
 

  

 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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 ... micuțele: Hadasa Rahela Drăgoi și Miruna Sara Mărgelu, care sunt 
aduse, azi, în Casa Domnului, pentru a-I primi binecuvântarea. El să le 
ocrotească de orice rău și de asemenea, să le dea părinților multă înțelepciune, 
dragoste și răbdare, ca să le poată crește pentru Împărăția Lui. 
 
 ... smerenie. Să ne ajute Tatăl Ceresc să ne putem smeri la un asemenea 
nivel, încât să Îi oferim eul nostru în totalitate; de asemenea, să ne răstignim 
firea și să-L putem urma indiferent de circumstanțele din viața noastră, 
înțelegând pe deplin limitarea noastră ca oameni și totodată, atotputernicia lui 
de Dumnezeu. 

 
 

"Isus a chemat la El un copilaş, l-a pus în mijlocul lor" şi le-a zis: „Adevărat vă 
spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu 

niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca 
acest copilaş va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor."" (Matei 18:2-4) 

SĂ NE RUGĂM pentru...  

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,  

Andrada Popa, Lili Gherasim, Dani Ardelean 
 

Pentru materiale, sugestii şi propuneri, aşteptăm să ne scrieţi la adresa de e-mail: buletin.duminical@yahoo.com  

 

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 

 

ATENȚIE 

Surse fotografii:   www.pexels.com 

 DOMNUL ESTE TĂRIA MEA ŞI 

TEMEIUL CÂNTĂRILOR MELE DE 
LAUDĂ: EL M-A SCĂPAT. 

 EL ESTE DUMNEZEUL MEU:  
PE EL ÎL VOI LĂUDA.  

EL ESTE DUMNEZEUL  
TATĂLUI MEU: PE EL ÎL 

VOI PREAMĂRI.  
 

EXODUL 15:2 

 

  

Smerenie, în fiecare zi! 
 C opiii sunt aduși la binecuvântare și ne slujesc, uneori, ca pilde. Așa se 

întâmplă și astăzi: Domnul Isus pune înaintea Bisericii Sale, la fel ca 
ucenicilor altădată, copilași. 
 Versetul de mai sus (Matei 18:4) prezintă o condiție esențială pentru cei care 
cred în Dumnezeu și vor să ajungă în Împărăția Sa, urmându-L și slujindu-L, încă 
de pe pământ; această condiție este SMERENIA. 
 Conform DEX-ului, smerenia înseamnă: ”Atitudine umilă, supusă, 
respectuoasă, comportare modestă, plină de bună-cuviință”. Cam așa se traduce 
cerința pusă de Domnul nouă, slujitorilor Săi. El vrea ca noi să fim supuși Lui din 
dragoste, vrea să-L ascultăm și să urmăm voia Sa, întotdeauna. 
 Smerenia e atitudinea pe care a avut-o Maria, când a stat la picioarele lui Isus 
și Îi slujea cu lacrimi. Smerenia e lepădare de sine. Dacă ai fost într-adevăr născut 
din nou, nu mai trăiești tu, ci Hristos trăiește în tine (Galateni 2:20). Astfel, nicio 
poruncă a Lui nu o faci din obligație, ci, pentru că știi că voia Lui e „bună, plăcută 
și desăvârșită” (Romani 12:2). Ești eliberat de dorința de a fi pe placul altora și de 
a fi acceptat de ei, fiindcă trăiești la standardele lui Dumnezeu.  
 Smerenia e o calitate rară în zilele noastre; de multe ori, e chiar privită ca o 
slăbiciune. Lumea în care trăim ne oferă toate mijloacele să ne lăudăm tuturor cu 
realizările noastre, cu titlurile pe care le deținem, case, mașini, haine bune, călătorii 
de lux și câte altele...        (continuare în pag. 3) 

 

„De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaş va fi cel mai mare                                      
în Împărăţia cerurilor.” (Matei 18:4) 
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Totuși, în toate aceste lucruri 
noi suntem mai mult decât biruitori, 

prin Acela care ne-a iubit. 
Romani 8:37 
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Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care                   
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare: 

  Membrii familiei: Astăzi cunoaștem și aducem înaintea Domnului în rugăciune familia 
Pîrjol. Cătălin şi Maria au întemeiat o familie în urmă cu 1 an şi 10 luni, iar din luna 
august a anului trecut, trăiesc bucuria de a fi părinţii unui băieţel, pe care l-au numit Elias.  
  Slujire în biserică:  Ȋmpreunӑ, Cătălin şi Maria caută să crească în cunoaşterea lui 
Dumnezeu, participând cu bucurie la părtășiile din biserică.  
  Ocupaţie: Cătălin este inginer la o fabrică de automotive, iar Maria este asistent social. 
Momentan, ea se ocupă îndeaproape de creşterea micuţului Elias, un băieţel jucăuş şi 
cuminte, primit ca o mare binecuvântare în mijlocul familiei lor. 
  Versetul familiei: 2 Petru 1:5-8 – „De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu 
credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, 
răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, 
iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi 
nici leneşi, nici neroditori în ceea ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus 
Hristos.” 
   O experienţă cu Domnul: Familia Pîrjol este mulţumitoare Domnului pentru toate 
experienţele de zi cu zi, trăite alături de El. Ei ne-au mărturisit: „Vedem Mâna Domnului în 

