
 

  

 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 

 ... micuțele Ada Rogojină, Debora-Emilia Petru și Sarah Guler, 
care sunt aduse azi, pentru a primi binecuvântarea Tatălui. Fie ca  
ele să fie mereu sub protecția Lui, iar la momentul potrivit, să-I predea 
inima, cu toată credința. 

 ... cei care sunt în căutarea unui loc de muncă. Domnul să-i 
călăuzească și să-i așeze în cel mai potrivit loc pentru ei și pentru cei 
care au nevoie de mărturia lor. 

„Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă                                                       

cu toată inima.” (Psalmii 145:18) 

Să ne rugăm pentru... 

 
 

ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

DUMINICĂ:     9-12 Serviciu divin 

       18-20 Serviciu divin 

MARŢI:           18-20 Rugăciune 

JOI:      18-20 Serviciu divin 

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: 

 
 

  Copii, ascultaţi 

de părinţii     

voştri în toate          

lucrurile,              

căci lucrul          

acesta place           

Domnului.  

 

Coloseni 3:20 

 

  

 „Şi poruncile acestea pe care ţi le dau astăzi să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea 
copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei 
culca şi când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâni şi să-ţi fie ca 

nişte fruntarii între ochi. Să le scrii pe uşiorii casei tale şi pe porţile tale” (Deut. 6:6) 

Cum le putem transmite copiilor noștri credința? 
 În principiu, noi nu putem da mai departe decât ceea ce noi înşine posedăm. Nu e posibil 

să vorbim cu copiii despre credinţa în Domnul Isus Hristos, dacă nu avem noi înşine 
viaţă din Dumnezeu. Prin vorbirea şi faptele noastre, le transmitem mai departe ceea ce gândim 
noi înşine despre Dumnezeu. Dacă ei observă că, în orice situaţie, noi ne adresăm Lui plini de 
încredere, Îl rugăm şi-I mulţumim, îşi vor da seama că El este demn de încredere. Nu contează 
ca, în primul rând, să-i predăm copilului lecţii de etică creştină, ci să-l facem să înţeleagă că 
omul este o creaţie, iar noi, părinţii lui, acceptăm autoritatea Creatorului asupra vieţilor noastre. 
 Este important ce fel de imagine despre Dumnezeu transmitem copiilor. Este El numai un 
Dumnezeu care mustră, care priveşte cu ochi vigilenţi dacă ei fac ceva greşit, pentru ca apoi să-i 
pedepsească sau Îl experimentează ei, prin mărturia părinţilor, ca pe un Tată care nu le vrea decât 
binele? Noi avem răspunderea de a arăta copiilor dragostea fără margini a Tatălui ceresc. Această 
dragoste o vor înţelege abia când propria noastră dragoste faţă de ei va oglindi ceva din harul lui 
Dumnezeu. 
 Acest Tată iubitor este totodată Domnul întregii creaţii şi al vieţii noastre. De aceea, El are 
autoritatea şi dreptul de a cere ascultare din partea făpturilor Sale. Noi nu le dăruim copiilor doar 
dragostea noastră, ci le pretindem şi ascultare, fiindcă este spre binele lor şi al celorlalţi. De 
aceea, este important să le transmitem copiilor noştri ambele aspecte ale naturii lui Dumnezeu: 
dragostea şi autoritatea. 
 Educaţia creştină nu se limitează numai la rugăciunea de la masă, la cea de seara înainte de 
culcare şi la ora de şcoală duminicală. Credinţa noastră trebuie să se manifeste în discuţii, acţiuni 
şi aprecieri, în toate problemele vieţii. Copiii au un simţ aparte pentru a aprecia cât anume cred 
părinţii lor din ceea ce predică. Noi avem însărcinarea să-i confruntăm pe copiii noştri cu 
pretenţia lui Dumnezeu în privinţa vieţii lor şi să le explicăm Cuvântul Lui; dar va veni clipa în 
care, după ce vor creşte, vor examina ceea ce li s-a transmis şi vor trebui să se decidă în mod 
responsabil pentru o viaţă cu sau fără Dumnezeu.     (continuare în pag. 3) 
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Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care                   
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Duminică, 12 august - Adela Micşa, Cristina Iudean, Ionel Morariu,  
  Mario Vârlan, Sebastian Balogh  
Luni, 13 august - Darius Bălaj, Eliza Pantea, Felicia Glokner,  
   Laura Zele, Mircea Costea  
Marți, 14 august - Damaris Copăceanu, Eliza Martinconi,  
    George Pandor, Hafia Corjuc, Marius Sabou  
Miercuri, 15 aug. - Damaris Loghin, Iasmina Boboescu, Roxana Aramă  
Joi, 16 august - Daniel Oneţ, David Fucă, Ileana Rednic 
     Ioan Eremie, Sonia Hasna  
Vineri, 17 august - Elida Vornicu  
Sâmbătă, 18 august - Alina Nedelcu, David Trică, Helga Schadt, Ruben Mezei  
 

„O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine şi pe care o arăţi 
celor ce se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor!” (Psalmii 31:19) 

  Membrii familiei: Astăzi cunoaștem și aducem înaintea Domnului în rugăciune familia 
Tutunaru. Fratele Eugen şi sora Adriana sunt căsătoriţi de 14 ani, iar de       13 ani trăiesc 
bucuria de a fi părinţii băieţelului lor, Răzvan.  
   
