
Mulþi oameni 

din lume ºi din 

bisericã sunt în 

cãutarea fericirii. Ei o cautã cu înfrigurare ºi 

o gãsesc. Mulþi o cautã în averi, în plãceri, în 

case luxoase cu apartamente  pe care ºi le 

decoreazã dupã aceea cu tot felul de lucruri 

noi ºi moderne, îºi cumpãrã maºini luxoase, 

se îmbracã dupã ultima modã... Dar, în final, 

fericirea totuºi nu este acolo sau îi auzi cum 

spun cã nu sunt fericiþi. 
În contrast cu  toate acestea putem vedea  

o altã categorie de oameni care poate nu sunt 

realizaþi pe plan material, care nu au case 

luxoase, care nu sunt realizaþi nici pe plan 

profesional, care trãiesc uneori în lipsuri, 

alþii în nevoi ºi în probleme de tot felul, dar 

totuºi pe faþa lor se poate citi acea radiaþie a 

pãcii ºi a bucuriei interioare din inima lor.  
�De ce?� se pune fireasca întrebare a 

omului de rând. Pentru cã ei sunt fericiþi cu 

Dumnezeul lor. Ei au gãsit adevãrata 

fericire, ei au gãsit pe 

Domnul bucuriei! 
Cred cã ºi bogãþia ºi 

înþelepciunea vin de la Domnul ºi cred cã ele 

ne sunt dãruite de El ca noi sã fim fericiþi. ªi 

noi chiar suntem fericiþi cu El, Domnul 

nostru . 
   Fericirea nu este niciodatã o staþie finalã, 

la care, dacã ai ajuns, de acum încolo nu poþi 

sã fii decât fericit. Nu!! Fericirea poþi sã o ai 

numai dacã eºti în legãturã cu Creatorul tãu. 

El e Singurul care îþi poate da fericirea pe 

care sã o rãspândeºti pretutindeni. 
  Isaia 48.18:  �Pacea ca un râu ºi fericirea 

ca valurile mãrii...� Marea poate creea valuri 

mari ºi înalte. Închipuieþi cã fericirea pe care 

o dã Domnul este cu mult mai mare decât 

poate ridica marea valurile. Problema este 
numai sã vrei sã o ai ºi tu.                                                                                            

ADEVÃRATA FERICIRE  

Sorin Streianu  

Îþi place sã scrii? Ai poezii personale, eseuri sau mici gânduri pe care le-ai aºternut 
cândva pe hârtie ºi te-ai gândit cã nimãnui nu-i pasã de ce ai scris tu? Nouã ne pasã! Aºa 
cã nu ezita sã ne trimiþi creaþiile tale la adresa de e-mail ramona_gheju@yahoo.com ºi cele 
mai bune vor apãrea în buletinul bisericii. 

SERVICIILESERVICIILESERVICIILE   BISERICIIBISERICIIBISERICII   

DUMINICÃ : 9-12 Serviciu divin 

                  18-20 Serviciu divin 

MARÞi :       18-20 Searã de rugãciune 

JOI :            18-20 Serviciu divin, studiu biblic 

ANUNÞURI: 
 În data de 16 septembrie 2006, la ora 18:00, va avea loc ediþia a 11-a a întâlnirii 

ARATIM, unde sunt aºteptaþi tineri din judeþele Arad ºi Timiºoara (ºi nu numai). 
 Începând cu data de 23 septembrie se reiau serile de tineret. Acestea vor avea loc 

în fiecare sâmbãtã de la ora 18:00.  O VIATA NOUA IN CRISTOS  

BISERICA POARTA CERULUIBISERICA POARTA CERULUI  
Timisoara � str. Banu Mãrãcine nr.25 
tel. 0256-472002 e-mail: poartacerului@gmail.com 

BINE ATI VENIT LA BISERICA PENTICOSTALA  
POARTA CERULUI ! 

 

 Dupã cum sugereazã numele acestei biserici, aici este 

locul în care Dumnezeu vine la oameni ºi oamenii pot intra în 

prezenþa lui Dumnezeu.  

