
 

  

 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 Andrei Sebastian Gruie și Sara Gloria 

Asofronie, care sunt aduși înaintea Domnului, azi, pentru 

a-I primi binecuvântarea. El să le poarte de grijă în 

fiecare clipă şi să fie alături de familiile lor. 

 

 ... inimile noastre îngrijorate. Fie ca Domnul să ne 

întărească, să ne ajute să ne apropiem tot mai mult de El 

și astfel, să eliminăm îngrijorarea din viața noastră, 

fiindcă El ne iubește și ne-a promis că nu ne va lăsa 

nicicând. 

 

“Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel, El trece pe 

ceruri ca să-ţi vină în ajutor, trece cu măreţie pe 

nori.” (Deuteronomul 33:26) 

Să ne rugăm pentru... 

  
Duminica viitoare, 29 iulie 
2018, în cadrul serviciului 
divin de seară, de la ora 
18, va avea loc un concert 

special al misiunii 
Hristic, împreună cu corul 

de tineret al bisericii, 
intitulat „Dumnezeu, 
steagul meu”. Acest 

concert face parte din 
turneul desfășurat în mai 
multe orașe din România.  

Vă așteptăm cu drag! 

 
 

ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

DUMINICĂ:     9-12 Serviciu divin 

       18-20 Serviciu divin 

MARŢI:          18-20 Rugăciune 

JOI:      18-20 Serviciu divin 

Anunț 

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  

 Binecuvântat să fie omul care se 
încrede în Domnul şi a cărui nădejde 

este Domnul! 

Ieremia 17:7  

 

  

 „Astfel să pună Numele Meu peste copiii lui Israel, şi Eu  îi voi binecuvânta.”  

(Numeri 6:27) 

Binecuvântare 

 D eseori auzim expresiile: „Domnul să te binecuvânteze!”, „Fii binecuvântat!” , 
„Rămâi binecuvântat!” etc. Îmi place să folosesc cât mai mult aceste expresii și 

cred în puterea pe care o au, cred că atunci când cer binecuvântare peste cineva, Dumnezeu 
poate să i-o dea. În dicționar, cuvântul “binecuvântare” înseamnă a bine cuvânta, a cuvânta 
de bine pe cineva sau a cere un bine peste cineva. În Deuteronom 30:19 scrie: ,,Iau azi cerul 
și pământul martor împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea 
și blestemul. Alege viața, ca să trăiești, tu și sămânța ta.” 
 Binecuvântarea este însoțită de viață, iar blestemul de moarte; atunci când alegi să 
binecuvântezi, alegi viața, alegi ceea ce Dumnezeu dorește să alegi. ,,Gura celui neprihănit 
este un izvor de viață...” (Proverbe 10:11a) și nu numai că alegi viața de aici să o trăiești 
frumos pentru Dumnezeu, ci şi primești bonus la această alegere viața veșnică, izvorul ce 
continuă până în veșnicii. 
 Atunci când vom spune celor din jur despre Dumnezeu - cât mult bine ne face, cum    
ne-a scos din situații dificile sau cum ne-a vindecat - Îl vom vorbi de bine pe Dumnezeu, Îl 
vom ,,binecuvânta”. El nu va rămâne dator, ci ne va vorbi și El de bine înaintea oamenilor, 
pentru că un proverb spune ,,cum ai făcut așa ți se va face.!”. […] Este de o mare 
importanță pentru părinți ca în fiecare zi, să ceară binecuvântare peste copii și asta nu la 
modul general, ci să-ți faci un obicei zilnic în a-ți pune mâna peste fiecare copil al tău și să 
ceri o binecuvântare peste el. Vei vedea cât de mult bine vei face copilului tău. 
 De mai multe ori, în copilăria mea, bunicul îmi lua mâinile în mânile lui și cerea 
binecuvântare peste mâinile mele. Dumnezeu mi-a binecuvântat mâinile să pot să fac o 
mulţime de lucruri cu ele, a luat aminte la ceea ce a cerut bunicul. (continuare în pag. 3) 
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Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care                   
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Duminică, 22 iulie - Antonio Bogdan, Cristian Madina,  
Cristina Martinconi, Daniel Sălăjan, Florin Iacob, Katiţa Suru  
Luni, 23 iulie - Daniel Dancea  
Marți, 24 iulie - Alexia Ursu, Estera Păduraru,  
   Lavinia Cornea, Valentina Oproiu  
Miercuri, 25 iulie - Dorina Florescu  
Joi, 26 iulie - Lavinia Trif, Mircea Velea, Miriam Fofiu, Rodica Cristea 
Vineri, 27 iulie - Denisa Filip, Iannis Buşan, Marinela Prisneac, Mathias Popa,  
  Mihaela Bruda, Norbert Gherasim, Ramona Buga, Rebeca Gruieţi  
Sâmbătă, 28 iulie - Brianna David, Patricia Hepeş  
 

"Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească!" (Numeri 6:24) 

Ce înseamnă numele copilului meu? 
 

