
 

  

 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. 

T
im

iş
o

a
ra

 —
 s

tr
. 

B
a

n
u

l 
M

ă
ră

c
in

e
, 

n
r.

2
5

  
 

 t
e
l.

 0
2

5
6
-4

7
2

0
0
2
 

 
 ... micuții: David Pușcașu, Emma Tănasă și Naomi-Elisabeta Cheregi, 
care sunt aduși azi să primească binecuvântarea Tatălui și totodată, 
pentru părinții și familiile lor. Domnul să-i ocrotească mereu, să-i umple de 
pasiune pentru El și de iubire și slujire pentru familie și cei din jurul lor. 
 
 ... noul an școlar. Dumnezeu să dea multă înțelepciune atât elevilor, cât 
și profesorilor și tuturor celor implicați în procesul de învățământ, astfel ca, 
prin tot ceea vor întreprinde în unitățile de învățământ în acest an școlar, El să 
fie slăvit și onorat și atunci și rezultatele obținute vor fi pe măsură. 
 
 
"Domnul te va face să fii cap, nu coadă; totdeauna vei fi sus, şi niciodată nu vei fi jos, 

dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău, pe care ţi le dau astăzi, 
dacă le vei păzi şi le vei împlini" (Deuteronomul 28:13) 

Să ne rugăm pentru... 

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 

Ildikó Trică 

Andrada Popa 

Lili Gherasim  

Alina Avram 

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 

MARŢI:            18-20 Rugăciune 

JOI:             18-20 Serviciu divin 

ATENȚIE 

Surse fotografii: www.google.com/images 

Începutul înţelepciunii este frica de 

Domnul şi ştiinţa sfinţilor este 

priceperea.  
 

Proverbele 9:10 

 

  

 „Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea                                         
la vorbele mele!” (Proverbele 4:20) 

Școala care transmite credința 

E ducația copiilor este responsabilitatea căminului, prin urmare, ea este una din 
responsabilităţile pe care taţii trebuie să le poarte. Aceasta nu înseamnă că 

tatăl le face pe toate, după cum nu toate activităţile gospodăreşti sunt sarcina exclusivă a lui. 
Însă el trebuie să se asigure că băieţii şi fetele lui primesc acel gen de educaţie care-i 
pregăteşte în mod adecvat pentru confruntarea cu viaţa. 

Este foarte important ca şcoala la care merg copiii noştri să fie una bună. Dacă 
şcoala nu este în ton cu ceea ce se învaţă şi practică acasă, transmiterea credinţei va deveni 
mai dificilă. Copiii sunt influenţaţi de mediul în care se găsesc; prin urmare, şcoala poate    
să-i facă să-şi îndrepte devotamentul spre alte lucruri decît cele învăţate acasă. Aceasta îi 
face pe copii adesea să îmbrăţişeze valorile societăţii, în locul celor biblice. 

Ceea ce s-a întîmplat în 1 Samuel 13 ni se poate întâmpla şi nouă. Israel devenise 
independent de filisteni. Israeliţii nu aveau fierari să facă suliţe sau săbii. Se duceau la 
filisteni până şi să-şi ascută uneltele. Când a venit ziua bătăliei, Israel s-a trezit fără arme. 
Vă puteţi da seama că duşmanul a reţinut toate armele pe care israeliţii le-au dus la ei la 
ascuţit. O şcoală nepotrivită - fie ea chiar creştină cu numele - poate să producă acelaşi efect 
în vieţile multor copii. 

Atât deocamdată despre şcolile rele. Să pornim de la premisa că ne trimitem copiii 
la o şcoală pe care o considerăm sănătoasă în credinţă; ce urmează apoi? Este uşor să ne 
relaxăm şi să ne simţim liniştiţi, deoarece ne-am făcut datoria şi ne-am dat copiii pe mâini 
bune. S-ar putea să fie aşa. Însă învăţătorii sunt oameni şi ei, ca să nu mai vorbim de ceilalţi 
elevi şi părinţi. Copiii pot să întîmpine multe capcane şi ispite.    

De exemplu, un copil s-ar putea să aibă dificultăţi în alegerea unei anumite materii. 
Altul s-ar putea să fie în conflict cu profesorul. Dacă nu ţinem legătura cu şcoala şi cu 
profesorii, s-ar putea să credem că avem o vedere de ansamblu, dar în realitate să vedem doar 
o faţetă a lucrurilor. Aceste situaţii pot deveni adevărate probleme.     (continuare în pag 3) 

Totuși, în toate aceste lucruri 
noi suntem mai mult decât biruitori, 

prin Acela care ne-a iubit.  
Romani 8:37 
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Duminică, 8 septembrie - Corneliu Meici, Luca Voica  
Luni, 9 septembrie - Corina Mihuţ, Cristina Stoiculescu, Raul Han  
Marți, 10 septembrie - Otilia Morariu, Radu Roşca, Raisa Damean  
Miercuri, 11 septembrie - Alice Duma  
Joi, 12 septembrie - Aurica Duma, Cristina Cireşan, Flavius Curea, 
   Ileana Prichici, Olivia Bândiu, Rahela Beldeanu  
Vineri, 13 septembrie - Hadasa Criste, Melisa Rus, Roxana Guler  
Sâmbătă, 14 septembrie - Anca Cadia, Lidia Marisescu, Naomi Protea, 
   Remus Alăzăroae, Simona Morariu  
    

"Da, inima noastră îşi găseşte bucuria în El, căci avem încredere în  
Numele Lui cel sfânt." (Psalmii 33:2) 

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

Familii unite în rugăciune 

 Din marea familie a Domnului de la Poarta Cerului fac parte şi copiii bisericii! 

