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... micuțul Matei Beldean, care este adus în 
această duminică dimineață,  pentru a 
primi binecuvântarea Tatălui. Domnul să-l 
protejeze atât pe el, cât și pe cei dragi ai lui, 
iar atunci când va veni clipa potrivită, să i se 
descopere ca Tată și Mântuitor. 
 
... toți cei care au pierdut recent pe cineva 
drag. Fie ca speranța revederii să fie 
mângâierea tuturor celor care au trecut prin 
această experiență dureroasă, și să nu uite că 
Dumnezeu nu greșește niciodată - planul Său 
este desăvârșit și dragostea Lui infinită, de 
aceea El va răsplăti pe deplin credincioșia 
celor care nu vor cârti, chiar și atunci când 
doare nespus. 

 
"Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, 

căci El Însuşi îngrijeşte de voi." – (1 Petru 5:7) 
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  PASTOR 

  PREZBITER 

  PREZBITER 

  DIACON 

  DIACON 

  DIACON 

  DIACON 

  DIACON 

  DIACON 

  DIACON 

   |  0745 306 431 

   |  0722 800 691 

   |  0722 510 842 

   |  0734 539 044 

   |  0749 938 951 

   |  0724 700 470  

   |  0765 459 691 

   |  0767 320 559  

   |  0724 529 836 

   |  0737 176 997 

   |  0723 817 964  
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Pentru materiale, sugestii şi propuneri, aşteptăm 
să ne scrieţi la adresa de e-mail: 
buletin.duminical@yahoo.com  

NELU FILIP                 

EUSEBIU STĂNILĂ     

SANDU GULER 

RAUL DAMEAN           

BENIAMIN PROINEA 

CĂLIN MARTINCONI 

CIPRIAN MUNTEAN 

ELISEI URSAN  

FLORIN SILAGHI 

JANI KARDOS 

SORIN STREIANU 

 

Citește Biblia într-un an! 
 

SĂPTĂMÂNA 6 
 

Duminică, 13 feb.    Exod 31-34 

Luni, 14 feb.            Exod 35-37 

Marți, 15 feb            Exod 38-40 

Miercuri, 16 feb.      Levitic 1-3 

Joi, 17 feb.               Levitic 4-7 

Vineri, 18 feb.         Levitic 8-10 

Sâmbătă, 19 feb.      Levitic 11-14 

Vă stau la dispoziție pentru nevoile dvs spirituale: 

LUNI  19 - 21 Tineret  

MARȚI  18 - 20 Rugăciune 

JOI   18 - 20 Studiu biblic   

VINERI  17 - 19 Întâlnire liceeni 

DUMINICĂ      09 - 12 | 18 - 20 

   Servicii divine 

 

 

„Biblia este ceasul vremii si al 
istoriei.” – Vasile Raut  

CITEȘTE SAU DESCARCĂ BULETINUL DUMINICAL PE WWW.POARTACERULUI.RO  

SECȚIUNEA RESURSE. DACĂ MESAJUL ACESTUI BULETIN ȚI-A ADUS 

ÎNCURAJARE, OFERĂ-L UNUI PRIETEN ÎN NEVOIE.  

TRĂIEȘTE PENTRU CRISTOS!  (2 Corinteni 5:15) 
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Ce a schimbat pandemia în familiile noastre?  
Ce ar/n-ar trebui să schimbe?  

(partea I) 

 

ANUNȚ 
 

Luni, 14 februarie, în cadrul întâlnirii de 
tineret va fi un program special dedicat 
învățăturii despre relații. Invitat pentru a 

susține mesajul va fi fr. Radu Oprea.   
Vă așteptăm cu drag! 

Dăruiește!  
Dacă ai pe inimă să susții 
financiar lucrarea de la Biserica 
Poarta Cerului, scanează codul 
QR alăturat, ca să afli cum te poți 
implica în acest sens.  

