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SĂ NE RUGĂM  

pentru... 

COLECTIVUL DE REDACȚIE           
 
Teo Laze | Ildikó Trică | Andrada Popa  

Alina Avram | Laura Neagu | Dani Ardelean      

 

... micuții aduși în această dimineață, 
pentru a primi binecuvântarea Tatălui:   
Moise-Dacian Onaga și Tudor-Marcu  
Lakatos. Fie dragostea și protecția Lui peste 
ei mereu, iar familiile lor să fie întotdeauna 
angrenate în a-i conduce pe calea Domnului. 
 
... o inimă plină de laudă la adresa lui 
Dumnezeu. „Doamne, ajută-ne ca în 
tumultul acestei goane zilnice, să nu uităm 
nicicând cât de mare și vrednic de laudă ești 
și să Te și lăudăm din toată inima noastră!” 

 
"Şi eu voi nădăjdui pururea, Te voi lăuda tot mai mult. 

Gura mea va vesti zi de zi dreptatea şi mântuirea Ta, 
căci nu le cunosc marginile. " – (Psalmii 71:14-15) 
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   |  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  

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.  

  PASTOR  

  PASTOR 

  PREZBITER 

  PREZBITER 

  DIACON 
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  DIACON 

  DIACON 

  DIACON 

  DIACON 

COLECTIVUL DE REDACȚIE           
 
Teo Laze | Ildikó Trică | Andrada Popa  

Alina Avram | Laura Neagu | Dani Ardelean 
   
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 7 
 

Duminică, 20 feb.    Levitic 15-17 

Luni, 21 feb.            Levitic 18-21 

Marți, 22 feb.           Levitic 22-24 

Miercuri, 23 feb.      Levitic 25-27 

Joi, 24 feb.               Numeri 1-3 

Vineri, 25 feb.          Numeri 4-7 

Sâmbătă, 26 feb.      Numeri 8-10 

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 

 

 

Ne găsești și online  @BIsericaPoartaCerului 

TRĂIEȘTE PENTRU CRISTOS!  (2 Corinteni 5:15) 
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ANUNȚ 
 

Misiunea apostolului Pavel nu a fost să transmită 
un punct de vedere în societatea în care trăia, ci să 
biruiască legiunile iadului. Pentru aceasta, el a trăit 

în smerenie, a trecut prin suferință, dar a fost  
plin de pasiune. Prin rugăciune, și noi putem 
experimenta smerenia, biruința în suferință și 

puterea de a fi plini de pasiune pentru Domnul.  
 

De aceea, toate familiile bisericii Poarta Cerului 
sunt invitate sâmbătă, 26 februarie, de la        

ora 17, la întâlnirea lunară, în care vom avea un 
timp de cunoaștere, dar și momente de rugăciune. 

Să nu uităm: dacă străjerul doarme, dușmanul 
cucerește cetatea! Vino să apărăm cetatea! 

 
Pe durata întâlnirii, copiii se vor putea bucura de diferite 

activități, fiind supravegheați de un                                      
grup de fete din biserică. 

Vă stau la dispoziție pentru  
nevoile dvs spirituale: 

Ce a schimbat pandemia în familiile noastre?  
Ce ar/n-ar trebui să schimbe?  

(partea II) 

4. Reevalurea vieții și parcursului 
spiritual.  Această perioadă de blocaj social, 
dar și de spaimă medicală (am trecut prin 
două crize de fiere și două crize de rinichi 
acasă, când spitalele erau blocate, cu spaima 
de blocaj renal – am crezut că mor… o dată 
am fost la limita fibrilației atriale paroxistice, 
boală pe care o am cu acte în regulă). Sunt 
cardiac. Am doi frați care au murit de infarct 
masiv, cu fractură de cord, la 47 și la 58 de 
ani. Se știe că pentru cardiaci, Covidul este 
devastator. M-am păzit, dar în urmă cu o lună, 
tot ne-am pierdut mirosul și am trecut pe 
lângă o tuse urâtă (asta pe fondul celor două 
infectări TBC în tinerețe). Ei, ne-au trecut 
prin cap tot felul de gânduri. Eu văduv, 
Natalia văduvă, Noah orfan, moartea în spital, 
prin hipoxie, fără posibilitatea de a ne 
lua Adio (este un salut care înseamnă să ne 
vedem în fața lui Dumnezeu) unul de la altul. 
Toate acestea ne-au făcut să ne punem viața 
în rânduială, chiar dacă îmi rescriu 
testamentul în fiecare an oricum. M-am uitat 
în spate, la lucrarea mea de ucenicie, 
pastorală, profesorat, la viața de părinte, soț, 
viitor bunic. A fost o mare pricină de 
smerenie și pocăință. Vorba unui prieten, 
atunci când era să mor de fibrilație: „Nu vei 
muri, nu ești gata”. Nu sunt gata! La 50 de 
ani, acest gând este extrem de neliniștitor. 

