
 

  

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, care sunt aduşi azi de părinţii lor în Casa 
Domnului, pentru a primi binecuvântarea Lui:              
Alisa Curea, Mathias Mezei, Matei-Elisei şi                  
Timotei-Andrei Dejeu. Domnul să vegheze asupra lor 
tot timpul şi ei să-L iubească din toată inima. 
 
 ... cei care au încheiat legământ cu Domnul în 
apa botezului la sfârşitul lunii trecute, în biserica 
noastră. Fie ca ei să rămână credincioşi Domnului şi 
legământului făcut cu El, iar viaţa lor schimbată să fie un 
adevărat exemplu pentru cei din jur. 
 
 ... micuţa Tania Pantea, care a fost adusă la 
binecuvântare luna trecută. Tatăl Ceresc să o ţină sub 
protecţia Lui, iar ea să fie o lumină şi bucurie pentru 
familie şi societate. 
 
 ... familiile: Alexandra & Daniel Pal,                       
Estera & Bogdan Benga şi Adela & Andrei Trif, care     
s-au întemeiat sub binecuvântarea Domnului, în luna mai, 
în biserica noastră. Dumnezeu să binecuvânteze drumul 
pe care au pornit, ei să rămână tot timpul plini de 
dragoste, credinţă şi răbdare, funia să fie tot timpul 
împletită în trei şi El să fie tot timpul prezent în viaţa lor!  

 
"Ale Tale sunt, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, veşnicia 
şi slava, căci tot ce este în cer şi pe pământ este al Tău! A Ta, 

Doamne, este domnia, căci Tu Te înalţi ca un stăpân mai 
presus de orice!" (1 Cronici 29:11) 

Să-I mulţumim  
Domnului 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 

Ci voi veţi primi                    
o putere, 

când se va coborî  
Duhul Sfânt peste voi...   

Faptele Apostolilor 1:8a 
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“După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau 
adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul 

lui Dumnezeu cu îndrăzneală.” (Faptele Apostolilor 4:31) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Cine este Duhul Sfânt pentru mine? 

 P ersoana Duhului Sfânt a început să mă preocupe în ultimul timp, pentru că 

mi-am dat seama că am tot mai multă nevoie de El. Viaţa de credinţă, aşa 

cum o cere Dumnezeu, nu o pot trăi prin forţele proprii. Mă văd eşuând de multe ori. 

Mă văd încercând să rezolv problemele prin puterea şi înţelepciunea proprie.           

Iar alteori, mă surprind că îmi doresc să renunţ la luptă, să dau drumul sufletului să 

se ducă într-un loc unde nu mai este credinţă, nici speranţă şi nici luptă. Dar ştiu că 

în acel loc nu este Dumnezeu, aşa că nu vreau să ajung acolo. Însă, ispita există.  

 În toate aceste frământări şi nevoi ale sufletului meu, am ajuns la concluzia că 

nu reuşesc fără Duhul Sfânt. Da, am cunoştinţe teoretice despre El, chiar şi câteva 

experienţe cu El. Dar tânjesc să-L cunosc mai mult, să-I aud vocea şi îndemnul, iar 

eu să fac întocmai cum îmi spune. Când mă gândesc că El este mereu cu mine, că mă 

observă permanent, dar eu nu-I acord importanţă, îmi dau seama că Îl întristez de 

multe ori. Încerc să mă descurc fără El. Uit să-L întreb. Sau, mai bine spus, uitam    

să-L întreb. Acum vin la El în rugăciune şi văd cum de multe ori, îmi răspunde mie 

personal; fie printr-un vis, oameni, cărţi sau chiar direct sufletului meu. 

