
 

  

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  

 ... micuțul Isac Macula, care este adus azi la binecuvântare. Dumnezeu să-i 

fie scut toată viața și să îl facă o lumină și o bucurie pentru toți. 
 

 ... școala duminicală a bisericii noastre. Fie ca Domnul să binecuvânteze 

lucrarea aceasta, să lase ca acest nou început al ei să fie unul plin de râvnă și 

entuziasm pentru El, atât din partea copiilor, cât și a învățătorilor, iar lecțiile 

învățate să fie adevărate indicii în drumul spre Cer. 
 

 ... grupul de studenți care va merge în misiune în Dobrogea, în perioada 

22 - 26 septembrie. Domnul să le fie aparător și sprijin, să le ofere călăuzire și 

putere prin Duhul Sfânt, iar sămânța Cuvântului pe care o plantează să aducă rod. 
 
"Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în 

ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti." (Matei 6:6) 

 

Să ne rugăm pentru... 

 
ÎNTÂLNI RILE BISERICII 

DUMINICĂ:    9-12 Serviciu divin 

    18-20 Serviciu divin 
 
MARŢI:   18-20 Rugăciune 
 
MIERCURI:  19-21 Seara studenților 
 

Din gura copiilor  

Ţi-ai scos o întăritură  

de apărare împotriva 

potrivnicilor tăi... 
 

Psalmii 8:2a 
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“Omul de bine lasă moştenitori pe                                     
copiii copiilor săi...”  (Proverbe 13:22a) 

 
          BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Copilul - diamantul lui Dumnezeu 

 C opilul nou-născut - atât de gingaș și fragil! Ce poate fi mai frumos decât un 
astfel de micuț, cu ochișorii mai mult închiși, dar care caută, încă din 

primele clipe ale vieții, mângâierea mamei, care pentru el înseamnă materializarea 
dragostei? 
  Atâta gingășie, atâta dragoste și încredere oferă acest mic dar trimis de Însuși 
Dumnezeu în mâinile părinților! Poți oferi oricui dragoste fără să primești nimic 
înapoi, dar acești micuți oferă mai multă dragoste decât oricine! De la ei trebuie să 
învățăm și noi, cei mari, ce înseamnă dragostea adevărată, cea care se încrede 100%, 
iubește 100% și depinde 100% de cineva. Așa ar trebui să Îl iubim și noi pe 
Dumnezeu! 
  "Copiii sunt o moștenire de la Domnul...", spune marele înțelept Solomon, cel 
care poate că a înțeles mai bine ca oricine, ce reprezintă cu adevărat acest dar, 
această comoară. Să fii împărat, și nu unul mic și neînsemnat, ci mare, puternic, 
înțelept și foarte bogat, dar să înțelegi că un copil reprezintă cu mult mai mult decât 
orice bun pământesc! Solomon rămâne în Sfintele Scripturi ca un mare om, nu 
pentru că a fost împărat, ci pentru că a fost un mare căutător al valorilor, un înțelept 
care a cercetat în cele mai mici amănunte lumea creată de Dumnezeu. Totuși, printre 
toate deșertăciunile vieții, a găsit câteva comori, iar copiii au rămas la loc de cinste în 
sistemul lui de valori; pe ei i-a considerat cu adevărat de mare valoare. Și nu numai 
el, ci chiar Dumnezeu i-a considerat și îi consideră așa.         (continuare în pag. 3) 



 

  

www.poartacerului.ro 

Uniţi în rugăciune, uniţi în slujire 

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

Duminică, 17 sept. - Alin Dume, Eduard Smeureanu, Laura Ştreangă, Ovidiu Mărieş  
Luni, 18 sept. - Ioan Anechitei, Paula Mureşan, Timotei Asofronie  
Marți, 19 sept. - Andreea Sandu, Fabian Alăzăroae,  
  Lucas Criste, Ovidiu Bogdan  
Miercuri, 20 sept. - Bogdan Angheluţă, Daniel Anton, Denisa Ban  
Joi, 21 sept. - Beniamin Dejeu, Gherghina Draia, Sorin Streianu  
Vineri, 22 sept. - Alexandru Guler, Bogdan Benga,  
    Rebeca Babă, Sem Aramă  
Sâmbătă, 23 sept. - Daria Bădău, Flavius Cioagă, Samuel Ursu  
 

"Vegheaţi dar cu luare-aminte asupra sufletelor voastre, ca să iubiţi pe                                                     
Domnul, Dumnezeul vostru." (Iosua 23:11) 

 D in marea familie a Domnului de la Poarta Cerului face parte şi sora                              

Daniela Strungaru, pe care astăzi şi întreaga săptămână, dorim să o aducem înaintea 

bisericii, să o susţinem în rugăciune şi să o înconjurăm cu toată dragostea. 

 Sora Dana este mulţumitoare Domnului pentru cei din familia lărgită, în mijlocul cărora 

doreşte să fie o lumină: părinţii, cele trei surori şi un frate, cei trei nepoţei şi fiul ei, Dani, un 

tânăr de 26 de ani stabilit în Dublin. Dumnezeu a promis că este Tatăl orfanului, iar sora Daniela a 

văzut această promisiune împlinită în dreptul fiului ei Dani, care a crescut fără tată (tatăl lui a murit 

la doar 37 de ani). Ea mulţumeşte Domnului care, în bunătatea şi dragostea Lui nemărginită, a purtat 

de grijă fiului ei, l-a scăpat din multe situaţii dificile şi îi binecuvântează viaţa. 

