
 

  

 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 

 ... micuții: Celine Sîrbu, Iasmin Ruben Jurca și Iosua Lakatos, care 
sunt aduși, azi, pentru a primi binecuvântarea Tatălui. El să le ghideze 
mereu pașii și să-i îndrepte înspre Casa Lui, iar ei să-L slăvească împreună cu 
familia, în orice vreme. 

 ... toți cei care vor începe, mâine, școala. Domnul să le poarte de grijă 
atât elevilor, cât și învățătorilor și profesorilor, să le dea multă putere de 
muncă, răbdare, înțelepciune și respect unii pentru alții, iar părinților tărie și 
putere de rugăciune, pentru a-și putea susține cu dragoste copiii. 

 
 "Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în întuneric 

şi n-are lumină să se încreadă în Numele Domnului şi să se bizuiască                                                 
pe Dumnezeul lui!" (Isaia 50:10) 

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: 
 
 

 buletin.duminical@yahoo.com  

 

  „Ascultaţi învăţătura, ca să vă faceţi înţelepţi...” 
Proverbe 8:33a 

 

  

 „... el mă învăţa atunci şi-mi zicea: „Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, 
păzeşte învăţăturile mele şi vei trăi!” (Proverbele 4:4)  

În școala lui Dumnezeu 

 Z ilele de vară au zburat... Totul a trecut așa de repede, iar vacanța, concediile și 
zilele calde au rămas acum doar o amintire plăcută. În septembrie, toată 

lumea are senzația unui nou început. Când aerul dimineții e mai rece, nopțile sunt mai 
lungi, iar frunzele din copaci încep să cadă încet, știm că toamna e aproape și, odată cu 
venirea ei, începe... școala! 
 Cu toții avem tangențe cu elevi, fie copii, frați, nepoți sau poate chiar noi suntem           
elevi - în toate circumstanțele -  fiecare simte o legătură cu școala, cu emoția unui nou 
început, gânduri și frământări cu privire la viitor. Nu știu, drag cititor, dacă ești un elev 
care ai așteptat cu sufletul la gură să începi școala sau de abia aștepți să vină vacanța de 
iarnă, ori ai terminat școala demult și acum îți lipsește – vreau să îți spun că fiecare din 
noi e încă elev... în școala lui Dumnezeu! 
 Școala Lui e cea mai sigură „instituție de învățământ” – aici fiind loc atât pentru 
elevi de clasa I, cât și pentru doctori în teologie – pentru că există clase specifice și 
programe adaptate pentru fiecare în parte. 
 În școala Lui, Dumnezeu e Învățător și Profesor, tot El e Mentor și Model. El e Cel 
de la care înveți tot ceea ce ai nevoie pentru a deveni, într-o bună zi, la fel ca El. 
 În școala Lui, Biblia e cartea de bază pentru educație și creștere spirituală. De aici 
trebuie să înveți și să studiezi, ea e „abecedarul”- din ea învață copiii în credință, dar și 
cartea de studiu pentru „doctorat” - pentru cei cu ani mulți pe calea Domnului.   
 În școala Lui, programa e diferită pentru fiecare în parte, deoarece Dumnezeu ne 
cunoaște nivelul spiritual și nevoile specifice, astfel încât, știe ce „materii”                   
să ne predea.            (continuare în pag. 2) 
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Urăm  

“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care     
îşi serbează                      

ziua de naştere                   
săptămâna viitoare: 

                

Duminică, 9 septembrie 
Corina Mihuţ 

Cristina Stoiculescu 
Raul Han  

Luni, 10 septembrie 
Otilia Morariu 

Radu Roşca 
Raisa Damean  

Miercuri, 12 septembrie 
Cristina Cireşan 
Ileana Prichici 
Olivia Bândiu 

Rahela Beldeanu  
Joi, 13 septembrie 

Hadasa Criste 
Melisa Rus 

Roxana Guler  
Vineri, 14 septembrie 

Anca Cadia 
Remus Alăzăroae 
Simona Morariu  

Sâmbătă, 15 septembrie 
Estera Negru 
Mario Diac  

 
 "Binecuvântaţi, 

popoare, pe 
Dumnezeul nostru! 
Faceţi să răsune 

lauda Lui! "  
(Psalmii 66:8) 

(continuare din prima pag.) 

