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... micuții: David Farcaș și Nathan Pielmuși, care sunt aduși, în această dimineață, pentru a 

primi binecuvântarea Celui Preaînalt. Fie protecția Lui peste acești băieței și familiile lor 

mereu, iar mai apoi, la maturitate, ei să-L aleagă. 

 

... Campania 40 de zile pentru viață care se desfășoară în această perioadă în Timisoara, în 

fata maternității Odobescu. Domnul să-i întărească și să-i călăuzească pe toți cei implicați în 

acest proiect, iar mesajul transmis de ei să ajungă la inima cât mai multor femei însărcinate, și 

astfel, să scadă numărul avorturilor, pentru că Dumnezeu e Singurul care poate decide asupra 

începutului sau sfârșitului vieții omenești. 

 

"Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele: Te laud că sunt o 
făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale şi ce bine vede sufletul meu lucrul 
acesta! Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, ţesut în 
chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi 
mă vedeau şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi 
fost vreuna din ele. "   (Psalmii 139:13-16) 

PROGRAM SĂPTĂMÂNAL   

LUNI 

MARȚI 

MIERCURI 

JOI 

VINERI 

DUMINICĂ 

19-21 Seara de Tineret 

18-20 Rugăciune 

19-21 Întâlnire studenți 

18-21 Studiu biblic 

18-20 Întâlnire liceeni 

09-12 și 18-20 Serviciu divin   

 

PASTOR 

PASTOR   

PASTOR 

PREZBITER 

DIACON 

NELU FILIP                 

EUSEBIU STĂNILĂ     

ROMICĂ FLORESCU  

SANDU GULER 

RAUL DAMEAN           

|  0745 306 431 

|  0722 800 691 

|  0761 142 533 

|  0722 510 842 

|  0734 539 044 

 
 

  WWW.POARTACERULUI.RO  

 STR. BANUL MĂRĂCINE NR. 25 
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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 

     În cartea Genezei ni se descoperă 

cum a luat ființă lumea aceasta în care 

trăim. Cum a lucrat Dumnezeu cu mare 

atenție, ca să pună în mișcare toată 

creația Sa, cu toate legile care o guver-

nează, într-un mod desăvârșit. 

     Știm că toate funcționau perfect, 

pentru că Însuși Marele Creator a privit 

la sfârșitul fiecărei zile peste tot ceea ce 

a creat, a făcut o evaluare și a constatat 

că toate erau foarte bune. Pentru că 

Domnul este cel mai mare Arhitect și cel 

mai mare Matematician al tuturor tim-

purilor! 

     Erau foarte bune, dar parcă mai 

lipsea ceva. Ca să fie desăvârșit, ceea ce 

e bun trebuie să fie și frumos.  

Și ca un pictor care măcinat și frământat 

că ar mai trebui ceva, revine asupra 

tabloului și dintr-o singură tușă, dă 

operei detaliul de care avea nevoie, ca să 

se declare pe deplin mulțumit! 

     Așa că Dumnezeu Își arată și cali-

tatea Sa de cel mai mare Estet și mai 

aduce la viață o ființă care desăvârșește 

tabloul creației: femeia! 

     Toată creația Sa este pusă în valoare 

de această ființă delicată, fragilă și plină 

de grație!  

      Realizăm sau nu (pentru că sunt și 

unii pentru care e greu să accepte asta!), 

femeia reprezintă  frumosul  din creație! 

                                              

                                              

                                             Și a fost atât  

                                         de mulțumit de  

                                     ceea ce a realizat,   

                                  încât i-a dat dreptul  

                                să continue într-un  

                             fel opera Sa creatoare,  

                             făcându-i cinstea ca  

                            prin ea să vină în lume  

                           toți urmașii primilor  

                          doi oameni de pe fața  

                          pământului! Cred că și  

                          cel rău a fost uimit de    

                               Eva, cu siguranță cea 

mai frumoasă femeie care a existat vreo-

dată pe pământ. Pentru că a realizat că 

poate să altereze sau să strice totul, 

lovind sau înșelând-o pe aceea care a 

schimbat toată fața creației!  

     Nu întâmplător merge să întoarcă 

împotriva Domnului mai întâi pe Eva. 

Din punct de vedere structural, 

Dumnezeu a creat primii doi oameni 

diferit, dar aceste diferențe, puse 

laolaltă, într-un mod atât de minunat, 

crează un întreg! 

