusă de 

păcat... dar, în drumul Lui spre salvarea noastră, voia să mai treacă o dată 

pe la ai Săi, casa lui Israel, cu speranţa că măcar acum, în ultimul ceas, 

marama de pe faţa lui va cădea şi Îl vor recunoaşte ca Mesia cel aşteptat. 

     Cu o modestie uluitoare, smerit şi blând, călare pe mânzul unei măgăriţe, 

Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor se apropie de cetate. Dar vai! Ajuns pe 

culme, Isus se opreşte, scrutează zidurile Ierusalimului agitat, învolburat şi lacrimile I 

se prăvălesc pe faţa blândă. 

      Ar fi vrut să-i adune pe copiii lui Israel cum îşi adună cloşca puii, ar fi vrut să-i 

strângă la piept ca să-I simtă iubirea ce ardea pentru ei. Ce mult şi-ar fi dorit să-L 

recunoască mai mult ca pe un eliberator, decât ca pe unul care împarte pâine şi peşte, 

sau vindecă orice fel de boală şi neputinţă! Ar fi vrut să-L recunoască în El pe Mesia 

care zguduie porţile iadului, rupe legăturile păcatului, aduce eliberare şi pace veşnică. 

 Era ultima bătaie în porţile zăvorâte de necredinţă şi împietrite de păcat.          

Isus venea să aducă pacea în schimbul credinţei, dar refuzul L-a determinat să plângă. 

Nu Îl mai impresionau acum nici hainele aşternute pe drum, nici ramurile de finic şi 

nici osanalele ce umpleau văzduhul. Regele Păcii păşea încet şi mâhnit de necredinţa 

poporului, dar împietrirea lui a însemnat har după har pentru noi şi dreptul să ne 

numim copiii Lui.          (continuare în pag. 3) 
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Familia PETROVICI 

Familii unite în rugăciune 

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

Duminică, 9 apr. - Dan Avramescu, Maria Gheorghiu, Narcisa Marchiş,  
     Ruben Petrovici, Samira Manofu  
Luni, 10 apr. - Florin Viţan  
Marţi, 11 apr.- Gabriela Vîrlan, Raul Mărieş 
Miercuri, 12 apr. - Alexandra Sârbu, Mihaela Ardelean,  
  Tincuţa Mureşan  
Joi, 13 apr. - Denisa Secoşan, Floarea Horobăţ,  
  Gabriel Motrescu, Horia Pantea  
Vineri, 14 apr. - Alexandru Csurgo, Carmen Tudor, Tiberiu Gianga  
Sâmbătă, 15 apr. - Eduard Curea, Florin Drăghici, Lidia Cocia  
 

 

"Domnul să-ţi fie desfătarea şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima." (Psalmii 37:4) 

Membrii familiei: Ruben Florin-Partenie și Manuela Petrovici vor sӑrbӑtori ȋn aceastӑ 
lunӑ 2 ani de cȃnd au intrat ȋn legӑmȃntul cӑsӑtoriei. Ei formeazӑ o familie tȃnӑrӑ și frumoasӑ, 
peste care Dumnezeu revarsӑ din plin binecuvȃntӑri cerești și pӑmȃntești, din 19 aprilie 2015. 

Slujire în biserică: Ruben și Manuela sunt doi tineri care se pun la dispoziția Domnului și 
doresc sӑ Ȋl slujeascӑ cu dedicare și deplinӑ credincioșie. Ruben este sunetist și toboșar, iar 
Manuela iubește pӑrtӑșiile din biserică și dorește sӑ se implice ca ȋnvӑțӑtoare la Școala 
Duminicală. 

Ocupaţie: În viaţa de zi cu zi, Ruben este expert tranziție și standardizare ȋn aplicații IT, iar 
Manuela este asistent dentar.  

Versetul familiei: Plȃngerile lui Ieremia 3:22-23 – “Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, 
îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de 
mare!” 