 
 În școala Lui, testele sunt menite să ne facă să învățăm 
lecțiile. Deși în școala de pe pământ înveți lecția, apoi dai testul, 
aici e invers! Mai întâi dai testul, care durează fix cât e nevoie ca 
tu să înveți lecția. Iar atunci când uiți lecția, de cele mai multe ori, 
examenul se repetă... 
 În școala Lui, colegii de clasă sunt frații de                 
credință – biserica Sa. Serviciile divine au scopul de a ne modela 
și a ne învăța principiile Împărăției, iar părtășiile sunt precum 
pauzele – necesare și binevenite, pentru încurajare și prietenie... 
 În școala Lui, nu poți copia la teste! Colegii tăi au teste cu 
subiecte diferite de ale tale! Unii trec prin testul înfrânării, alții 
prin testul lepădării de sine... 
 În școala Lui, fiecare are locul său, nimeni nu e în 
competiție cu nimeni, ci suntem împreună, pentru a ne ajuta 
reciproc, ca să Îl cunoaștem mai mult pe El și planurile Sale 
pentru noi! 
 În școala Lui, te formezi pentru a fi cetățean al Cerului.      
Pe pământ, la școală, primești o educație prin care să te dezvolți 
intelectual și care te pregătește, în principiu, pentru a urma o 
meserie când vei fi adult. Avem nevoie de atâția ani de școală și 
de multe ori, pe parcurs, încă mai facem cursuri de perfecționare;. 
în școala Lui, pregătirea durează toată viața, pentru a fi modelat 
frumos și a înțelege pe deplin principiile Sale. 
 În școala Lui, ceremonia de absolvire este un eveniment 
mult așteptat, cu mult mai de dorit decât absolvirea unei școli de 
pe pământ. Poate nu ai avut ocazia niciodată să porți toca și să ți 
se strige numele din aula unei facultăți, la final de ciclu 
universitar, dar te asigur că nu se compară cu bucuria și 
entuziasmul pe care îl vei simți când vei primi cununa vieții, iar 
ca certificat de absolvire, vei avea un nume nou, cu o identitate 
divină, care vor atesta că ai absolvit cea mai importantă școală: 
cea a lui Dumnezeu, pentru că totul va dura veșnic, nu ca aici, 
bucurie de maxim trei zile... 
 Dragul meu, indiferent dacă ești sau nu acum elev, sper că ai 
înțeles din ceea ce ai citit mai sus responsabilitatea și privilegiul 
de a te ști în școala lui Dumnezeu. Mă rog ca anul acesta școlar să 
fie o binecuvântare pentru toți, indiferent de locul în care 
„studiați”, iar Dumnezeu să fie glorificat și să privească cu 
bucurie la „elevii” săi de pretutindeni!  A. P.  
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Ce înseamnă numele copilului meu? 

Despre responsabilitățile părinților creștini ARTICOL 

Astăzi sunt aduși la binecuvântare 3 copilași, pentru a fi dedicați Domnului. Ei se 
numesc: Celine, Iasmin Ruben și Iosua.  Iată semnificația numelor lor: 

 
  

Celine - varianta franceză a numelui Celeste, de origine 
latină, care vine de la adjectivul „caelestis”, adică 

„ceresc”. 
 
 

  
Iasmin – nume de 
origine arabă, cu 

semnificația de „floare 
de iasomie”. 

 
Ruben - nume biblic cu semnificația: „Iată, un 

copil” sau „întâiul născut”. În Biblie, numele Ruben 
este purtat în Vechiul Testament de copilul 

patriarhului Iacov cu prima 
sa soție, Lea. Ruben era 
primul lor copil, considerat de Lea o mângâiere trimisă de 

Dumnezeu pentru familia lor. 

  

Iosua – nume de origine ebraică – „Isus Navi”  și înseamnă 
„Iehova (Dumnezeu) este mântuire“. Iosua a fost un personaj 

biblic, ales de Dumnezeu să conducă poporul evreu la 
intrarea în Canaan. 

 
Domnul să reverse binecuvântări divine peste ei și să li Se 

descopere, ca Domn și Mântuitor personal!  A. P.  

▲ CELINE Sîrbu 

▲ IOSUA Lakatos 

▲ IASMIN RUBEN Jurca 

 „P entru a-i învăţa pe copiii noştri să-L iubească pe Domnul, trebuie să fim 
pentru ei exemple vii. Bineînţeles că trebuie să le vorbim mult de Domnul 

Isus, dar să le arătăm în fiecare zi, prin viaţa noastră, ce preţ are această Persoană 
pentru inimile noastre. Să le arătăm că fericirea – pe care Satana le-o promite             
atrăgându-i către lume – noi am găsit-o în Domnul Isus Hristos.  
 Să nu uităm că mărturia mută este mai puternică decât cea exprimată în cuvinte 
şi că aceasta din urmă este fără rod, dacă nu este însoţită de prima: mărturia este mai 
mult în fapte, decât în vorbe. Să ne gândim mai mult la responsabilitatea noastră faţă 
de copiii noştri. Dacă ne-am gândi mai mult la asta, am ajunge la o viaţă practică, care 
va răspunde mai bine la ceea ce Domnul aşteaptă de la noi.”  
                       Paul Fuzier - www.comori.org 