5. Regândirea modului în care îmi fac 
meseria. Deși am fost printre primii 
evanghelici sensibili la tehnologie,        
gadget-uri, și am avut un blog de succes 
vreme de ani de zile, predarea online este de 
pe un alt raft pentru mine. Să predai teologie 
fără conlocuire, să predai greacă fără tablă, pe 
care să mâzgălești grafemele…, să predai la o 
sticlă pe care sunt niște portrete împietrite… 
iată provocarea pentru cineva care iubește 
relația personală! În ultimul semestru al 
anului trecut, au fost și înregistrate cursurile. 
Studenții se blocau când erau nevoiți să 
citească… eu trebuia să fiu foarte atent la 
orice comentariu, orice vorbuliță. Dacă 
înainte, predarea îmi era a doua natură, acum 
a trebuit să regândesc totul, să reiau fiecare 
curs, să îmi fac o nouă strategie de abordare a 
studenților. Încă nu sunt lămurit, încă nu      
mi-am găsit drumul, dar este una dintre cele 
mai dureroase pierderi pentru mine în toată 
această poveste a pandemiei: pierderea 
relației față în față cu studenții. Nici spaima 
de moarte n-a fost atât de acută ca și aceea de 
a preda prin sticlă. Dar aceasta m-a făcut să 
fiu mai atent, mai grijuliu la tot ce las pe acea 
sticlă. De asemenea, veniturile s-au redus 
drastic. 

(continuare în pag. 3) 

„Frații mei, să priviți ca o mare bucurie, când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că 
încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să își facă desăvârșit 

lucrarea, ca să fiți desăvârșiți, întregi, și să nu duceți lipsă de nimic.”  (Iacov 1:2-4) 



 

continuare din pag. 1) 
 
6. Recalcularea finanțelor și proprietăților. 
Pandemia pentru noi a fost timp de șantier. 
Șantier atunci când veniturile ți s-au redus la 
jumătate. Dumnezeu însă a făcut minuni și toate 
îngrijorările noastre nu au căpătat substanță. 
Dar… a trebuit să vindem. Am vândut proprietăți, 
mașini, instrumente din colecția mea, bicicletele 
de colecție, arcul compound Mathews, la care 
țineam foarte mult. A trebuit să reordonăm toate 
prioritățile, mai ales după ce ne-a vizitat gândul 
morții. Cui lași toate acestea, la ce sunt utile? 
Cine se va bucura de ele? Care sunt moștenirile 
pe care le lăsăm copiilor? Undițe, puști? Când nu 
le place nici vânătoarea, nici pescuitul? Le lăsăm 
copiilor noștri amintirile pe care le-am adunat 
împreună, nu obiectele care ne-au făcut plăcere 
doar nouă. 
Îi scriam studentului nostru, Paul Chereji, al cărui 
tată a plecat spre Domnul: 

„Una dintre amintirile pe care le am cu Dani: 
eram la voi la masă; tu aveai mai puțin de 8 ani. 
Dani avea deja probleme mari de sănătate și tot 
timpul a trăit cu sabia morții deasupra capului. 
Te-a strâns la piept și mi-a spus: ʽVreau să le fac 
cât mai multe amintiri cu tati. Probabil vom 
merge la București cu avionul, ca să își aducă 
aminte că a făcut asta cu tati.ʼ Dani a fost tot 
timpul pregătit și a trăit fiecare clipă cu 
responsabilitate, ca fiind ultima clipă. Mă bucur 
că Dumnezeu i-a dat harul să vă vadă mari, pe 
tine lucrător, și pe sora ta căsătorită. Domnul să 
vă mângâie în această încercare cu amintirile 
frumoase pe care le-ați adunat.” 
Pandemia a avut multe efecte negative, dar și o 
mulțime de efecte pozitive, pe care le vedem 
doar dacă privim istoria de altă parte, cu știința 
celor care sunt pe calea neprihănirii, a 
desăvârșirii. În această călătorie, cei mai apropiați 
sunt cei din familie. Pandemia ne-a adus aminte 
că nu suntem acasă, că încă nu am ajuns, că 
scopul lui Dumnezeu cu noi pe acest pământ 
nu este confortul nostru, ci caracterul nostru, 
cizelarea și modelarea noastră pentru lumea care 
ne așteaptă. Până atunci, una dintre cele mai mari 
comori pe care le avem este că ne avem unii pe 
alții în familie, că celălalt este încă lângă tine în 
procesul de înfrumusețare lăuntrică și de 
asemănare cu al lui Hristos Chip. 

Articol scris de Marius Cruceru, www.edictumdei.org 

Ce înseamnă numele copilului meu? 
TUDOR-MARCU LAKATOS 
 
Tudor - nume derivat din cuvântul celtic „teutorigos” – 
„legiuitorul poporului”. De asemenea, o altă posibilă provenienţă a 
numelui Tudor ar fi numele grecesc „Theodore” care înseamnă 
„dar de la Dumnezeu” („Theos” - Dumnezeu şi „doron” - dar). 
 
Marcu - nume de origine latină, cu mai multe semnificaţii, printre 
care „Dumnezeul războiului” sau „asemănător războiului”.  
În Biblie, cel care a purtat acest nume a fost unul din cei 12 ucenici ai Domnului şi cel care a 
scris a doua Evanghelie din Noul Testament. 
 

