
 

  

 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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 ... familia Ramona și Flavius Fărcuț, care s-a întemeiat în luna februarie, în biserica 
noastră. Domnul să vegheze asupra acestei proaspete familii, să îi umple cu dragoste pe cei doi, 
atât unul față de altul, cât și față de Creatorul familiei și, împreună, să-L slujească pe Domnul cu 
toată inima lor. 
 

 ... micuțele: Hadasa Rahela Drăgoi și Miruna Sara Mărgelu, care au fost aduse la    
binecuvântare, luna trecută, la Poarta Cerului. Tatăl să le țină aproape de El mereu, iar la matu-
ritate, ele să-L aleagă ca Domn și Mântuitor, fiind o lumină pentru toți cei din jurul lor. 
 

 ... primul număr al buletinului familiilor bisericii noastre, care a a apărut în luna pre-
cedentă. Slavă Domnului pentru toți cei implicați în această lucrare, El să fie și pe mai departe, 
subiectul principal al tuturor numerelor viitoare. 
 

"Binecuvântaţi pe Domnul, toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui! Binecuvântează, suflete,  
pe Domnul!" (Psalmii 103:22) 

SĂ-I MULȚUMIM DOMNULUI pentru...  

 
 Sâmbătă, 9 martie, de la ora 16, va avea loc conferința 

de femei: „Hristos, resursa mea inepuizabilă”. Întâlnirea va   
        începe cu o agapă, urmând ca de la ora 17 să fie prezentate      

mărturiile unor surori care au făcut din Hristos resursa lor inepuizabilă.                 
Invitată specială va fi sora Lenu Covaci, de la biserica „Speranța” Timișoara.     

Sunteți așteptate cu drag, împreună cu prietenele dvs!   

Anunț 

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 

Surse fotografii: www.google.com/images 
   www.pexels.com 

Căci  
Domnul  

Dumnezeul tău 
este un foc 
mistuitor, 

un Dumnezeu 
gelos. 

Deuteronom 4:24  

 

  

„... căci eu sunt Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos...” (Exodul 20:5) 

Dumnezeu este gelos 
 Biblia ni-L descrie pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu gelos, dar și numindu-Se pe Sine 
gelos (Exodul 20:5: „... căci eu sunt Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos...”; Exodul 
34:14: „Să nu te închini înaintea unui alt dumnezeu, căci Domnul se numește gelos, este un 
Dumnezeu gelos”). Putem vorbi despre gelozia divină, o caracteristică pozitivă a lui Dum-
nezeu. În general, în contextul societății de azi în care gelozia pare ceva negativ, oamenii 
înțeleg greu această calitate divină.                                                                                                                                                                                                                        
 Gelozia este atribuită și oamenilor, nu numai lui Dumnezeu și, în dreptul nostru, poate 
avea conotație pozitivă, când este vorba de o gelozie îndreptățită care poate avea loc între 
soți (când soția și soțul își aparțin reciproc și a treia persoană poate interveni la unul dintre 
ei, pentru a avea o relație anormală, păcătoasă) și nu o gelozie  negativă, absurdă, păcătoasă, 
fără niciun motiv și care  poate distruge familia.                                                                                                                                                        
 Apostolul Pavel se prezintă pe sine ca fiind gelos după voia lui Dumnezeu (2 Corinteni 
11:2: „Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu...”). Astfel, putem     
afirma că există o gelozie după voia lui Dumnezeu, aceasta fiind o calitate spirituală. 
 Este important să înțelegem gelozia lui Dumnezeu ca fiind o esență a caracterului Său 
sfânt, având legătură directă cu închinarea, care Îi aparține Lui în exclusivitate. Cu         
Dumnezeu nu se poate negocia cu privire la ceea ce Îi aparține numai Lui.  Credincioșii sunt 
proprietatea lui Dumnezeu, iar închinarea este dreptul Său pe care ni-l cere la modul impera-
tiv. Dacă nu ne împlinim acest scop, gelozia lui Dumnezeu se poate manifesta, aducând  
judecata și pedeapsa Sa asupra noastră. 
 Credincioșii nu mai pot avea doi stăpâni, nu mai pot să facă o prioritate din alte lucruri 
pe care putem să îi numim idoli moderni sau idoli ai inimii. Dumnezeu va fi provocat la 
gelozie față de noi prin orice rival căruia îi permitem să Îi ia locul. Necredincioșia noastră 
față de El aprinde gelozia Lui!        (continuare în pag. 3) 
 

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

prin Acela care ne-a iubit. 
Romani 8:37 
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Duminică, 3 martie - Elias Ceaca, Mariana Croitoru  
Luni, 4 martie -  Claudia Mureşan  
Marți, 5 martie -  Levi Silaghi, Raveca Silaghi  
Miercuri, 6 martie - Ligia Criste, Luciana Moisa- Luca 
  Melisa Chifan, Raul Damean  
Joi, 7 martie - Andreea Meici, David Trăuşan, Julia Opriş 
  Natanael Gherasim, Sara Aghajani, Tania Condre  
Vineri, 8 martie - Andrei Guler, Daniel Ardelean, Emanuil Prichici  
Sâmbătă, 9 martie - Cristian Sâmbotean, Daniel Semerean, Noemi Martinconi  
 

"Binecuvântează, suflete, pe Domnul! Doamne Dumnezeule, Tu eşti nemărginit de mare! 
Tu eşti îmbrăcat cu strălucire şi măreţie!" (Psalmii 104:1) 

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

  Membrii familiei: Astăzi cunoaștem și aducem înaintea bisericii şi a Domnului 
în rugăciune, familia Iancu, pe George şi Roana. Aceşti doi tineri au pornit pe 
frumosul  drum al căsniciei, sub binecuvântarea lui Dumnezeu, în 11 august 2018.  

