
 

  

 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 

 ... micuții Delia Maria Cărpineanu ,                 
Sofia Timeea Priala și Timotei-Ionuț Fofiu, care sunt 
aduși azi pentru a primi binecuvântarea Tatălui. Fie 
protecția Lui peste ei și peste părinții lor în orice vreme, 
iar Domnul să le fie mereu desfătarea. 
 

 ... noi înșine. Domnul să ne ajute să putem să ne 
cercetăm sincer, fiecare în parte, și să putem să 
recunoaștem domeniile unde mai avem „de lucru”; El le 
cunoaște cel mai bine și dacă Îl rugăm să ne ajute în 
acest sens, o va face cu toată dragostea și înțelepciunea 
Lui de Tată. 
 

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

Să ne rugăm pentru... 
 

În 30 iunie 2018, de la 
ora 16:30, în biserica 
noastră, va avea loc o 
conferință pentru 

surori, cu tema: „Perla 
suferinței”. Invitată 

specială va fi sora 
Rodica Volintiru. Sunt 

așteptate cu drag 
toate surorile, 

împreună cu  
prietenele lor! 

 
 

ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

 

ANUNŢ 

DUMINICĂ:     9-12 Serviciu divin 

       18-20 Serviciu divin 

MARŢI:          18-20 Rugăciune 

JOI:      18-20 Serviciu divin 

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  

 Fiule, dă-mi inima ta  

şi să găsească                             

plăcere ochii tăi  

în căile Mele. 

 

Proverbe 23:26  

 

  

„Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, 
încrede-te în El, şi El va lucra.” (Psalmii 37:5) 

Cine crede în copilul tău? 

 C ine oare ne învaţă să visăm? Unde şi când se nasc primele aspiraţii ale 
noastre? Le avem în noi şi le descoperim treptat sau vin din exteriorul 

nostru? Eu cred în ambele situații. Cred că purtăm în noi vise care sunt dorinţele 
noastre, dar şi voia lui Dumnezeu pentru noi în acelaşi timp şi cred şi în influenţa 
puternică a tot ceea ce e împrejurul nostru.  
  Dincolo de toţi factorii demni de luat în seamă şi care pot determina 
împlinirea unui vis sau a unei aspiraţii măreţe, unul extrem de important este 
credinţa. Să crezi că vei reuşi, să crezi că vei ajunge acolo este absolut necesar. 
Dacă nu ai năzuinţa aceasta, vei renunţa la orice lucru pe care-l speri şi ţi-l doreşti 
în viaţă. Ca adulţi, am trăit aceasta, iar vieţile ne-au fost conturate sau marcate 
puternic. Cine a crezut în noi? Ce ne-a ajutat să răzbim, să mergem mai departe?  
  Dar nu la noi şi la vieţile noastre vreau să privim acum, ci la copiii noştri şi la 
viaţa care le stă în faţă. Cine crede în copilul tău? Cine crede în visele lui? Tu, 
părintele lui, trebuie să fii primul! Sunt vise prea mari, prea îndrăzneţe poate, dar 
dacă ele reprezintă planul lui Dumnezeu pentru el? Se va lovi oricum de 
deznădejde, păreri descurajatoare, invidie şi multe altele, deci nu fi tu cel care să-l 
împiedice să viseze sau să-şi dorească mai mult. Nu-ţi spun să nu fii realist sau 
precaut, dar nu-i reteza avântul. Crede în el! Crede în nemărginitul har, care poate fi 
revărsat în viaţa lui! Crede în Dumnezeu şi în Atotputernicia Lui!     
                   (continuare în pag. 3) 
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 Membrii familiei: Sub binecuvântarea Domnului, 
Daniel și Flavia Sărăcuţi au pornit pe drumul vieţii în 
doi, în urmă cu doar 1 lună şi 3 săptămâni (6 mai 2018). 
Ei doresc să-L păstreze și sӑ-L onoreze pe Dumnezeu în 
mijlocul familiei lor pȃnӑ la sfȃrșitul vieții. 
 Slujire în biserică: Dani și Flavia vin cu bucurie ȋn 
Casa Domnului, se bucurӑ de pӑrtӑșiile de aici și cautӑ  
sӑ-L cunoascӑ pe Dumnezeu tot mai mult. Stând la 
dispoziţia lui Dumnezeu şi ascultând chemarea Lui la 
slujire, Dani slujeşte în grupul de instrumentişti şi aduce 
laude Domnului prin sunete de trompetă, iar Flavia în 
grupul de studenţi, prin redactarea devoţionalelor. 
 Versetul familiei: Romani 8:28 – „De altă parte, 
ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele 
celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele 
celor ce sunt chemaţi după planul Său.” 
 Motive de rugăciune: Ne rugӑm pentru familia 
Sărăcuţi astăzi şi întreaga săptămână viitoare, aducând 
ȋnaintea Domnului câteva dintre dorințele acestei familii: 
„Dorim ca Domnul să ne dea înţelepciune în toate 
lucrurile, în toate alegerile pe care le facem; dorim să 
iubim aşa cum ne învaţă Domnul Isus; ne dorim să 
ajungem la cunoaşterea profundă a voii lui Dumnezeu 
pentru vieţile noastre; ne rugăm ca Domnul să ne ţină 
sănătoşi şi să nu ieşim din voia Lui; dorim să slujim 
Domnului şi bisericii cu o inimă întreagă, dedicată Lui 

pe deplin, iar oriunde 
păşim ne dorim să 
răspândim din parfumul 
Cerului.”  
 Dumnezeu să le 
asculte rugăciunile, să 
le călăuzească paşii şi 
sӑ reverse ȋn casa lor 
b inecuvȃntӑ r i  d in 
belșug, armonie, pace și 
multă bucurie!  L.G.  

