
 

  

 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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 ... micuții Eden Lupașcu, Eunice Ardelean, Nadia Priala-Beuca și Luca-Alexandru 
Mark , care sunt aduși în această dimineață în biserica noastră, pentru a primi cel mai 
prețios cadou, binecuvântarea Celui Preaînalt. Să-i purtăm și noi în rugăciune atât pe ei, 
cât și pe părinții lor, astfel încât să fie mereu sub protecția Lui. 

 ... statul Israel. Fie ca Domnul să-Și reverse harul Său peste acest popor ales, îndeosebi 
în aceste zile, când împlinește 71 ani de la înființare.  

 „Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului! Cei ce Te iubesc să se bucure de odihnă.”  
(Psalmii 122:6) 

 

SĂ NE RUGĂM pentru...  

 
 
 Sâmbătă, 18 

mai, are loc întâlnirea 
familiilor bisericii. Sunteți așteptați 
cu drag! 

 

 Duminică, 19 mai, în cadrul serviciu-
lui divin de dimineață va avea loc un    
botez nou-testamental. Haideți să 
fim prezenți la bucuria celor care 
mărturisesc credința în Domnul Isus 
și intră în legământ cu El! 

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 

Ildikó Trică 

Andrada Popa 

Lili Gherasim  

Alina Avram 

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.google.com/images 
   www.pexels.com 

Anunțuri 

 

  

„Dumnezeu a auzit glasul copilului, şi Îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe 
Agar şi i-a zis: „Ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilu-

lui în locul unde este.” (Geneza 21:17)  

Binecuvântare în pustie 

 C 
u bagajul în spate și cu copilul de mână, pornește spre pustiu... Oare ce a fost în 
inima lui Agar în acele momente, alungată și părăsită, cu Ismael alături, un  
copil care avea nevoie de îngrijire și speranță? Agar avea în față perspectiva 

pustiei. Știa că resursele ei erau foarte limitate și că vor avea nevoie de o minune ca să    
supraviețuiască. Dar ce minune?! Cred că Agar se simțea prea disprețuită pentru a avea parte 
de minuni. Pe vremea aceea, numele și apartenența la o familie îți asigurau identitatea și 
statutul, îți deschideau ușile, iar ea tocmai fusese alungată din casa unde slujise ca roabă.   
Cu durere în suflet, se uită în jur și nu mai înțelege nimic. Tot ce vede e pustiul și simte  
fiorul morții, în abisul acela de nisip și pulbere. Își lasă copilul deoparte și crede că acela îi 
va fi sfârșitul...  
 Am descris toate acestea, pentru că vreau să ai clară în fața ochilor povestea lui Agar, 
disperarea și agonia ei și să-ți aduci aminte de câte ori nu te-ai găsit și tu în postura aceasta. 
În pustiul unei lumi ostile, înconjurat de lucruri efemere, în timp ce problema din tine 
„strigă” parcă; durerea profundă te apasă și nu mai vezi, nu mai speri la nicio rezolvare, la 
nicio schimbare. Te duci deoparte și te gândești că asta e, încerci să te resemnezi și să îți 
îneci cumva durerea agonizantă, iar lacrimile încep să curgă șiroaie pe obraz...  
 Amintește-ți de momentul când simțeai că lumea ta s-a prăbușit: un examen de admite-
re picat la facultatea mult dorită; o logodnă ruptă din senin; o boală necruțătoare care ți-a 
invadat trupul; un loc de muncă ideal, care se întrerupe brusc de restructurări; pierderea unei 
persoane dragi și câte altele. Nimeni nu e scutit de suferință.   
 Totuși, povestea nu se încheie aici. Dacă ai citit cu atenție, până acum am omis     
Esențialul tuturor poveștilor: DUMNEZEU. Asta pentru că, de multe ori în suferință, tindem 
să nu-L vedem pe Dumnezeu și să credem că suntem singuri. Perspectiva de mai sus e ade-
vărul pur pentru cei care-L resping din viața lor, dar nu și pentru noi! Dragul meu, tu nu ești 
oricine! Tu ești copilul lui Dumnezeu!! Iar când Dumnezeu e implicat în viața oamenilor, 
povestea nu se sfârșește niciodată în pustie!   (continuare în pag. 3) 

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: 

Duminică, 12 mai 
Alina Gabor 

Camelia Tihai 
Cristian Ban 

Niculina Alexandru 
Ştefan Bardac  
 Luni, 13 mai 

Iasmina Ştreangă 
Ilona Negoescu 
Şeera Pantea  
Marți, 14 mai 
Filip Horobăţ  

Miercuri, 15 mai 
Alina Nebunu-Rîndaşu 

Constantin Calotă 
Cristian Filip 

Daniel Petrovici 
Ionel Ungur 
Mihai Hasna  
Joi, 16 mai 

Cristina Spătar 
Florica Codrea 
Lavinia Pavel 

Luchian Enescu 
Oana Sabou  

Vineri, 17 mai 
Adelina Dejeu 

Alin Chiţac 
Ana Scopeţ 

Antoniu Izai 
Denis Aramă 

Elena Smeureanu 
Lucas Martinconi 
Sâmbătă, 18 mai 

Cristian Neşiu 
Naomi Anton 

Ramin Aghajani 
 

 "Şi viaţa veşnică este 
aceasta: să Te cunoască 

pe Tine, singurul  
Dumnezeu adevărat, şi pe 
Isus Hristos, pe care L-ai 

trimis Tu."  
(Ioan 17:3) 

Familii unite în rugăciune 

   Membrii familiei: Din marea familie a Domnului de 
la Poarta Cerului face parte şi familia Fărcuţ! Sub bine-
cuvântarea lui Dumnezeu, Flavius și Ramona au intrat 
în legămȃntul căsătoriei, hotărâţi să-L onoreze pe   
Domnul în mijlocul familiei lor, din 9 februarie 2019.  