„De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe 
Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.” (Romani 8:28) 
 
Ne apropiem de aniversare. Se vor împlini curând mai bine de doi ani de când molima a fost 
lăsată să cadă peste lume. 
Pentru mulți dintre noi, viața s-a schimbat parțial sau radical. Pentru toți s-a schimbat 
cumva. Suntem afectați social, cultural, profesional, medical. Ne-am distanțat, am pierdut 
sălile de concerte, lucrăm de acasă, oximetrele au devenit la fel de populare precum 
foarfeca în case. Ce vrei să îți aduc cadou? Un oximetru! Le vom dărui probabil chiar drept 
mărțișoare curând. 
Ce ne-a schimbat, în familii, pandemia? 
Primele luni ale primului an de pandemie ne-au aruncat în case, acolo unde tânjeam  
înainte de martie 2020, să ajungem mai devreme. Acum avem tot timpul aici. În familie. 
Astfel s-a creat efectul de pendul. Acum ne dorim să ieșim, să evadăm. Mai ales noi, 
bărbații… dorim și suntem creați, se pare, să trăim cel puțin o treime din timp în afara 
caselor. Avem în noi scris programul vânătorii… trebuie să adunăm resursele pentru casă. 
Bărbații, mai ales, nu pot fi ușor domesticiți în sensul etimologic al cuvântului. 
Este bine, este rău că ni s-a schimbat viața atât de mult și unele schimbări se vor 
permanentiza? Viața noastră profesională și socială a încasat niște gloanțe, ale căror 
cicatrici vor rămâne acolo pentru totdeauna. Dar viața de familie? 
Există lucruri bune în tot acest proces? Ce-am pierdut și ce am câștigat în această perioadă? 
Cum ne legăm rănile pentru ceea ce am pierdut și cum putem conserva ceea ce am câștigat? 
  
1. Răscumpărarea timpului în familie. Am câștigat mult timp în case, cu cei despre  
care presupunem că ne sunt cei mai dragi: soțiile, copiii. Bunicii și-au recăpătat iar rolul 
tradițional, de baby-sitteri neplătiți, odată cu închiderea școlilor și continuarea unor  
activități economice în care anumiți părinți erau implicați. Numai că… bolile vechi, 
„bubele” relaționale, acoperite și cicatrizate la căldură, au copt, și puroiul a dat pe afară. 
Avem o creștere exponențială a divorțurilor, copii care au devenit nevrotici, adolescenți 
care abia așteaptă să plece de acasă. Timpul din familie a avut o parte benefică și o parte rea 
pentru unii dintre noi, dar pentru fiecare a scos la iveală și eventual a accelerat o patologie 
deja existentă.  

(continuare în pag. 3) 



(continuare din pag. 1) 
 
Eu, spre exemplu, oricât am tânjit să fiu acasă, la 
un moment dat „mi-am luat câmpii”, cum se 
spune, pentru că mi-am descoperit limitele 
răbdării. Mai ales atunci când, în viața familiei a 
intervenit durerea, suferința, atunci am simțit 
nevoia egoistă de a jeli singur. Am fost biruit și   
a trebuit să mă smeresc. Noah este hiperactiv 
cerebral, are tot timpul mintea în lucru, este 
extrem de creativ. La un moment dat, am 
descoperit că sunt atât de slab și egoist, încât, 
sub pretextul muncii de birou, am evadat. 
Timpul în familie este o mare binecuvântare 
pentru familiile sănătoase, a fost însă 
un trigger pentru probleme mari în familiile care 
și-au ținut la rece bolile relaționale. Aceasta a 
fost o perioadă în care am fi putut răscumpăra 
relații răcite, relații pierdute, petrecând timp cu 
cei mai dragi dintre cei dragi, cu aceia la 
înmormântările cărora nu vom putea nicicum 
lipsi. Să prețuim ceea ce vom pierde foarte 
curând oricum: familia. 
 
