
 

  

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 

 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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     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 Ruth Ciobanu,                  
Oliver Carcea, Simon Aron Cercelaru, 
care sunt aduşi azi pe braţele părinţilor, 
pentru a primi binecuvântarea Tatălui. Fie ca 
braţul ocrotitor al Domnului să-i păzească şi 
ei să-L urmeze mereu. 

 … cei care nu au decis încă                
să-L urmeze pe Isus. Domnul să se îndure 
de cei pe care îi purtăm în rugăciune, să 
poată să-L primească în inima lor şi mai 
apoi, să meargă pe calea Lui. 

 ... studenţii care vor intra, în 
curând, în sesiune. Dumnezeu să le fie 
alături şi să fie biruitori la examene, neuitând  
nicio clipă că sunt iubiţi de El, iar când eşti 
iubit de Domnul şi ai învăţat pentru         
examene, emoţiile dispar cu siguranţă. 

„Domnul este partea mea de moştenire”, 
zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în 

El.” (Plâng. lui Ieremia 3:24) 

 

Să ne rugăm  
pentru... 

 
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 

Căci este un singur 

Dumnezeu, 
şi este un singur mijlocitor 

între Dumnezeu şi oameni : 

Omul Isus Hristos. 
 

1 Timotei 2:5 
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„În ce mă priveşte, departe de mine gândul 
să mă laud cu altceva decât cu crucea 

Domnului nostru Isus Hristos...” (Gal. 6:14) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Ce este crucea? 

 C rucea lui Cristos este locul unde creatura căzută, duşmănoasă, a ridicat 

mâini necurate şi a lovit de moarte, dar tot crucea este locul unde Creatorul a 

răspuns cu o dragoste nespusă, o dragoste nemărginită. Acolo vedem o răutate de 

neîntrecut din partea omului, dar şi o dovadă de neegalat a harului lui Dumnezeu! 

Crucea a fost punctul culminant al războiului dintre bine şi rău, locul unde a fost 

câştigată victoria binelui divin asupra răului de către Cristos. Crucea lui Cristos stă 

în centrul veşniciei, fiind unică în măreţia şi splendoarea ei. Crucea lui Cristos ne 

descoperă cele mai profunde adâncimi ale răului. 

 Crucea este marea neagră a vinovăţiei omului, dar şi oceanul strălucitor al 

harului. Nimic din trecut nu se poate compara cu ea şi nimic în viitor nu se va 

ridica, astfel încât să poată fi pus alături de ea. Acolo, omul a fost pus la probă din 

punct de vedere moral şi tot acolo, îndurările lui Dumnezeu au răsunat în toată 

profunzimea lor. Lucrarea care a înlăturat păcatul a descoperit gloria lui 

Dumnezeu şi a lui Cristos – toată gloria bunătăţii divine. Bunătatea a ieşit 

învingătoare asupra răului, asupra lui satan şi îl domină prin jertfa de la cruce. 

 Privind crucea aşa cum o descrie Biblia, vom înţelege mărimea jertfei 

Mântuitorului!  preluare din Sămânţa Bună 
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Familia COPĂCEANU 

Familii unite în rugăciune 

Duminică, 8 ian. 
 Claudia Ţintoi 

Emilia Asofronie  
Luni, 9 ian. 

Dorel  Hârţaucă 
Rahela Cercelaru  
Marţi, 10 ian. 
Ionel Velciov 

Magdalena Ban 
Matei Traian Popa 
Veronica Capota  

Joi, 12 ian. 
Anca Dedan 

Cătălin Paşca 
Ioana Dejeu 
Matei Popa 
Alex Duma 

Vanesa Gîngă 
Vineri, 13 ian. 
Karla Porumbel  

Sâmbătă, 14 ian. 
 Claudia Ceaca 
Denis Bădău  

 
 

  "Binecuvântează, 
suflete, pe Domnul 

şi tot ce este în mine 
să binecuvânteze 
Numele Lui cel 

sfânt! " (Ps.103:1) 

Urăm                            
“ La Mulţi  Ani!”   
în umblarea  cu 
Domnul celor 

care  îşi serbează           
ziua de naştere  

săptămâna                     
viitoare: 

 
 

  Membrii familiei: Daniel şi Damaris Copăceanu formează o     

familie tânără şi frumoasă de aproximativ 5 luni. În prezenţa        

Domnului şi sub binecuvântarea Lui, Damaris şi Daniel au pornit pe 

drumul căsniciei în 13 august 2016 şi sunt hotărâţi să-L păstreze şi   

să-L onoreze pe Dumnezeu în familia lor până la sfârşitul vieţii.  

  Slujire în biserică: Momentan, cei doi se bucură de părtăşia din 

biserica noastrӑ şi, totodată, doresc să se pună la dispoziţia Domnului, 

ca să fie folositori în lucrarea Lui. Damaris şi Daniel caută să 

descopere voia lui Dumnezeu în legătură cu implicarea lor în 

activitatea bisericii.  

