
 

  

 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. 
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 ... micuța Evelin Goagără, care e adusă azi, pentru a primi binecu-
vântarea Celui Preaînalt! Să ne unim cu toții în rugăciune pentru această 
fetiță, ca Domnul s-o ocrotească toată viața ei, să-i dea sănătate, o inimă plină 
de râvnă pentru El și slujirea celor din jur, iar părinților, multă înțelepciune, 
răbdare și dragoste în creșterea ei. 
 
 ... toți studenții care au început presesiunea de examene. Domnul Isus 
să le dea putere, ținere de minte și multă răbdare și credință în El, pentru a 
putea face față cu bine tuturor examenelor și mai apoi, la primirea rezultate-
lor, să nu uite să-I și mulțumească pentru că le-a fost alături. 

 
"Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, 

şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu." (Ioan 17:3) 

Să ne rugăm pentru...  

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 

Diacon Raul Damean:               tel. 0734-539044 

Colectivul de redacţie:  
 

Teo Laze, Dana Popa, Andreea Fiţ, Ildikó Trică, Andrada Popa, Lili Gherasim, Dani Ardelean 
 

Pentru materiale, sugestii şi propuneri, aşteptăm să ne scrieţi la adresa de e-mail: buletin.duminical@yahoo.com  

 

DUMINICĂ:     9-12 Serviciu divin 

     18-20 Serviciu divin 

LUNI:    19-21 Tineret 

MARŢI:    18-20 Rugăciune 

MIERCURI:    19-21 Seara studenților 

JOI:           18-20 Serviciu divin 

VINERI:    18-20 Seara liceenilor 

ATENȚIE 

VĂ SCRIU, COPILAŞILOR, 
FIINDCĂ PĂCATELE 
VĂ SUNT IERTATE  

PENTRU NUMELE LUI.  
 

1 Ioan 2:12 

Sursă fotografii: www.pexel.com 

 

  

„Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia lui Dumnezeu este a celor 
ca ei. Adevărat vă spun că, oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu 

niciun chip nu va intra în ea!” (Marcu 10:14b-15) 

 D e multe ori, Domnul Isus Îşi numeşte ucenicii „copilaşi”, dar ceea ce urmărea 
Isus aici să le spună era cu totul altceva. Aceşti ucenici ai Lui aveau în faţa Lui 

nişte atitudini cam ciudate faţă de atitudinile „copilaşilor”, despre care Isus le spunea acum. 
De exemplu, când au fost aduşi copilaşii la Isus, ei „certau pe cei care îi aduseseră”. Apoi, 
în Marcu 9:33-34, ei se certaseră pe drum, fiindcă nu ştiau „care din ei va fi mai mare”. În 
Luca 9:54, doreau „foc din cer” peste locuitorii Samariei, care nu-i primiseră. Apoi, în Luca 
22:50, unul dintre ucenici scoate sabia şi „taie urechea” unui rob al marelui preot. Ce bine-i 
cunoştea Domnul Isus! Numai că El Îşi privea ucenicii aşa cum vor fi atunci când se vor 
face ca „nişte copilaşi”. 
 Tot ce vorbea Isus atunci cu ucenicii Lui era înainte de crucea Lui şi înainte de venirea 
Duhului Sfânt pentru a intra în slujba Lui de regenerare, transformare a omului vechi într-un 
om nou. Numai un astfel de „om” este „copilaşul” cu care Isus asemăna pe cei care vor 
intra în Împărăţia lui Dumnezeu. Despre acest lucru vorbea Domnul Isus lui Nicodim, iar el 
fiind un om mare, care învăţa pe alţii Legea, habar nu avea ceea ce-i spune „Învăţătorul”. 
Oricum, îl vedem pe Nicodim la moartea Domnului, apoi, cred că după învierea Lui şi el a 
fost născut din nou şi L-a primit pe Isus ca un „copilaş”.  
 La fel, după învierea Domnului, îi vedem şi pe ucenicii Lui, plini de bucurie, când Isus 
le zice: „Pace vouă”, după care suflă peste ei, zicându-le: „Luaţi Duh Sfânt”. Acum, sigur 
erau ca nişte „copilaşi”, cărora Împărăţia lui Dumnezeu le era asigurată. Nu-i mai găsim 
dorind să ştie cine-i mai mare şi nici aducând foc din cer peste cei care îi prigoneau, ci sufe-
reau cu bucurie şi cinste pentru că-L cunoşteau pe Domnul şi Împăratul lor. 
                         (continuare în pag 3)     

Copilașii 
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Totuși, în toate aceste lucruri 
noi suntem mai mult decât biruitori, 

prin Acela care ne-a iubit. 
Romani 8:37 



 

  

www.poartacerului.ro 

Cuvânt către mame 

Duminică, 13 ianuarie 
Karla Porumbel  
 Luni, 14 ianuarie 
Claudia Ceaca 
Denis Bădău 
Levi Bîrîiac  

Marți, 15 ianuarie 
Alina Mureşan 
Iconia Huţiu 

Marcela Leusca 
Ovidiu Rad  

Joi, 17 ianuarie 
Ana Maria Mureşan 

Ligia Muntean 
Marcu Muntean  
Vineri, 18 ianuarie 

Lidia Toader  
Sâmbătă, 19  ianuarie 

Amos Vîrlan  
 

„Să te asculte Dom-
nul în ziua necazu-
lui, să te ocrotească 
Numele Dumnezeu-
lui lui Iacov,   să-ţi 
trimită ajutor din 
locaşul Său cel 

Sfânt şi  
să te sprijine  
din Sion!” 