O experienţă cu Domnul: Ruben și Ela se ȋncred ȋn Domnul și cautӑ sӑ facӑ voia Lui ȋn 
dreptul familiei lor. Au trӑit cu Dumnezeu experiențe multe și 
frumoase pentru care sunt recunoscători: “Suntem mulțumi-
tori Domnului cӑ a lucrat atȃt de frumos ȋn viața noastrӑ, 
arӑtȃndu-Și bunӑtatea și credincioșia fațӑ de noi ȋn fiecare 
dimineațӑ, de la lucrurile mici, pȃnӑ la cele mari. Ne-a 
binecuvȃntat cu sӑnӑtate, ȋnțelepciune și multӑ pricepere la 
locul de muncӑ. El este sprijinul nostru ȋn toate, și de fiecare 
datӑ cȃnd trecem prin ȋncercӑri știm cӑ rugӑciunile noastre 
sunt ȋnaintea Lui, El ne ascultӑ şi ne oferӑ rӑspuns, lucrȃnd 
tot ceea ce este mai bun pentru noi și ȋn noi.” 
Motive de rugăciune: Ne rugӑm pentru familia Petrovici 
astӑzi și ȋntreaga sӑptӑmȃnӑ viitoare, cerem ca binecuvȃntarea 
Domnului sӑ rӑmȃnӑ peste ei și aducem ȋnaintea Lui dorințele 
celor doi: “Dorim ca toatӑ viața sӑ rӑmȃnem credincioși 
Domnului, ne rugӑm pentru mai multӑ ȋnțelepciune ȋn 
alegerile pe care le facem și, de asemenea, ne dorim sӑ fim o 
realӑ binecuvȃntare pentru cei din jurul nostru.” 
     Domnul sӑ le fie alӑturi la fiecare pas, cӑlӑuzindu-i tot mai 
aproape de Împӑrӑția Lui! El sӑ-i ajute sӑ rӑmȃnӑ o 
binecuvȃntare pentru cei din jur și pentru Bisericӑ!  L.G.  
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(continuare din prima pagină) 
 
 Ce trist că şi astăzi istoria 

se repetă. Isus stă  gata să 

revină după ai Săi. Oare cine 

Îl mai aşteaptă şi Îl întâmpină 

cu credinţă? El Însuşi se 

întreba: „... dar când va veni 

Fiul omului, va găsi El 

credinţă pe pământ?” (Luca 

18:8b) 

       

 El bate şi astăzi blând la 

inimi zăvorâte de păcat. E 

ziua cercetării şi poate ultima 

ta zi în care mai  poţi fi salvat. 

Poate păcatul, comoditatea, 

indiferența sau religiozitatea 

ţin uşa inimii tale zăvorâtă şi 

eşti tot nefericit. Deschide-I 

lui Isus! Nu zăbovi! Nu-L mai 

lăsa să aştepte trist, poate e 

ultima dată când va mai bate. 

Deschide zăvorul şi lasă să 

intre REGELE PĂCII în 

inima ta chiar acum şi viaţa ta 

va deveni o veşnică sărbătoare 

şi vei putea exclama de 

bucurie: „Binecuvântat este 

Împăratul care vine în 

Numele Domnului, pace în cer 

şi slavă în locurile prea 

înalte.” (Luca 19:38) 
 

    Pastor Eusebiu Stănilă 

 

 

E duminică, şi-i astăzi ziua Sfintelor Florii 

  
E duminică - şi-i astăzi ziua Sfintelor Florii, 
ziua ce-aducea alt’dată primăveri de bucurii. 
  
Când venea atuncea Domnul pe-al cetăţii noastre prag, 
mii de suflete curate Îl întâmpinau cu drag. 
  
– Astăzi, plini de nerăbdare ca să-L urce pe-alt Calvar, 
numai Iuda şi călăii Îl mai vreau să vină iar. 
  
I s-aştern în cale iarăşi mii de haine şi de flori, 
dar privirea Lui de astăzi nu e cea de alteori. 
  
Vede El că cei de astăzi nu-L cunosc şi nu-s ai Lui 
– şi lumina din privire nu-i ca altădată, nu-i… 
  
Este-n lume necredinţă, sunt în inimi răutăţi 
şi de-aceea bucuria nu e azi ca alte dăţi. 
  
Şi de-aceea când coboară în cetatea noastră az’, 
Împăratul Sărbătorii are lacrimi pe obraz… 

 
        Traian Dorz 