 Din experienţa mea, cu cât mă bazez mai mult pe Dumnezeu şi pe Duhul Lui 

cel Sfânt, cu atât mai mult, îmi răspunde şi mă ajută. De aceea, rugăciunile mele au 

devenit mai sincere şi mai sigure de ţintă.     (continuare în pag. 3) 
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Familia  BENGA 

Familii unite în rugăciune 

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

Duminică, 4 iunie - Adrian Andraş, Beniamin Goagără, Constantin Oproiu 
  Lidia Bogdan, Robert Marc  
Luni, 5 iunie - Elena Ofiţeriu  
Marţi, 6 iunie -  David Ştefănescu, Lavinia Puşcaşu, Marius Ursu,  
   Marius Ţiţaş, Sebastian Melen, Vasilica Bob  
Miercuri, 7 iunie - Adriana Mihăilă  
Joi, 8 iunie - Paul Prichici  
Vineri, 9 iunie - Alina Dume, Ana-Maria Perju, 
  Anca Bîrcă, Darius Costea, Dorin Grigoraş, Larisa Sburlea, Sarah Băla  
Sâmbătă, 10 iunie - Anca Matei, Elisabeta Birda, George Câmpan  

 
“Tu, dar, întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea şi iubirea şi nădăjduieşte totdeauna în 

Dumnezeul tău.“ (Osea 12:6) 

  Membrii familiei: Astӑzi cunoaștem și aducem ȋnaintea Domnului ȋn rugӑciune o altӑ familie 

proaspӑt ȋntemeiatӑ ȋn biserica noastrӑ. Bogdan și Estera Benga au intrat ȋn legӑmȃntul cӑsӑtoriei 

și formeazӑ o familie binecuvȃntatӑ de Domnul din data de 7 mai 2017. 

Slujire în biserică: Bogdan a fost ȋnvӑțӑtor la Școala Duminicalӑ și dorește sӑ continue ȋn 

aceastӑ slujire, iar Estera vine din biserica Elim unde a cȃntat ȋn cor și a slujit timp de 4 ani 

copiilor, prin meditații la matematicӑ, ea dorind sӑ slujeascӑ ȋn acest fel și copiilor din biserica 

noastrӑ. Estera dorește sӑ continue sӑ-L laude pe Domnul și ca urmare, ea s-a ȋnscris ȋn corul 

bisericii. 

Ocupaţie: În viaţa de zi cu zi, Bogdan lucreazӑ ȋn domeniul IT ca inginer programator, iar 

Estera este inginer constructor.  

Versetul familiei: Isaia 54:10 – “Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar 

dragostea Mea nu se va muta de la tine şi legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, 

care are milă de tine.” 

Experienţe cu Domnul: Estera și Bogdan se ȋncred ȋn Domnul și cautӑ sӑ facӑ voia Lui ȋn 

dreptul familiei lor. Chiar dacӑ multele experiențe trӑite cu Domnul ca familie o sӑ vinӑ, 

rugӑciunile ascultate și dragostea pe care cei doi o simt din 

partea lui Dumnezeu sunt experiențe minunate prin care sunt 

ȋncurajați mereu și pentru care sunt pe deplin recunoscӑtori.   

 Motive de rugăciune: Ne rugӑm pentru familia Benga 

astӑzi și ȋntreaga sӑptӑmȃnӑ viitoare, cerem ca binecuvȃntarea 

Domnului sӑ rӑmȃnӑ peste ei și aducem ȋnaintea Lui dorințele 

celor doi: “Dorim ca sӑ-L lӑsӑm pe Dumnezeu sӑ conducӑ 

viața noastrӑ ȋn fiecare aspect, cȃt de mic sau cȃt de mare ar fi 

el, pentru cӑ de El depindem ȋn toate. Ne rugӑm ca Domnul sӑ 

ne ajute sӑ ne punem la dispoziția Lui cu tot ceea ce suntem!” 

Domnul sӑ le fie alӑturi la fiecare pas și să-i binecuvânteze ȋn 

continuare cu tot ce are El mai bun aici pe pământ şi cu viaţă 

veşnică în cer! Acum la ȋnceput de drum ȋn doi, El sӑ le umple 

căminul cu pace, armonie, multӑ dragoste și bucurie!  L.G.  
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Copilaşii aduşi azi pentru a primi binecuvântarea lui 
Dumnezeu prin rugăciune se numesc: Alisa, Matei-Elisei, 

Timotei-Andrei şi Mathias. Iată semnificaţia acestor nume: 
 

Alisa - formă a numelui Alice, care provine 
din germana veche şi înseamnă “nobleţe”. 

