
 

  

 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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 ... micuțele Sara-Flavia Bota și Stephanie Turcian, care sunt aduse azi 
pentru a primi binecuvântarea Celui Preaînalt. El să le fie mereu Călăuză, iar ele 
să-L urmeze cu ascultare și dragoste, împreună cu cei dragi, fiind mereu o pildă 
pentru toți. 
 

 ... grupurile de surori care vizitează proaspetele mămici la Maternitatea 
Odobescu în fiecare lună și, de asemenea, pentru toți cei implicați în acest 
proiect. Domnul să le dea acestor surori mereu curaj, putere, blândețe și 
înțelepciune, ca să poată vesti Cuvântul Lui cu mult rod acestor suflete care au mare 
nevoie de El și tuturor celor implicați toate cele necesare, pentru a putea continua 
acest proiect, spre slava Domnului. 
  

"Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat. El este 
Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda. El este Dumnezeul tatălui meu:                                                  

pe El Îl voi preamări." (Exodul 15:2) 

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  

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  

 
ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

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 

Cărarea pe care mergi să fie netedă şi                       
toate căile tale să fie hotărâte: 

nu te abate nici la dreapta, nici la stânga           
şi fereşte-te de rău!  

ATENȚIE  

  

 „Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni,                         
nu se va abate de la ea.” (Prov. 22:6)  

Mersul pe bicicletă 

 Ce  entuziasmaţi sunt copiii când se gândesc pentru prima dată la ideea de a 

învăţa să meargă pe bicicletă! Cât de mult îşi doresc să facă asta! 

Indiferent dacă ideea s-a născut din dorinţa de a face ceea ce fac deja prietenii lor sau a 

fost insuflată de părinţi, dorinţa în sine nu e suficientă. Mersul pe bicicletă necesită 

învăţare, ajutor și exersare, şi, de cele mai multe ori, unul dintre părinţi este cel care 

contribuie la acest proces.  

 Părintele, tatăl sau mama, este cel care îi explică copilului cum să stea în poziţia 

corectă pentru a-şi păstra echilibrul, cum să-şi folosească mâinile, picioarele şi unde   

să-şi aţintească privirea. Pe lângă toate acestea, îi insuflă curaj şi încredere. Însă el mai 

face un lucru, pe care eu îl găsesc foarte important: încă de la început îşi oferă 

sprijinul, nu doar prin sfaturi şi prezenţă, ci şi printr-o implicare fizică directă. El este 

cel care pune mâna pe ghidonul bicicletei şi pe şa, până când copilul învaţă să meargă 

drept.  

 Ceea ce mi se pare frumos şi vreau să punctez, este faptul că oricât ar avea nevoie 

un copil de ajutorul oferit de părinte, la un moment dat acesta trebuie să meargă singur. 

Aceasta nu înseamnă că frica a dispărut sau că procesul învăţării este complet, ci că la 

un moment dat, copilul trebuie să meargă singur. Trebuie s-o facă! Mai înseamnă şi că 

părintele trebuie să-şi desprindă mâinile şi să-l lase să meargă singur. La rândul lui, şi 

el trebuie s-o facă! Şi o face, pentru că este spre binele lui şi pentru că aşa e normal şi 

firesc.             (continuare în pag. 3) 
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Duminică, 28 octombrie 
Estera Bădău 
Lidia Toma 

 Ionuţ Loghin  
Luni, 29 octombrie 
Dorothea Iacob 
Sonia Rogojină  

Marți, 30 octombrie 
Claudia Sauciuc 
Emanuel Fărcuţ 
Sebastian Prata  

Miercuri, 31 octombrie 
Manuela Petrovici 

Petru Pap  
Joi, 1 noiembrie 
Adrian Stoica 
Laura Marchiş 
Lucas Nicorici 
Ovidiu Iudean  

Sâmbătă, 2 noiembrie 
Paul Coldea  

 

„Ferice de omul care nu 
se duce la sfatul celor răi,    

nu se opreşte pe calea 
celor păcătoşi şi nu se 
aşază pe scaunul celor 

batjocoritori.”  
(Psalmii 1:1) 

Uniți în rugăciune pentru departamentele bisericii 

Departamentul de Muzică - CORUL DE COPII 
Urăm  

“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care     
îşi serbează                     

ziua de naştere                   
săptămâna viitoare: 

C orul de copii a luat fiinţă odată cu deschiderea 
bisericii Poarta Cerului. Dumnezeu a binecuvântat 

lucrarea corului de copii, în primul an fiind implicaţi 
aproximativ 10 copii, iar în prezent corul având 40-50 de copii 
cu vârste diferite, talentaţi şi dornici să Îl laude pe Domnul Isus. 
Dorinţa corului de copii este ca prin această lucrare, Dumnezeu 
să fie înălţat şi onorat în mijlocul cântecelor de laudă, iar 
mesajul cântărilor să întărească şi să zidească biserica. 

Pe lângă repetiții şi slujirea în biserică, copiii au ocazia să 
se cunoască și să își exprime personalitatea și darurile  într-un 
mediu creștin sănătos și sigur pentru orice copil. Ei aşteaptă cu 
nerăbdare perioada Crăciunului, atunci când duc cu bucurie 
Vestea cea Bună a Naşterii Mântuitorului, până târziu în noapte. 
Ei colindă în spitale şi azile de bătrâni, în centrul oraşului şi la 
familiile colegilor şi prietenilor lor, care nu-L cunosc pe 
Dumnezeu.  

