
 

  

 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: Ayan Melen, Matei Tudose și Mihai 
Gherasim, care sunt aduși în dimineața aceasta la 
binecuvântare. Domnul să-Și reverse asupra lor Harul, 
să-i ocrotească pe tot parcusul vieții lor și să le fie 
Sfătuitor părinților în creșterea acestor comori. 
 
 ... toți părinții din biserica noastră și toți pe care 
îi cunoaștem. Fie ca Tatăl să binecuvânteze toți 
părinții, să le dea putere, sănătate, să le răsplătescă 
efortul și să-i conducă pe calea spre El, împreună cu 
toți cei dragi lor. 
 

„Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-Ţi urechea la 
cererile mele! Ascultă-mă în credincioşia  

şi dreptatea Ta!” (Psalmii 143:1) 

Să ne RUGĂM pentru...   
 
 

Sâmbătă,  
28 septembrie 2019, 
de la  ora 17, va avea 
loc prima întâlnire a 

familiilor bisericii, din                
noul sezon!  

Sunt așteptate toate 
familiile bisericii Poarta 

Cerului, pentru a-L 
cunoaște mai mult pe 

Domnul, pentru a putea 
avea părtășie și a sluji 

împreună! 

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 

Anunțuri 

Domnul să facă să lumineze Faţa 
Lui peste tine şi să Se îndure de tine! 

 
Numeri 6:25 

 

  

"Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este                               
o răsplată dată de El. " (Psalmii 127:3) 

O altă moștenire 

P ort deja, de ceva vreme, discuţii cu o prietenă care, suferind de o 
boală incurabilă, îşi face griji pentru copiii ei, dintre care doi sunt 

minori. Gândurile şi îngrijorările ei sunt gânduri şi îngrijorări pe care toţi le-am 
avea în situaţia ei. Ce vor face copiii când ea nu va mai fi? Cum se vor descurca 
din punct de vedere financiar? Vor fi bine? Vor sta lângă Domnul? Câte 
frământări! Şi la fiecare caut să găsesc cuvintele potrivite, acele cuvinte care 
poartă în ele compasiune, încurajare şi speranţă.  

Văzând grija ei vizavi de moştenirea materială pe care o lasă copiilor,  
m-am dus cu gândul şi la alte lucruri pe care aceştia le pot moşteni. La un alt fel 
de moştenire. Mă uit la ea şi deşi, aşa cum spune ea, a făcut multe alegeri greşite 
în viaţă, găsesc că are ceva de mare preţ, ceva ce eu am văzut la ea şi sunt sigură 
că şi alţii au văzut: este o mamă adevărată. Îşi iubeşte enorm copiii, se sacrifică 
pentru ei şi face eforturi să-i îngrijească, în ciuda slăbiciunii şi a bolii care-i 
afectează echilibrul şi o vlăguieşte.  

Nu caut să spiritualizez totul, respectiv această situaţie sau gândurile 
mele. Ci vreau doar să mă gândesc într-un mod realist la familiile noastre, la 
părinţii şi la copiii noştri, precum şi la moştenire, în toate aspectele ei. Se poate 
vorbi mult despre moştenirea spirituală pe care părinţii o pot lăsa copiilor lor, 
despre numele bun ce rămâne în urmă şi chiar despre moştenirea materială.  

                (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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Duminică, 22 septembrie - Alexandru Guler, Bogdan Benga, Cornel Gruie,  
 Eric Morariu, Rebeca Babă, Sem Aramă  
Luni, 23 septembrie -  Flavius Cioagă, Samuel Ursu  
Marți, 24 septembrie -  Adrian Mihăilă, Beniamin Petran, Daniel Roşu 
 Daniela  Popa, Lucia Eremie, Simona Moldovan, Timeea Duma  
Miercuri, 25 septembrie - Elida Negruţ 
Joi, 26 septembrie - Claudia Silaghi, Emilia Stupar, Ruben Andruş, Simon Drăgoi  
Vineri, 27 septembrie -  Alexia Meici, Beatrice Hepeş, Cristian Florea, Silvia Petran 
Sâmbătă, 28 septembrie - Andreea Cărpineanu, Damaris Ursache, Dan Bruda 
 Daniel Stupar, Ilie Rostoş, Otilia Farcaş, Andreea Hepeş, Ştefania Jicman  
 

„O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine şi pe care o arăţi 
celor ce se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor!” (Psalmii 31:19) 

Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care                   
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Familii unite în rugăciune 

