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Eric – nume de               
origine scandinavă,  

derivând de la elementele ei   

„veșnic, pentru totdeauna”  

PROGRAM SĂPTĂMÂNA  29 DEC. - 5 IAN. 

MARȚI 

MIERCURI 

JOI 

DUMINICĂ 

31 DEC. 21:00-00:00 
 
 
1 IANUARIE 18-20  
 
 
2 IAN.  18:00-20:00  
 
 
5 IAN.  09-12 și 18-20  

WWW.POARTACERULUI.RO 

STR. BANUL MĂRĂCINE NR. 25 

         

COLECTIVUL DE REDACȚIE           
 

Teo Laze | Dana Popa | Ildikó Trică  

Lili Gherasim | Andrada Popa | Alina Avram  

Dani Ardelean | Vasilica Bob  

 
Pentru materiale, sugestii şi propuneri, 

aşteptăm să ne scrieţi la adresa de e-mail: 
buletin.duminical@yahoo.com  

DĂRUIEȘTE 
 

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 

 

 

PASTOR     NELU FILIP       |  0745 306 431 

PASTOR ASISTENT    EUSEBIU STĂNILĂ   |  0722 800 691 

PREZBITER  SANDU GULER   |  0722 510 842 

PREZBITER ROMICĂ FLORESCU  |  0761 142 533 

DIACON  RAUL DAMEAN  |  0734 539 044 

Să ne rugăm pentru... 

 

... micuța Hanna Curea, care prin harul 
Domnului, este adusă azi, pentru a fi dedi-
cată Lui, prin rugăciune. Fie protecția 
Tatălui Ceresc  peste ea și familia ei și tot El 
să o ajute să-L aleagă mereu. 
 
... iertare și înțelepciune. Haideți să cerem 
îndurare de la Domnul și iertare pentru toate 
lucrurile pe care I le-am promis în acest an și 
nu le-am făcut, pentru toate acțiunile prin care 
L-am dezonorat și pentru toate ocaziile în care 
L-am fi putut sluji prin orice mijloc mic și nu 
am     făcut-o și tot Lui, să-I cerem înțelep-
ciune pentru a nu mai repeta aceste lucruri. 
 
... 2020. Domnul să ne ajute ca în tot ceea ce 
vom face în acest nou an, El să fie prioritatea 
noastră, să facem totul prin prisma Cuvântului 
Său, să-I dăm glorie prin felul nostru de a fi și 
să creștem tot mai mult spiritual, astfel ca 
lumina Lui să strălucească prin noi și pentru 
cei din jurul nostru. 
 
"Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe 

scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit 

şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de  

domnie.»’" (Apocalipsa 3:21)  



Urăm 
La mulți ani! 
 
în umblarea cu Domnul celor 
care își serbează ziua de 
naștere săptămâna viitoare: 
 
|   DUMINICĂ 29 DEC.   | 

Anuța Dobrița 
Corneliu Cheregi 
Lois Muntean | Vasile Fofiu 
 
|   LUNI 30 DEC.   | 

Gianina Aangi 
Mărioara Cojocaru 
Valentina Motrescu 
 
|   MARȚI 31 DEC.   | 
Pamela Cioara 
Mircea Muntean 
 
|   MIERCURI  1 IAN.   | 
Alexandru Crașovan 
Claudia Karabencsov 
Florina Lera | Ilie Trăistaru 
Ioana Flore | Ionela Marcu 
Lidia Florea | Maria Breha 
Monica Fogarași 
 
|   JOI 2 IAN.   | 
Anişoara Cernescu 
Cristian Pop | Raluca Mircea 
 
|   VINERI 3 IAN.   | 
Daniel Bulaichi  
Ioana Nicorici  
Simona Velciov 
 
|   SÂMBĂTĂ 4 IAN.   | 
Ioan Avram 
 

"„Fiindcă Mă 

iubeşte”,  

zice Domnul, „de  

aceea îl voi izbăvi;  

îl voi ocroti, căci  

cunoaşte  

Numele Meu."  

(Psalmii 91:14) 

"Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise.  

El a zis: „Haidem să ne suim şi să punem mâna pe ţară, căci vom fi biruitori! Dar 

bărbaţii care fuseseră împreună cu el au zis: „Nu putem să ne suim împotriva 

poporului acestuia, căci este mai tare decât noi.”  

Numeri 13:30,31 

ÎNSUFLEȚIT DE  

UN ALT DUH 

Iată-ne din nou în pragul dintre anul care 

se încheie și anul care începe, dintre drumul 

bătătorit și o cale necunoscută... Oare pășim 

tot mai aproape de binecuvântările promise 

de Dumnezeu, sau rătăcim din nou, pe dru-

muri bătătorite deja, prin pustiu? Oare nu 

cumva această întrebare era și în inimile 

celor din poporul Israel care aveau să intre în 

țara promisă? Această promisiune pare să 

întârzie spre nerăbdarea multora... 