Îi mulţumim Domnului pentru slujirea corului de copii, 
care este o mare bucurie pentru părinți, pentru cei mici care sunt 
implicaţi, dar și pentru întreaga biserică. Dumnezeu binecuvân-
tează această lucrare prin aportul celor două dirijoare: Adriana 
Voica şi Larisa Pantea, şi al sorei Angela Criste. “Pentru 
mine ca dirijoare, această mică lucrare a corului de copii este 
asemenea unei mici seminţe pe care o aruncăm şi care la 
vremea maturităţii dorim să prindă viaţă, să se dezvolte în 
planul minunat al lui Dumnezeu. Sunt foarte bucuroasă atunci 
când văd că copiii care odată erau în corul de copii, acum sunt 
implicaţi în lucrări similare în biserică, unii sunt căsătoriţi sau 
cu alţii chiar slujesc împreună în aceleaşi proiecte.”, ne-a 
mărturisit Adriana.  

Mulţumim Domnului pentru aceşti copii minunaţi, pentru 
glasurile lor care-L laudă pe Domnul cu atâta bucurie şi pentru 
fetele care îi îndrumă. Aducem înaintea Domnului câteva dintre 
motivele lor specifice de rugăciune: “Avem nevoie de rugă-
ciune, ca pe mai departe Dumnezeu să ne dea înţelepciunea de 
a fi îndrumători drepţi pentru aceşti copilaşi, iar prin mesajele 
cântărilor noastre şi prin tot ceea ce facem împreună, să putem 
sădi în ei un dor de cer. Avem nevoie de rugăciune şi de 
susţinere la fiecare pas, şi pe această cale le mulţumim 
părinţilor, din partea cărora avem toată susţinerea şi 
bineînţeles, bisericii. Investiţia în sufletele lor de mici copii, e 
minunată, de aceea ne rugăm ca Domnul să ne ajute să facem 
această lucrare cu multă bucurie şi responsabilitate.”  

Să ne rugăm ca protecţia Domnului să fie peste fiecare 
copil care slujeşte în acest cor şi binecuvântările Lui să le 
însoţească copilăria. El să le dea mult har în continuare şi 
cântarea lor să fie întotdeauna o jertfă de miros plăcut înaintea 
Lui! L.G.  
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Ce înseamnă numele copilului meu? 

(continuare din prima pagină) 
  
 Nu înseamnă însă că inima părintelui nu e acolo, lângă copilul lui, chiar dacă el 
pedalează singur, cum nu înseamnă nici că grija părintelui a încetat. Se prea poate ca emoţia să 
fie chiar mai mare şi în felul acesta, frica de a nu cădea, de a nu se accidenta este împărtăşită 
deopotrivă de părinţi şi de copii. Cu toate acestea, copilul trebuie lăsat să pedaleze singur.  
 Întregul proces al educării şi învăţării unui copil în orice aspect, poate fi asemănat cu 
mersul pe bicicletă. Fie că vorbim de insuflarea şi învăţarea bunelor maniere, a unor principii 
sănătoase de viaţă, ori biblice, precum şi de orice altceva, la un moment dat, părintele trebuie 
să-şi lase copilul să aplice „singur” toate acestea.   
 Tot ceea ce ai aşezat în inima copilului tău, tot ce l-ai învăţat va fi pus în practică zi de 
zi. S-ar putea ca frica ta să fie mai mare decât a lui, să te temi să nu cadă, să nu eşueze, să nu 
fie rănit... şi totuşi, uneori va fi, iar tu ca părinte trebuie să accepţi acest lucru. 
 Copilul tău va creşte atât de repede, va avea de luat atâtea decizii importante, va avea de 
înfruntat atâtea probleme, iar tu - părintele lui - nu vei fi acolo în mod fizic, dar vei fi un 
sprijin prin rugăciunile tale şi prin dragostea pe care i-o porţi. 
 Învaţă-ţi copilul tot ceea ce este de folos 
pentru viaţa lui, înconjoară-l cu grija şi 
protecţia ta, dar când vine vremea să meargă 
singur, lasă-l! Vei privi cu bucurie şi cu 
mulţumire mersul lui prin această lume, îl vei 
vedea păşind cu încredere. Când va cădea, se 
va ridica şi va merge mai departe, pentru că 
aşa l-ai învăţat tu. Va avea răbdare cu el şi cu 
alţii, va învăţa şi va persevera în toate 
lucrurile. De ce? Pentru că aşa l-ai învăţat tu!  
              Mihaela Țărmure  

 

 Azi, au fost aduse pentru prima dată în biserică 2 fetițe, spre a fi dedicate Domnului în 
rugăciune de binecuvântare. Ele se numesc Sara-Flavia şi Stephanie. Iată semnificația 

numelor pe care le poartă: 
 

Sara – 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. 

 

Flavia – forma feminină a numelui latin 
Flavius, cu semnificaţia de “blond, galben, 

auriu”. 
 

Stephanie – forma feminină şi 

franţuzească a numelui Ştefan, care derivă de la grecescul “stephanos” 

= “coroană, cunună” (cu care erau încununaţi învingătorii). Ştefan a 

fost primul martir al Bisericii, condamnat la moarte de autorităţile 

iudaice din Ierusalim. El a fost unul din cei şapte bărbaţi "plini de Duh 

Sfânt şi de înţelepciune" aleşi să fie diaconi.   

 
Fiţi binecuvântate mereu, Sara-Flavia şi Stephanie!  D.P.  

▲ SARA - FLAVIA  

Bota 

▲ STEPHANIE 

Turcian 


