
 

  

 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 Levi Ursan, care va primi azi, în biserica noastră, binecuvânta-
rea Domnului, prin rugăciune. Domnul să reverse asupra lui har, pace, dragoste și 
tot ceea ce știe El că are nevoie și să fie alături de familia lui, pentru a-l putea crește 
pentru Cer. 
 
 ... cei care au pierdut recent pe cineva drag. Tatăl să le fie refugiul, la picioa-
rele Lui să-și aducă toată suferința și fie ca El să-i ajute să-I accepte planul, chiar 
dacă aici, pe pământ, e de neînțeles uneori; acolo, în Cer, vom înțelege totul pe de-
plin. 
 

"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! "  

(Plângerile lui Ieremia 3:22-23) 

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 pro-
puneri, 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 

Binecuvântarea Domnului îmbo-

găţeşte şi El nu lasă să fie urma-

tă de niciun necaz.  

 

Proverbele 10:22  

 

  

„Dacă sunteți oameni de treabă, luați grâu ca să vă hrăniți familiile!” 

 (Geneza 42:19 ) 

Familia, o poartă 

A firmația “Prin familie se clădește sau se distruge omenirea” 
trebuie să ne dea de gândit. Copiii vor ajunge ceea ce se for-

mează în sânul familiei din care fac parte. Dacă influența familiei va fi rea, 
nimeni nu poate aștepta ca din copiii aceștia să se formeze oameni pe care să 
se sprijine viitorul. 

Familia este locul unde copilul aude, și ceea ce aude, nu va uita toată 
viața. Cuvintele dulci vor produce înclinații care nu vor pieri niciodată. 

Familia este locul unde prima dată copilul vede, iar ceea ce vede,  
pătrunde în sufletul lui. Imaginile ce se vor întipări în copilărie în mintea lui, 
vor fi vii pentru toată viața. Ferice de familia în care se poate vedea armonia 
desăvârșită, înțelegerea și evlavia! Copiii văd viața părinților în legătură cu 
oamenii și văd și pe aceea în legătură cu Dumnezeu. 

Fiți familii care aduc un beneficiu în lume! Nu uitați că o familie cu 
influențe rele este o poartă a dezastrului în lume! Iată motive mari, ca fiecare 
familie să fie hrănită cu “grâul”, care este Domnul Isus și Cuvântul Său! Să 
facem din această lucrare, o sfântă îndeletnicire pentru folosul familiilor 
noastre! Astfel, familia va deveni o poartă spre lucrări bune. 

 www.misiune.ro 

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, 14 iulie - Marco Alăzaroae, Marius Sandu, Ruth Horobăţ  
Luni, 15 iulie - Caius Asofronie, David Prichici, Lenuţa Buzatu, Lăcrămioara Grigoraş 
   Beniamin Lupşa, Sidonia Dobra, Snejana Hende  
Marți, 16 iulie - Dorin Grigoraş, Ionela Privistirescu, Simion Stupar 
  Viorel Matei, Voichiţa Codrea  
Miercuri, 17 iulie - Andrei Pap, Bianca Sălăjan, Bianca Constantineasa 
  Emilia Gruie, Melissa Silaghi  
Joi, 18 iulie - Daniela Păduraru  
Vineri, 19 iulie - Daniela Strungaru, Ana Maria Cârciu-Grecu, Isac Macula  
Sâmbătă, 20 iulie - Adelina Stoica, Adela Brehuescu  

 
„Domnul este tăria poporului Său, El este Stânca izbăvitoare a unsului Său. Mântuieşte, Doamne, 
poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta! Fii păstorul şi sprijinitorul lor în veci!” (Ps. 28:8-9) 

Familii unite în rugăciune 

   Membrii familiei: Din marea familie a Domnului de la Poarta Cerului face parte şi 
familia Oneț! Sub binecuvântarea lui Dumnezeu, Dani și Maria formează o familie 
frumoasă din septembrie 2015. Dumnezeu Și-a revărsat bunătatea și le-a întregit fami-
lia, binecuvântându-i cu doi baieți: David (2 ani și jumătate) și Alex (11 luni). Suntem 
mulțumitori Domnului pentru ei și, totodată, bucuroși să fim parte din aceeași biserică și 
să slujim împreună Domnului!  
   Slujire în biserică: Familia Oneț s-a pus la dispoziția Domnului, slujind cu bucurie și 
multă credincioșie. Dani slujeşte în Departamentul IT&Media al bisericii, precum și în 
cor, iar Maria participă cu bucurie la întâlnirile bisericii.  