2. Restaurarea unei comunicări mai intense și 
a unei cunoașteri mai adânci. Odată cu timpul 
petrecut acasă împreună, am avut ocazia (deși 
unii dintre noi sunt căsătoriți de 30 de ani, am 
crescut copii împreună și aceștia sunt deja 
căsătoriți)  să ne re-cunoaștem. Această vreme 
ne-a oferit prilejul de a comunica mult mai mult, 
de a ne cunoaște mult mai bine. Amândoi ne-am 
schimbat enorm de mult în acești 30 de ani, dar 
pierduserăm șirul schimbărilor. Nu ne-am dat 
seama cât de mult am crescut, cât ne-am 
maturizat, ce a lucrat Dumnezeu în fiecare dintre 
noi, în acest timp. Rămăsesem la anumite pietre 
din timpul din urmă, la poze mai vechi cu 
portretul Nataliei. Am redescoperit-o și, în 
general, am redescoperit viața de familie în noi 
dimensiuni, mai ales că ne-am schimbat și 
habitatul. Trăim la țară. Ea a descoperit că știu să 
fac focul, deși sunt crescut la oraș, eu am văzut 
că zvonurile despre sudiști sunt adevărate: sunt 
excelenți grădinari. Ne-am adus la zi pozele 
mentale cu fiecare dintre noi. Am descoperit 
activități noi, am reînvățat să jucăm șah 
împreună. Viața a devenit dintr-o dată mai plină, 
mai colorată, mai veselă, deși toată lumea era 
tristă împrejur. Am început să mergem pe jos în 
natură și să explorăm împrejurimile cu aceeași 
bucurie pe care unii o afișează când își fac 
concediile în cele mai frumoase și dorite locuri. 
 
3. Restructurarea ethos-ului familial. Odată cu 
închiderea în case, cu o cunoaștere mai bună a 
celor intimi, a trebuit să schimbăm și preajma, 
atât în cele văzute, cât și în obiceiuri, stil de 
viață, reguli de conviețuire. Tot ansamblul 
activităților noastre interioare este guvernat 
de ethos, iar ethosul, de etică. Această perioadă a 

fost extrem de utilă, ca să ne restructurăm modul 
de viață, alimentație, dar, de asemenea, să 
rediscutăm felul în care lucrurile ne dau de lucru. 
Ne aglomerează viața. Anumite borcane pot sta 
liniștite în casă când ești plecat, dar când trebuie 
să îți faci mai mult loc în bârlog, anumite lucruri 
se dovedesc cu totul inutile. Astfel că ne-am 
mutat și, la fel ca în urmă cu patru ani, am 
aruncat, am renunțat la o mulțime de lucruri, deși 
acum spațiul este mai mare. Iarna este o mare 
încercare să locuiești într-un spațiu în care 
lucrurile te înghesuie. Ne-am simplificat viețile 
personale și pe cea de familie, începând de la 
rearanjarea și plasarea la îndemână a anumitor 
lucruri, spații, lumini, pentru că ne pregătim de 
îmbătrânire și boală. Avem lucruri noi, am 
scăpat de lucruri vechi, am făcut reguli noi, 
obiceiuri noi, am scăpat de cele vechi. Resetarea 
întregii lumi a fost un prilej bun să ne reașezăm 
propria viață pe alte temelii...      

         
 (continuare în nr. viitor) 

Articol scris de Marius Cruceru, 
www.edictumdei.org 

Urăm „La mulți ani!” 
 
în umblarea cu Domnul celor  care își  
serbează ziua de naștere săptămâna viitoare: 
 
|   DUMINICĂ 13 FEB.  | 

Andronic Ştreangă | Marian Karabencsov 
Patricia Priala | Ruben Boartăș  
Rebecca Porumbel  
  
|   LUNI 14 FEB. | 

Abigail Vițan | Gloria Meici | Iosua Mureșan   
 
|   MARȚI 15 FEB. | 
Alexandra Pal | Andreea Silaghi  
  
|   MIERCURI  16 FEB.  | 
Florin Rotărescu |  Florin Corjuc 
Miriam Boartăș | Narcis Roşca 
  
|   JOI 17 FEB. | 
Daria Dume | Edward Rus | Florin Chiş  
Rebeca Costache | Sandi Coștoi 
Sebastian Trăuşan | Tania Criste  
  
|   VINERI 18 FEB.   | 
Ana Magda | Iulia Gherasim 
Lidia Cercelaru | Mateo Avram | Timeea Goagără 
  
|   SÂMBĂTĂ 19 FEB. | 
David Surugiu | Elena Bogdan | Amina Coștoi  
 
"Primeşte cu bunăvoinţă cuvintele gurii mele şi cugetele 
inimii mele, Doamne, Stânca mea şi Izbăvitorul meu! " – 
(Psalmii 19:14) 

Ce înseamnă numele copilului meu? 