 Bucuraþi-vã împreunã cu noi în pãrtãºie sfântã, 

chemaþi-L împreunã cu noi pe Domnul în rugãciune, 

înãlþaþi-L împreunã cu noi pe Domnul în cântare, 

cunoaºteþi-L împreunã cu noi pe Domnul prin 

Cuvânt ºi nu uitaþi cã obiectivul nostru este sã 

trecem dincolo de Poartã ca sã trãim împreunã 

atmosfera cereascã ori de câte ori ne 

adunãm laolaltã. 

 

LA POARTA CERULUI SUNTEM CU DUMNEZEU! 

LA POARTA CERULUI DUMNEZEU ESTE CU NOI! 

 

Pastor Nelu FILIP 
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   Mã numesc Alisia Cristea ºi am 

20 de ani. Acum 4 ani am ales sã-
L urmez pe Domnul� ºi a fost 

cea mai bunã decizie pe care aº fi 

putut-o lua vreodatã. 
Dar sã încep cu începutul� 
     Aveam 15 ani, tocmai absolvi-
sem examenul de capacitate, iar 
intrarea la un liceu bun era ca ºi 
fãcutã, deoarece aveam o medie 

suficient de mare pentru aceasta. 
Numai cã gândurile omului nu se 

potrivesc cu gândurile Domnului� Cu o zi înainte de 

afiºarea oficialã a rezultatelor am reuºit sã le accesez de pe 

Internet, ca sã aflu cu stupoare cã liceul la care am intrat nu 

era J. L. Calderon aºa cum speram ºi era de aºteptat, ci� 

Liceul de Chimie Industrialã Azur. Cred cã am verificat de 

zece ori rezultatul înainte sã închid pagina de Internet, 

sperând sã fie o eroare, o glumã, orice, numai sã nu fie 

adevãrat...Doar cã era... Mi-am amintit cã pe lista de opþi-

uni (completatã de mine), pe lângã liceele bune care ocu-

pau primele locuri ale listei am ales ºi Azurul pe ultimul 

loc, aºa, mai mult în glumã... Nu aveam de unde sã ºtiu cã 

acea glumã îmi va schimba viaþa... 

A trecut ºi vacanþa de varã, iar acum se apropia prima zi 

de liceu de care mie îmi era groazã, fricã, dar mai ales 

ruºine... Odatã ajunsã la deschiderea anului ºcolar ºi 

cunoscându-mi noii colegi ºi profesori, mi-am dat seama cã 
nu e chiar aºa de rãu ºi, resemnatã, am decis sã învãþ foarte 

bine primul an, ca mai apoi sã mã transfer fãrã probleme la 

liceul dorit. Au început ºi cursurile ºi, ca la orice liceu 

necreºtin, au început ºi balurile... �Iatã ceva, îmi spuneam 

eu, ce îmi va îndulci puþin ºederea în liceul acesta amãrât.� 

Astfel cã, de la participare ºi pânã la organizarea balurilor 

mã implicam în tot ceea ce se putea. Profesorii au început 

sã remarce acest �talent� al meu, aºa cã mai mereu eram 

solicitatã sã îi ajut cu câte ceva. În acest timp, un coleg mai 

mare mi-a fãcut cunoºtinþã cu veriºoara lui, care era ºi ea 

elevã la acel liceu. Ema (aºa o cheamã) era o fatã foarte 

liniºtitã ºi mi se pãrea cã are ceva special, dar nu ºtiam 

exact ce. Oricum am devenit foarte bune prietene.  
 Într-o zi, colegul meu m-a întrebat ce program am pen-

tru duminicã. I-am rãspuns cã nu am nimic special, iar el 

m-a întrebat dacã n-aº vrea sã merg la bisericã. �Bine, 

mergem la Catedralã�, i-am rãspuns eu. El mi-a spus cã nu 

la Catedralã, ci la pocãiþi, pentru cã e botezul lui ºi s-ar 
bucura sã merg ºi eu.  