   Slujire în biserică: Flavius și Ramona vin cu bucurie 
ȋn Casa Domnului, se bucurӑ de părtășiile de aici și cau-
tă să-L cunoască pe Dumnezeu tot mai mult. Stând la 
dispoziţia lui Dumnezeu, Flavius slujeşte în cor, urmând 
ca şi Ramona să se implice în slujire.  
   Versetul familiei: Iosua 24:15b – „Cât despre mine, 
eu şi casa mea vom sluji Domnului!” 
   Motive de rugăciune: Astăzi nu vrem doar să îi    
cunoaştem, ci ne dorim să îi înconjurăm cu toată dragos-
tea şi să ne rugăm pentru Ramona şi Flavius, aducând 
specific înaintea Domnului câteva dintre dorinţele lor: 
“Dorim ca Domnul să ne dea înţelepciune în toate lu-
crurile, în toate alegerile pe care le facem; ne dorim 
tare mult ca Dumnezeu să ne dăruiască copii şi nu în 
ultimul rând, ne rugăm pentru puterea de a sluji     
Domnului, bisericii şi celor din jur în dragoste, cu o 

inimă întreagă, 
dedicată Lui pe 
deplin, toată 
viaţa!” 
 Dumnezeu 
să le asculte  
rugăciunile, să le 
călăuzească 
paşii şi sӑ rever-
se în casa lor 
binecuvȃntӑri 
din belșug,    
armonie, pace și 
multă bucurie!  

        

       L.G.; A.A. 

Familia FĂRCUȚ 

 

  

Ce înseamnă numele copilului meu? 

www.poartacerului.ro 

(continuare din prima pagină) 
  
 Nici pentru Agar lucrurile nu au avut un sfârșit dezastruos: „Dumnezeu a auzit glasul 
copilului, şi Îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar şi i-a zis: „Ce ai tu, Agar? Nu te 
teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este.” (Geneza 21:17). Același 
Dumnezeu care a auzit suferința lui Agar și glasul lui Ismael, este Tatăl tău! Nu te rușina să 
mergi înaintea Lui în rugăciune și să Îi spui falimentele, durerile, necazurile – El mereu te 
ascultă și intervine. Fii sigur de asta! 
 Chiar dacă mulți ar considera că Agar și Ismael ajunseseră într-o situație fără cale de 
scăpare, Dumnezeu a făcut pentru ei două minuni: în primul rând, o minune la nivel spiritual – 
i-a deschis ochii lui Agar să înțeleagă ce planuri mari are El pentru Ismael (vs. 18: „Scoală-te, 
ia copilul şi ţine-l de mână, căci voi face din el un neam mare”) și a doua minune este la nivel 
material – a creat un izvor în pustiu pentru a le salva viața (vs. 19: „Şi Dumnezeu i-a deschis 
ochii şi ea a văzut un izvor de apă; s-a dus de a umplut burduful cu apă şi a dat copilului să 
bea”). 
 Mă rog ca în aceste vremuri tulburi și tot mai tumultoase, Dumnezeu să ne deschidă 
tuturor ochii spirituali, pentru a înțelege perspectiva Lui în toate și să lucreze cu minuni, ca să 
înțelegem ce mare e Dumnezeu și ce mult luptă El pentru copiii Săi!  A. P.  

Copilașii aduși azi pentru prima dată în biserică pentru a fi purtați în rugăciune de binecu-
vântare, se numesc Eden, Eunice, Nadia și Luca Alexandru. Iată semnificația acestor nume: 

 
Eden – nume de origine ebraică, cu semnificația de „încântare”, „loc al 
încântării”. În Biblie, acesta a fost numele grădinii, 

în care Dumnezeu i-a creat și i-a așezat pe primii 
oameni, Adam și Eva. 

 

Eunice – provine din greacă și semnifică „victorie/ 
biruință bună” (din grecescul „Eunike”: „eu” - 

bun și „nike” - victorie); „biruință  
evlavioasă”; „binecuvântat cu biruință”.  

În Biblie, cea care a purtat acest nume, a fost  
mama lui Timotei.  

 

Nadia – provine de la cuvântul slav 
„Nadesda”, care înseamnă „nădejde,  

speranță”.  
 

Luca – de origine greacă, derivă de la  
numele grecesc “Loukas” = “om din Lu-
cania”, Lucania fiind o regiune din sudul 
Italiei despre care se crede că a fost denu-
mită după un cuvânt ce avea semnificaţia 
de “luminos, strălucitor”. În Biblie, cel 
care a purtat acest nume este evanghelis-
tul care a scris a treia Evanghelie din Noul 

Testament şi cartea Faptele Apostolilor. 
 
 

Alexandru - provine de la numele grecesc Aleksandros, cu semnificaţia de “protector/
apărător al oamenilor sau al bărbaţilor” (“alexo” - a apăra şi “andros” - bărbat, om). 

 
Dumnezeu să vă binecuvânteze, Eden, Eunice, Nadia și Luca Alexandru!  D. P.  

▲ Eden  
Lupașcu 

▲ Eunice  
Ardelean 

▲ Nadia  
Priala-Beuca ▲ Luca Alexandru 

Mark 


