
       Mulți creștini au noțiunea greșită despre 

Dumnezeu, că El Îşi găseşte plăcerea numai 

în a ne pedepsi şi corecta. Nu! Biblia ne spu-

ne că El nu are nicio plăcere în a-Şi disciplina 

copiii. Dimpotrivă, Isus spune: „ Nu te teme, 

turmă mică; pentru că Tatăl vostru vă dă cu 

plăcere Împărăţia.” (Luca 12:32). El ne 

asigură: „Vă voi da tot ce aveți nevoie pentru 

că inima Mea este intenţionată să bine-

cuvânteze!” 

      Nicăieri în Biblie nu Îl vedem pe Isus 

blestemând pe cineva. (Singurul 

lucru pe care l-a blestemat a fost 

un smochin.) Niciun predicator, 

apostol, profet sau păstor din 

istorie nu a binecuvântat nicio-

dată oameni mai mult decât a făcut-o Isus. 

      Luați în considerare predica de pe munte: 

„Ferice de cei săraci în duh... Binecuvântați 

sunt cei ce plâng... Binecuvântați sunt cei 

blânzi… Binecuvântați sunt cei care 

flămânzesc și însetează pentru nepri-

hănire... Binecuvântați sunt cei milostivi, cei 

cu inima curată, oamenii împăciuitori, cei 

persecutaţi” (vezi Matei 5:3-10). Oriunde a 

mers Isus, El a binecuvântat. A luat copii în 

brațe și i-a binecuvântat (vezi Marcu 10:14).      

      El i-a binecuvântat pe cei care întindeau 

mese pentru săraci și bolnavi.  

     „Ci, când dai o masă, cheamă pe săraci, 

pe schilozi, pe şchiopi, pe orbi. Şi va fi ferice 

de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ţi 

răsplătească; dar ţi se va răsplăti la învierea 

celor neprihăniţi.” (Luca 14:13-14) 

     Îmi atinge profund inima faptul că ultime-

le cuvinte ale lui Isus înainte de a-Și părăsi 

ucenicii au fost cuvinte de binecuvântare. 

Luca spune că Hristos „Le-a deschis mintea, 

ca să înţeleagă Scripturi- 

le.”  Luca (24:45)  Și apoi:  

„Şi-a ridicat mâinile şi i-a 

binecuvântat.” (Luca 24:50) 

În acest moment s-ar putea să 

vă gândiți: „Înțeleg cum Domnul poate bine-

cuvânta copiii sau noii convertiți sau chiar 

creștinii din țările sărace care au nevoie de 

minuni doar pentru a avea hrană. Dar nu pot 

înțelege cum acel fel de binecuvântări pot fi 

şi pentru mine. Mă simt atât de nedemn.” 

     Preaiubiților, nu veți fi niciodată vrednici 

de binecuvântările lui Dumnezeu! Nimeni nu 

este - dar El vine la noi numai în mila și harul 

Său pentru a ne oferi binecuvântări spirituale 

dincolo de înțelegerea noastră. 
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… micuțul Filip Benga, care e adus azi, 

pentru a primi binecuvântarea Tatălui 

Ceresc. Fie ca acest frumos moment al 

aducerii lui la binecuvântare, să umple cu 

bucurie Cerul, familia și biserica, iar dragos-

tea Tatălui să fie pe deplin revărsată peste 

acest copilaș.  

 

… inimile noastre. Haideți să profităm de 

această perioadă premergătoare Sărbătoririi 

Nașterii Domnului, pentru a ne face o intro-

specție sinceră, ca să vedem dacă inimile 

noastre sunt cu adevărat pregătite să-L pri-

mească, să-L găzduiască și să-L lase să-Și 

facă lucrarea în viața noastră. 

 

"Binecuvântează, suflete, pe Domnul! 

Doamne Dumnezeule, Tu eşti nemărginit de 

mare! Tu eşti îmbrăcat cu strălucire şi 

măreţie! " (Psalmii 104:1) 
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Eric – nume de               
origine scandinavă,  

derivând de la elementele ei   

„veșnic, pentru totdeauna”  

 

PROGRAM SĂPTĂMÂNAL  

LUNI 

MARȚI 

MIERCURI 

JOI 

VINERI 

DUMINICĂ 

19-21 Seară de tineret 
 
 
18-20 Rugăciune 
 
 
19-21 Întâlnirea studeților 
 
 
18-21 Studiu biblic 
 
 
18-19:30 Întâlnirea liceenilor 
 
 
09-12 18-20 Evanghelizare 

“Oriunde a 
mers, Isus a  

binecuvântat.” 

David Wilkerson  

B I N E C U VÂ N TA R E A   
S P I R I T U A L Ă  A  L U I  

D U M N E Z E U  

 
 

DONAȚII PENTRU LUCRĂRILE BISERICII  

SE POT FACE PRIN TRANSFER BANCAR  

ÎN CONTURILE: 

 

Beneficiar: Biserica Penticostală Poarta Cerului  
 
IBAN RON: RO62BRDE360SV47409193600 
Cod SWIFT: RNCBROBU 
 
IBAN USD: RO62BRDE360SV47965003600 
Cod SWIFT: BRDE ROBU ××× 
 
IBAN EUR: RO94RNCB0249116670050001 
Cod SWIFT: RNCB RO BU 
CUI 18547150 

DĂRUIEȘTE 

PROGRAM  
DE SĂRBĂTORI: 

25 Decembrie 

26 Decembrie                  

31 Decembrie 

1 Ianuarie  

09:00-12:00 și 18:00-20:00 

18:00-20:00 

21:00-00:00 

18:00-20:00 

SĂRBĂTORI BINECUVÂNTATE ! 