fiecare zi peste viaţa noastră, prin felul în care El alege să ne 
binecuvânteze, să ne ocrotească şi să ne însoţească, atunci 
când merităm şi atunci când nu merităm; vedem dragostea 
Lui necondiţionată, revărsată peste noi!” 
   Motive de rugăciune: Ne rugӑm pentru această familie 
întreaga săptămână viitoare, aducând înaintea Domnului 
specific, câteva dintre dorinţele lor: „Ne rugăm Domnului să 
ne ajute să creştem tot mai mult în dragoste faţă de El şi unii 
faţă de alţii. Vrem ca Domnul să ne ţină puternici pe calea 
mântuirii şi să ne dea puterea să ne ducem alergarea până la 
capăt. Ne rugăm Domnului pentru cei nemântuiţi din familiile 
noastre, pentru că ne dorim nespus ca toţi să-L cunoască şi să 
se întoarcă la Domnul!” 
 Dumnezeu să le asculte rugăciunile şi să-i facă o lumină 
în mijlocul celor dragi nemântuiţi! El sӑ reverse ȋn casa lor 
binecuvȃntӑri din belșug, armonie, pace și multă bucurie! 
           L. G. 

Duminică, 24 februarie - Aaron Stupar, Cătălin Necşa-Dămăcuş, Georgeta Anechitei 
  Liviu Petrovici, Maria Niculai  
Luni, 25 februarie -  Florina Pleter, Mirela Roşca, Tabita Bujancă  
Marți, 26 februarie - Carla Mihăilă, Horaţiu Zăgrean, Mathis Onaga  
Miercuri, 27 februarie - Denis Bereza, Elena Luchescu, Matei Cercelaru 
  Nicolae Croitoru, Roxana Priala, Vlad Dume  
Joi, 28 februarie - Andrei Hera, Antoniu Mark, Filip Bîrîiac 
  Florica Florea, Marian Ploscaru  
Vineri, 1 martie - Mile Novacovici, Denisa Sabău, Ioan Stan, Marius Curea 
  Matthias Cadia, Ştefan Cărpinean  
Sâmbătă, 2 martie - Cosmin Puşcaşu, Maria Hepea, Maria Popescu  
 

"Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună-cetăţeni cu 
sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu." (Efeseni 2:19) 

Familii unite în rugăciune 

Familia PÎRJOL 
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 Ce înseamnă numele copilului meu? 

▲ Miruna Sara 
Mărgelu 

(continuare din prima pagină) 
 
 Creștini autentici, însă, cei care știu că: „Lumea și pofta ei trece, dar cine face voia 
lui Dumnezeu, rămâne în veac” (1 Ioan 2:7), înțeleg că nu au nimic de dovedit celorlalți 
și că tot ceea ce au, datorează Domnului, e primit ca un dar, prin marea Lui bunătate și 
doar El merită să fie lăudat! 
 Un om mândru e departe de a fi pe placul lui 
Dumnezeu; El îi iubește pe cei smeriți și le dă har     
(1 Petru 5:5). Trăim o vreme grea, când valorile lui 
Dumnezeu și standardele Sale sunt călcate în 
picioare. Suntem chemați să fim sare pentru o lume 
fără gust, ale cărei principii sunt diametral opuse lui 
Dumnezeu. Nu e ușor, dar nici imposibil, pentru că 
Duhul Sfânt e în noi și ne dă putere! 
 Să fim smeriți și să luminăm întunericul tot mai 
gros al lumii!  A. P. 

Azi, sunt aduse în Casa Domnului pentru prima dată, două fetițe:         
Hadasa Rahela și Miruna Sara. Iată semnificația acestor nume:  

  
  

     Hadasa –  numele ebraic al împărătesei Estera din  
    Vechiul Testament, care are semnificațiile de: „mirt”, 

„bucurie” și „stea”. 
  

     Rahela – provine din ebraicul „Rachel” care    
        înseamnă:  „oaie, mieluşică”. În Biblie, Rahela a fost       

      soţia patriarhului Iacov şi mama lui Iosif şi Beniamin. 
 

 
 Miruna – derivă de la  
 grecescul „myron”, care  

       Înseamnă: „balsam, mirodenie”. 
 

 Sara – nume ebraic, cu semnificaţia de: „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 divine. 
 

 
Dumnezeu să le binecuvânteze toată viața pe aceste 

 fetițe, și să le ajute să înțeleagă, încă de mici copii, că cea mai frumoasă viață 
este cea trăită după voia Lui!  D. P. 

▲ Hadasa Rahela 
Drăgoi 


