
 

  

 Dacă ai citit acest buletin şi te-ai simţit zidit sufleteşte,  ia-l şi 
dă-l unui prieten care are nevoie de Dumnezeu. Nu-l arunca sau 
nu-l lăsa uitat pe vreun raft din camera ta! 

 

 În cazul în care ai “pierdut” un număr al buletinului şi doreşti să 
îl citeşti, intră pe www.poartacerului.ro, la secţiunea Resurse. 
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 ... micuții: Alice Duma, Eunice Bădoi, Oliver 
Samuel Stana și Thea-Marie Ursu, care sunt aduși azi la 
binecuvântare. Domnul să-Și reverse harul peste ei, să îi 
ocrotească de orice rău, iar la momentul potrivit, ei să-L 
aleagă ca Domn în viața lor. 
 
 ... dragoste și pace în famiile noastre. Fie ca 
Dumnezeu să ne ajute să înțelegem care e rolul nostru în 
familie, să-l îndeplinim cu multă bucurie și dăruire, fiind 
plini de dragoste și căutând pacea mereu, indiferent de 
circumstanțe. 
 

"Şi Isus le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i 
opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei.”" (Matei 19:14) 

Să ne rugăm pentru...    

 
 

Sâmbătă, 27 
octombrie 2018, de 
la ora 17, va avea 

loc întâlnirea lunară 
a familiilor din 

biserica noastră. 
Sunteți așteptați cu 
drag la acest timp 

de părtășie! 
 

Vă stau la dispoziţie pentru nevoile 
dumneavoastră spirituale: 

 
Pastor Nelu Filip:                     tel. 0745-306431 

Pastor asist. Eusebiu Stănilă:  tel. 0722-800691 

Prezbiter Sandu Guler:            tel. 0722-510842 

Prezbiter Romică Florescu:     tel. 0761-142533 

Diacon Raul Damean:             tel. 0734-539044 

 
Colectivul de redacţie:  

 

Teo Laze 

Dana Popa  

Andreea Fiţ 

Ildikó Trică 

   Ramona Codrea 

Andrada Popa 

Lili Gherasim 

Dani Ardelean 
  

Pentru materiale, sugestii şi 
propuneri, aşteptăm să ne scrieţi 

la adresa de e-mail: 
  

buletin.duminical@yahoo.com  

 

DUMINICĂ:     9-12 Serviciu divin 
     18-20 Serviciu divin 
LUNI:    19-21 Tineret 
MARŢI:    18-20 Rugăciune 
MIERCURI:    19-21 Seara studenților 
JOI:           18-20 Serviciu divin 
VINERI:    18-20 Seara liceenilor 

Domnul să te binecuvânteze  
și să te păzească! 

  
Numeri 6:24 

ATENȚIE 

ANUNȚURI 

 

  

 „Oricine primeşte pe acest copilaş în Numele Meu, pe Mine Mă primeşte şi oricine 
Mă primeşte pe Mine primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Fiindcă cine este cel 

mai mic între voi toţi, acela este mare.” (Luca 9:48)  

Copiii ca mesageri ai lui Dumnezeu  

 Nu  știu dacă ați avut vreodată ocazia să țineți un copil în brațe, sau dacă vă 
plac copiii, însă, astăzi, mai mult ca niciodată, L-am regăsit pe Dumnezeu 