MOISE-DACIAN ONAGA 
 
Moise - Nume evreiesc cu semnificația de „salvator”, derivat       
dintr-un cuvânt egiptean tradus prin cuvântul „fiu”. În Vechiul 
Testament, Moise a fost un bărbat folosit de Dumnezeu cu putere,   
el fiind omul care a condus poporul evreu spre eliberare de sub robia 
egipteană, a primit cele 10 porunci de la Dumnezeu și e considerat 
primul lider al evreilor, conducându-i timp de 40 de ani spre Țara 
Promisă. 
 
Dacian – De origine geto-dacă, numele Dacian are semnificația „din Dacia”, „din sud” sau 
persoana care face parte din nobilime și indică proveniența locală. Unii etimologi consideră 
că acest nume românesc provine de la „daos”, care înseamnă „lup”. 

 

UNIȚI  ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE  BISERICII 

„Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.”  
(Apocalipsa 3:11)  

„... fiecare din voi să arate 
aceeaşi râvnă, ca să păstreze 
până la sfârşit o deplină 
nădejde.” (Evrei 6:11) 
 
În biserica Poarta Cerului, dorim 
să trăim pentru Hristos! Și vrem 
să facem aceasta cu dăruire  
și până la sfârșit! Aceasta 
este și dorința familiei Aramă –
Dani și Alina. Cu toţii  
împreună, vrem să trăim 
pentru Hristos, slujindu-I 
cu scumpătate și credincioșie!  
Suntem mulțumitori Domnului 
pentru această familie și totodată, 
suntem bucuroși să facem parte 
din aceeași biserică!  
 
Dani și Alina formează o familie 
din 23 septembrie 1989.  
Dumnezeu i-a binecuvântat  
cu 3 copii: Vlad (31),  
Denisa (27) și Denis (21).  
„În acești 32 de ani de căsnicie, 
Dumnezeu Și-a manifestat măreția 
și bunătatea în viața noastră     
într-un mod deosebit de frumos. 
Din multele experiențe trăite cu 
El, una semnificativă este cea cu 
tatăl meu. Noi eram plecați din 
țară, iar el era foarte bolnav. 

Împreună cu întreaga familie ne 
rugam fierbinte ca Dumnezeu să-l 
țină în viață până vom ajunge 
acasă și vom putea ieși din 
carantină. Răspunsul Domnului la 
rugăciunea noastră a fost 
minunat: în prima zi după 
carantină, el a plecat spre cele 
veșnice. Îi mulțumim lui 
Dumnezeu pentru purtarea de 
grijă și felul Lui maiestuos de a 
lucra.” 
 
Versetul familiei: „Eu vin 
curând. Păstrează ce ai, ca nimeni 
să nu-ţi ia cununa.”  
(Apocalipsa 3:11) 
 
Slujire în biserică: „Stăm la 
dispoziția lui Dumnezeu și 
ascultăm chemarea Sa în fiecare 
slujire plăcută Lui. Iubim 
părtășiile din biserica noastră și 
ne silim să fim mereu prezenți în 
Casa Domnului și la întâlnirile 
lunare cu familiile bisericii.” 
 
Motive de rugăciune: „Mulțumim 
Domnului neîncetat pentru 
călăuzirea Sa și pentru toate 
binecuvântările Sale revărsate 
peste întreagă noastră familie. Îl 
rugăm să ne dea din 
înțelepciunea și priceperea Sa, 
pentru a rămâne veșnic 
credincioși Lui, să-i fim mereu 
aproape și statornici.” 
 
Astăzi și întreagă săptămână  
viitoare dorim să ne rugăm pentru 
familia Aramă, 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 Fie ca binecuvântarea Tatălui ceresc să se reverse mereu peste acești copilași! 
Rubrică realizată de Andrada Popa 

Urăm 
La mulți ani! 
 
în umblarea cu Domnul 
celor care își serbează  
ziua de naștere  
săptămâna viitoare: 
 
|   DUMINICĂ 20 FEB.   | 

Andreias Magda 
Anton Urs 
Dorel Pantea  
 
|   LUNI 21 FEB.   | 
Emanuel Stoica 
Iasmin Ianici 
Saida Feier 
 
|   MARȚI 22 FEB.   | 
Lois Ursan  
 
|   MIERCURI 23 FEB.  | 
Samuel Pap 
 
|   JOI 24 FEB.   | 
Aaron Stupar 
Lidia Pantea 
Liviu Petrovici 
Maria Niculai  
 
|   JOI 25 FEB.   | 
Mirela Roşca 
Tabita Bujancă 
  
|   SÂMBĂTĂ 26 FEB.  | 
Carla Mihăilă 
Horaţiu Zăgrean 
Mathis Onaga 
Oana Măgduț 
Ligia Brăescu  
 
 
"Nu ţi-am dat Eu oare    
porunca aceasta:  
‘Întăreşte-te şi  
îmbărbătează-te’?  
Nu te înspăimânta şi  
nu te îngrozi, căci Domnul 
Dumnezeul tău este  
cu tine în tot ce vei face." 
(Iosua 1:9)  

 


