
 

  

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 

Prezbiter Alex Păduraru:           tel. 0768-811488 

Diacon Raul Damean:                tel. 0734-539044 

 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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     ATENŢIE 

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  

  

 ... micuţul Evan Ardelean, care e adus azi pentru a primi binecuvântarea 

Tatălui. Domnul să-l păzească în orice vreme, să-l facă o bucurie, atât pentru 

familie, cât şi pentru biserică, iar pentru pentru societate, o adevărată lumină. 

 

 ... fraţii noştri păstori. Fie ca Domnul să-i umple de inspiraţie divină prin 

Duhul Sfânt, astfel încât, mesajele rostite de ei să atingă cât mai multe inimi, 

să mângâie, să zidească şi să ridice, iar ei să nu uite nicio clipă că sunt sub 

protecţia Domnului. 
 

 
"De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi 

primit, şi-l veţi avea." (Marcu 11:24) 

 

Să ne rugăm pentru... 

 

ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

DUMINICĂ:   9-12 Serviciu divin 

           18-20 Serviciu divin 
 
MARŢI:     18-20 Rugăciune 
 
JOI:           18-20 Serviciu divin 

Omul de bine lasă moştenitori  
pe copiii copiilor săi.  

 

 

Proverbe 13:22a 
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„Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui 
este o răsplată dată de El. Ca săgeţile în mâna unui 

războinic, aşa sunt fiii făcuţi la tinereţe. Ferice de omul 
care îşi umple tolba de săgeţi cu ei!”    (Psalmii 127:3-5) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Copiii, săgeţi în tolba părinţilor 

 C opiii noştri nu sunt „întâmplări”, nu sunt „accidente”, ci binecuvântări, 

daruri divine, care ne îmbogăţesc şi ne înfrumuseţează viaţa. Este interesantă 

şi foarte sugestivă comparaţia Scripturii dintre copil şi săgeată. Asemenea unei 

săgeţi, copilul trebuie să-şi atingă ţinta, acea ţintă pe care a stabilit-o Dumnezeu. 

Pentru ca o săgeată să-şi atingă ţinta, ea trebuie făcută dintr-un anume material şi să 

fie lansată din arc cu o traiectorie corectă. 

 Aşa şi copiii noştri au un material genetic moştenit, un suflet şi un trup care 

constituie materialul. Părinţilor le revine rolul de a prelucra acest material şi de a 

ajuta copiii, astfel încât să aibă o traiectorie corectă. 

 Mediul familial în care copilul se dezvoltă fizic, dar şi ca personalitate, 

constituie „arcul” din care este lansată „săgeata” pentru a ajunge la destinaţia dorită 

de Dumnezeu (viaţa eternă). Bunicii şi părinţii trebuie să lase moşteniri spirituale şi 

emoţionale pozitive, constructive, copiilor lor (Prov. 13:22). 

 Pe paginile Scripturii, găsim exemple de părinţi care au avut un rol spiritual 

pozitiv asupra copiilor lor. Eunice şi Lois au conturat personalitatea lui Timotei, 

astfel încât el a ajuns să fie un slujitor al lui Dumnezeu. Aceste două femei 

evlavioase, bunica şi mama, au imprimat valorile creştine, principiile Bibliei în 

mintea, inima şi conduita fiului şi nepotului lor.      (continuare în pag. 3) 



 

  

www.poartacerului.ro 

Uniţi în rugăciune, uniţi în slujire 

Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care îşi serbează                                 
ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Duminică, 13 august - Eliza Pantea, Felicia Glokner, Laura Zele, Mircea Costea  
Luni, 14 august - Andrei Coroi, Damaris Copăceanu, Eliza Martinconi,  
 George Pandor, Hafia Corjuc  
Marţi, 15 august -  Damaris Loghin, Roxana Aramă  
Miercuri, 16 august - Daniel Oneţ, Emilia Martin, Ileana Rednic,  
   Ioan Eremie  
Joi, 17 august - Elida Vornicu  
Vineri, 18 august - Alina Nedelcu, David Trică, Livia Trifan,  
  Marian Dobriţa, Ruben Mezei  
Sâmbătă, 19 august - Ana Trică  
 

"Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună-cetăţeni cu sfinţii, 
oameni din casa lui Dumnezeu." (Efeseni 2:19)  

 Din marea familie a Domnului de la Poarta Cerului face parte şi sora Ani Scoruş, pe care 
astăzi şi întreaga săptămână viitoare, dorim să o susţinem în rugăciune şi să o înconjurăm cu 
toată dragostea.  
 Sora Ani a trăit o căsnicie frumoasă timp de 25 de ani alături de soţul Ghiţă, până când 
acesta a fost chemat Acasă, în luna septembrie a anului 2004. În aceşti ani, Dumnezeu a 
binecuvântat-o cu un fiu, care i-a adus multe bucurii şi datorită căruia, în urma multor rugăciuni 
de mijlocire, ea a intrat în apa botezului, proclamându-L pe Isus ca Domn şi Mântuitor, în luna 
ianuarie a anului 1998. Despărţirea de cel care i-a fost soţ a fost grea, dureroasă, însă 
Dumnezeu, prin harul şi îndurarea Sa, a lăsat alinare peste inima ei, a rămas credincios 
promisiunilor Lui şi i-a purtat de grijă în toate aspectele vieţii. Astăzi, sora Scoruş mulţumeşte 
Tatălui Ceresc pentru binecuvântarea de a fi mama şi bunica celor care aduc atâta bucurie şi 
împlinire în viaţa ei: fiul Edi împreună cu soţia lui, Laura, şi preaiubitele nepoate, Amina şi 
Bianca.  
 Sora Ani iubeşte mult părtăşiile din biserica noastră şi întâlnirile surorilor, care i-au adus 
întotdeauna multă bucurie, ea făcând parte dintr-un grup al surorilor care se roagă şi 
mijlocesc înaintea Domnului pentru diferite cauze. De asemenea, părtăşiile de la Dezna au fost 
un mare har pentru sora Ani, inima ei fiind de fiecare dată tot mai dornică să primească mai 
mult din bogăţia Cerului.  
 Cuvintele Scripturii prin care inima ei este zi de zi îmbărbătată, alese ca un motto, stau 