(Psalmii 20:1-2) 

Urăm  
“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care     
îşi serbează                     

ziua de naştere                   
săptămâna 

viitoare: 

 

„Nuiaua şi certarea dau înţelepciunea, dar 
copilul lăsat de capul lui face ruşine  

mamei sale.” (Proverbe 29:15) 
 

 Despre rolul unei mame în creşterea şi în îndruma-
rea copiilor se pot scrie multe cuvinte. Dorim ca exem-
plele prezentate mai jos să fie un îndemn pentru fiecare 
mamă. 
  Timotei cunoştea Sfintele Scripturi din pruncie, deoa-
rece a avut o bunică şi o mamă cu o credinţă neprefăcu-
tă (2 Timotei 1:5). 

  Augustin Aurelian, cunoscut creştin, care a scris peste 
70 de cărţi, a avut o mamă care a trăit o viaţă de adevă-
rată credincioasă. Mama sa, Monica, s-a rugat mult 
pentru fiul ei. După 32 de ani, rugăciunile ei au primit  
răspuns. Cu câteva zile înainte de plecarea ei în veşni-
cie, Monica a spus fiului ei: „Speranţa mea pentru lu-
mea aceasta s-a realizat. O singură dorinţă am avut în 
acestă viaţă: să te văd creştin înainte de moarte”. 

  Mama cunoscutului predicator John Wesley a fost o 
femeie foarte evlavioasă. Susana Wesley era foarte gri-
julie cu educaţia copiilor şi menţinea o disciplină de fier 
în familie. Fiecare copil ştia ce are de făcut şi cum să îşi 
ţină în ordine cărţile, hainele şi celelalte lucruri. Timpul 
zilei era bine împărţit: trei ore dimineaţa şi trei după-
masa pentru lecţii. Ea i-a învăţat cititul, apoi limba lati-
nă, greacă, ebraică, franceză, matematică şi istorie. 
Punctualitatea avea mare importanţă în viaţa familiei. 

 Iată câteva exemple demne de urmat!  
      preluare din Sămânța bună, 2016 

 

  

www.poartacerului.ro 

 
Ce înseamnă numele  

copilului meu? 

Viața din tine se oglindește în afară MEDITAȚIE 

 D 
acă vrei să vezi lumina, culoarea vieții sau o cale pe care ai putea 
să mergi ca să ajungi la liniște și echilibru, atunci modul tău de 
percepție a lumii se va schimba și frumusețea te va copleși. Vor-

besc despre frumusețea ta interioară care, reflectată în tot ce te înconjoa-
ră, va spori în claritate. Cu toate culorile și toată lumina care este în inima 
ta. Pentru că mereu vezi doar ceea ce este prezent în tine: 
• Vezi bunătatea oamenilor, pentru că deja este în sufletul tău; 
• Vezi inteligența, o percepi, datorită celei pe care-o posezi; 
• Vezi dragostea, pentru că știi ce înseamnă a iubi; 
• Vezi înțelepciunea, pentru că anii inimii tale pline de profunzime au scos-

o la lumină. 
 Cu cât vei dori mai mult să 
vezi frumusețea lumii care te 
înconjoară și o vei căuta cu pasiu-
ne, cu atât îți vei da seama că nu 
privești la nimeni altcineva decât 
la tine. Da, la acel tine care re-
prezintă fărâmă de dragoste 
dumnezeiască răsărită din El.  
   www.resursecrestine.ro 

Evelin – nume englezesc, căruia i se atribuie 
mai multe posibile provenienţe: în normandă, 
Aveline e diminutivul numelui francez Ava; în 

irlandeza veche, numele Evelin provine din 
Éibhleann cu semnificaţia de “frumuseţe”, 

“strălucire”; în germana veche, Evelin ar proveni 
de la numele Avila, iar în latină de la “avis”,  

care înseamnă “pasăre”. 
 

Fii binecuvântată mereu, micuță Evelin!  D. P.  

▲ EVELIN Goagără 

(continuare din prima pagină) 
 
 Doamne, Tatăl nostru, dorim 
ca toţi acei care vor veni la Tine 
să vină ca nişte „copilaşi” şi nu 
ca nişte oameni plini de ei înșişi, 
care nu numai că nu vor creşte, 
dar vor împiedica şi pe alţii să 
crească. Vrem, Tată, „copilaşi”, 
„născuţi nu din sânge, nici din 
voia firii lor, nici din voia vreu-
nui om, ci din Dumnezeu”. Tată, 
vrem ca şi „copilaşii” să crească 
oameni mari, care, la rândul lor, 
să poată creşte alţi „copilaşi” ca 
să ajungă oameni maturi, iar Bi-
serica Ta să fie astfel o Biserică 
puternică pentru Împărăţia Ta 
măreaţă. În Numele Domnului 
Isus. AMIN.  
 

 Maria Nechita  
- www.resursecrestine.ro 