Urăm  
“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care  
îşi serbează                        

ziua de naştere                   
săptămâna viitoare: 

Duminică, 24 iunie 
Amos Ursan 

Daniel Moldovan  
Luni, 25 iunie 

Ana Negru 
Cristina Dobrean 
Marţi, 26 iunie 
Niculina Boha  

Miercuri, 27 iunie 
Alexandru Hoduţ 

Aurel Miletici 
Dan Nuţu 

Luminiţa Popa  
Joi, 28 iunie 

Estera Mihăilă 
Maria Costea  

Vineri, 29 iunie 
Adriana Manofu 

Sâmbătă, 30 iunie 
Adina Dejeu 
Alisa Băla 

Mădălina Ţifrea 
Rebeca Nicolăescu   

"Lăudaţi pe Domnul! 
Ferice de omul care se 
teme de Domnul şi care 

are o mare plăcere 
pentru poruncile Lui!"  

(Psalmii 112:1) 

Familii unite în rugăciune 

Familia SĂRĂCUŢI 
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  Ce înseamnă numele copilului meu? 

 Copilaşii aduşi azi pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu prin rugăciune, se 
numesc: Sofia Timeea, Delia Maria şi Timotei Ionuţ. Iată semnificaţia acestor nume: 

 

 Sofia – cuvânt grecesc care înseamnă „înţelepciune”. Sofia 
era, de altfel, zeiţa înţelepciunii la greci. 
 

 Timeea – nume popular în Ungaria, fiind inventat de 
romancierul Mór Jókai pentru unul din personajele sale, în anul 
1873. Se pare că acest nume derivă din greaca veche, din cuvântul 
“euthymia” care înseamnă “stare de bine, veselie” sau “fire 
dulce”.  
 
 Delia – de origine greacă, acest nume 
înseamnă “din Delos”; în mitologia greacă, 
micuţa insulă Delos este locul de naştere al 
zeiţei lunii, Artemis, şi al fratelui ei, Apollo. 

De asemenea, numele Delia reprezintă şi forma scurtă a numelor 
Adelia, Bedelia, Cordelia sau Odelia. 

 

 Maria – este poate cel mai popular şi îndrăgit nume biblic 
feminin prezent în foarte multe limbi. Numele Maria provine din 
vechiul nume ebraic Myriam („copil dorit”), care la rândul său are 

la bază cuvântul aramaic „mar” - „domn”, 
„stăpân”.  
 
 Timotei – provine de la numele 
grecesc Timotheos şi înseamnă “cel care cinsteşte pe 
Dumnezeu” (“timao” = a onora, a cinsti şi “theos” = Dumnezeu) 
sau “onorat de Dumnezeu”. Cel care a purtat acest nume în Biblie 
a fost un tânăr credincios, unul dintre cei mai apropiaţi copii 
duhovniceşti ai apostolului Pavel. 
 

 Ionuţ – nume românesc, reprezentând diminutivul numelui 
Ion, care provine de la Ioan. Numele Ioan este de origine ebraică şi 
înseamnă “Dumnezeu este îndurător”, “harul lui Dumnezeu”, 
“copilul îndurării” sau “un dar bogat din îndurarea lui 
Dumnezeu”. În Biblie, cei care au purtat acest nume frumos au fost 

Ioan Botezătorul şi apostolul Ioan, cunoscut şi ca “ucenicul iubirii”. 
 

Domnul să vegheze aceşti copilaşi toată viaţa lor şi, dincolo de numele frumoase pe care le 
poartă, să îi ajute să dobândească cel mai frumos nume — acela de “Copil de Dumnezeu” — 

prin acceptarea lui Hristos ca Domn şi Mântuitor al lor personal!   D.P.  

▲ Sofia Timeea 
Priala 

(continuare din prima pagină)  
 

 Tot ceea ce transmiți prin cuvintele tale are o putere extraordinară! Ele pot da viaţă 

acestor vise şi pot fi resurse în momente de impas. Fii înţelept în ceea ce priveşte reţinerile 

tale şi modul în care le expui. S-ar putea ca unele să fie doar nişte temeri ale tale şi atât. S-ar 

putea ca unele să trebuiască să i le spui, iar altele nu. Mai important decât părerea oricui în 

această lume este părerea ta pentru el. Mai mult decât părerea ta, e chiar credinţa ta! 

 Deci, crede! Crede în el! Crede în copilul tău şi crede pentru fiecare copil pe care îl ai 

sau îl vei primi de la Domnul.  Mihaela Țărmure 

▲ Delia Maria 
Cărpineanu  

▲ Timotei-Ionuț 
Fofiu  


