
 

  

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. 0721-644073 

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. 

 
ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

 

DUMINICĂ :     9 - 12 Serviciu divin 

                           18 - 20 Serviciu divin 

LUNI:              19 - 21 Seara tinerilor 

MARŢI :           18 - 20 Rugăciune 

MIERCURI:     19 - 21 Seara studenţilor 

JOI :                  18 - 20 Serviciu divin 

VINERI:           18 - 20 Seara liceenilor 
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  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  

  
   ... micuţii Sem Vlad Aramă, Daria Rahela Jurca şi                           
Lucas Adrian Criste, care sunt aduşi azi pentru fi încredinţaţi pe braţul 
Domnului, prin rugăciune de binecuvântare. Fie ca Tatăl Ceresc să le fie 
desfătarea şi ei să-L urmeze toată viaţa lor. 

   ... părinţi. Dumnezeu să binecuvânteze şi să fie alături de toţi părinţii, 
oferindu-le resursele spirituale necesare pentru a le da cea mai bună educaţie 
copiilor lor, iar educaţia oferită să-L aibă întotdeauna ca model pe Hristos. 
 

"Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El Şi-a plecat 
urechea spre mine, de aceea-L voi chema toată viaţa mea."  

(Psalmii 116:1-2) 

Să ne rugăm pentru... 

     „Cât despre mine,  

          eu şi casa mea   

     vom sluji  

 Domnului.” 

Iosua 24:15b 

 

  

Familia, creaţia lui Dumnezeu, nu a oamenilor! 
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„De aceea, va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se 

va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup.”  
(Geneza 2:24) 

 

 T 
răim vremuri grele, pentru că păcatul a fost ridicat la rang de virtute, iar 

valorile sfinte au fost date la o parte de tot. Lumea nu mai ştie ce 

înseamnă, cu exactitate, familia, ci societatea le tolerează pe toate. Pentru 

a vedea ce înseamnă familia şi căsătoria, trebuie să ne uităm la ce ne spune Dumnezeu, 

pentru că El este Întemeietorul acestei instituţii sfinte. În Cuvântul Lui, găsim definiţia clară 

a acestui concept, Dumnezeu creând-o pe Eva pentru Adam, nu altfel:„De aceea, va lăsa 

omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur 

trup.” (Geneza 2:24). Deci familia e întemeiată de un BĂRBAT şi o FEMEIE. 

Au fost mai mulţi paşi pentru ca această nebunie a lumii să fie posibilă. Trebuia ca 

familia tradiţională, dintre un bărbat şi o femeie, să fie tot mai puţin credibilă, recurgându-se, 

pe de o parte, la relaţii premaritale şi concubinaj în loc de legământ, pentru cei necăsătoriţi, 

iar pe de altă parte, la divorţ şi dezbinare, în cazul celor căsătoriţi. Astfel, ca totul să fie 

„bine”, putem accepta tot felul de relaţii anormale, de dragul toleranţei şi a bunei înţelegeri a 

celuilalt. 

Totuşi, nu trebuie să ne mire bătălia aceasta spirituală ce se duce contra voii lui 

Dumnezeu, pentru că diavolul a avut întotdeauna de luptat împotriva celor mai bune lucruri 

create de Domnezeu, iar familia şi biserica au fost ţinta lui principală. Problema actuală este 

că aceste vremuri tulburi vin pe un fond de creştinism plictisit şi comod, „de duminică”, 

majoritatea oamenilor nefiind suficient de puternici spiritual pentru a sta împotriva 

curentului lumii. Am lăsat-o mai moale cu biserica, cu citirea Bibliei, cu postul şi 

rugăciunea, iar influenţa lumii şi dorinţa de a fi pe placul tuturor au luat locul pasiunii pentru 

Dumnezeu.                                   (continuare în pag. 3) 
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    “Întăriţi-vă în Domnul!” (2016)  
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Familii unite în rugăciune 

Familia PITUŢ 
  Membrii familiei: Familia Pituţ este o familie tânără, 

frumoasă, aflată la început de drum. Emil şi Nelea au ȋntemeiat 

o familie sub binecuvântarea lui Dumnezeu în urmă cu doar 

câteva luni, în data de 10 iulie 2016. De atunci, ei văd cum 

Dumnezeu binecuvântează căsnicia lor şi le poartă de grijă zi de 

zi.  

  Slujire în biserică: Nelea slujeşte cu pasiune în corul bisericii 

şi împreună cu Emil, se bucură de părtăşiile din biserică, unde 

sunt zidiţi şi încurajaţi, fiind nelipsiţi din Casa Lui.    

Ocupaţie: Emil lucrează în construcţii, iar Nelea este 

absolventă a facultăţii de ştiinţe economice. Momentan, ea se 

pregăteşte într-un alt domeniu, urmând cursuri de IT.    

  Versetul familiei: 1 Corinteni 13:8a -  “Dragostea nu va pieri 

niciodată.”  

   Experienţe cu Domnul:  Emil şi Nelea experimentează zi de 

zi, împreună, bucuria cunoaşterii Cuvântului lui Dumnezeu şi 

bucuria părtăşiei în rugăciune. Ei mărturisesc plini de bucurie: 

“Mulţumim lui Dumnezeu pentru că putem citi Biblia şi pentru 

că ne putem ruga în fiecare zi împreună. Suntem bucuroşi că 

Dumnezeu este aşa de bun cu noi, că ne ascultă toate 

rugăciunile. Indiferent de circumstanţele prin care trecem, 

Dumnezeu rămâne neschimbat, iar promisiunile Lui se 

îndeplinesc în dreptul nostru.”   