 
 

 
 
 

 
 

Matei - nume ebraic care derivă din 
„Mattityahu” – format din 

prescurtarea cuvântului „Jahve” - 
„divinitate” şi „matath” - „dar, 
cadou”; prin urmare, acest nume 

înseamnă „dar de la Dumnzeu”. În 
Biblie, Matei (sau Levi, vameşul) a 

fost unul din cei doisprezece ucenici ai Domnului, care a scris şi 
prima evanghelie din Noul Testament. 

 

Elisei - nume de origine ebraică, cu semnificaţia de “Dumnezeul 
meu este Iehova”, “Dumnezeul meu este Mântuitor”, 

“Dumnezeul meu este dătător de mântuire”. În Biblie, Elisei a 
fost prooroc în Israel, urmându-i lui Ilie, căruia i-a fost şi slujitor. 

 

Timotei - provine de la numele grecesc Timotheos şi înseamnă 

“cel care cinsteşte pe Dumnezeu” (“timao” = a onora, a cinsti şi 

“theos” = Dumnezeu) sau “onorat de Dumnezeu”. Cel care a 

purtat acest nume în Biblie a fost un tânăr credincios, unul dintre 

cei mai apropiaţi copii duhovniceşti ai apostolului Pavel. 
 

Andrei - derivă din grecescul “andreia, andros” - “bărbat”, 
“curajos”, “războinic”. În Noul Testament, 
Andrei a fost unul din cei 12 ucenici ai lui 
Hristos, de meserie pescar, la fel ca fratele 

său, Petru; Mântuitorul i-a chemat pe 
amândoi să-L urmeze, spunându-le că-i va 

face “pescari de oameni”. 
 

Mathias – forma germanică şi grecească a 
numelui Matia, care e varianta scurtă a 

numelui Matei. (vezi semnificaţia numelui 
Matei mai sus). În Biblie, îl întâlnim pe 

Matia, care a fost ales prin tragere la sorţi să 
facă parte din grupul celor doisprezece 

apostoli, după înălţarea Domnului. 
 
 

 
Domnul să-i binecuvânteze şi să-i păzească pe aceşti micuţi 

întreaga lor viaţă! D. P. 
 

Ce înseamnă numele copilului meu? (continuare din prima pagină) 

 

 Pe de altă parte, nici 

cel rău nu stă pasiv. Sigur 

că şi acest lucru îl ştiam la 

modul teoretic. Dar, de când 

Dumnezeu s-a apropiat de 

mine şi eu de El, văd în 

practică ce înseamnă ca 

diavolul să încerce să te 

sperie să dai înapoi. Da, 

atacurile lui sunt reale, dar 

tot Duhul Sfânt este Cel 

care mi-a făcut revelaţia 

faptului că el a fost deja 

înfrânt la Golgota şi că cel 

rău nu are nicio putere 

asupra mea. Şi aşa cum Isus  

l-a înfrânt la Golgota, tot 

aşa sunt şi eu “mai mult 

decât biruitoare’’. Slavă 

Lui! Conştienţa acestui 

lucru mi-a dat şi îmi dă în 

continuare putere să merg 

înainte împreună cu El.  

 Fără Duhul Sfânt, nu 

am înţelepciune şi putere. 

Fără Duhul Sfânt, nu am 

mângâiere şi sprijin. Fără 

Duhul Sfânt, nu înţeleg 

Cuvântul. Duhul Sfânt mă 

învaţă şi mă călăuzeşte. Nu 

pot trăi fără El!  

 Tu ce experienţe ai cu 

Duhul Sfânt?   
 

                Ramona Codrea 

Alisa Curea ► 

      Matei-Elisei şi 

▼Timotei-Andrei Dejeu 

▲ Mathias Mezei 