Cei doi copilaşi aduşi azi pentru prima dată în biserică se numesc Sara Gloria şi 

Andrei Sebastian. Iată semnificaţia acestor nume: 
 

 

SARA - provine din ebraică şi înseamnă “femeie de rang 
înalt”, adesea tradus simplu ca “prinţesă” sau “doamnă”. În 
Biblie, cea care a purtat acest nume a fost soţia lui Avraam şi 
mama lui Isaac, pe care l-a născut la vârsta de 90 de ani, în 

urma unei promisiuni şi minuni divine. 
 

GLORIA - nume de origine latină, cu semnificaţia de “glorie”. 
 
 

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”. 
 

SEBASTIAN - provine de la numele latinesc 
“Sebastianus” care înseamnă “din Sebaste” (un oraş 

din Asia Mică); “Sebaste” derivă din grecescul 
“sebastos” - “venerabil”. “Sebastos” se folosea 

pentru a traduce titlul de “Augustus” în cazul 
împăraţilor romani. 

 
 

Domnul să binecuvânteze aceşti doi micuţi toată viaţa lor şi să-i ajute să trăiască după 
voia Lui şi la înălţimea numelor frumoase pe care le poartă!  D.P. 

▲ Sara Gloria  

▲ Andrei Sebastian  

 

  

Un moment de lectură 

www.poartacerului.ro 

RECENZIE 

Creșterea unui copil perfect de imperfect - Boris Vujicic 

(continuare din prima pagină)  
  

 Am realizat lucrul acesta în ultimul timp, încercând să înțeleg importanța 
binecuvântării; un proverb spune: ,,Binecuvântarea părinților întărește casa fiilor”. Pentru 
un părinte, cred e cea mai mare bucurie să vezi că ai un copil plin de viață, un copil 
binecuvântat, dar asta depinde foarte mult de părinți. În Proverbe 10:22a, Solomon spune: 
,,Binecuvântarea Domnului îmbogățește”; alegând viața prin a binecuvânta pe Dumnezeu și 
pe oameni, Solomon ne asigură că ne vom îmbogăți sufletele noastre trăind din belșug viața 
de aici şi continuând în veșnicie. 
 Binecuvântează și vei fi binecuvântat!  Rodica Pele - www.resursecrestine.ro 

 C u greu admitem sfaturi de la persoane care 

n-au crescut măcar un copil. Și mi se pare 

normal! Deși n-o rostim, pretindem o competență dată 

în primul rând de experiență și apoi ne uităm la studii 

și diplome. Domnițe care cresc pisici și câini care ne 

învață cum să ne creștem bine pruncii nu pot decât să 

ne amuze, ca să nu spun mai mult. Dar ce spuneți de 

un tată ce-a crescut un copil cu handicap și a făcut-o la 

superlativ? Dar dacă vă spun că acel handicap 

înseamnă fără mâini și fără picioare? O dramă 

familială în toată puterea cuvântului, transformată prin 

dragoste și înțelepciune într-o adevărată victorie. Cum 

n-am primi cu bucurie și interes sfaturi de la un 

asemenea om?! Numele acestui tătic este Boris 

Vujicic, tatăl cunoscutului vorbitor devoțional 

Nick Vujicic. Titlul cărții este cât se poate de 

sugestiv: „Creșterea unui copil perfect de imperfect”, 

pusă la dispoziție în condiții editoriale excelente de Editura Scriptum (Oradea, 2017).  

 Cartea a fost scrisă cu gândul la părinții cărora le-a fost dat să crească prunci cu 

nevoi speciale. Dizabilitățile fizice produc un anumit tip de suferință părinților și familiei 

în general. Nimic nu mai este ca înainte, iar atenția tuturor se îndreaptă spre persoana 

suferindă. Însă, dincolo de afecțiune și preocupare, mai ales acești părinți simt nevoia să 

împărtășească. Nevoia lor de-a comunica și cu alții care trec prin situații similare și de a 

cere sfaturi este uriașă. Ei bine, aceste pagini pot fi o bună și discretă călăuză. Autorul nu 

agasează în niciun fel cititorul, ba dimpotrivă, încearcă să creeze o atmosferă cât se poate 

de relaxată. Gestionarea suferinței propriu-zise, preocuparea corectă față de copilul 

bolnav, dar și caracterul sinergic al vieții, iată provocări cât se poate de reale. 

 Volumul nu este însă exclusivist. Nu doar părinții copiilor cu dizabilități sunt 

destinatarii acestor pagini. Oricine poate citi, ba chiar, oricine are ceva de învățat. 

Fundamentele educației sunt aceleași pentru toți copiii, așa că sfaturile sunt binevenite. 

 Drept argument final, să cităm cuvintele pe care micuțul Nick le-a auzit cel mai des 

de la tatăl său: „E adevărat că nu ai nici mâini, nici picioare, dar nu lăsa ca acest lucru 

să determine ce poți sau nu poți să faci!”.  www.coramdeo.ro 


