
 

  

 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 

 ... micuții Rut Ciurcanu, Caius Alexandru Țițaș și Iannis Pușcașu, care 
sunt aduși azi, pentru a primi binecuvântarea Tatălui nostru. Fie ca ei să rămână 
mereu sub protecția Lui, să le dea tot ceea știe El că au nevoie, și să-i ajute pe 
părinți să-i crească pentru Cer, cu dragoste, răbdare și înțelepciune. 

 ... mai mult timp pentru Domnul. Să încercăm să ne punem deoparte, 
zilnic, tot mai mult timp pentru Cel care ne protejează, ne iubește, ne iartă și ne 
îndrumă în fiecare zi; astfel, vom putea să Îl cunoaștem mai bine, să acceptăm 
planul Lui pentru viața noastră și să-I mulțumim pentru tot. 

"Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăseşti                                        
pe cei ce Te caută, Doamne!" (Psalmii 9:10) 

Să ne rugăm pentru... 

 
ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

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 
 

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 

 
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  

 
 

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 
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„Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură 
Domnul de cei ce se tem de El.” (Psalmii 103:13) 

Imaginea lui Dumnezeu 

 I 
maginea pe care o avem despre noi înşine şi despre Dumnezeu se 
formează încă din copilărie. Comportamentul şi valorile pe care 
ni le însuşim ca adulţi sunt puternic influenţate de primii ani de 

viaţă, iar părinţii au un rol foarte important. E posibil să fi întâlnit de-a 
lungul vieţii, persoane care au mari dificultăţi în a se adapta, a se integra, 
a avea relaţii şi a comunica cu cei din jur. Poate aţi auzit pe cineva 
spunându-vă cât de greu îi este să creadă că Dumnezeu poate să ierte şi să 
iubească pe cineva ca el. Un astfel de comportament este, oarecum, 
justificat, deoarece pentru ei totul pare a fi nou. Sunt lucruri pe care nu    
le-au întâlnit prea frecvent, sau chiar deloc. Sunt sentimente pe care nu şi 
le pot explica sau exprima şi asta pentru că nu le-au trăit în copilărie.  
 Toţi avem nevoie de iubire şi de protecţie. De asemenea, sentimentul 
valorii de sine, al apartenenţei şi al dreptăţii sunt foarte importante. Toate 
acestea dau echilibru unei persoane adulte. Cu siguranţă, sunt mult mai 
mulţi factori decât am numit eu, dar ceea ce vreau să subliniez încă o dată 
este importanţa părinţilor şi a tot ceea ce transmit ei copiilor lor.       
Părinţii sunt prima imagine care-L reflectă pe Dumnezeu. 
                              (continuare în pag. 3) 



 

  

www.poartacerului.ro 

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

Duminică, 25 februarie - Mirela Roşca, Tabita Bujancă  
Luni, 26 februarie - Carla Mihăilă, Horaţiu Zăgrean, Mathis Onaga  
Marți, 27 februarie - Denis Bereza, Elena Luchescu, Mario Marchis, Matei Cercelaru,  
   Nicolae Croitoru, Roxana Priala, Vlad Dume  
Miercuri, 28 februarie - Andrei Hera, Antoniu Mark, Filip Bîrîiac,  
    Florica Florea, Marian Ploscaru  
Joi, 1 martie - Cătălina Roman, Denisa Sabău, Marius Curea,  
     Milca Berzava, Ştefan Cărpinean  
Vineri, 2 martie - Cosmin Puşcaşu, Maria Hepea, Maria Popescu  
Sâmbătă, 3 martie - Elias Ceaca, Mariana Croitoru  
 
"Voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi! Fie plăcute Lui 

cuvintele mele! Mă bucur de Domnul." (Psalmii 104:33-34) 

Uniți în rugăciune pentru departamentele de slujire 

Departamentul IT&Media  

Î 
ntr-o vreme în care oamenii petrec tot mai mult timp în mediul online, iar mass-media 
constituie o prezenţă constantă în viaţa noastră, o echipă de tineri din biserica noastră a 

înţeles că orice mijloc de comunicare online poate fi folosit în transmiterea Cuvântului lui 
Dumnezeu şi a valorilor creştine. Astfel, prin intermediul departamentului IT&Media, Biserica 
Poarta Cerului caută să împlinească porunca scrisă în Marcu 16:15, aceea de a merge în toată 
lumea şi de a duce Evanghelia până la marginile pământului.  

Astăzi, dorim să ne rugăm pentru toţi cei care au ales să se închine Domnului slujind în 
cadrul Departamentului IT&Media, un departament dinamic, un instrument puternic de 
evanghelizare online şi o adevărată binecuvântare pentru biserica noastră.  