  Slujire în biserică:  Roana şi George caută să crească în cunoaşterea lui Dumne-
zeu, participând cu bucurie la părtășiile din biserica noastră.  

  Ocupaţie: Familia Iancu caută să-L onoreze pe 
Dumnezeu şi prin munca de zi cu zi, George fiind 
consilier service la Audi (Porsche Timişoara), iar 
Roana fiind studentă şi colaboratoare în Corul Ope-
rei Naţionale Române Timişoara.  

  Versetul familiei: 1 Corinteni 13:13 – “Acum dar 
rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragos-
tea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea.” 

  Motive de rugăciune: Ne rugăm pentru familia 
Iancu astăzi şi întreaga săptămână viitoare, aducând 
ȋnaintea Domnului câteva dintre dorințele acestei 
familii: “Dorim ca Domnul să reverse în continua-
re din binecuvântările Sale peste familia noastră şi 
ne rugăm ca El să ne ajute să fim statornici în cre-
dinţă. De asemenea, ne rugăm pentru înţelepciune 
şi râvnă pentru lucrarea Sa, deoarece ne dorim să 
fim roditori.” 

   Dumnezeu să le asculte rugăciunile şi sӑ reverse 
ȋn casa lor binecuvȃntӑri din belșug, armonie, pace 
și multă bucurie!  L. G. 

 

Familii unite în rugăciune 

Familia IANCU 
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(continuare din prima pagină) 
 
 Idolii de astăzi îmbracă anumite 
forme moderne și pot fi: banii, cariera, 
locul de muncă, familia, soțul sau soția, 
copiii, o anumită pasiune, un hobby... 
apoi anumite lucruri care țin de interio-
rul nostru, precum narcisismul, acel 
egoism care încearcă să refuleze sub 
anumite forme.                                                                                                                                            
 Dumnezeu trebuie să aibă locul 
întâi în viața noastră, iar în logica 
aceasta, nimeni nu mai poate fi în con-
curență cu El, El fiind singurul căruia Îi 
aparține domnia peste noi. Răspunsul 
nostru, motivat de dragostea cu care El 
ne iubește, va fi supunere și acceptare 
de bună voie a stăpânirii Sale. Iar un 
om predat pe deplin sub controlul lui 
Dumnezeu, va oferi închinare numai lui 
Dumnezeu, ca dovadă vie a recunoaște-
rii a ceea ce este Dumnezeu și a ceea ce 
face El și a hotărârii libere și ferme 
dintre Dumnezeu și oameni, pecetluite 
prin legământ.  
 Privind în istoria lui Israel, vedem 
cum Dumnezeu a făcut legământ cu 
acest popor, oferindu-i dragostea Sa, 
dar, cu toate acestea, când poporul 
evreu a devenit infidel față de Dumne-
zeu, El și-a arătat gelozia Sa, o gelozie  
îndreptățită. Dumnezeu devine gelos 
când Îl trădăm în dragoste! Dumnezeu 
ne vrea cu gelozie pentru El (Iacov 4:5: 
„...Duhul, pe care L-a pus Dumnezeu 
în noi, ne vrea cu gelozie pentru Si-
ne”). Cu alte cuvinte, Dumnezeu    
Duhul Sfânt care locuiește în noi nu 
poate fi prieten cu lumea aceasta. Prie-
tenia cu lumea este vrăjmășie față de 
Dumnezeu (lumea este rivalul lui Dum-
nezeu).                                                                                                                                                              
 Trebuie să ne reafirmăm credinci-
oșia noastră față de El, printr-o dragos-
te totală. Să înlăturăm orice obstacol 
din calea închinării pe care i-o dăruim, 
orice formă de religiozitate sau substi-
tut al închinării, reușind astfel să avem 
o închinare plăcută Lui, care va stinge 
gelozia Sa, ca să nu se manifeste asupra 
noastră. 
 Dumnezeu este gelos!  
      www.ariseforchrist.com 

 

Un Mărțișor cu drag... 
 
Aş dori să pot trimite către tine, 
Plin de cântec, de lumină şi de dor 
Adevărul frumuseţilor divine,  
Împletit în bucuriile senine  
Minunat, iubit şi veşnic mărţişor... 
 
Şi-aş dori ca mâna mea să ţi-l aşeze 
Nu pe inimă, ci-acolo-adânc în ea... 
Ca frumoasă şi curată s-o păstreze 
Ca un soare minunat să-ţi lumineze 
Şi să-ţi facă fericită viaţa ta... 
 
C-adevărul e podoaba minunată 
Mai de preţ decât oricare talisman 
Care nu se învecheşte niciodată 
Şi-i din ce în ce mai binecuvântată 
Şi-i din ce în ce mai scumpă, an de an... 
 
Iar în ziua răsplătirii fericite 
Când vedea-vom veşnicia răsărind 
Când ca miile de stele strălucite 
Străluci-vor inimile preaiubite 
Cerurile minunate-mpodobind, 
 
Printre ele şi-al tău suflet să răsară 
Minunat şi binecuvântat odor 
Strălucind ca prima zi de primăvară 
Pe frumosul sân al cerului comoară, 
Un curat, iubit şi veşnic mărţişor. 

(Traian Dorz) 