 Sora Dana iubeşte mult părtășiile din biserica noastră şi caută să fie mereu prezentă. Ea iubeşte 

în mod special rugăciunea de mijlocire şi este mulţumitoare Domnului că face parte dintr-un 

grup de surori slujitoare, care susţin în rugăciune diferite cauze. Înţelegând porunca Domnului, 

care spune să ne rugăm neîncetat, sora Dana o pune în practică, având multă bucurie. Deseori, 

Dumnezeu îi pune în inimă şi în minte diverse cauze (chiar şi pentru biserica noastră şi fraţii pastori), 

iar prin harul Domnului, sora Daniela caută să slujească prin rugăciune pentru aceste cauze.  

 În viaţa de zi cu zi, Dana este economist la o firmă de contabilitate, compartimentul de 

resurse umane. Prin munca zilnică, sora Daniela comunică cu mulţi oameni şi consideră o mare 

binecuvântare această posibilitate, de a le arăta lumina pe care Dumnezeu o 

pune în copii Săi, prin ajutorul pe care poate să-l ofere oamenilor din jurul 

ei.  

 Unul dintre versetele din Scriptură, drag inimii sorei Dana, stă scris 

în 1 Cronici 17:27 – “Binecuvântează dar casa robului Tău, ca să rămână 

pe vecie înaintea Ta! Căci ce binecuvântezi Tu, Doamne, este binecuvântat 

pentru veşnicie!” 

 Ne unim în rugăciune pentru sora Dana şi aducem înaintea Domnului 

câteva dintre motivele ei specifice de rugăciune: “Îmi doresc mântuire în 

familia mea, pentru că doar fratele meu este întors la Domnul, vreau să 

lase protecţia Lui şi binecuvântare cerească peste fiul meu şi întreaga 

familie, dar cea mai importantă cauză şi dorinţa cea mai mare din inima 

mea este ca ei toţi să fie mântuiţi.”  

 Domnul să reverse multe binecuvântări peste familia sorei Daniela şi 

toţi cei dragi să experimenteze bucuria celor născuţi din Dumnezeu!  L. G.  

 

Sora DANIELA STRUNGARU 
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 Ce înseamnă numele copilului meu? 

(continuare din prima pagină) 
 

 Îmi place să numesc copilul un diamant, pentru că diamantul, deși mic, deține în sine o 
inestimabilă valoare, asemenea unei mari moșteniri. Diamantul are o duritate aparte, deci nu 
poate fi distrus cu ușurință. La fel, copilul, deși pare plăpând, se poate adapta, poate 
supraviețui în condiții mai puțin prielnice.  
  Diamantul mai are și o frumusețe deosebită, dar atunci când e scos din pământ, nu pare 
întotdeauna așa. E plin de praf, acoperit de impurități, dar ajuns în mâinile unui bun bijutier, 
care îl va șterge cu grijă, îl va șlefui și chiar îi va aplica și câteva lovituri puternice, dar 
îndelung gândite și calculate, va scoate apoi din el un giuvaer cu o valoare fabuloasă. 
 Ce mare responsabilitate apasă pe umerii părinților: să prelucreze cu grijă și multă 
răbdare însuși darul lui Dumnezeu! E mare responsabilitatea, dar și răsplata va fi pe măsura 
efortului! Chiar dacă am un copil răzvrătit, obraznic sau neascultător, trebuie să scot un 
giuvaer din el? Da, pentru că fiecare copil este creat de Dumnezeu, fiecare are în el viața de 
la Dumnezeu și odată cu ea, și calități pe care trebuie să învețe să și le pună în valoare.  
 Dar cum oare? E datoria noastră să ne ocupăm de cele materiale, să lucrăm până la 
epuizare, pentru a avea și copiii noștri ce au ceilalți copii? Oare acesta e scopul nostru, să le 
oferim o viață îndestulată, plină de jucării, biciclete, mâncare, iar mai târziu, chiar o mașină 
și o casă? Toate nevoile materiale ale copilului trebuie îndeplinite de părinți în limita 
posibilităților, dar nevoile sufletești, educația socială și spirituală trebuie îndeplinite în 
funcție de cerințele copilului. Îndeplinirea acestor nevoi este esențială, trebuie să le oferim 
copiilor noștri toată învățătura Sfintelor Scripturi, șlefuirea caracterului și corectarea 
greșelilor, pentru că, odată, când va fi mare, copilul să poată, la rândul lui, să îi "șlefuiască" 
pe alții pe care Dumnezeu îi va încredința în mâinile lui. Putem chiar afirma că noi, prin 
educația pe care le-o facem copiilor noștri, amprentăm nu numai viitorul lor, ci poate, a altor 
generații care vor urma. 
 Dumnezeu să ne ajute să gândim mai 
profund și serios la acest aspect și să 
ajungem la sfârșit, să fim numiți de Însuși 
Creatorul universului: "Rob bun" și să fim 
invitați alături de El la serbarea dată în 
cinstea celor care au știut să slujească, având 
iubire și devotament.  
  

   adaptare după Mihaela Turculetu 
                                 - www.resursecrestine.ro 

 

 B ăieţelul adus azi la binecuvântare se numeşte Isac. Acest 

nume are origine ebraică şi înseamnă “râs”, “el va râde, 

el se va bucura”, “cel voios”.   

 În Biblie, Isaac a fost fiul lui Avraam şi al Sarei, fiul 

făgăduinţei, unul dintre marii patriarhi biblici. 

 Domnul să lase binecuvântările Lui peste Isac Macula toată 

viaţa lui, să îl vegheze şi să îl ajute să aibă parte de bucuria 

mântuirii prin Isus Hristos. Fii binecuvântat, micuţule Isac!  D.P. 

◄ Isac Macula 