   Motive de rugăciune: 

Familia Pituţ se roagă 

pen t ru  ma i  mu l tă 

înţelepciune şi credinţă. 

Nelea şi Emil cer 

Domnului puterea de a se 

încredere pe deplin în El, 

d e  a  r e c u n o a ş t e 

dependenţa lor  de 

bunăvoinţa Lui în orice 

circumstanţă şi de a-I 

rămâne credincioşi până 

la capăt.     

  Domnul să le fie 

desfă ta rea  ş i  să - i 

binecuvânteze cu tot ce 

are El mai bun aici pe 

pământ şi cu viaţă veşnică 

în cer!  L.G.  

Urăm   
“ La Mulţi  Ani!”   
în umblarea  cu 

Domnul celor care   
îşi serbează ziua 

de naştere 
săptămâna                     

viitoare: 

 
 

Duminică, 30 octombrie 
Claudia  Sauciuc 
Sebastian Praţa  

Luni, 31 octombrie 
Petru Pap  

Marţi, 1 noiembrie 
Adrian Stoica 

Laura  Marchiş 
Lucas Nicorici 
Ovidiu  Iudean  
 Joi, 3 noiembrie 

Paul Coldea  
Vineri, 4 noiembrie 

Bogdan Petreuş 
Cristian Hegyi 
David Coldea 

Naomi Brehuescu 
Sergiu Melen  

Sâmbătă, 5 noiembrie 

 Bianca  Scoruş 
Mihaela Ţărmure 
Romică Florescu  

 
 "Ferice de cei ce-şi 

pun tăria în Tine, în a 
căror inimă locuieşte 

încrederea!"  
(Psalmii 84:5) 
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 Ce înseamnă numele copilului meu? 

Cei trei copilaşi aduşi azi la binecuvântare se numesc Sem Vlad, Daria Rahela şi 
Lucas Adrian. Iată semnificaţia numelor lor: 

  
Sem – nume de origine ebraică, cu semnificaţia de “nume, 

faimă”. În Biblie, cel care a purtat acest nume a fost fiul cel mare al 
lui Noe, unul dintre cei trei mari strămoşi ai rasei umane de după 
potop, alături de fraţii lui, Ham şi Iafet. 
  

Vlad – nume de origine slavă, care înseamnă “a stăpâni, a conduce, 
a domni”. 

  

Daria - formă a numelui Darius, nume de origine 
persană cu semnificaţia de “cel care posedă/deţine 
binele” sau “cel care menţine binele” (din 
“Darayavahus” - “darayamiy” = a ţine, a avea şi 
“vasuh” = bun, bine). 
 

Rahela – provine din ebraicul „Rachel” care  înseamnă „oaie, 
mieluşică”. În Biblie, Rahela a fost soţia patriarhului 

Iacov şi mama lui Iosif şi Beniamin. 
 

Lucas – de origine greacă, derivă de la numele 
grecesc “Loukas” = “om din Lucania”, Lucania 

fiind o regiune din sudul Italiei despre care se crede că a fost denumită 
după un cuvânt ce avea semnificaţia de “luminos, strălucitor”. În Biblie, 

cel care a purtat acest nume este evanghelistul care a scris a treia 
Evanghelie din Noul Testament şi cartea Faptele Apostolilor. 

 

Adrian – derivă de la numele latin „Hadrianus”, care înseamnă „din 
Hadria, locuitor al Hadriei”; Hadria era un 
orăşel în nordul Italiei, de la numele căruia 

provine şi numele Mării Adriatice. 
 

 

Domnul să-i binecuvânteze pe aceşti micuţi toată viaţa lor şi să-i ajute ca, pe lângă 
numele frumoase pe care le poartă, să dobândească cel mai semnificativ nume - acela 

de „Copil de Dumnezeu”, prin acceptarea lui Hristos  
ca Mântuitor personal!  D. P.  

▲ Sem Vlad Aramă 

▲ Daria Rahela  
Jurca 

 Lucas Adrian ► 
Criste 

(continuare din prima pagină) 
 
  Ce putem face noi acum, în mod practic? În primul rând, să fim conştienţi că avem de-a 

face cu o luptă spirituală, iar armele pe care trebuie să le folosim sunt de natură spirituală 

(Efeseni 6:10-17). Sunt zilele din urmă, Domnul ne-a spus să veghem şi să ne rugăm pentru a 

putea sta în picioare înaintea Lui şi pentru a putea rezista ispitelor şi a luptelor ce se vor duce 

(Luca 21:36). În al doilea rând, să nu uităm că Dumnezeu urăşte păcatul, dar iubeşte păcătoşii. 

Singura cale e la Crucea Domnului Isus. Acolo toţi găsim har şi putere pentru a face ceea ce El 

doreşte. Nu putem ieşi din lume, dar să ne ajute Dumnezeu ca aceste concepţii şi uneltiri 

mizerabile să nu ne invadeze sufletul. Noi trebuie să ţinem şi mai sus stindardul Evangheliei şi 

să ne umplem cu mai multă râvnă a Duhului Sfânt. Să ne ajute Domnul la aceasta!   A. P.  