  Cu ajutorul  

telefonului  

scanează QR  

codul și descarcă 

wallpaperul 

calendar pentru 

luna decembrie. 



                 În toate aceste apariţii, ne dorim      
        ca biserica să fie binecuvântată prin   
         articolele devoţionale şi să fie zidită  
      prin meditaţiile publicate. De asemenea, 
ne propunem să ne cunoaştem unii pe alții şi 
să ne putem felicita cu ocazia zilelor noastre 
de naştere. Totodată, dorim să sprijinim în 
rugăciune familiile bisericii şi copilaşii aduşi 
la binecuvântare.  
      Nu în ultimul rând, Buletinul Duminical 
se doreşte a fi o sursă de informare pentru 
evenimentele speciale din biserica noastră. 
 
 
 
 
 
 
 
      Coordonatorul acestei lucrări este fratele 
Teo Laze, care împreună cu echipa de re-
dacţie, design, corectură, documentare, 
transport, precum şi împreună cu alţi cola-
boratori, îşi propun să împrospăteze fiecare 
dimineaţă de duminică prin materialele pu-
blicate în buletin. De asemenea, ne bucurăm 
să ştim că Buletinul Duminical poate fi o 
încurajare şi un far către Domnul, pentru cei 
din afara bisericii, atunci când cineva din 
biserică dăruieşte un buletin unui cunoscut.  
 

     Ne dorim ca sursa noastră de in-
spiraţie să fie Duhul lui Dumnezeu. El să 
îi călăuzească pe toţi cei implicaţi, astfel 
încât să aducă în faţa celor care Îl caută 
pe Domnul din toată inima lor, subiecte 
ziditoare şi folositoare. 
      În toate vrem ca numele Domnului să 
fie înălţat! Suntem bucuroşi că putem 
participa la zidirea bisericii şi dorim să 
facem această lucrare cu multă bucurie şi 
dăruire.       
     
 
 
 
 
 
 
   
    Dumnezeu a fost credincios de fiecare 
dată, iar noi am fost uimiţi de măreţia 
Lui. Dumnezeu a găsit întotdeauna oa-
menii potriviţi, la locul potrivit. Încer-
când să încurajăm noi pe alții, de multe 
ori, noi am fost cei încurajaţi! Încercând 
noi să fim o binecuvântare pentru alții, 
noi am fost cei binecuvântaţi!  
     Dumnezeu să fie slăvit în toate, iar 
biserica să fie zidită in Domnul!  
Fiţi biruitori! 

A. A. 

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU 

DEPARTAMENTELE BISERICII  

Ca echipă, suntem mulţumitori Domnului  
pentru toate biruinţele pe care le-am văzut  
în toţi aceşti ani, dar şi pentru cele care vor urma.  

Urăm 
La mulți ani! 
 
în umblarea cu Domnul celor 
care își serbează ziua de 
naștere săptămâna viitoare: 
 
|   DUMINICĂ 8 DEC.   | 

Daniela Duma | Eduard Bușan 
Hadasa Drăgoi  
 
|   LUNI 9 DEC.   | 

Ciprian Motica 
Damaris Stănilă 
Denis Bogdan | Sara Titerlea 
Sefora Negru | Traian Gagiu  
 
|   MARȚI 10 DEC.   | 
Seraya Velescu | Adina Neșiu 
Ruben Muntean | Teodor Rusu  
Adriana Voica 
Damaris Boartăș 
Marius Marchis 
 
|   MIERCURI  11 DEC.   | 
Avraam Mureşan 
Ioana Prială | Ion Giuchici  
 
|   JOI 12 DEC.   | 
Angel Velescu | David Dedan 
Elena Tifrea 
Giorgian Gheorghe  
 
|   VINERI 13 DEC.   | 
Luminita Bulzan 
Roberta Ursu | Veronica Vaida  
 
|   SÂMBĂTĂ 14 DEC.   | 
Voicu Codrea 
Ruthmari Manofu  

BULETINUL DUMINICAL  

u  nul din proiectele care aproape s-a născut odată cu biserica 
Poarta Cerului este Buletinul Duminical. Din august 2006 
şi până astăzi, prin binecuvântarea Domnului, s-au publicat 
693 de numere, acesta fiind cel cu numărul 694.  

"Sunt încredinţat  
că Acela care a  
început în voi  
această bună  
lucrare o va  
isprăvi până  
în ziua lui  
Isus Hristos."  
 
(Filipeni 1:6) 

SEMNIFICAȚIA NUMELUI  

C 
opilașul adus azi la binecuvântare 

se numește Filip Benga.    

Iată semnificația numelui său:  

Filip – Acest nume provine din 

cuvântul grecesc „Philippos” și are 

semnificația de „iubitor de cai” („phillos” – 

drag, iubit, iubitor de; „hippos” – cal).  

    În Biblie, cel care a purtat acest nume a fost 

unul din cei 12 ucenici ai Domnului Isus.  

      Dumnezeu să te binecuvânteze mereu, 

Filip, și să te ajute să-L iubești pe Tatăl ceresc 

toată viața!  

 

A. P. 