în ei. În ultimul timp, m-am confruntat cu diverse gânduri și întrebări care au adus 
epuizare în viața mea. Doream să Îl înțeleg mai mult pe Dumnezeu, să Îl simt în viața 
mea. Desigur, El m-a convins încă o dată de dragostea Lui, folosindu-se de un copil. 
Țineam în brațe trupușorul firav al unui copil de 4 luni, care, bineînțeles, râdea timid la 
strâmbăturile mele. 
 Obosit de atâta joacă și chicoteală, simt cum mă cuprinde cu mânuța de după gât și 
își pleacă ușor capul pe pieptul meu, parcă spunând: „Am obosit, să luăm o pauză.”. Nu a 
durat 5 minute, și a adormit foarte liniștit în brațele mele care îl legănau. Simțeam cum 
bătăile inimii noastre aveau același ritm, fața îi era așa de senină și liniștită, iar când s-a 
trezit și m-a văzut, zâmbetul jucăuș a reapărut imediat pe fața aceea mică și inocentă. 
 Poate vă gândiți la ce vreau de fapt să spun, însă, această imagine m-a făcut să 
conștientizez încă o dată ce fel de Dumnezeu am. Tot ce auzeam în gândul meu era 
aceasta: „Dana, ești copilul Meu și nu renunț la tine. Te văd obosită, descurajată, dar tot 
ceea ce trebuie să faci e să vii la Mine; pune-ți brațele în jurul Meu și te voi cuprinde pe 
dinainte și pe dinapoi. Inima noastră va bate la fel, pleacă-ți capul obosit și Eu îți voi da 
odihna de care ai nevoie. Vei găsi bucurie în Mine și fața ta va străluci. Dacă tu, un om 
plin de răutate, știi să oferi dragoste unui copilaș, cu atât mai mult EU, Creatorul tău, te 
iubesc veșnic și voi face totul spre binele tău. Te port pe brațele Mele.”     
             (continuare în pag. 3) 
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 „Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău şi nu 
lepăda îndrumările mamei tale! Căci ele sunt o 
cunună plăcută pe capul tău şi un lanţ de aur la 

gâtul tău.” (Proverbele 1:8, 9) 

•   Să vorbească atunci când trebuie și să 
tacă atunci când trebuie -  "Cine vorbeşte în 
chip uşuratic răneşte ca străpungerea unei săbii, dar 
limba înţelepţilor aduce vindecare." (Prov. 12:18) 

•  Să spună adevărul în orice circumstanță -

 "Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe 
urmă gura îi este plină de pietriş." (Prov. 20:17)  

•     Să iubească - "Aceasta este porunca Mea: Să 
vă iubi ţ i  unii  pe al ţ i i  cum v -am iubi t  Eu."             

   (Ioan 15:12)  
 

•    Să  urască -  "Şase lucruri urăşte Domnul şi 
chiar şapte Îi sunt urâte: ochii trufaşi, limba 
mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, 
inima care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele 
care aleargă repede la rău, martorul mincinos, care 
spune minciuni, şi cel ce stârneşte certuri între 
fraţi." (Prov. 6:16) 

•   Să lupte - "Porunca pe care ţi-o dau, fiule 
Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre 
tine, este ca prin ele să te lupţi lupta cea bună şi să 
păstrezi credinţa şi un cuget curat, pe care unii le-au 
pierdut şi au căzut din credinţă." (1 Tim. 1:18). 

•     Să caute - "Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt! 
Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!"  

   (Ps. 105:3).  www.resursecrestine.ro 

Învață-ți copilul! 

Duminică, 21 octombrie 
Ana Todosiu 

Emanuela Jurca  
Luni, 22 octombrie 

Daniel Rus 
Daniela Stan 
Isac Sabou  

Marți, 23 octombrie 
David Boha 

Mihaela Aramă 
Nelea Pituţ  

Miercuri, 24 octombrie 
Agneta Petru  

Lidia Prâsneac 
Marius Tomuţa  
Joi, 25 octombrie 
Alin Puşcaşu 

Elisabeta Avram  
Vineri, 26 octombrie 

Ana Opriş 
Elena Stoian 
Ruth Ciobanu  

Sâmbătă, 27 octombrie 
Emilia  Dărăban  

 
„Voi cânta totdeauna 

îndurările Domnului: voi 
spune din neam în neam, cu 
gura mea, credincioşia Ta.” 

