
 

  

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 Eric-Matei Morariu și Ruben Matei Rățoi, care sunt aduși azi 
în Casa Domnului, pentru a primi binecuvântarea Lui. Fie ca această 
binecuvântare să-i însoțească toată viața lor, iar ei să-L slujească cu dragoste pe 
Dătătorul ei. 
 

 ... mai multă încredere în Domnul. Fie ca noi să înțelegem tot mai bine 
dependența de El, să ne lăsăm conduși de înțelepciunea Lui, iar iubirea noastră 
pentru El să crească tot mai mult, pentru că El e Tatăl nostru, ne iubește cel mai 
mult și a pregătit ce e mai bun pentru noi, în toate domeniile vieții noastre. 
 

„Domnul mi Se arată de departe: ‘Te iubesc cu o iubire veşnică, de aceea îţi 
păstrez bunătatea Mea!’" (Ieremia 31:3) 

Să ne rugăm pentru... 

 
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 

Preaiubiţilor, acum suntem                       
copii ai lui Dumnezeu...  

1 Ioan 3:2 
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„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în 
Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui 

Dumnezeu.” (Ioan 1:12) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Sunt copilul Tău... 

 Am  privilegiul să-ți spun ”Tată” și să mă bucur de prezența Ta 

divină zi de zi. Încă din revărsatul zorilor, Tu creionezi decorul 

unei noi zile de har pentru mine. Faci soarele să strălucească pe cer și îmi 

luminează fața dimineața, când mă pregătesc să mă închin, dedicându-mă iar 

suveranității Tale. Îți promit să renunț la voia mea și vreau să împlinesc 

planurile Tale pentru mine. Îți spun că vreau să Te urmez în toate și să mă las 

călăuzită de puterea Ta, să mă lepăd de mine și să caut să Te cunosc mai 

mult... 

 Sunt copilul Tău și Tu îmi dai putere să rămân lângă Tine; eu nu am 

niciun merit, ci Tu îmi sprijinești pașii mereu. 

  Sunt copilul Tău și Tu ești Cel care îmi dai tot ce am nevoie, iar pentru 

ceea ce nu îmi dai, nu am motive de îngrijorare, căci Tu cunoști viitorul meu 

și știi ce e mai bine pentru mine. 

 Sunt copilul Tău și primesc ocrotire și protecție de la Tine. Tu mă 

înconjori cu bunătate și îndurare, astfel încât, săgețile arzătoare ale celui rău 

sunt stinse de scutul credinței, cu care mă protejezi.              (continuare în pag. 2) 
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Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care               
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Duminică, 26 noiembrie - Claudiu Ardelean, Elisa Ciurcanu, Iulia Ciurcanu  
Luni, 27 noiembrie - Daria Rus, Emanuel Sărăcuţi  
Marți, 28 noiembrie - Lidia Rus  
Miercuri, 29 noiembrie - Dorina Giuchici, Simion Cercelaru  
Joi, 30 noiembrie - D`alecia Boartăş, Raluca Bengescu  
Vineri, 1 decembrie - Alex Duma, Daniel Trifan  
Sâmbătă, 2 decembrie - Cerasela Vidineac, Ionatan Şăulean,                    
  Iosif Pop, Patricia Stupar, Rahela Ciobanu, Rebeca Petreuş     

 "Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă 

înţeleaptă!" (Psalmii 90:12) 

(continuare din prima pagină) 
 

 Sunt copilul Tău și nimic nu mă poate smulge din mâna Ta, care mă 

înconjoară cu dragoste în vreme de furtună și care mă înalță pe muntele 

biruințelor. 

 Sunt copilul Tău, Dumnezeul meu! Ai fost cu mine în foc și prin apă și 

m-ai învățat că depind de Tine în toate, pentru că voia Ta e bună, plăcută și 

desăvârșită. 

 Sunt copilul Tău..., dar nu am niciun merit pentru aceasta, deoarece Tu 

ești Cel care m-ai chemat și m-ai salvat din lumea fără de Tine, ca să trăiesc 

pentru gloria Ta! Ai făcut inima mea un altar de laudă, iar trupul meu e 

Templul Duhului Tău Sfânt. Ai luat rușinea și ocara, blestemul firii și mi-ai 

reînnoit existența, printr-un legământ tainic, pecetluit de sânge sfânt, 

continuat de promisiuni minunate... 

 Sunt copilul Tău și te iubesc așa de mult, Tată! Mă încred în Tine, așa 

cum un copil se încrede 

î n  p ă r i n ț i i  s ă i 

pământești, pentru că 

Tu ești călăuza, 

drumul, ținta pe care 

vreau să o ating, pentru 

a trăi o veșnicie în 

prezența Ta, minunatul 

meu Domn, Rege, 

TATĂ!     A. P. 
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FRAGMENT 

 Ce înseamnă numele copilului meu? 

 Băieţeii aduşi azi pentru prima dată în biserică spre a primi binecuvântarea lui 
Dumnezeu prin rugăciune, se numesc Eric Matei şi Ruben Matei. Iată semnificaţia 

acestor prenume: 
 

Eric - nume de origine scandinavă, derivând de la elementele ei - 
“veşnic, pentru totdeauna” şi rikr - “împărat, domnitor”; astfel, acest 

nume ar avea semnificaţia de “împărat etern, domnitor puternic”. 
 

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. 

 

Ruben - nume de origine ebraică, cu 
semnificaţia de “priviţi, un fiu!” sau “vedeţi 
fiu!”. În Biblie, Ruben a fost primul copil al 
patriarhului Iacov şi al Leei şi numele uneia 

dintre cele 12 seminţii ale lui Israel. 
 

Domnul să îi binecuvânteze pe aceşti doi micuţi toată viaţa lor, iar când vor creşte mari, să îi 
ajute să dobândească cel mai frumos nume, acela de “Copil de Dumnezeu”!    D. P. 

▲ Eric-Matei 

Morariu   
 

 „E ste datoria noastră, ca părinți, să ne exercităm rolul de preoți ai 
copiilor, de duhovnici. Ferice de părinții care-și înțeleg adevărata 

responsabilitate în viață. Nu există bătălie mai importantă decât cea de 
părinte. Scopul acestei bătălii este câștigarea sufletelor copiilor noștri pentru 
Împărăția cerurilor. Dumnezeu ne-a încredințat acest mandat, ne va ajuta cu 
toate resursele divine să ne ducem la bun sfârșit misiunea. 

 Miza acestei bătălii, în care suntem implicați ca părinți, este cucerirea 
Împărăției cerurilor pentru copiii noștri. Tocmai de aceea diavolul este furios. 
El a pierdut acea împărăție. Știe ce a pierdut și știe ce vom câștiga noi. De 
aceea încearcă să ne oprească să ajungem acolo...”  
 
                 Nelu Mureșan - „Căsătorie garantată pe viață” 

”Misiunea de părinte este cea mai importantă bătălie spirituală a 

vieții, pentru că orice copil este un posibil moștenitor  

al Împărăției lui Dumnezeu.” 

Ruben Matei ◄ 

Rățoi 


