
 

  

 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 Asher-Nicolas Pașcalău, care este adus în Casa Domnului, azi, 
pentru a primi binecuvântarea Tatălui Ceresc. El să-l păzească de orice rău, să-i 
dea tot ceea ce are nevoie în viață și să-i îndrume părinții pentru a-L crește pentru 
Împărăția Lui. 
 
 ... o mai bună înțelegere și apreciere a vieții noastre. Fie ca Dumnezeu să ne 
ajute să înțelegem lucrurile care contează cu adevărat în această viață, și anume, cele 
care ne pregătesc pentru Cer; să apreciem și să valorificăm fiecare clipă, deoarece 
este prețioasă. 
 
 
"Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi 
la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei 

ce-L iubesc.”" (1 Corinteni 2:9) 

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 

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 

Nu te lăsa biruit de rău,  

ci biruieşte răul  

prin bine. 

 

Romani 12:21  

 

  

"Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele."De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi 
care este voia Domnului." (Efeseni 5:16-17) 

Dacă am ști ce înseamnă viața... 

 D 
acă am ști ce înseamnă viața, poate, totuși ne-am pregăti pentru 
veșnicie. Poate nu ne-am mai permite să pierdem timpul. „Timpul 
înseamnă bani.” - spun unii, dar mi se pare ceva lipsit de 

inteligență să te folosești de timp doar pentru viața de aici. Felul cum ți-ai 
petrecut timpul și cum l-ai investit, va conta Acolo, nicidecum aici. 
. Dacă am ști ce înseamnă viața, poate L-am arăta pe Hristos mai mult, ne-ar 
durea că oamenii mor singuri și triști, fără Hristos. Poate am fi mai atenți la 
purtarea noastră. Poate n-am mai regreta trecerea timpului și dorințele 
neîmplinite, și-am începe să trăim cu dorul după veșnicie, cu gândul că suntem 
tot mai aproape de cer cu fiecare zi care trece. 
 Dacă am ști ce înseamnă viața, poate am renunța la noi și la visele noastre, 
care uneori sunt atât de absurde și nefolositoare, și-am trăi și pentru alții. Am fi 
o mână pentru cel căzut, un picior pentru cel obosit, un ochi pentru cel orb, un 
mijlocitor pentru cel căruia credința i-a slăbit. N-am mai investi în nisipul 
mișcător al lumii, ci în modelarea caracterului nostru, în viața de rugăciune și 
într-o inimă de om.  
 Dacă am ști ce înseamnă viața, poate am zâmbi mai mult, am râde, poate 
am mai și plânge alături de cei ce plâng, am învăța să spunem un „Mulțumesc”, 
„Te iubesc” și un „Iartă-mă”… 
             (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, 30 iunie - Adina Dejeu, Alisa Băla, Celine Sîrbu, Mădălina Ţifrea  
Luni, 1 iulie -  Iemima Mureşan, Lenuţa Gherasim, Petrina Vermeşan  
Marți, 2 iulie -  Camelia Muntean, David Hepea, Ionuţ Pop 
   Lazăr Roiban, Rodica Costea 
Miercuri, 3 iulie - Daria Stănilă, Iosif Dan, Loredana Puşcaşu, Patric Ceaca  
Joi, 4 iulie - Andrada Popa  
Vineri, 5 iulie - Amina Scoruş, Vlad Aramă  
Sâmbătă, 6 iulie - Corina Popovici, Maria Câmpan, Marius Popescu,  
    Simona Pielmuşi, Andrei Silion  
 

"Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru 
Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui şi să lucreze 

în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin." (Evrei 13:20-21) 

Familii unite în rugăciune 

   Membrii familiei: Astăzi cunoaștem și aducem înaintea Domnului în rugăciune familia 
Pașcalău! Emanuel şi Simona formeazӑ o familie din 14 martie 2015 și sunt mulţumitori 
Domnului că i-a binecuvântat cu doi băieți: Matthias și Asher.  
   Slujire în biserică: Simona și Emanuel caută să crească în cunoaşterea lui Dumnezeu, 
participând cu bucurie la părtășiile din biserică. Simona a slujit mulţi ani în corul 
bisericii, iar acum, amândoi sunt nespus de binecuvântaţi, prin slujirea celorlalte 
mădulare din Trupul lui Hristos.  

    Ocupaţie: Simona este studentă  în  anul 5 la Facultatea de Farmacie şi totodată, a 
lucrat ca asistent de farmacie. Emanuel a terminat facultatea, secţia contabilitate şi se 
ocupă  îndeaproape de creşterea celor mici, astfel ca Simona să îşi poatӑ continua studiile.  

    Versetul familiei: Plângerile lui Ieremia 3:22-23 – „Bunătăţile Domnului nu s-au 
sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia 
Ta este atât de mare!”  

     O experienţă cu Domnul: Familia Pașcalău este mulţumitoare Domnului pentru toate 
experienţele de zi cu zi, trăite alături de El. Ei ne-au mărturisit: „Zilnic vedem Mâna Lui 
în toate. Am rămas uimită cât de mult m-a binecuvântat Dumnezeu în timpul facultății. 
De multe ori, nu reuşeam să parcurg toată materia şi la examene, primeam exact ceea ce 
stăpâneam  mai bine. Îi mulţumim Domnului nespus, că ne dă mai mult decât merităm!” 