În acest departament slujesc aproximativ 40 de tineri voluntari şi colaboratori, tineri 
înzestraţi de Domnul cu diferite daruri, creativi şi foarte entuziaşti în ceea ce fac, plini de bucurie 
că pot să împletească slujirea cu pasiunea şi cu munca, în cele 3 ramuri principale ale acestui 
departament: Creative&Design/Social Media, responsabilă de activitatea desfăşurată aici fiind 
Vasi Bob, Live Streaming/Video&Audio/Produţtii Video, avându-l ca responsabil pe Robert 
Muntean şi IT&Programare, condus de Călin Martinconi, Călin fiind şi coordonatorul 
întregului departament. Aşa cum se dorea, prin activitatea desfăşurată de acest departament, tot 
mai mulţi oameni pot să fie binecuvântaţi de prezenţa Domnului şi de hrana spirituală din biserica 
noastră, impactul în mediul online fiind unul puternic, aşa cum aflăm de la Călin: “În mediul 
creştin evanghelic ne putem bucura de faptul că suntem în top 3 biserici creştine evanghelice 
române din lume, ca impact media. Dacă vorbim de statistici, avem în fiecare duminică la 
părtăşie peste 500 de persoane care ne urmăresc online, avem peste 21 milioane de vizualizări pe 
canalul Youtube, peste 18 mii de persoane care ne urmăresc pe Facebook, iar pe Instagram peste 
8000 de oameni care ne urmăresc activitatea.” 
 Despre activitatea şi viziunea acestui departament, Călin ne-a mărturisit: “Având ca 
viziune porunca din Evanghelia după Marcu capitolul 16 cu versetul 15, iar ca motto        
Coloseni 3:23, ne străduim ca prin munca noastră să avem un impact cât mai mare pentru 
Împărăţia lui Dumnezeu, în mediul online, acolo unde majoritatea tinerilor îşi petrec mare parte 
din timpul lor zilnic, dar unde ca biserică nu putem interveni din punct de vedere fizic. De 
asemenea, dorim să fim o binecuvântare pentru fraţii şi surorile noastre care sunt bolnavi, ori 
din diverse motive nu pot veni la biserică, sau a celor de departe care doresc să se bucure 
împreună cu noi de părtăşiile de la Poarta Cerului.” 
 Ca biserică, mulţumim Domnului pentru fiecare tânăr implicat în această lucrare, El să le 
răsplătească osteneala, să îi ajute în continuare să rămână dedicaţi acestei slujiri care presupune 
unele sacrificii şi să reverse din binecuvântările Sale din plin peste ei, peste munca lor şi peste 
familiile lor!  L. G.   
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(continuare din prima pagină) 

  
 Dacă copilului tău îi va fi uşor să dăruiască şi să primească, va fi şi pentru că a văzut 
asta la tine – părintele lui. Dacă se va încrede în Dumnezeu, dacă-L va căuta şi-L va iubi, va 
fi şi pentru că tu i-ai insuflat asta. Imaginea lui Dumnezeu va fi în permanenţă asociată cu 
imaginea părinţilor, în special a tatălui. Dacă copilul tău te-a perceput ca fiind un părinte 
iubitor, iertător, drept etc., la fel Îl va percepe şi pe Dumnezeu. Este o chemare înaltă, de 
aceea este foarte necesară conştientizarea ei.  
 Dumnezeu ne-a dat acest har, de a fi imaginea Lui pentru ceilalţi, pentru cei care nu-L 
cunosc şi pentru copiii noştri. Responsabilitatea este uriaşă, dar ne onorează.   
             Mihaela Țărmure 

Ce înseamnă numele copilului meu? 

Copilaşii aduşi azi la binecuvântare se numesc: Rut, Caius Alexandru şi 
Iannis. Iată semnificaţia acestor nume: 

 
 Rut - nume de origine ebraică, cu semnificaţia de “prieten, 
însoţitor”. În Biblie, cea care a purtat acest nume apare în cartea 
omonimă. Rut Moabita, prin căsătoria cu Boaz, intră în linia 
genealogică a lui Isus.  

 
 
 

 Caius - nume de origine latină şi 
variantă a numelui roman Gaius. 
Numele Caius are două posibile 
semnificaţii: “bucurie” şi “omul 

pământului”. În Noul Testament, Gaiu a fost un creştin, 
tovarăş de lucru al apostolului Pavel. 
 
 Alexandru - provine de la numele grecesc 
Aleksandros, cu semnificaţia de “protector/apărător al 
oamenilor sau al bărbaţilor” (“alexo” - a apăra şi   
“andros” - bărbat, om). 

 
 
 Iannis – este un nume grecesc uzual, de origine ebraică, 
fiind o formă a numelui Ioan, care înseamnă “Dumnezeu este 
îndurător” sau “harul lui Dumnezeu”. În Biblie, cei care au 
purtat acest nume frumos au fost Ioan Botezătorul şi apostolul 
Ioan, cunoscut şi ca “ucenicul iubirii”. 
 
 

Domnul să reverse binecuvântările Sale peste aceşti trei 
copilaşi, să-i însoţească la orice pas şi fie ca, pe lângă numele 

frumoase pe care le poartă, să mai adauge la maturitate cel 
mai frumos nume, acela de “Copil de Dumnezeu” prin 

acceptarea lui Hristos în viaţa lor!  D. P. 
 

▲ Caius Alexandru  
Țițaș  

◄ Rut Ciurcanu 

▲ Iannis Pușcașu 