     Noi, bărbații, în mod natural suntem 

focusați pe funcționalitate, pe când voi, 

femeile, sunteți atrase de frumos, vreți 

ca totul să arate foarte bine, să fie într-o 

ordine deplină.  

continuare în pag. 3 



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

Andrei Guler 
Daniel Ardelean  
 
|   LUNI 9 MAR. | 

Adriana Dan 
Cristian Sâmbotean 
Daniel Semerean 
Noemi Martinconi  
 
|   MARȚI 10 MAR. | 
Emanuela Gorcea 
Tabita Marcu 
Eusebiu Stănilă  
 
|   MIERCURI 11 MAR. | 
Adrian Criste 
Ciprian Meseşan 
Gheorghe Jita 
Laura Macula  

 
|   JOI  12 MAR.   | 
Alexandra Croitoru 
Gavril Paşca 
Teodor Laze  

 
|   VINERI 13 MAR.   | 
Kevin Porumbel 
Andronic Ştreangă 
George Melen 
Selia Alăzăroae 
Silvia Cârcu 
Timotei Candreanu  

 
|   SÂMBĂTĂ 14 MAR.   | 
Diana Graisinger  

 

"Căutaţi mai întâi 

Împărăţia lui 

Dumnezeu, şi toate 

aceste lucruri vi se 

vor da pe deasupra."  

(Luca 12:31) 

A.P. 

SEMNIFICAȚIA NUMELUI  

A. P. 

NATHAN PIELMUȘI 

 

Nathan – acest nume provine de la numele 

evreiesc „Netanel” . Semnficația este de „dar de la 

Dumnezeu”, numele fiind format, prin alăturarea 

cuvintelor "natan" (a dat, a dăruit) și 

"El" (Dumnezeu). În Biblie, Natanael este unul din 

ucenicii Domnului Isus, cunoscut și ca 

Bartolomeu; Domnul îi lasă o promisiune deosebită 

încă de la prima întâlnire: „Lucruri mai mari decât 

acestea vei vedea” (Ioan 1:50), el având harul de a 

vedea de aproape viața Domnului Isus și de a-L 

vesti apoi mai departe. 

DAVID FĂRCUȚ 

 

David – nume de origine ebraică, având 

semnificația de „preaiubit”; o altă posibilă 

semnificație este de „conducător”, de la cuvântul 

"dawidum". În Biblie, David a fost uns de Duhul 

Sfânt, devenind dintr-un simplu păstoraș, chiar 

regele Israelului. El a compus mare parte din 

Psalmi, a fost un om viteaz, care dincolo de lupte 

fizice și spirituale, a știut să-și pună încrederea în 

Dumnezeu mai presus de orice, fiind numit de El 

„om după inima mea”. 

     Dar asta este până la urmă rolul vostru, pentru care v-a 

creat Dumnezeu, să ne fiți ajutorul potrivit, să ne sprijiniți 

ca tot ceea ce facem să arate bine. 

      Cred că Dumnezeu privește cu mare plăcere la felul în 

care ne completăm și ne sprijinm reciproc și constată că și 

asta este foarte bine! Chiar dacă mai vin și zile când apar 

scântei, noi, bărbații, să ne purtăm cu mare blândețe iar 

voi, femeile, să fiți jumătatea noastră de la care așteptăm 

toată susținerea, dar și îndreptarea, dacă este nevoie. 

      Să nu-L dezamăgim, deci, pe Cel care ne-a creat, să ne 

înțelegem rolul și rostul, să ne sprijinim reciproc și îm-

preună să mergem pe Calea care duce către El! 

      Vă iubim și vă prețuim! 

Mădălin Surugiu 

continuare din pag. 1 

     Copilașii aduși azi la binecuvântare se numesc David Fărcuț și  

Nathan Pielmuși. Haideți să vedem semnificația numelor lor: 

Fie ca Dumnezeu să facă din acești doi copilași ucenici ai Lui și să 

rămână o binecuvântare, atât pentru familie, cât și pentru noi, ca 

biserică, și pentru societate!  

R U G Ă C I U N E  
 

       Îți mulțumesc, Doamne, pentru darul prețios care este acest 

copil. Cuvântul Tău spune că orice dar bun și desăvârșit vine de la 

Tine, de aceea știu că Tu mi l-ai dat ca să-l îngrijesc și să-l cresc.    

Ajută-mă să fac acest lucru.  

      Arată-mi domeniile în care îl 

țin încă strâns lipit de mine și ajută

-mă să îl încredințez protecției, 

călăuzirii și povățuirii Tale. Ajută-

mă să nu trăiesc cu frica unor 

posibile pericole, ci în pacea și 

bucuria de a ști că Tu ești în 

control.  

      Îți sunt recunoscător că nu 

trebuie să mă bazez pe metodele 

lumii de creștere a copiilor, 

metode mereu schimbătoare și 

nesigure, ci am la dispoziție 

principii clare din Cuvântul Tău și 

înțelepciune de la Tine, când vin în 

rugăciune să Îți cer răspunsuri.  

       Mă bazez pe Tine în toate lucrurile și în această zi                                

încredințez copilul meu în mâinile Tale. 

 

                                                     (Stormie Omartian –Coram Deo) 