    Motive de rugăciune: Ne rugăm pentru această familie astăzi și întreaga săptămână 
viitoare și aducem înaintea Lui, motivele lor 
specifice de rugăciune: „Ne dorim ca Domnul să 
fie Medicul Suprem pentru Asher şi să ne 
călăuzească în tot ceea ce va trebui să facem, 
astfel încât să alegem tot ceea ce este mai bine 
pentru el. Ne rugăm Domnului să ne 
binecuvânteze pe toţi cu sănătate și să ne dea 
putere și înțelepciune, ca să îi creștem pe cei mici 
în voia Lui. În scurt timp vom începe lucrările la 
casă şi ne dorim ca Domnul să ne dea putere, 
propăşire, biruință şi binecuvântarea Lui.” 

 Dumnezeu sӑ-l binecuvânteze pe micuţul 
Asher şi să reverse ȋn casa lor binecuvântări din 
belșug, armonie, pace și multă bucurie!    
       L.G.; A.A. 

Familia PAȘCALĂU 
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Copiii sunt o binecuvântare de la Domnul 

Ce înseamnă numele copilului meu? 
(continuare din prima pagină) 
  
 Dacă am ști ce înseamnă viața, 
poate am trăi mai simplu și mai frumos. 
Am admira și-am privi oamenii în 
profunzimea lor și nu i-am mai încadra 
în „frumoși” și „urâți” – i-am iubi. 
Poate n-am mai arunca cuvinte cu mai 
multe înțelesuri, poate n-am mai răni și 
poate nu ne-am mai permite un adevar 
spus pe jumătate. Am înțelege că 
buzele noastre dezlipesc cuvintele din 
noi, cuvinte care curăță, repară și 
construiesc, sau murdăresc și rănesc. 
Nu i-am mai judeca pe alții, ci ne-am 
cerceta puternic pe noi înșine, ne-am 
ghida mereu și mereu după Scriptură. 
 Dacă am ști ce înseamnă viața, 
poate am înțelege că suntem aici pentru 
a pansa răni, a mângâia inimi, a ierta, a 
iubi și a binecuvânta. Am ști că cel mai 
important lucru este să fii cunoscut de 
singurul Dumnezeu Adevărat, nu de o 
mulțime de oameni. Ei uită, se schimbă 
– dar Dumnezeu, niciodată! 
 Dacă am ști ce înseamnă viața,   
ne-am ruga mai mult, iar viața noastră 
ar fi o închinare continuă. Toate 
lucrurile le-am face ca pentru Domnul. 
De câte ori suntem superficiali și 
grăbiți!? De câte ori acțiunile noastre 
sunt pentru ochii celor din jurul 
nostru!? 
 Dacă încă nu știm ce înseamnă cu 
adevărat viața, astăzi încă e timp să 
învățăm de la El.  Daria Alexandru   

Copilașul adus astăzi la binecuvântare se numește: 

Asher-Nicholas Pașcalău 
Iată semnificația numelui său:  

 

ASHER înseamnă 
"fericit, binecuvântat" 
în ebraică. În Vechiul 
Testament, Asher este 

un fiu de-al patriarhului 
Iacov. 

 
Numele 

NICHOLAS 
provine de la Nikolaos, 

nume grecesc 
însemnând "victoria 
poporului", realizat 

prin alăturarea elementelor grecești "nike 
(victorie)" și "laos (popor)". În Biblie, 
numele Nicolae este menționat în Noul 
Testament, Nicolae fiind un prozelit din 

Antiohia, ales de apostoli, pentru a fi unul 
din cei șapte diaconi ai bisericii primare. 

 
Dumnezeu să te binecuvânteze mereu,        

Asher-Nicholas, și să te protejeze cu brațul Său 

ocrotitor!  A. P. 

 C ând un bijutier primește pentru șlefuire un diamant care valorează 
două milioane de dolari, el nu numai că îi asigură o bună pază, dar îi 

sacrifică timp, ca să-l șlefuiască bine. Vă dați seama cu câtă grijă lucrează 
bijutierul la un așa diamant? În mana lui, e o mare avere. El trebuie să fie 
atent, ca nu cumva să-l strice. Și chiar dacă, pe scara durității, diamantul e 
cel mai tare, totuși, el prelucrează, nu se sperie de duritatea lui.  
 Copiii noștri sunt mult mai scumpi ca diamantul, însă, noi nu avem timp și 
nu avem răbdare, să îi prelucrăm. Dumnezeu ne-a încredințat valori eterne, ca 
să le șlefuim, să le creăm fațete care să strălucească, să reflecte razele 
Soarelui de sus. Și ce neglijenți suntem, ce puțin ne îndeplinim această slujbă! 
 A fi tată sau mamă nu înseamnă numai a-i da mâncare și îmbrăcăminte 
copilului. Avem o răspundere mult mai mare; avem răspundere pentru 
iluminarea minții lor. Copiii nu știu ce este bine și ce este rău, ei trebuie 
învățați; trebuie deprinși să discearnă ce e folositor și ce e nefolositor. 
 Pentru iluminarea minții, e absolut necesar să folosim Biblia. Ea ne ajută 
să discernem ce e bine și ce e rău. În Psalmul 19:8, citim: "Poruncile Domnului 
sunt curate și luminează ochii." Nu există un ghid mai bun în privința aceasta!  
     adaptare după Petru Popovici - www.speranta40.blogspot.com  


