
 

  

 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 

 ... micuțele Amina Coștoi și Mayra Victoria Onaga,  care sunt aduse azi în Casa 
Domnului, pentru a primi binecuvântarea Tatălui. Fie ca Domnul să le ocrotească mereu, 
să le pună în inimă dorința după El și să le fie aproape părinților acestor micuțe în orice 
vreme. 

 ... mai multă putere. Domnul să ne întărească pe toți, ca să putem păși cu 
îndrăzneală în viața de credință, să nu renunțăm nicicând; să căutăm să-L cunoaștem și 
să ne apropiem de El tot mai mult, pentru că alături de El vom birui! 

 ... părinții noștri. Fie ca Domnul să binecuvânteze toți părinții, să le dea multă 
sănătate și tot El să le răsplătească tot efortul de a ne fi crescut și de a se fi sacrificat 
pentru noi, iar noi să le fim tot timpul alături, oricât de aproape sau departe ar locui de 
noi, purtându-i neîncetat în rugăciune. 

"Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara             
pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău." (Exodul 20:12) 

Să ne rugăm pentru... 

 
ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

DUMINICĂ:    9-12 Serviciu divin 

    18-20 Serviciu divin 

LUNI:              19-21 Seară de 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 

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  

„Eu n-am bucurie mai mare decât să aud 
despre copiii mei că umblă în adevăr.” 

 
3 Ioan 1:4 

 

  

„Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri,           
căci este drept.” (Efeseni 6:1) 

Familia mea... 

 Î 
mi iubesc foarte mult părinţii. Apreciez mult dăruirea şi 

sacrificiul lor permanent, atât pentru mine, cât şi pentru fraţii 

mei. Au făcut totul atât de natural, fără să se plângă, fără să renunţe şi 

mi se pare că s-au jertfit prea mult pentru noi, copiii lor. Mi-au transmis 

atâtea valori, multe dintre ele fără chiar să realizeze că fac asta. Am 

observat şi am învăţat multe doar din trăirea lor simplă şi plină de 

dragoste faţă de noi. Şi iată-i acum tot mai neputincioşi, tot mai 

bolnavi... îmbătrânesc tot mai mult, dar încă mai fac tot ce pot pentru 

noi şi pentru nepoţi.  

 De unde ştiu părinţii să fie părinţi? De unde atâta putere, atâta 

grijă? E ceva care se naşte în ei odată cu venirea pe lume a copiilor? 

Am văzut dragoste şi jertfire la părinţi, indiferent de religie, confesiune, 

grad de inteligenţă sau nivel intelectual. Cred că Dumnezeu este Sursa 

acestui izvor nesecat de dragoste. Numai El poate fi. 
             (continuare în pag. 3) 

 BULETIN DUMINICAL NR. 610/29.04.2018                          www.poartacerului.ro 



 

  

www.poartacerului.ro 

  Ce înseamnă numele copilului meu? Urăm  
“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care  
îşi serbează                        

ziua de naştere                   
săptămâna viitoare: 

  
Copilaşii aduşi azi la binecuvântare sunt două 

fetiţe. Ele se numesc Amina şi Mayra Victoria. Iată 
semnificaţia acestor nume: 

 
 
 

Amina — derivă din arabă 
şi înseamnă “credincioasă, 

cinstită”. 
 
 
 

 
 

 
Mayra — nume cu mai multe 

posibile origini şi semnificaţii. O 
posibilă origine ar fi latinescul 
“myrra”, cu semnificaţia de 

“mirt” (parfum obţinut dintr-un 
copac). În originea sanscrită sau 

slavă, acest nume mai are 
semnificaţiile de “minune, 

minunat” şi “pace”. 
 
Victoria — este cuvântul latinesc 
pentru “victorie” sau “cucerire, 

cuceritor”. 
 

 
Domnul să lase binecuvântările Sale peste aceste două 

micuţe întreagă viaţa lor! D.P. 