    Ocupaţie: Daniel este inginer IT, iar Maria este medic rezident.  

    Versetul familiei: 1 Împărați 8:57-58 - „Domnul, Dumnezeul nostru, să fie cu noi 
cum a fost cu părinţii noştri; să nu ne părăsească şi să nu ne lase, ci să ne plece inimile 
spre El, ca să umblăm în toate căile Lui şi să păzim poruncile Lui, legile Lui şi rânduie-
lile Lui, pe care le-a poruncit părinţilor noştri!”  

     O experienţă cu Domnul: Fiecare zi este o binecuvântare de la Dumnezeu. Domnul 
Își înnoiește bunătățile Lui în fiecare dimineață și până acum i-a păzit în mod minunat.  

Le-a ascultat rugăciunile și Și-a revărsat bunăta-
tea și binecuvântările Lui peste ei în mod       
generos.  

    Motive de rugăciune: Astăzi și întreaga săptă-
mână viitoare dorim să ne rugăm pentru familia 
Oneț, aducând înaintea Domnului câteva dintre 
dorinţele lor: “Să fim statornici în locul în care 
Domnul ne-a așezat; să ducem la bun sfârşit tot 
ceea ce ni s-a încredinţat, cu dedicare şi perseve-
renţă; călăuzire de la Domnul în deciziile de zi 
cu zi; sănătate şi protecţie peste căminul nos-
tru.” Totodată, ei își doresc o casă. 
 

 Domnul să se îngrijească de toate nevoile 
lor aici pe pământ şi să le fie alături la fiecare 
pas! El să-i ajute să rămână o binecuvântare   
pentru cei din jur și pentru Biserică!  A.A. 

Familia ONEȚ 

 

  

www.poartacerului.ro 

 

Principii de familie din Psalmul 127 

Ce înseamnă numele copilului meu? 

 
Băiețelul adus azi la binecuvântare, se numește Levi. 

Acest nume este de origine ebraică şi înseamnă “alipire, 
ataşare, alăturare” (de la ebraicul “yillaweh”). În Biblie, 
numele Levi a fost purtat de cel de-al treilea fiu al lui Ia-

cov şi al Leei; de asemenea, în Noul Testament, îl întâlnim 
şi pe vameşul Matei, care se mai numea şi Levi, şi care a 

fost unul din cei 12 ucenici ai Mântuitorului. 
 

Dumnezeu să te binecuvânteze, Levi, și să te ajute să stai 
alipit de El toată viața ta!  D.P. 

◄ Levi Ursan 

1. Zidirea (formarea, consolidarea) familiei depinde de felul în care 
membrii ei Îl implică pe Dumnezeu în relaţiile lor (v. 1). 
 
2. Ocrotirea unei cetăţi depinde de felul în care păzitorii ei Îl implică pe 
Dumnezeu în procesul vegherii lor (v. 1). 
 
3. Câştigarea pâinii este rodul binecuvântării lui Dumnezeu în proce-
sul obţinerii ei şi nu rodul trudei zilnice fără Dumnezeu (v. 2-3). 
 
4. Copiii nu sunt rezultatul iubirii conjugale, ci sunt un dar din partea 
Domnului şi reprezintă o moştenire de la El (v. 3). 
 
5. Părinţii sunt responsabili de traiectoria copiilor lor în viaţă, pre-
cum săgeţile ajung unde îşi propune arcaşul (v. 5). 
 
6. Nu Dumnezeu, ci 
părinţii sunt responsa-
bili de umplerea tolbei lor 
cu „săgeţi” (v. 5). 
 
7. Copiii sunt rânduiţi 
de Dumnezeu să fie o 
binecuvântare, în primul 
rând, pentru părinţii lor 
(v.5).  
  www.alfaomega.tv 


