
 

  

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  

 ... micuții: Ana Estera Rus, Mark-Alex Păduraru și 
Eduard-Manuel Asoltanei, care sunt aduși azi la 
binecuvântare. Domnul să-Și reverse tot harul asupra lor, să-i 
facă o adevărată bucurie pentru familie, biserică și societate, 
iar ei să-L aleagă mereu. 
 

 ... o mai bună înțelegere a identității și valorii 
noastre. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem cu adevărat că 
suntem copiii Lui răscumpărați – iar aceasta ne dă o valoare 
neprețuită, și având această certitudine, să fim tot timpul plini 
de dragoste, pace și bucurie și să le răspândim peste tot, 
apropiindu-i și pe alții de Hristos. 
  

"Când îmi tânjea sufletul în mine, mi-am adus aminte de 
Domnul, şi rugăciunea mea a ajuns până la Tine, în Templul 

Tău cel sfânt." (Iona 2:7) 

Să ne rugăm  pentru... 
 Weekend-ul viitor, în 

data de 18-19 noiembrie, 
la biserica Poarta Cerului, 
va avea loc o conferință 

pentru familii, cu 
tema”Nu e bine ca omul 
să fie singur”. Invitat va 

fi pastorul Iosif  
Berce. Programul va fi 
sâmbătă, între orele  

14-16 — prima sesiune și 
17-19 — a doua sesiune, 

iar duminică — orele 9-12. 
Sunteți așteptați cu 

drag! 

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 

Anunț 

...Iată, cum este lutul în 

mâna olarului, aşa sunteţi        

voi în mâna Mea...  

 

Ieremia 18:6b   
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„...eu și casa mea vom sluji Domnului.” 

 (Iosua 24:15b) 

 

Vasele mici 

 De  multe ori, am auzit vorbindu-se despre faptul că noi suntem în 

mâna lui Dumnezeu ca nişte vase de lut, iar El, în calitate de 

Olar, ne prelucrează şi ne dă forma pe care o doreşte. Dar azi, m-am gândit la 

ceva nou. E posibil oare ca Dumnezeu să încredinţeze această slujbă a 

olarului şi părinţilor? Eu cred că da. Mai ales în primii ani de viaţă ai 

copiilor. Părinţii sunt olarii care au în „mâinile” lor aceste vase micuţe, ei 

sunt cei cărora Dumnezeu le încredinţează responsabilitatea îngrijirii, 

creşterii şi educării lor. Nu ştiu dacă, părinţi fiind, v-aţi gândit la acest lucru. 

Nu ştiu dacă v-aţi gândit că de voi depinde forma şi frumuseţea acestor vase 

micuţe, pe care acum le aveţi în grijă; ele trebuie să fie plăcute lui 

Dumnezeu, pentru că Lui îi aparţin cu adevărat. 

 Mă rog ca aceste gânduri să ne motiveze pe noi toţi şi să ne schimbe. Ca 

şi ispravnicului credincios din Biblie, Dumnezeu ne va cere socoteală 

fiecăruia pentru ceea ce ne-a lăsat în grijă şi ne va răsplăti credincioşia, 

ascultarea şi lucrul bine făcut. Iar unora, Dumnezeu le încredinţează şi 

această slujbă de a fi părinţi. Este o slujbă! Este o lucrare înaintea Lui şi 

trebuie să fie făcută spre slava Lui.      (continuare în pag. 2) 

    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   
  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  
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RUGĂCIUNE 

 

Luni, 13 nov. 
Alina Marinescu 
Marţi, 14 nov. 

Elena Varga 
Raluca Avram 

Miercuri, 15 nov. 
Rodica Mitulescu 

Joi, 16 nov. 
Neftali Cuzman 
Ştefan Rusu  

Vineri, 17 nov. 
Daiana Dobriţa 

Elena Râşcu  
Sâmbătă, 18 nov. 

Cristian Tuică  
 
  

"Ferice de tine, 
Israele! Cine este ca 

tine, Un popor mântuit 
de Domnul, Scutul 
care îţi dă ajutor și 
sabia care te face 

slăvit? Vrăjmaşii tăi 
vor face pe prietenii 
înaintea ta, Şi tu vei 

călca peste înălţimile 
lor." (Deut. 33:29) 

Urăm  
“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care              
îşi serbează                        

ziua de naştere                   
săptămâna 

viitoare: 

  (continuare din prima pagină) 
 
 Aşadar, cum vrei să arate „vasul” cu care într-o zi vei 

sta înaintea lui Dumnezeu? Vrei să fie puternic? Vrei să fie 

frumos? Vrei să fie altfel, să fie special? Sunt convinsă că 

vrei tot ce e mai bun şi mai frumos pentru copilul sau copiii 

tăi. Şi Dumnezeu vrea asta. De aceea şi intervine în acest 

proces al prelucrării, dar cred cu convingere, că dacă un 

adult este un lut uşor de prelucrat în mâinile lui Dumnezeu, 

aceasta se datorează în mare parte părinţilor, care au modelat 

acest „pământ” cu înţelepciune, dăruire şi autoritate încă de 

la început.     