Ei sunt darul lui Dumnezeu pentru noi, ca familii, dar şi ca Biserică. Ei sunt o sursă 
de binecuvântare, voioşie şi ne aduc zâmbetul pe buze şi bucurie in inimă. Tot ei sunt 
cei care de multe ori, prin sinceritatea şi deschiderea lor, ne inspiră cum să ne apropiem 
de Dumnezeu. Domnul Isus Însuşi a spus că cine vrea sa vadă Împărătia cerurilor 
trebuie să se asemene cu un copilaş: „Lăsati copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi; 
căci Impărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei.” (Marcu 10:14) 
 De aceea astăzi dorim să privim la Dumnezeu prin ochii copiiilor bisericii şi să 
Îi mulţumim pentru toată purtarea Lui de grijă din timpul vacanţei. Îi mulţumim că 
i-a păzit în toate zilele până acum. Dumnezeu le-a dăruit o vară foarte frumoasă, cu 
vreme bună, tabere şi activităţi speciale! Chiar dacă ne pare rău că vacanţa a trecut, 
suntem bucuroşi că putem să ne reîntâlnim în biserică şi la grupele de copii. Chiar dacă 
ne este frică de matematică, suntem bucuroşi că ne întoarcem la şcoală, pentru că ştim 
că este necesară. 
 De aceea, astăzi şi în săptămâna care urmează, dorim să cerem binecuvântarea 
lui Dumnezeu peste copii şi în anul şcolar care urmează. Dumnezeu să Îşi pună mâna 
Lui protectoare peste ei. Să îi păzească la plecare şi la venire, la școală, acasă sau în 
orice alt loc vor merge. Dumnezeu să îi ajute să aibă un comportament curat şi să fie 
bune exemple pentru cei din jur. Totodată, am vrea să amintim în rugăciune şi 
învăţătorii de la grupele de copii şi pe cei care se ocupă de lucrarea cu copiii, precum şi 

pe toţi cei implicaţi în corul de 
copii. De asemenea, dorim să 
cerem binecuvântarea Domnului 
peste familiile copiilor şi peste 
profesorii de la școală şi colegii 
lor. 
 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!         A.A. 

Copiii Bisericii Poarta Cerului 
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Copilașii aduși astăzi la binecuvântare se numesc: DAVID, EMMA și                        
NAOMI-ELISABETA. Să vedem care este semnificația acestor nume: 

 

 DAVID - nume de origine ebraică şi înseamnă “preaiubit”. 

În Biblie, cel care a purtat acest nume a fost un om deosebit, numit 
de Însuşi Dumnezeu - om după inima Mea. David l-a învins pe 

uriaşul Goliat, tot el a compus marea parte a Psalmilor, a fost un 
soldat şi un rege remarcabil.  

 
  

EMMA - forma scurtă a diferitor nume, 
printre care Emanuel — nume de origine 
ebraică, cu semnificaţia de “Dumnezeu 

este cu noi” sau Emilia — nume de 
provenienţă germanică: “ermen” - 

“întreg, complet, universal”. 
Etimologic, acest nume derivă din cuvintele latine “aemilus” - 

“dornic, nerăbdător” şi “aemulus” - “rival”.  

 
 

NAOMI - Numele provine de la ebraicul 
„Na'omiy”, care înseamnă „plăcere”. În 

Vechiul Testament, Naomi este numele soacrei lui Rut. După 
moartea soțului și a fiilor, Dumnezeu a lucrat la situația lor, astfel 

încât Rut a fost răscumpărată de o rudă, iar Naomi a ajuns să fie din 
nou o femeie binecuvântată, fiind bunica lui Obed, viitor bunic al 

regelui David.  

â 
 ELISABETA - provine din cuvântul ebraic „elisheba”, 

care înseamnă "Dumnezeu este jurământul meu". În Noul         
Testament, Elisabeta era mama lui Ioan Botezătorul, copil primit de 

la Dumnezeu printr-o minune, la o vârstă înaintată. 
 

Fie ca Dumnezeu să-Și reverse binecuvântarea peste 
  acești micuți toată viața lor!  D.P. & A.P. 

Ce înseamnă numele copilului meu? 

(continuare din prima pagină) 
 
 Una din primele întrebări care se ridică este: "Cine-i de vină?" Din punct de vedere 
omenesc, avem tendinţa să ţinem cu copiii noştri. Când descoperim că greşeala este din 
partea copiilor noştri, avem tendinţa să motivăm că lucrurile s-au întâmplat din cauza a 
ceea ce au făcut sau n-au făcut alţii. Deci, implicit este vina altora. 
 În momente ca acestea, felul în care privesc copiii şcoala atârnă în balanţă. Dacă ne 
aliem cu ei împotriva şcolii, copiii vor avea tendinţa de a se împotrivi credinţei pe care 
încercăm să le-o transmitem. Noi datorăm şcolii, copiilor şi nouă înşine ajutorul necesar 
rezolvării dificultăţilor, aşa încât şcoala să poată să-şi ducă misiunea la bun sfîrşit. 
 Atunci când căminul şi şcoala se aliază măreţei cauze de a practica şi transmite 
credinţa, ele devin o forţă de proporţii!         David G. Burkholder - 
              www.resursecrestine.ro 

▲ Emma Tănasă  

▲ Naomi-Elisabeta 
Cheregi  

▲ David Pușcașu  