continuare în pagina urmãtoare 
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  continuare din pagina precendentã 
 

Pentru mine era prea mult: colegul meu era pocãit ºi 
aveam sã aflu cã Ema era pocãitã ºi ea. Am stat puþin pe 

gânduri, dar i-am spus cã voi merge mai mult de dragul 

prieteniei mele cu Ema. Zis ºi fãcut. Duminicã am mers la 

bisericã, bineînþeles fãrã sã le zic nimic alor mei. Mi-a 
plãcut botezul. Mi s-a pãrut ceva foarte interesant sã vãd 

tineri ºi bãtrâni care se boteazã la maturitate. Dupã botez 

am mers la Ema acasã ºi i-am cunoscut pãrinþii ºi fraþii ( 9 

la numãr) ºi am petrecut o duminicã foarte plãcutã cu ei. 

Am început sã merg la serile de tineret organizate în diferite 

biserici, începusem sã cunosc tot mai mulþi tineri creºtini ºi 

îmi plãcea acest anturaj. Am înþeles cã distracþia nu înseam-

nã numai muzicã ºi dans, ci cã exista ºi altceva. Totuºi, încã 

nu renunþasem la baluri. 
Dupã serile de tineret, Ema m-a dus la Elim ca sã vãd ºi 

un program de bisericã obiºnuit. Îmi plãcea programul, însã 

cel mai mult îmi plãceau cântãrile orchestrei. Începusem sã 

merg tot mai des la biserici, oriunde se anunþa ceva mai 

deosebit. Ema fãcea tot posibilul sã mergem ºi noi. Îmi era 

tot mai greu sã inventez scuze ca sã pot ieºi din casã, pentru 

cã ºtiam cã dacã spun cã merg la bisericã la pocãiþi, s-ar fi 
iscat un scandal sau ar fi râs toþi de mine.La liceu urma un 

nou bal. Am mers, însã niciodatã nu m-am simþit mai inco-

mod. Nu-mi gãseam deloc locul ºi parcã mã simþeam vino-

vatã de acest joc dublu. ªtiam cã trebuie sã aleg. A urmat o 

luptã deloc uºoarã în interiorul meu, puneam în balanþã tot 

felul de argumente pro ºi contra bisericii ºi nu reuºeam sã 

ajung la un rezultat. 
Într-o zi, Ema a venit la mine în clasã foarte încântatã cã 

are sã-mi dea o veste. Astfel, mi-a spus la ureche cã la Elim 

începe sãptãmâna de evanghelizare. Mã bucuram ºi mã 

îngrijoram în acelaºi timp: Ce scuze mai inventez acasã? 

Îmi era tot mai greu sã mint aºa cã un simplu: �Sunt cu 

Ema� îl speram salvator. Am mers luni, marþi ºi miercuri la 

bisericã, iar joi Ema m-a anunþat cã nu poate veni, dar cã 

vom merge în restul zilelor. Am hotãrât sã nu merg nici eu, 

însã când s-a apropiat ora începerii programului, m-am 
îmbrãcat ºi am plecat la bisericã. M-am aºezat undeva la 

balcon ºi urmãream foarte miºcatã programul. Simþeam cã 

se întâmplã ceva cu mine, îmi venea sã plâng, dar îmi era 

ruºine. Totul mi se pãrea extraordinar de frumos în acea 

searã, cântãrile, poeziile, totul descria un Isus blând ºi iertã-

tor care aºteaptã cu braþele deschise pe oricine acceptã 

chemarea Lui, promiþând cã �niciodatã nu-l va lãsa, 

nicicând nu-l va pãrãsi�. Pãstorul ne-a îndemnat la rugãci-

une, apoi a întrebat dacã este cineva care vrea sã-L primea-
scã pe Isus în inimã ºi sã arate acest lucru coborând la am-

von. Vroiam sã merg, dar îmi veneau tot felul de gânduri: 

�Dacã te vede cineva cunoscut?�, �Cum sã mergi, cã doar 

eºti în pantaloni?� (nu ºtiu de unde mi-a venit dintr-o datã 
ideea cã n-ar trebui sã merg în pantaloni, pentru cã nu mi-a 
spus nimeni niciodatã), �Dacã va râde cineva de tine?� ªi 

tot aºa satan îºi fãcea treaba ºi mã þinea legatã de picioare. 