  Slujire în biserică: Familia Tutunaru caută să se apropie mai mult de Dumnezeu, să 
cunoască mai mult din Cuvântul Lui şi să se integreze în biserica noastră, participând cu 
bucurie la programele bisericii.   
  Ocupaţie: În viaţa de zi cu zi, fratele Eugen este şofer, iar sora Adriana este vânzătoare. 
  
  Versetul familiei: Evrei 12:28 – „Fiindcă am primit dar o împărăţie care nu se poate 

clătina, să ne arătăm mulţumitori şi să aducem 
astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu 
evlavie şi cu frică.”   
  Motive de rugăciune: Ne rugăm pentru această 
familie astăzi și întreaga săptămână viitoare și 
aducem înaintea Domnului motivele lor specifice 
de rugăciune: „Ne rugăm Domnului pentru 
înţelepciune, pentru că vrem ca toate deciziile pe 
care le luăm să fie înţelepte şi astfel, să trăim o 
viaţă plăcută Domnului. Dorim sănătate pentru 
noi şi pentru băieţelul nostru şi ne rugăm ca 
Dumnezeu să ne binecuvânteze în continuare 
căminul cu unitate, dragoste şi înţelegere. Ne mai 
dorim ca Dumnezeu să ne ajute să terminăm 
căsuţa noastră şi nu în ultimul rând, ne rugăm ca 
Domnul să ne ajute să rămânem statornici şi 
aproape de El toată viaţa.” 
 Dumnezeu să le asculte rugăciunile şi să-i 
binecuvânteze cu tot ce are El mai bun aici pe 
pământ şi cu viaţă veşnică în cer!  L.G.  

Familii unite în rugăciune 

Familia TUTUNARU 
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Ce înseamnă numele copilului meu? 

(continuare din prima pagină)  
 

 James Dobson, cunoscut ca fiind cel mai bun consilier familial creştin din SUA, a 
făcut cunoscut un program de educaţie creştină, care conţine un şir de scopuri care mi se 
par esenţiale: 
Conceptul 1: "Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, din toată inima ta." (Marcu 12:30) 
Conceptul 2: "Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi." (Marcu 12:31) 
Conceptul 3: "Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul meu." (Psalmul 143:10) 
Conceptul 4: "Teme-te de Dumnezeu şi ţine poruncile Lui; aceasta este datoria oricărui 
om." (Eclesiastul 12:13)  
Conceptul 5: "Roada duhului, dimpotrivă, este... înfrânarea poftelor." (Galateni 5:22-23) 
 Sintetizând, putem spune: Primii şapte ani ar trebui să-l pregătească pe copil pentru 
ca într-o zi să poată spune: „Doamne, iată-mă, trimite-mă!” 
        Yvonne Schwengeler - www.resursecrestine.ro 

Azi, au fost aduse pentru prima dată în biserică 3 fetițe, spre a fi dedicate Domnului 
în rugăciune de binecuvântare. Ele se numesc Ada, Debora-Emilia și Sarah. Iată 

semnificația numelor pe care le poartă: 
 
 

Ada - un nume cu două posibile origini. Una este 
cea germanică, cu semnificația de „noblețe” (de la 

elementul „adel-” din numele Adelaide, Adeline sau 
Adele). Cealaltă origine este cea ebraică, cu 

semnificația de „podoabă”, „a înfrumuseța”. 
 

 
 

 

Debora - provine de la cuvântul ebraic „D’vorah” care înseamnă 
„albină”. În Biblie, în cartea Judecători, o întâlnim pe Debora, o 

femeie înțeleaptă și credincioasă, care a fost proorociță și 
judecătoare în Israel. De asemenea, în Vechiul Testament, acest 

nume a mai fost purtat și de doica Rebecăi (Genesa 35). 
 

Emilia - provine de la numele latinesc „Aemilius/Aemilia”, având 
semnificaţiile de: „rival”, „a excela”, „a năzui”. 

 
 

Sarah – nume ebraic, cu semnificaţia de 
„femeie de rang înalt”, adesea tradus 

simplu ca „prinţesă” sau „doamnă” . În Biblie, cea care a purtat 
acest nume a fost soţia lui Avraam şi mama lui Isaac, pe care l-a 

născut la vârsta de 90 de ani, în urma unei promisiuni divine. 
 
 
 

Domnul să binecuvânteze aceste micuțe toată viața lor și să le ajute ca, 

dincolo de numele frumoase pe care le poartă, să dobândească frumosul nume de 

”fiice de Dumnezeu”, prin acceptarea lui Hristos în viața lor!  D.P. 

▲ DEBORA-EMILIA  

Petru 

◄  ADA Rogojină 

◄ SARAH Guler 


