
 

  

 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: Alexandru Oneț, Filip Toma, 
Hadasa Carcea și Sofia Stan, care sunt aduși azi 
pentru a primi binecuvântarea Tatălui, prin rugăciune 
de dedicare. Domnul să-i țină la adăpost mereu și să le 
fie părinților cel mai bun Sfătuitor, în creșterea lor.  
 
 ... mai multă dragoste pentru Domnul și 
poruncile Lui. Fie ca dragostea noastră pentru El să 
crească mereu, să putem să trăim fără șovăială față de 
El, sacrificându-ne pentru binele celorlalți și 
respectând poruncile date de El. 
 
„Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul 

tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot 
cugetul tău.‟” (Matei 22:37) 

Să ne rugăm pentru... 

Sâmbăta viitoare,  
29 septembrie 2018, 
de la ora 17, are loc 
prima întâlnire a 

familiilor bisericii din 

acest sezon. Sunteți 
așteptați la un timp de 
învățătură și părtășie, 
împreună cu celelalte 
familii ale bisericii 

Poarta Cerului! 

 
ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

 

ANUNŢ 

DUMINICĂ:   9-12 Serviciu divin 

   18-20 Serviciu divin 

MARŢI:  18-20 Rugăciune 

JOI:  18-20 Serviciu divin 

VINERI: 18-20 Întâlnirea 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 

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  

 

  

 „Lăsați copilașii să vină la Mine, și nu-i opriți, căci Împărăția cerului                         
este a celor ca ei.” (Matei 19:14)                                                                                                                                                             

Să evanghelizăm și copiii! 
 În  perioada acesta, ideologia lumii în privința educației creștine este contrară 

creștinismului biblic, părinții nu-și mai îndeplinesc mandatul divin de a pune pe 

primul loc binele spiritual al copiilor. Lipsa de viziune și implicare a liderilor creștini și a 

bisericilor în ceea ce privește evanghelizarea copiilor și educația biblică, conduc la tot felul 

de probleme ale generației noastre, a copiilor în special, care se îndreaptă în direcții greșite, 

îndepărtându-se tot mai mult de Dumnezeu cu fiecare zi ce trece. De aceea, este foarte 

important să ne însușim resposabilitatea, ca și credincioși, de a duce mesajul salvării 

copiilor ca și celor majori, numai să folosim limbajul și strategii care să fie adaptate vârstei 

și vremurilor actuale. 

 Voia lui Dumnezeu este ca și copii să fie mântuiți: „... să nu piară unul măcar din 

acești micuți...” (Matei 18:14), ei fiind conduși la Hristos și apoi devenind canalul de 

transmitere a mesajului mântuirii prin ei altor copii și părinților necredincioși. Nu ne vom 

concentra doar asupra unei educații religioase, ci și asupra transformării lor de către 

Dumnezeu. Dacă noi nu vom evangheliza copiii, în așa fel încât ei să devină mântuiți ai 

Domnului, vom purta resposabilitatea neîmplinirii poruncii date de către Domnul Hristos de 

a vesti Evanghelia la orice făptură (Marcu 16:15).                                                                                   

 Expriența multora, cât și statisticile, confirmă că cei mai mulți sunt mântuiți de la o 

vârstă fragedă. Atunci, mă întreb de ce stăm nepăsători față de această oportunitate și nu 

evanghelizăm eficient, subestimând lucrarea pe care Duhul lui Dumnezeu o poate realiza, 

folosindu-se de noi?                                                    (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, 23 sept. - Flavius Cioagă, Samuel Ursu  
Luni, 24 sept. - Adrian Mihăilă, Beniamin Petran, Daniel Roşu,  
 Daniela Popa, Lucia Eremie, Timeea Duma  
Marți, 25 sept. - Elida Negruţ  
Miercuri, 26 sept. - Claudia Silaghi, Emilia Stupar, Niculina Hora, 
 Ruben Andruş, Simon Drăgoi  
Joi, 27 sept. - Alexia Meici, Beatrice Hepeş, Cristian Florea, Silvia Petran  
Vineri, 28 sept. - Andreea Cărpineanu, Claudia Iakab, Damaris Ursache, Dan Bruda,  
 Daniel Stupar, Gabriel Spătaru, Otilia Farcaş, Ştefania Jicman, Andreea Hepeş 
Sâmbătă, 29 sept. - Florentina Negru, Lidia Marcu, Petrică Balaj Todorescu  
 

"Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu , Tată, eşti în Mine şi Eu, în Tine, ca şi ei să fie una în Noi, pentru 
ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis." (Ioan 17:21) 

  Membrii familiei: Astăzi cunoaștem și aducem înaintea Domnului în rugăciune familia 
Alexandru! Marius şi Daria au pornit pe drumul căsniciei, sub binecuvântarea lui Dumnezeu, 
în urmă cu o lună, în 18 august 2018.  
 