 (Psalmii 89:1) 

Urăm  
“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care     
îşi serbează                     

ziua de naştere                   
săptămâna viitoare: 
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Ce înseamnă numele copilului meu? 

(continuare din prima pagină) 
  
 Sigur, poate părea o interpretare absurdă pentru unii, dar eu văd acum că Dumnezeu îmi 
poate vorbi prin lucruri aparent mici; știu cum este să te lași iubită de un pui de om și astfel, învăț 
să prețuiesc viața și lucrurile, știu cum e să mă înfior la fiecare încercare, să mă rog cu ardoare și să 
primesc minuni. Deși uneori mă trezesc ca într-o moară, învârtită și zdrobită, știu că sunt prelucrată 
în ceva frumos și folositor. 
 Dragul meu, privește în jurul tău, pentru că nu vei ști niciodată prin ce anume alege 
Dumnezeu să-ți vorbească. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia 
seama! Dacă ești descurajat sau crezi că El nu te mai ascultă, îți spun acum că tu ai puterea de a 
alege să fii purtat pe mâinile care au în palme semnul că suntem înțeleși în suferința noastră, că 
suntem acceptați cu toată frângerea noastră, că suntem prețuiți și iubiți.  
 Abandonează-te în brațele Lui străpunse care au ales să iubească imperfecțiunea!  
        Daniela Acatrinei - www.partascuhristos.com  

Copilaşii aduşi azi pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu prin rugăciune, se 
numesc: Alice, Eunice, Oliver Samuel și Thea-Marie. Iată semnificaţia acestor nume: 

  
ALICE - provine din germana veche şi înseamnă “nobleţe”. 

 
EUNICE – provine din greacă și semnifică 

„victorie/ biruință bună” (din grecescul 
„Eunike”: „eu” – bun și „nike” - victorie); 
„biruință evlavioasă”; ”binecuvântat cu 

biruință”. În Biblie, cea care a purtat acest 
nume, a fost mama lui Timotei. 

 
 

OLIVER - nume asociat cu termenul latin „olivarius” – „plantator de      
măslini”; de asemenea, poate fi asociat şi cu numele vechi germanic 

Olaf , care are semnificaţia de „urmaşul 
strămoşilor”. În Bible, măslinul este simbolul 

rodirii, al frumuseţii şi demnităţii. 
 

SAMUEL - nume de origine ebraică, cu semnificaţiile de: 
„Dumnezeu a auzit”, „cerut de la Dumnezeu”, „Dumnezeu este    
(Cel care a dat) numele”. În Vechiul Testament, Samuel a fost 
ultimul dintre judecătorii poporului evreu şi cel care i-a uns ca 

împăraţi pe Saul şi pe David. 
 

THEA – nume de origine greacă, cu semnificația de „zeiță”, „divin, 
dumnezeiesc” (din grecescul “theos” = Dumnezeu). De asemenea, 

numele Thea poate fi o prescurtare de 
la mai multe nume precum: 

Dorothea, Mathea, Theodora, 
Timothea, Althea. 

 
MARIE – forma franceză și cehă a numelui „Maria”. Maria 

este poate cel mai popular şi îndrăgit nume biblic feminin, prezent 
în foarte multe limbi. Numele Maria provine din vechiul nume 
ebraic Myriam („copil dorit”), care la rândul său, are la bază 

cuvântul aramaic „mar” - „domn”, „stăpân”. 
 

Domnul să-i vegheze întotdeauna pe acești micuți, iar numele 
frumoase pe care le poartă să le caracterizeze viața. Fie ca 

atunci când vor crește mari, să dobândească un nume și mai frumos, acela de Copil de 
Dumnezeu, prin acceptarea lui Hristos ca Domn și Mântuitor personal!  D. P. 

▲ ALICE Duma 

▲ EUNICE Bădoi 

▲ OLIVER SAMUEL 
Stana 

▲ THEA—MARIE 
Ursu 