Duminică, 29 aprilie 
Joshua Opriş 
Ligia Praţa 

Otilia Coldea 
Ovidiu Moza 
Stana Cirla  

Luni, 30 aprilie 
Fineas Silaghi 

Florian Marchiş 
Viorica Ispan  
Marţi, 1 mai 

Loredana Toma 
Rahela Goagără 

Sebastian Povian 
Miercuri, 2 mai 

Andrei Pană  
Joi, 3 mai  

Damaris Cociorvan 
Ştefan Sărăcuţi 

Viniciu Smeureanu 
Vineri, 4 mai 

Andrei Ungureanu 
Corina Condre 
Mirela Şomrak  

Sâmbătă, 5 mai 
Ana Ungur 

Daniela Boartăş 
Larisa Muntean  

 
"Acum, aşa vorbeşte Domnul, 
care te-a făcut, Iacove, şi Cel 
ce te-a întocmit, Israele: „Nu 
te teme de nimic, căci Eu te 
izbăvesc, te chem pe nume: 
eşti al Meu." (Isaia 43:1) 

▲ Amina Coștoi 

▲ Mayra Victoria 

Onaga  

„Copiii sunt binecuvântări 
trimise direct din cer. ” 

Angela Peschir 
 

  

www.poartacerului.ro 

 

Dacă nu aș ști 

 
Copile, dacă nu aș ști 
Că Dumnezeu în cerul Său 
Lucrează planul vieţii mele, 
Poate-aș umbla-n direcţii rele 
Purtându-mă ca un călău 
   Cu viaţa mea. 
 
Copile, dacă nu aș ști 
Că El concepe ce-i mai bun, 
Că n-am motiv să-mi fie teamă, 
Că-n mila Lui mă ia în seamă, 
Poate c-aș fi un biet nebun 
   Debusolat. 
 
Copile, dacă nu aș ști  
Că stă cu mine pas cu pas, 
Că-mi plânge orișice cădere,  
Poate-aș avea trăiri stinghere 
Și-aș face în păcat popas 
   La nesfârșit. 
 
Copile, dacă nu aș ști 
Că Dumnezeul meu e viu, 
Că-L voi vedea odată faţă-n faţă,  
Poate-ntr-această dimineaţă, 
Lăuntrul meu ar fi pustiu 
   De orice rai. 
 
Copile, dacă nu aș ști 
Ce-nseamnă viaţa pe pământ... 
...ar fi prea trist să mai gândesc 
Căci Îl cunosc și Îl iubesc 
Și-n El rămân până-n mormânt. 
 
Apoi eternele poteci 
Le voi păși în veci de veci 
Prin cer întins. 

 
     Cătălin Lata 

(continuare din prima pagină) 

 

 Dar poate citeşti aceste rânduri 

şi te gândeşti că părinţii tăi n-au fost 

nici pe departe aşa cum i-am descris 

eu pe ai mei, poate nici nu ţi-ai 

cunoscut părinţii adevăraţi, sau poate 

eşti o mamă singură. În Biblie găsim 

promisiuni pentru fiecare dintre noi. 

El este „Tatăl orfanilor, Apărătorul 

văduvelor... Dumnezeu d ă  o  

familie celor părăsiţi.” (Ps. 68:5-

6). Sau poate tu însuţi eşti un părinte 

care se luptă să fie ceea ce trebuie 

pentru copiii lui. E posibil să simţi că 

ai obosit făcând asta. A fi părinte e 

mai mult decât ţi-ai imaginat. E greu 

când copiii sunt mici, e greu când 

sunt adolescenţi. Atâtea emoţii, atâta 

oboseală... dar ştiu sigur că ai face 

totul încă o dată dacă ar trebui, 

pentru că iubeşti.  

 Familia pe care o ai nu e 

perfectă şi nici nu va fi vreodată. 

Modul în care-i priveşti pe cei dragi, 

modul în care gândeşti despre ei se 

v a  r e f l e c t a  n u  n u m a i  î n 

comportamentul tău faţă de ei, ci 

chiar în ei. Familia pe care o ai este 

un dar ceresc. Îţi doresc din toată 

inima să poţi spune asta! 
  
    Mihaela Țărmure 


