
 

  

 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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 ... micuțul Albert-Andrei Marcu, care a venit, azi, pentru a primi binecu-
vântarea Domnului. Să-l purtăm și noi în rugăciune, împreună cu ai lui       
părinți, încredințați fiind că Domnul are pentru el și această familie cele mai 
bune planuri. 
 
 ... acceptarea Duhului Sfânt în viețile noastre. Fie ca Sărbătoarea      
Rusaliilor să ne readucă aminte de importanța majoră pe care o are Duhul 
Sfânt pentru noi și conștientizând acest lucru, să-L lăsăm să-Și facă lucrarea 
pe deplin în noi. 

 
 "Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul." (Galateni 5:25) 

SĂ NE RUGĂM pentru...  

Vă stau la dispoziţie pentru nevoi-
le 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 

MARŢI:            18-20 Rugăciune 

JOI:             18-20 Serviciu divin 
 

ATENȚIE 

Surse fotografii: www.google.com/images 
   www.pexels.com 

„Pocăiţi-vă”, le-a zis 

Petru, „şi fiecare din 

voi să fie botezat în 

Numele lui Isus    

Hristos, spre iertarea 

păcatelor voastre; apoi 

veţi primi darul   

Sfântului Duh.”  

 

Faptele apostolilor 2:38  

 

  

„Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe 
fiecare din ei. Şi toţi s-au  umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, 

după cum le dădea Duhul să vorbească.” (Faptele apostolilor 2:3-4) 

Rusaliile și semnificația lor 

 Î 
n mijlocul pustiei, la Sinai, poporul evreu se adună în jurul Legii lui Dum-
nezeu. Mari și mici, tineri și vârstnici, tremurând și bucurându-se în același 
timp, poporul Domnului primea revelația mozaică. Așa s-au născut Rusalii-

le. La multe secole distanță, Dumnezeu va folosi o asftel de ocazie pentru a trimite 
Duhul peste ucenicii Lui. Adunați în camera de sus, tineri și vârstnici; bărbați și 
femei; învățați și neînvățați, așteaptă făgăduința Tatălui. 
 După cum vom arăta, există o serie întreagă de detalii care leagă cele două  
momente. Mai mult, Cincizecimea dă un sens înalt Rusaliilor. Evenimentul a fost 
uimitor, mărturiile impresionante. Se cerea totuși o explicație, iar ochii mulțimii 
erau îndreptați spre cei doisprezece. Dintre ei, zvelt și temerar, țâșnește Petru. Inter-
pretarea lui este prima și cea mai corectă cu putință. Sprijinindu-se pe profeția lui 
Ioel, apostolul trasează cele trei paradigme ale Cincizecimii. 
 În primul rând, revărsarea Duhului are legătură cu vremurile din urmă. Așa 
spunea Ioel, așa relua Petru. Începând cu lucrarea mesianică a lui Hristos, omenirea 
intra în zilele din urmă, zile care se vor scurge până la a doua venire. Dar, în acest 
răstimp zbuciumat, noi nu suntem singuri. Duhul Sfânt ne-a fost dat pentru a fi cu 
noi și în noi. Apoi, revărsarea Duhului aduce o revelație specială. Vorbire în limbi, 
viziune și profeție, iată ce plenar se manifestă Duhul lui Dumnezeu! Este timpul 
unor revelații speciale și de o intensitate uimitoare. Peste veacuri se împlinește o 
dorință de-a lui Moise, ca tot poporul să fie alcătuit din profeți.  
             (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, 16 iunie 
Ani Scoruş 

Diana Neşiu 
Ioan Marcu 

Ioana Ungureanu  
 Luni, 17 iunie 
Elisei Mureşan 

Marius Alexandru 
Ramona Cirici 

Viorel Mureşan  
Marți, 18 iunie 

Alexandra Papană 
Cosmin Alăzăroae 
Oana Alăzăroae 
Simona Lakatos  
Miercuri, 19 iunie 
Paul Stefănescu 

Sarah David  
Joi, 20 iunie 

Abel Matache 
David Bogdan  
Vineri, 21 iunie 
Iasmin Jurca 

Livia Streianu  
Sâmbătă, 22 iunie 

Lavinia Rusu  
 

"Fă-mă să aud dis-de-
dimineaţă bunătatea 
Ta, căci mă încred în 
Tine. Arată-mi calea 

pe care trebuie să 
umblu, căci la Tine 
îmi înalţ sufletul." 

(Psalmii 143:8)  

Familii unite în rugăciune 

   Membrii familiei: Din marea familie a Domnului de la 
Poarta Cerului face parte şi familia Petrescu! Sub binecuvân-
tarea lui Dumnezeu, Florin și Miriam au intrat ȋn legământul 
căsătoriei hotărâţi să-L onoreze pe Domnul în mijlocul famili-
ei lor, din 30 martie 2019. Ei formează o familie tânără și  
frumoasă, dragă bisericii noastre şi Domnului! 

   Slujire în biserică: Florin şi Miriam sunt doi tineri care se 
pun la dispoziția Domnului și doresc sӑ Ȋl slujeascӑ cu dedica-
re și deplină credincioșie. Florin slujeşte în Departamentul de 
Tineret al bisericii, în lucrarea cu Liceenii şi în grupul de   
misiune ‘Armonia’. Miriam slujeşte în grupul de laudă şi   
închinare al bisericii şi la Școala Duminicală.  