În societatea noastră plină de grabă,      

superficialitate și individualism, creștinii se 

opresc mereu din această alergare și reflectă 

la voia și promisiunile lui Dumnezeu. Uneori 

sunt încurajați și entuziasmați de aceste 

promisiuni, dar dacă e să fim sinceri, fiecare 

dintre noi, creștinii, avem și perioade de 

nerăbdare și deznădejde cu privire la împlini-

rea promisiunilor lui Dumnezeu în viețile 

noastre. De-a lungul timpului, lucrurile se 

schimbă, iar astfel se trece de la pur și simpla 

așteptare, la responsabilitatea de a acționa. În 

Numeri, capitolul 13, Dumnezeu îi vorbește 

lui Moise să trimită un om din fiecare      

seminție, ca să iscodească țara Canaan, țară 

care le era promisă ca binecuvântare.  

Veștile care au venit din gura lor aveau să 

marcheze drumul spre „înapoi”  sau spre 

„înainte”:  „...Cu adevărat este o țară în 

care curge lapte și miere, și iată-i roadele. 

Dar poporul care locuiește în țara aceasta 

este puternic, cetățile sunt întărite și foarte 

mari. Ba încă am văzut acolo și pe fiii lui 

Anac.” (Numeri 13:27, 28)   

În antiteză cu perspectiva lor plină de 

frică, „Caleb a fost însuflețit de un alt duh”. 

El a văzut binecuvântarea, dar și ajutorul lui 

Dumnezeu pentru a fi biruitori.      

Veștile celor mulți au îngrozit poporul, 

care mai apoi a cârtit, s-a îndoit de promi- 

siunea lui Dumnezeu și s-a răzvrătit,      

dorindu-și chiar întoarcerea în Egipt.  

Lipsa responsabilității de a acționa este 

cea care marchează întoarcerea în pustiu a 

poporului Israel, care avea să le întârzie cu 

patruzeci de ani binecuvântarea.  

Oare înaintarea noastră spre bine-

cuvântările lui Dumnezeu nu constă în a fi 

însuflețiți de un „alt duh”? 
 

(continuare în pag. 2) 

 

 

 H anna - formă a numelui Ana, provine 

din ebraicul „channah” - „har, favoare, 

binecuvântare, îndurare”; 

în sens mai larg, numele 

Ana înseamnă: 

„Dumnezeu S-a îndurat 

de mine și mi-a dat un 

copil” sau „Dumnezeu a 

făcut lumii un cadou”.  

 În Biblie, acest 

nume a fost purtat de mai 

multe femei, una dintre ele 

fiind mama lui Samuel, o 

femeie credincioasă, care, 

fiind stearpă, s-a rugat 

mult Domnului pentru un 

copilaș. Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea, iar drept 

mulțumire, Ana l-a adus pe Samuel în slujba Domnului la 

Templu încă din primii ani ai vieții. 

 

Dumnezeu să te binecuvânteze mereu, iar favoarea Lui să 

se reverse din belșug în viața ta, Hanna!   A. P. 

(continuare din pag. 2) 
 

Iată-ne din nou în pragul 

dintre anul care se încheie și 

anul care începe, dintre dru-

mul bătătorit și o cale ne-

cunoscută… Căutăm noi să 

fim însuflețiți de un alt duh, 

și anume Duhul lui 

Dumnezeu și de Cuvântul 

Lui, având privirea ațintită 

spre suveranitatea, credin-

cioșia și măreția Lui pe dru-

mul cel nou? Sau, cuprinși 

de frică și deznădejde, 

alegem să renunțăm la a ne 

mai dori biruința, mergând 

din nou pe drumuri deja 

știute de către noi.           

 
  
Responsabilitatea de a 

veghea pentru a fi însuflețiți 

de Duhul Lui Dumnezeu 

este a noastră!  

     Să nu uităm ce a spus 

Dumnezeu:  „Iar pentru că 

robul Meu Caleb a fost însu-

fleţit de un alt duh şi a urmat 

în totul calea Mea, îl voi face 

să intre în ţara în care s-a 

dus şi urmaşii      lui o vor 

stăpâni.” (Numeri 14:24) 

Ca urare din partea   no-

astră, vă dorim să fiți plini de 

Duhul lui Hristos și să pășiți 

încrezători cu El, în noul an! 

Marius și Daria Alexandru 

SEMNIFICAȚIA NUMELUI  