  Ocupaţie: În viaţa de zi cu zi, Daniel este inginer programator, iar 

Damaris este operator prelucrare şi validare date.  

  Versetul familiei: Filipeni 4:6 – 

„Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în 

orice lucru, aduceţi cererile 

voas tre  la  cunoşt in ţa  lui 

Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, 

cu mulţumiri.”  

   Experienţe cu Domnul:  Dani şi 

Damaris au pus în practică versetul 

pe care l-au pus la temelia familiei 

lor şi pot azi să mărturisească cum 

au văzut binecuvântarea Domnului 

în dreptul familiei lor, până acum: 

„Suntem o familie tânără şi suntem 

mulţumitori pentru felul în care 

Dumnezeu a răspuns nevoilor 

noastre până în acest moment, atât 

ȋn timpul pregătirilor de nuntă, cât 

şi după. Suntem recunoscători Lui, 

că într-un timp atât de scurt am găsit să cumpărăm o casa a noastră 

şi dorim ca toate lucrurile în familia noastră să decurgă sub Mâna şi 

protecţia Lui.”  

   Motive de rugăciune: Astăzi ne rugăm pentru această familie 

tânără şi aducem înaintea Domnului dorinţele celor doi: „Ne dorim să 

rămânem credincioşi lui Dumnezeu şi Îi cerem să ne dea înţelepciune 

în luarea deciziilor pe drumul vieţii în doi. Ne rugăm ca El să ne 

ajute să ne consolidăm căsnicia, să creştem în dragoste şi înţelegere. 

Dorim ca Dumnezeu să ne binecuvânteze cu copii, iar la timpul 

potrivit să ne trimită aceste daruri.”  

 Domnul să-i binecuvânteze în continuare cu tot ce are El mai 

bun aici pe pământ şi cu viaţă veşnică în cer! El să le fie alături la 

fiecare pas şi să le umple căminul cu armonie, pace, multă dragoste şi 

bucurie!  L.G.  
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Ce înseamnă numele copilului meu? 
Copilaşii aduşi azi la binecuvântare se numesc Oliver, Ruth şi Simon Aron. Iată 

semnificaţia acestor nume: 
 

Oliver - nume asociat cu termenul latin “olivarius” - “plantator 
de măslini”; de asemenea, poate fi asociat şi cu numele vechi 

germanic Olaf , care are semnificaţia de “urmaşul strămoşilor”. În 
Bible, măslinul este simbolul rodirii, al frumuseţii şi demnităţii. 

 

 Ruth - 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.  

 

Simon - derivă de la numele ebraic 

“Shime’on” (“el, care L-a ascultat şi    s-a 
supus Domnului”). În Biblie, cel care a 

purtat acest nume a fost unul dintre cei 12 ucenici ai Domnului Isus, 
Simon Petru; de asemenea, cel care L-a ajutat pe Mântuitor să ducă 

crucea a fost Simon din Cirene. 
 

Aaron - provine de la numele ebraic “Aharon” şi ar avea mai 
multe semnificaţii printre care: “muntele puterii”, “munte înalt” 

sau “iluminat”. În Biblie, cel care a purtat acest nume a fost fratele 
mai mare al lui Moise; Aaron a fost primul mare preot al israeliţilor 

ales de Dumnezeu, care, împreună cu Moise, a călăuzit poporul 
evreu pe drumul spre Canaan. 

 

Domnul să-i binecuvânteze şi să-i păzească toată viaţa pe aceşti trei micuţi!  D.P.  

RUGĂCIUNE 
 

 ÎÎÎ 
ţi mulţumesc, Doamne, pentru darul preţios care este acest copil. 
Cuvântul Tău spune că orice dar bun şi desăvârşit vine de la Tine, 

de aceea ştiu că Tu mi l-ai dat ca să-l îngrijesc şi să-l cresc. Ajută-mă să 
fac acest lucru. Arată-mi domeniile în care îl ţin încă strâns lipit de mine şi 
ajută-mă să îl încredințez protecţiei, călăuzirii şi povăţuirii Tale. Ajută-mă 

să nu trăiesc cu frica unor posibile pericole, ci în pacea şi bucuria  
de a şti că Tu eşti în control.  

 Îţi sunt recunoscător că nu trebuie să mă bazez pe metodele lumii de 
creştere a copiilor, metode mereu schimbătoare şi nesigure, ci am la            

dispoziţie principii clare din Cuvântul Tău şi înţelepciune de la Tine când vin 
în rugăciune să Îţi cer răspunsuri. Mă bazez pe Tine în toate lucrurile şi în 

această zi încredinţez copilul meu în mâinile Tale. 
 

(Stormie Omartian) 

▲ Ruth Ciobanu 

▲ Oliver Carcea 

▲ Simon Aron  
Cercelaru  