 Iosua a spus: „...eu şi casa mea vom sluji 
Domnului” (Iosua 24:15). Dumnezeu să ne ajute să-L slujim 

împreună cu toţi aceia 

pe care ni i-a dat, 

părinţi şi copii, şi să ne 

putem înfăţişa înaintea 

tronului Său cu 

fami l i i le  noas t re 

întregi.   

 Mihaela Țărmure 

Doamne, Te rog să mă ajuți ca în aceste perioade dificile 

ale relațiilor mele să-mi amintesc că e mai important să 

fiu o persoană integră decât să am dreptate; că a avea o 

relație cu o altă persoană umană este un dar prețios care 

trebuie manevrat cu multă atenție; că cel mai mare dar 

pe care îl pot oferi altei persoane este să mă dăruiesc pe 

mine însumi – chiar cu toată fragilitatea mea și cu toate 

durerile mele; că adevărata iertare și împăcare începe cu 

mine și că ea provine dintr-un spirit smerit și o inimă 

pocăită; că după ce am făcut tot ce am pututt pentru a 

reface o relație ruptă, trebuie să mă încred în Tine în ce 

privește rezultatele și să refuz să acționez cu amărăciune 

sau cu dorință de răzbunare dacă trebuie să renunț la 

acea relație. Doamne, adu-mi aminte din nou și des că la 

sfârșitul zilelor mele pe pământ, succesul meu în relații 

nu se va măsura prin numărul relațiilor pe care le-am 

avut, ci prin calitatea celor pe care încă le mai am. 
 

(Randy Carlson) 
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 Ce înseamnă numele copilului meu? 

Cei trei copilaşi aduşi azi la binecuvântare poartă numele de Ana Estera, Mark-
Alex şi Eduard-Manuel. Iată semnificaţia acestor nume: 

 
ANA - provine din ebraicul “channah” - “har, favoare, 

binecuvântare, îndurare”; în sens mai larg, numele Ana înseamnă  
“Dumnezeu s-a îndurat şi mi-a dat un copil” sau “Dumnezeu a 
făcut lumii un cadou ”. În Biblie, acest nume a fost purtat de mai 

multe persoane israelite; printre ele, se numără şi mama lui Samuel, 
care, fiind stearpă, s-a rugat mult pentru un copil, iar Dumnezeu  

A ascultat-o; drept mulţumire, Ana şi-a închinat copilul Domnului, 
ducându-l să locuiască în Templu încă din primii ani ai vieţii.  

 

ESTERA - nume de origine persană, însemnând “frunză de mirt”; 
o altă semnificaţie posibilă a numelui ar fi şi “stea”. Numele Estera 

poate fi şi o formă ebraică a numelui zeiţei persane a dragostei, 
Ishtar. În Biblie, întâlnim cartea Estera, care relatează întâmplările 
din viaţa celei ce a purtat acest nume — o tânără evreică frumoasă şi înţeleaptă care a 
devenit soţia regelui Persiei, Ahaşveroş; ea şi-a riscat viaţa pentru a-şi salva poporul 

din care provenea. 
 

 
MARK - nume de origine latină, cu mai multe semnificaţii, printre 
care “Dumnezeul războiului” sau “asemănător războiului”. În 

Biblie, cel care a purtat acest nume a fost unul din cei 12 ucenici ai 
Domnului şi cel care a scris a doua evanghelie din Noul 

Testament . 
  

ALEX - prescurtare a numelui “Alexandru”, care provine de la 
numele grecesc Aleksandros, cu semnificaţia de “protector/

apărător al oamenilor sau al bărbaţilor” (“alexo” - a apăra şi 
“andros” - bărbat, om). 

 
 

 
EDUARD - are semnificaţia de “păzitor bogat/
binecuvântat”, derivând de la cuvântul anglo-
saxon Ēadweard (―ead‖ - “avere, prosperitate, 

binecuvântare” şi “weard” - “gardian, 
protector”). 

 
MANUEL - prescurtare a numelui “Emanuel”, 

de origine ebraică, cu semnificaţia de 
“Dumnezeu este cu noi”. În Biblie, acest nume 

este atribuit simbolic lui Isus, pentru a arăta 
originea Lui divină. 

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

▼Ana Estera  
Rus 

►Mark-Alex Păduraru  

▼Eduard-Manuel Asoltanei  