  Slujire în biserică: Marius şi Daria sunt doi tineri iubitori de Dumnezeu, care caută să fie 
plăcuţi Domnului, slujindu-L cu pasiune. Daria slujeşte Domnului prin redactarea de 
devoţionale în cadrul echipei de studenţi Poarta Cerului. Amândoi caută să crească în 
cunoaşterea lui Dumnezeu, participând cu bucurie la părtășiile din biserică. În afara bisericii, ei 
iubesc misiunea şi sunt implicaţi în grupul de slujire Stud4Christ din Complexul Studenţesc.  
   

  Ocupaţie: Marius este biochimist la o companie de medicamente, iar Daria este studentă la 
asistenţă socială.  
 

  Versetul familiei: Psalmul familiei Alexandru este Psalmul 34, în special versetul 4 – “Eu 
am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele!”  
 

  O experienţă cu Domnul: Chiar dacă sunt căsătoriţi de curând, Daria şi Marius trăiesc 
împreună experienţa rugăciunii, la care Dumnezeu trimite răspuns. Ei ne-au mărturisit: “Am 
experimentat versetul din Matei 7:8 - "Căci oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce 
bate, i se deschide” - în lucruri mari, spirituale, dar şi în lucruri cotidiene, de la însăși 
căsnicia noastră, pe care o privim ca o mare binecuvântare, până la găsirea unei chirii într-o 

zonă preferată de noi.”  
 

  Motive de rugăciune: Ne rugăm pentru Daria şi 
Marius, astăzi şi întreaga săptămână viitoare, 
aducând ȋnaintea Domnului câteva dintre dorințele 
lor: “Ne dorim să fim călăuziţi de Dumnezeu, atât  
pe plan spiritual, în partea de slujire, cât şi pe 
plan pământesc, în activităţile cotidiene. Ne dorim 
mai multă credinţă în a umbla cu El în viaţa de zi 
cu zi şi ne rugăm ca El să ne ajute să răspândim în 
orice loc mireasma cunoştinţei Lui.” 
 Domnul să le fie alături la fiecare pas, 
călăuzindu-i tot mai aproape de Împărăția Lui! El 
să-i ajute să rămȃnă o binecuvȃntare pentru cei din 
jur și pentru Biserică!  L.G.  

Familii unite în rugăciune 

Familia ALEXANDRU 
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Ce înseamnă numele copilului meu? 

Copilașii aduși azi la binecuvântare se numesc Hadasa, Sofia, Alexandru și Filip. Iată 
semnificația acestor nume:  

 
 

Hadasa - numele ebraic al împărătesei Estera din 
Vechiul Testament, care are 

semnificațiile de „mirt”, 
„bucurie” și „stea”. 

 
 

Sofia – cuvânt grecesc care 
înseamnă „înţelepciune”. 

Sofia era, de altfel, zeiţa 
înţelepciunii la greci. 

 
 

Alexandru - provine de la numele 
grecesc Aleksandros, cu semnificaţia de “protector/

apărător al oamenilor sau al bărbaţilor” (“alexo” - a 
apăra şi “andros” - bărbat, om). 

 
 

 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. 

 
 

 
Domnul să-i binecuvânteze pe acești micuți și să-i vegheze toată viața lor, iar 

când vor crește mari, să-i ajute să Îl aleagă ca Mântuitor! D.P. 

▲ HADASA Carcea 

▲ ALEXANDRU Oneț 

▲ SOFIA Stan 

(continuare din prima pagină) 
 

 Perioada copilăriei este caracterizată de inocență, sensibilitate, afecțiune, capacitate 
de învățare... toate acestea sunt caracteristici favorabile primirii Evangheliei. Timpul 
pierdut fără Dumnezeu nu mai poate fi recuperat (Efeseni 5:16, Coloseni 4:5b), de aceea 
„a răscumpăra vremea” poate fi interpretat și ca formă de a mărturisi Evanghelia celor 
micuți, asfel încât ei să devină credincioși lui Dumnezeu, fără să mai treacă prin 
„gropile” păcatului, ale lumii, ale lui satan, care le pot fi fatale și îi conduc direct în iad.                                                                                                                             
 Părinții credincioși sunt primii evangheliști ai propriilor copii prin ceea ce sunt, dar 
și prin ceea ce spun. Apoi, fiecare credincios poartă resposabilitatea transmiterii 
Mesajului mântuitor copiilor. Binecuvântate sunt bisericile și organizațiile (aici incluzând 
și liderii creștini), care au înțeles nevoia de Hristos a generației celor mici!                                                                                        
 Să evanghelizăm și copiii!  Avram Sabou - www.ariseforchrist.com 

▲ FILIP Toma 