 Membrii familiei: Din marea familie a Domnului de la Poarta Cerului face parte şi 
Marinela Ştefănescu, împreună cu soţul, Dan, şi cei doi băieţi ai lor. În cei peste 18 ani de 
căsnicie, Dumnezeu Și-a revărsat binecuvântările peste ei cu credincioşie, înnoindu-şi 
bunătăţile în fiecare dimineaţă! Dumnezeu le-a binecuvântat casa cu doi băieţi: David (16 
ani) şi Paul (15 ani). Suntem mulţumitori şi noi Domnului pentru Marinela şi casa ei şi,    
totodată, bucuroşi să fim parte din aceeaşi biserică şi să-I slujim împreună Domnului! 
 Slujire în biserică: Marinela slujeşte cu bucurie în Departamentul de Ordine şi este 
implicată în lucrarea cu femeile, iar copiii sunt implicaţi în Departamentul Media. 
 Ocupaţie: Marinela este profesoară de religie la Liceul Logos, la clasele 0 - VIII. 
 Versetul familiei: Isaia 41:10 „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijo-
rare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu 
dreapta Mea biruitoare.” 
 Experienţe cu Domnul: „Multe lucrări minunate a făcut Domnul în vieţile noastre, 
dar în mod special, când soţul meu a trebuit să renunţe la un loc de muncă, de unde credea 
că va iesi la pensie, şi pentru care s-a pregătit câţiva ani. Atunci când perspectivele păreau 
sumbre şi noi cu ochii noştri omeneşti nu ştiam cum o vom scoate la capăt, când soţul se 
îngrijora pentru modul în care va trebui să asigure traiul familiei şi tot ceea ce se întrevedea 
era disperare, Dumnezeu ne-a deschis o uşă de binecuvântare atât de mare, încât nu doar că 
soţul meu reuşea şi reuşeşte să asigure traiul familiei, ci putem chiar să întindem o mână de 
ajutor şi altora şi să fim şi noi la rândul nostru o binecuvântare pentru alții.” 
 Motive de rugăciune: Astăzi şi întreagă săptămâna viitoare dorim să ne rugăm pentru 
familia Ştefănescu, aducând înaintea Domnului câteva dintre dorinţele lor: „Mulţumim pen-

tru binecuvântarile lui Dumnezeu peste 
familia noastră, dar în mod special   
dorim mântuirea casei noastre şi a celor     
dragi.”  
 Domnul să se îngrijească de toate 
nevoile lor aici pe pământ şi să le fie 
alături la fiecare pas! El să-i ajute să fie o 
familie în Domnul şi, totodatӑ, o binecu-
vântare pentru cei din jur și pentru    
Bisericӑ!  A.A. 

Familia ȘTEFĂNESCU 
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 Ce înseamnă numele copilului meu? 

(continuare din prima pagină) 
 

Eu întotdeauna m-am lăudat cu părinţii mei. Am apreciat toată grija şi sacrificiul 
enorm făcut pentru mine şi fraţii mei. Chiar adulţi fiind, ei continuă să ne ajute în orice 
mod e posibil. Cu toate acestea, am traversat un moment de grea încercare în ceea ce 
priveşte imaginea mea despre ei. Un singur lucru putea să distrugă foarte mult. În acele 
momente mi se părea că pierd totul, deoarece ei sunt ceea ce am mai de preţ în lumea 
aceasta. Şi-atunci mă gândesc că pentru mine, relaţia care o am cu ei şi tot ceea ce au pus 
în mine, valorează mai mult decât orice alt lucru pe care l-aş putea primi în viaţa aceasta. 

 Moştenirea nu e doar ceva ce laşi în urmă atunci când nu mai eşti, e ceva ce se 
construieşte prin ceea ce eşti şi prin ceea ce faci în fiecare zi. Contează cum te porţi, 
contează faptele tale ca şi părinte înaintea copiilor tăi. Totul contează! De aceea, mă rog 
ca Dumnezeu să vindece răni din trecut şi să restaureze familii! 

 Dacă te poţi gândi la ceea ce ai moştenit tu de la părinţii tăi, atât la lucrurile 
bune, cât şi la cele mai puţin bune, cred că vei putea realiza cât de mult cântăreşte totul şi 
nădăjduiesc că Domnul ne va da înţelepciune tuturor să construim moşteniri de mare 
valoare!  Mihaela Țărmure  

Băieţeii aduşi azi pentru prima dată în biserică spre a primi binecuvântarea lui 
Dumnezeu prin rugăciune, se numesc Ayan, Matei și Mihai. Iată semnificaţia acestor 

prenume: 
 

Ayan - nume cu mai multe posibile origini, motiv pentru care, 
are mai multe semnificații; printre cele mai importante, amintim 

semnificațiile de: drum deschis/ luminos, cale; pace; timp, 
epocă; păstor; evident, clar. 

 
Matei - nume ebraic care derivă din 

„Mattityahu” – format din prescurtarea 
cuvântului „Jahve” - „divinitate” şi 

„matath” - „dar, cadou”; prin urmare, 
acest nume înseamnă „dar de la 

Dumnezeu”.  
În Biblie, Matei (sau Levi, vameşul) a fost 

unul din cei doisprezece ucenici ai 
Domnului, care a scris şi prima evanghelie 

din Noul Testament. 
 

Mihai - nume de origine ebraică, care 
înseamnă „asemenea lui Dumnezeu”, „cine este precum 

Dumnezeu?” - o întrebare retorică care implică răspunsul că nimeni 
nu e ca Dumnezeu.  

Pe paginile Biblei, atât în Vechiul, cât și în Noul Testament, îl 
întâlnim pe arhanghelul Mihail, cel care e considerat căpetenia 

oștirilor de îngeri în lupta cu Satan. 
 
 

 
 

 
Domnul să îi binecuvânteze pe aceşti trei micuţi toată viaţa lor, iar când vor creşte mari, să îi 

ajute să dobândească cel mai frumos nume, acela de „Copil de Dumnezeu”!    D. P. 

▲ Ayan Melen  

▲ Matei Tudose  

◄Mihai Gherasim  