Pastorul a repetat de câteva ori chemarea, ca apoi sã spunã 

cã va face ultima chemare adãugând �cine se ruºineazã de 

Cristos ºi El se va ruºina de acesta în faþa Tatãlui�. Nici nu 

mai ºtiu cum am reuºit sã cobor aºa de repede scãrile care 

mã despãrþeau de Mântuitorul meu, dar o datã ajunsã la 

amvon am înãlþat cea mai fierbinte ºi sincerã rugãciune de 

iertare. Nu ºtiam exact cum sã mã rog, de aceea spuneam 

exact ce aveam pe inimã, iar lacrimile cãdeau în continuu 

lãsând în urma lor o mare de pace. S-a terminat rugãciunea, 

iar eu eram aºa de fericitã, parcã tot golul din mine s-a 
umplut dintr-o datã. ªtiam cã în momentul acela am ales sã 

încep o nouã viaþã ºi nu îmi era deloc fricã, pentru cã acum 

nu mai eram singurã. 
A doua zi i-am zis prietenei mele ce s-a întâmplat ºi s-a 

bucurat foarte mult. A urmat un timp în care am mers con-

stant la bisericã, am început sã citesc Biblia ºi sã înþeleg tot 

mai multe lucruri. Am renunþat total la tot ce reprezenta bal 

sau discotecã, iar colegii mei erau ºocaþi de schimbarea 

mea. La întrebãrile lor în legãturã cu ce am pãþit le rãspun-

deam simplu: �Acum merg la bisericã�. Unii fãceau glume 

pe seama mea, alþii veneau ºi mã mai întrebau lucruri din 

Biblie, iar eu încercam, în mãsura în care puteam, sã le 

rãspund. În toate lucrurile mã bucuram cã îi sunt ºi eu folo-

sitoare Domnului cumva. Într-o searã, la Elim, s-a fãcut 

anunþ cã va urma un botez în apã. În aceeaºi searã mi-am 
luat cererea ºi am completat-o. Acasã le spusesem de ceva 

timp cã merg la bisericã, rãspunsul a fost: �Bine, dar vezi sã 

nu te pocãieºti!� dupã care au început toþi sã râdã. Nu m-am 
supãrat deloc, chiar am zâmbit ºi eu cu ei gândindu-mã cã 
eu m-am pocãit deja...Pe la sfârºitul lui mai, Ema m-a între-

bat dacã nu vreau sã mergem la stãruinþã. ªtiam câteva 

lucruri despre Duhul Sfânt, dar nu prea multe ºi nu mai 

fusesem niciodatã la o astfel de rugãciune. Am mers, iar 

Domnul m-a botezat cu Duhul Sãu cel Sfânt chiar în acea 

searã...Am fost atât de fericitã încât mi se pãrea cã zbor pe 

drumul spre casã, Îl simþeam pe Domnul atât de aproape, mi 

se pãrea cã dacã întind mâna Îl pot atinge... 
Cu o lunã înainte de botez am trecut pe la mama pe la 

lucru. Uitându-se la mine în geantã mi-a gãsit niºte notiþe 

(mergeam la cursurile de cateheza) ºi m-a întrebat speriatã 

ce e cu ele. Luatã prin surprindere, i-am dat un rãspuns vag 

cum cã sunt de la bisericã, cã eu merg cu Ema... Ea m-a 
întrerupt spunându-mi cã, dacã vreodatã aude cã mã pocã-

iesc, pot sã nu mã mai consider fiica ei. Am rãmas fãrã 

cuvinte, îmi venea sã plâng pentru cã îmi era fricã sã nu-L fi 
supãrat pe Domnul meu pentru cã n-am spus tot adevãrul 

fãrã sã mã gândesc la consecinþe, dar m-am liniºtit ºi m-am 
gândit cã se va rezolva totul. Aºa cã am decis sã postesc ºi 

sã mã rog pentru mama. Cu o sãptãmânã înainte de botez 

am mers din nou la mama în vizitã ( pentru cã nu locuim 

împreunã). Înainte sã plec i-am spus cã am ceva important 

sã-i spun ºi anume cã duminicã eu voi lua botezul la pocãiþi. 

