
 

  

 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 Dorothea Iacob, Levi-Andrei Pană și 
Phillip Pielmuși, care sunt aduşi azi la binecuvântare. 
Domnul să-i poarte pe braţul Său de Tată în călătoria 
pe acest pământ și să-i ajute pe părinți să-i crească 
pentru Cer. 

 ... studenții care vor susține examene în 
următoarea perioadă. Fie ca Dumnezeu să întărească 
fiecare student și studentă și să nu uite că El e cu cei 
care își fac partea și învaţă. 

"Domnul oştirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov 
este un turn de scăpare pentru noi." (Psalmii 46:7) 

Să ne rugăm pentru... 
 

Sâmbătă, 27 ianuarie, în  
biserica noastră, va avea 
loc întâlnirea lunară a 

familiilor. Sunt aşteptate 
toate familiile, începând cu 

ora 18, în sala de 
evenimente. Invitat va fi 

fr.pastor Nelu Filip. 
Vă așteptăm cu drag! 

 

ANUNŢURI 

 
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 

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 

“Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi...” 

Marcu 10:14a 
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„Domnul i S-a arătat chiar în noaptea aceea şi i-a zis: 'Eu 
sunt Dumnezeul tatălui tău Avraam; nu te teme, căci Eu sunt 

cu tine.' ” (Geneza 26:24a) 

Dumnezeul copilului tău 

 C unoaştem expresia „Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov” şi da, 

Dumnezeu a fost, într-adevăr, Dumnezeul lor, Dumnezeul familiilor lor, 

dar şi al fiecăruia în parte. Până să-L cunoască în mod personal, pentru Isaac, El a 

fost „Dumnezeul tatălui meu Avraam”, iar pentru Iacov a fost „Dumnezeul tatălui 

meu Avraam, Dumnezeul tatălui meu Isaac.” (Gen. 32:9). 

  Ce har să ai un asemenea tată ca Avraam! În ciuda slăbiciunilor şi a greşelilor 

comise, el rămâne un exemplu pentru noi şi un erou al credinţei. A fost numit 

prietenul lui Dumnezeu (Iacov 2:23), ceea ce înseamnă că a ajuns să-L cunoască 

într-un mod intim. Să poţi să spui despre cineva că este prietenul tău, nu cunoştinţa 

ta, implică să ştii multe lucruri despre acea persoană. Să ştii ce-i place şi ce nu, să 

petreci timp cu ea, să-i fii alături necondiţionat, să iubeşti şi să ierţi, iar toate acestea 

să-ţi fie împărtăşite. O prietenie adevărată implică multe, mult mai multe, decât 

putem exprima în câteva propoziţii. Isaac a primit de la tatăl lui o mare moştenire 

spirituală. La fel şi Iacov, dar n-a fost de ajuns.  N-a fost suficient pentru niciunul 

să vadă un Dumnezeu al tatălui său, deşi n-a fost puţin, iar primul „nemulţumit” a 

fost chiar El. Dumnezeu n-a vrut să fie doar Dumnezeul vreunui înaintaş, ci a vrut 

să fie un Dumnezeu personal. Citind Biblia, vedem cum Dumnezeu S-a implicat în 

vieţile lor şi cum au ajuns să-L cunoască, să I se închine şi să-L slujească 
                              (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, 21 ianuarie - Amos Boartăş, George Tudor, Ioan Dejeu,  
    Ioan Ceaca, Mariana Ghenea  
Luni, 22 ianuarie - Adriana Marchiş, Alexandra Codoban,  
     Carmen Ciobanu, Lois Martinconi  
Marți, 23 ianuarie - Elisei Rancov, Sanda Macula, Vasile Gordiciuc  
Miercuri, 24 ianuarie - Andreea Epure  
Joi, 25 ianuarie - Matei Coldea, Sara Popa, Ştefan Criste  
Vineri, 26 ianuarie  - Ana Spătaru, Angelica Criste,  
      Iuliana Bogdan, Nicolae Stoica  
Sâmbătă, 27 ianuarie - Cosmin Ursan, Efraim Boartăş   
 

"Încredeţi-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor." 
(Isaia 26:4) 