 

Nume ebraic care derivă din „Mattityahu” – format din prescurtarea 
cuvântului „Yahve” - „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.  
 
 

Domnul să te binecuvânteze neîncetat, iar când vei creşte mare, să te ajute să dobândești 
cel mai frumos nume, acela de „Copil de Dumnezeu”!  

 
Rubrică realizată de Andrada Popa 

UNIȚI  ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE  BISERICII 

„Acum, temeţi-vă de Domnul și slujiţi-I cu scumpătate și credincioșie.” (Iosua 24:14)  
În biserica Poarta Cerului dorim să trăim pentru Hristos! Și vrem să facem aceasta din dragoste 

pentru El și cu toată dedicarea! Pentru că Dumnezeu este Cel care merită toată închinarea!  
Așa declară și familia Beldean – Adrian și Jessica, împreună  

cu băiețelul lor Matei. Cu toţii împreună, vrem să trăim pentru  
Hristos, slujindu-L cu scumpătate și credincioșie!  

Suntem mulțumitori Domnului pentru această familie și totodată suntem bucuroși să facem 
parte din aceeași biserică!  

Adrian și Jessica formează o familie din           
3 octombrie 2020. Dumnezeu a lucrat într-un 
mod tainic în dreptul lor si 
a făcut lucrări minunate.    
Ne spun chiar ei cum:  
„M-am cunoscut cu soțul 
meu în anul 2018, într-o 
perioadă a vieții în care 
relația mea cu Dumnezeu 
era una rece. Eu am crescut 
în biserica Muntele Sionului 
din Deva, iar Adi nu Îl 
cunoștea pe Dumnezeu, nu 
știa nimic despre pocăință și 
că Domnul îl are în planul 
Său de mântuire. Timpul 
trecea, iar eu începeam din 
nou să Îl caut pe Domnul și aveam o dorință tot 
mai arzătoare să închei legământ cu El. Am 
început să îi vorbesc lui Adi despre Dumnezeu 
tot mai mult, iar treptat, începea să fie curios 
despre această parte spirituală. Între timp        
ne-am hotărât să ne căsătorim. Domnul a lucrat 
într-un mod minunat, iar în anul 2020, amândoi 
am încheiat legământ cu Domnul în apa 
botezului. În perioada aceea când am făcut 
botezul, apoi nunta, era plină pandemie, 
bisericile închise, toți ne spuneau să amânăm 
totul. Dar când Domnul are un plan, El dă la 

o parte orice barieră. Acum formăm o familie 
fericită, pe care Dumnezeu a binecuvântat-o cu 

un copilaș, Matei, și vrem să 
Îi mulțumim pentru felul 
cum El a lucrat în dreptul 
soțului meu și în dreptul 
familiei noastre.” 
 
Versetul familiei: „Cât despre 
mine, eu şi casa mea vom 
sluji Domnului.”  
(Iosua 24:15) 
  
Motive de rugăciune: 
Familia Beldean își 
dorește să se apropie de 
Domnul și să crească 

 în cunoașterea Lui. De asemenea, ei cer de la 
Domnul: „răbdare, înțelepciune și pricepere, ca 
să știm cum să ne creștem copilul după voia Lui. 
 
Astăzi și întreagă săptămâna viitoare, dorim să ne 
rugăm pentru familia Beldean, aducând înaintea 
Domnului această familie binecuvântată. 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! 

Rubrică realizată de Alina Avram 
 
 

MATEI  
Beldean 