    Ocupaţie: Familia Petrescu caută să-L onoreze pe Dumne-
zeu şi prin munca de zi cu zi. Florin este programator, iar   
Miriam este inginer.  

    Versetul familiei: Iosua 24:15b – „Cât despre mine, eu şi 
casa mea vom sluji Domnului”. 

     O experienţă cu Domnul: Miriam şi Florin sunt doi tineri 
iubitori de Dumnezeu, care caută să trăiască zi de zi în voia 
Lui. Ei ne-au mărturisit: “L-am văzut pe Domnul prezent în 
vieţile noastre, de la lucruri majore până la cele mai mărunte! 

Cea mai mare minune 
este aceea că Îl cu-
noaştem pe El şi avem 
Harul să Îi slujim!” 

Motive de rugăciune: 
Astăzi și ȋntreaga săptă-
mână viitoare, dorim să 
îi înconjurăm cu toată 
dragostea şi să ne rugăm 
pentru Miriam şi Florin, 
aducând ȋnaintea Dom-
nului câteva dintre    
dorinţele lor: „Ne dorim 
ca toate alegerile pe 
care le facem  să fie  
după voia Domnului şi 
El să fie prezent în casa 
noastră în orice vreme.” 

 Domnul să se îngri-
jească de toate nevoile 
lor aici pe pământ şi să 
le fie alӑturi la fiecare 
pas! El sӑ-i ajute sӑ 
rӑmȃnӑ o binecuvȃntare 
pentru cei din jur și  
pentru Bisericӑ!      

           L.G.; A.A. 

Familia PETRESCU 

 

  

Ce înseamnă numele copilului 

www.poartacerului.ro 

(continuare din prima pagină) 
    

 În fine, revărsarea Duhului de-
finește noul popor al lui Dumnezeu. 
Așa cum Legea de pe Sinai particu-
lariza poporul evreu între națiuni, 
umplerea cu Duhul de la Cincizeci-
me articula un nou popor. Acest  
popor este Biserica în definitiv. Nu 
este întâmplător că mulți teologi văd 
pogorârea Duhului ca și actul de 
naștere al Bisericii lui Hristos. 
 Așadar, o nouă epocă se      
deschide, o nouă arie de lucrare și o 
nouă comunitate de credincioși. Ar 
fi de dorit să facem parte din  
această Biserică a Rusaliilor. Este 
Biserica ce înaintează în puterea 
Duhului și care-și așteaptă Mirele 
ceresc. Porțile locuinței morților n-o 
înving, anticristul n-o seduce. Să fim 
acei oameni care, acceptând prima 
făgăduință – a Duhului – s-o aștep-
tăm pe a doua: întoarcerea lui    
Hristos.  www.coramdeo.ro  

Cel mai bun parenting îl găsești în Biblie 

 
Băiețelul, adus azi la   

binecuvântare, se      
numește Albert-Andrei.  

 
Numele ALBERT este 

de origine germană, 
derivând de la cuvântul 
Adalbert, care este com-
pus din „adal” - nobil 
și „beraht” - străluci-

tor, faimos. 
 

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; Mântu-
itorul i-a chemat pe amândoi să-L urmeze, 

spunându-le că-i va face “pescari de  
oameni”. 

 

Fii binecuvântat Albert-Andrei!  D. P. 

▲ Albert-Andrei  
Marcu 

1. Nu uita că tu ești responsabil pentru punerea în practică a principiilor în viețile 
copiilor tăi! Copiii tăi vor semăna cu tine, vor lua obiceiurile si comportamentul tău, 
nu vor face ce spui, ci ce faci. 

2. Nu uita să le povestești copiilor de minunile lui Dumnezeu! Când evreii au ieșit 
din Iordan, al cărui curs a fost oprit de Dumnezeu, Acesta le-a poruncit să facă o 
movilă din 12 pietre imense, pentru ca ai lor copii să întrebe ce-i cu ele, iar ei să le 
povestească de minunea întâmplată (Iosua 4:7). 

3. Nu uita să petreci timp de calitate cu copiii tăi! Copiii sunt o sugativă de emoții 
pozitive sau negative. Ei se hrănesc cu ele. Pot fi otrăviți sau binecuvântați de tine.  

4. Nu încuraja frații să se urască prin favoritismele făcute de tine doar unora! 
Nu face greșeala să faci din copiii tăi pe unii preferați, iar pe alții ignorați. Chiar 
dacă în inima ta vei avea simpatii, nu arăta asta, fii la fel de iubitor cu toți. 

5. Nu tolera greșelile fiilor tăi! Eli a mustrat doar verbal faptele de curvie și de 
furt pe care fiii lui le făceau în Casa Domnului, iar blestemul pus de Dumnezeu peste 
casa lui, a fost ca niciun om născut în această familie să nu moară de bătrânețe        
(1 Samuel 2:22-25;29;30).  

6. Nu uita să-ți binecuvântezi copiii! Binecuvân-
tarea este foarte importantă. Primii creștini   
obișnuiau să sufle peste copiii lor care plecau de 
acasă și să le zică: “Luați Duh Sfânt!”. Acestea au 
fost primele cuvinte spuse de Domnul Isus ucenici-
lor după înviere. Iar această binecuvântare dădea 
o protecție aparte copiilor. Nu uita să pui Numele 
și Duhul lui Dumnezeu peste copiii tăi și astfel, să-i 
binecuvântezi!   
     adaptare după Toni Berbece 
      - www.crestintotal.ro  