Acum aºteptam reacþia ei....ªi ºtiþi ce mi-a rãspuns? �Vai, 

Alis, mã bucur aºa de mult pentru tine...� Credeam cã nu 

aud bine. Cu doar câteva sãptãmâni în urmã mi-a dat un cu 
totul alt rãspuns, iar acum... Dar am înþeles cã Domnul meu 

e cu mine.  
Ziua botezului a fost una din cele mai frumoase din viaþa 

mea. Mama, bunica, bunicul ºi sora mea erau acolo, precum 

ºi o mulþime de prieteni. Eram din nou mai mult decât 

fericitã...Am uitat cu totul visul meu de a studia la liceul J. 

L. Calderon. În schimb, m-am transferat la liceul creºtin 

Logos. 
Au trecut 4 ani de la botez, iar viaþa mi-a fost presãratã 

cu nenumãrate binecuvântãri, iar soþul meu e cea mai mare 

dintre acestea.  
      Îi mulþumesc Domnului meu pentru toate lucrurile.                                                                                                                              

Alisia Cristea 

                                                                                                                              

SÃ NE CUNOAªTEM UNII PE ALÞII� 
 
O altã familie implicatã în lucrarea Domnului de la Biserica �Poarta 

Cerului� este familia Moldovan  Paul & Mihaela. 
 
       Fratele Paul (25 de ani) slujeºte ca diacon atât în biserica noastrã, cât ºi în 

Biserica Penticostalã din Buziaº, jud. Timiº - în creºterea spiritualã a cãreia s-a 

implicat cu multã dedicare în ultimii ani. Pe lângã slujba de diacon, Domnul l-a 

înzestrat pe fratele Paul cu o chemare specialã, ºi anume aceea de a se ocupa 

de tineri, astfel cã el este responsabil în biserica �Poarta Cerului� de lucrarea cu 

tinerii, fiind liderul acestui departament. 

       Cea pe care fratele Paul a ales-o sã-i fie soþie este sora Mihaela (25 de ani), 

iar Dumnezeu a confirmat unirea lor dându-le binecuvântarea ca nouã familie în 

data de 3 august 2002, la Sebiº, jud. Arad. Mai apoi, familia Moldovan a fost 

binecuvântatã de Domnul cu o fetiþã � Alexandra (3 ani), care este bucuria pã-

rinþilor ei.  

        La rugãmintea de a exprima în câteva cuvinte caracteristicile ºi principiile 

familiei lor, fratele Paul ºi sora Mihaela au spus : �Credem cã o relaþie de familie 

nu se întreþine prin dreptate, ci prin dragoste.� 

        Fie ca mâna Domnului sã vegheze asupra acestei familii, sã le dãruiascã 

multe binecuvântãri ºi sã le þinã mereu aprinsã dragostea ! 

RUGÃ DE COPIL 

 

TATÃL MEU DE SUS, 

TE ROG PRIN ISUS, 

DÃ-MI CREDINÞÃ, MINTE 

CA SÃ FIU CUMINTE. 

DÃ-MI ªI SÃNÃTATE, 

IARTÃ-MI DE PÃCATE, 

INIMIOARA MEA  

VREAU SÃ FIE A TA. 

MAI DÃ-MI ªI MÂNCARE 

CA SÃ CRESC MAI MARE. 

EU ÎÞI MULÞUMESC; 

ÞIE SÃ-ÞI SERVESC 

VREAU TOT MAI DEPLIN. 

FII SLÃVIT! AMIN. 

DUMITRU VIORIC 