scrise în Romani 8:37 – “Totuşi în toate aceste lucruri noi 
suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.”, 
precum şi în Psalmul 20.  
 În primul rând, sora Ani aduce mulţumiri conducerii bisericii, 
tuturor fraţilor şi surorilor care au purtat-o în rugăciune şi i-au 
fost alături, atunci când a trecut prin momente de încercare. Azi 
ne rugăm pentru ea şi întreaga ei familie şi aducem înaintea 
Domnului dorinţele specifice din inima sororii Scoruş:  “Aş dori 
că eu şi familia mea să-L slujim pe Domnul, indiferent de 
vremurile care vor veni şi să fim cât mai aproape de El, umblând 
în fapte bune zi de zi.” 
 Domnul să reverse multe binecuvântări peste întreaga familie 
Scoruş şi protecţia, harul şi pacea Sa să rămână peste ei în orice 
vreme!  L. G.   

 

Sora ANI SCORUŞ 
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Ce înseamnă numele copilului meu? 

(continuare din prima pagină) 
 

 Ceea ce imprimăm în mintea şi sufletul copiilor în primii ani de viaţă, va deveni 
baza comportamentului şi personalitaţii lor de mai târziu. Ei vor acţiona conform 
acestor principii, îşi vor dezvolta personalitatea în funcţie de aceste valori.  
 Dacă un copil învaţă acum că „Domnul este păstorul lui”, el va crede şi va trăi 
în lumina şi realitatea acestui adevăr! Părinţii sunt răspunzători de ceea ce vor 
deveni copiii lor şi de traiectoria pe care o vor avea în viaţă, dacă-şi vor atinge ţinta 
sau nu. Rugăciunea de binecuvântare dată de păstor nu poate substitui marea 
responsabilitate a părinţilor în educarea şi formarea copilului lor în spiritul valorilor 
Scripturii! Părinţii vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu de ceea ce au devenit 
copiii lor. 
 Ca părinţi, să nu uităm că avem datoria nu numai să aducem pe lume copii, dar 
să le asigurăm şi o moştenire spirituală şi emoţională pozitivă, care să le dea forţa 
de a ajunge să devină acei oameni pe care îi doreşte Dumnezeu! Noi, părinţii, 
deţinem cheile Împărăţiei pentru copiii noştri! Pentru a-i scuti de traume fizice, 
emoţionale, spirituale, ca mame şi taţi, în primul rând, avem datoria de a-i pune pe 
urmaşii noştri în lumina Adevărului. Un mod de a ne 
manifesta dragostea faţă de copiii noştri e să le 
asigurăm un climat spiritual în care să se dezvolte. 
 Trebuie, de asemenea, să-i ajutăm să înţeleagă 
identitatea în Hristos. Când ajung la o astfel de 
maturitate emoţională şi spirituală, minciunile 
vrăjmaşului nu mai au putere asupra lor. Scutul 
Adevărului şi puterea Duhului Sfânt vor proteja fiinţele 
lor de atitudini negative, sentimente de inferioritate, 
subapreciere, depresii şi tendinţe păcătoase moştenite. 
 O ultimă întrebare acum, la final: este copilul tău o 
săgeată care şi-a atins ţinta? Eşti tu un părinte 
războinic,  gata să te implici în războiul spiritual, de 
dragul copilului tău? Dumnezeu să ne ajute la aceasta!  
  

      adaptare după Mihaela Gheorghe  
          - www.stiricrestine.ro 

  

 B ăieţelul adus azi la binecuvântare se numeşte Evan. Acest nume 
este varinata englezească a numelui galez Iefan, formă a 

numelui John (Ioan). Numele Ioan provine din ebraică şi înseamnă 
“Dumnezeu este îndurător”, “harul lui Dumnezeu”, “copilul 

îndurării” sau “un dar bogat din îndurarea lui Dumnezeu”. În ebraică, 
substantivul comun “evan/even/eban/eben” înseamnă literal “stâncă, 
piatră”. În Biblie, cei care au purtat acest nume frumos au fost Ioan 

Botezătorul şi apostolul Ioan, cunoscut şi ca “ucenicul iubirii”. 
 

Domnul să reverse îndurarea Sa din plin peste micuţul Evan 

Ardelean şi să îl facă o piatră de temelie în Casa Lui. Fii 

binecuvânatat mereu, Evan! D.P. 
  

◄ Evan Ardelean 