FRAGMENT 

„Rugăciunile de mulțumire au 
adăugat o dimensiune în plus 

creșterii copiilor mei. Încerc să-I 
mulțumesc lui Dumnezeu mai des 
pentru copiii mei, decât să-L rog   

să-i schimbe. Mă rog cu 
recunoștință pentru dovezile 

harului din viețile lor și enumăr 
calitățile pe care El i-a ajutat să și 

le dezvolte. Această practică      
mi-a format o perspectivă nouă. 
Când mă rugam regulat numai 

pentru protecția lor, eram obligat 
să-mi înving frica. Când mă 

rugam numai pentru ca Dumnezeu 
să-i schimbe, pierdeam din vedere 

calitățile lor. Exprimarea 
recunoștinței în fața lui Dumnezeu 
pentru ei și reflectarea la calitățile 

lor, pentru care eram atât de 
mulțumit, m-a ajutat să apreciez 
mai mult privilegiul pe care-l am 

de a locui cu acești copii.” 
 

(Gary Thomas— 
    „Chemarea sacră de a fi părinte”) 

(continuare din prima pagină) 
 

 Noi, ca părinţi fiziologici sau spirituali, 
putem oferi o moştenire spirituală copiilor 
noştri. E bine să crească hrăniţi şi încurajaţi de 
atâtea experienţe ale familiei sau ale altora, dar 
trebuie să parcurgă propriul drum în a-L 
cunoaşte pe Dumnezeu, în mod personal. 
Trebuie să aibă propriile experienţe. Trebuie   
să-L cunoască şi să-I simtă dragostea, iertarea 
şi purtarea de grijă. Nu va fi niciodată de ajuns 
experienţa sau trăirea altcuiva, pentru o 
cunoaştere adevărată. Putem cunoaşte Biblia, 
putem avea cunoştinţe despre Dumnezeu, dar  
s-ar putea întâmpla să nu-L cunoaştem cu 
adevărat.  
 Dumnezeu vrea să ni se descopere 
fiecăruia, vrea o relaţie profundă şi adevărată, 
lipsită de superficialitate şi vrea să fie 
Dumnezeul personal al fiecăruia. Asigură-te, 
ca părinte, că vei face tot ce poţi prin cuvinte, 
rugăciuni şi acţiuni, ca această întâlnire, între 
El şi copilul tău, să aibă loc. Dumnezeu trebuie 
să fie şi Dumnezeul copilului tău, nu doar al 
tău. Mihaela Țărmure 
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 Ce înseamnă numele copilului meu? 

 
Copilaşii aduşi azi la binecuvântare se numesc DOROTHEA, LEVI-ANDREI 

şi PHILLIP. Iată semnificaţia acestor nume:  
 

   
 

DOROTHEA - derivă de la numele grecesc “Dorotheos”, 
cu semnificţia de “darul lui Dumnezeu” (din cuvintele  

“doron” = dar şi “theos” = Dumnezeu).  
 
 

LEVI - acest nume este de origine ebraică şi înseamnă 
“alipire, ataşare, alăturare” (de la ebraicul “yillaweh”). 
În Biblie, numele Levi a fost purtat de cel de-al treilea fiu 
al lui Iacov şi al Leei; de asemenea, în Noul Testament, îl 

întâlnim şi pe vameşul Matei, care se mai numea şi Levi, şi 
care a fost unul din 

cei 12 ucenici ai 
Mântuitorului. 

 
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”. 

 
 

PHILLIP - varianta englezească a numelui Filip. Acest 
nume provine din cuvântul grecesc “Philippos” şi are 

semnificaţia de “iubitor de cai” (“philos” - drag, iubit, 
iubitor de; “hippos” - cal). În Biblie, cel care a purtat acest 

nume, a fost unul din cei 12 ucenici  
ai Domnului Isus. 

 
 
 
 
 

 
 

Fiţi binecuvântaţi mereu, Dorothea, Levi-Andrei şi Phillip! Domnul  
să vegheze fiecare pas al vostru!  D.P.     

 

Tom Wright  -  Surprins de speranță 

▲ Dorothea  

Iacob 

▲ Levi-Andrei 

Pană 

► Phillip Pielmuși 


