
   O plângere pe care o auzim adesea în   

rândul creștinilor din întreaga lume este:  

„Nu găsesc nicio biserică bună! Am nevoie 

de un loc în care familia mea să poată fi 

slujită și unde copiii mei pot să crească 

cunoscând adevărata neprihănire.”  
 

    Prea mulți pastori încearcă constant    

lucruri noi în biserică - metode noi de evan-

ghelizare, muzică nouă, noi mișcări de 

„trezire.” Există atâta nebunie - tot felul de 

metode de distragere a atenției de la     

Evanghelie. 
 

Ce cauți într-o biserică?  

Adevărata părtășie?  

Un loc unde copiii tăi să prospere?  

Laudă și închinare de calitate?  

Un loc unde pot fi împlinite nevoi adânci 

din viața ta?  

     Dacă oricare dintre aceste preocupări ţi 

se aplică, am o întrebare foarte grea pentru 

tine: pentru a răspunde acestor nevoi, ţi-ai 

cercetat inima, să vezi dacă ești preot pentru 

familia ta?  

 

    Voi afirmaţi că nu puteţi găsi o biserică 

bună - una care să vă trezească, să vă pro- 

voace pe voi şi să slujească copiilor voştri. 

Dar ați împlinit lucrarea preoțească de 

mijlocire pentru cei dragi înaintea         

Domnului? 
    Am crescut într-o familie care avea ceea 

ce era numit „altarul familiei.”  

                                                                                                                 

.                                                (continuare în pagina 3) 

Să ne rugăm pentru 

 

… scumpii copilași, care sunt aduși azi, 

pentru a fi dedicați Domnului prin rugăciune: 

Esther-Anais Horobăț, Noah Aramă și     

Timotei Bruda. Fie ca Tatăl Ceresc să-i 

protejeze toată viața, iar părinților să le fie 

ajutor și sprijin în creșterea acestor comori. 

 

...  altarul familiei. Domnul să ne ajute pe 

toți, să punem preț pe timpul zilnic de părtășie 

cu El împreună cu familia care ne-a fost dată 

tot de El, și astfel, în casele noastre să răsune 

constant cântarea de laudă, rugăciunea sinceră 

și citirea Cuvântului, chiar și cu cei mai mici 

membri ai familiei.  

 

"Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine, 

căci Tu nu părăseşti pe cei ce Te caută, 

Doamne!" (Psalmii 9:10) 
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Urăm 

La mulți ani! 
 
În umblarea cu Domnul 
celor care își serbează 
ziua de naștere 
săptămâna viitoare: 
 
|   DUMINICĂ 27 OCT.   | 

Emilia Dărăban 

|   LUNI 28 OCT.   | 

Estera Bădău  

Lidia Toma 

Ioan Loghin  

|   MARȚI 29 OCT.    | 

Dorothea Iacob  

Sonia Rogojină  

|   MIERCURI 30 OCT.    | 

Claudia Sauciuc  

Sebastian Prata  

|   JOI 31 OCT.   | 

Manuela Petrovici 

Petru Pap  

Ruth Pantea  

|   VINERI  1 NOI.   | 

Adrian Stoica  

Laura Marchiş 

Lucas Nicorici 

"Da, fericirea şi 
îndurarea mă vor însoţi 
în toate zilele vieţii mele 
şi voi locui în Casa 
Domnului până la 
sfârşitul zilelor mele." 
 
 (Psalmii 23:6) 

(continuare din pag. 1) 
 
    Tatăl meu a crezut că versetul din Evrei 

care îi obligă pe creștini să nu-şi părăsească 

strângerea laolaltă, era destinat și familiilor 

(vezi Evrei 10:25).        

     Când a venit vremea pentru altarul fami-

liei în casa noastră, fraţii mei, împreună cu 

mine, ne întrerupeam activitățile și ne adu-

nam în jurul părinților noștri pentru rugă-

ciune. Tatăl meu şi-a luat cu bucurie rolul de 

preot și de pastor în casa noastră. 

    Dar tu? Ți-ai cercetat inima ca să poţi fi 

preot pentru familia ta? Când locuința ta 

devine o biserică, toate nevoile tale cele mai 

adânci vor fi împlinite de Tatăl tău din ceruri.  

     

     Apoi, poţi merge la orice biserică,        

indiferent cât de moartă ar părea. De ce?  

    Deoarece Dumnezeu te va întâmpina 

acolo - și chiar te poate conecta cu alți creş- 

tini care sunt flămânzi să-L cunoască pe Isus 

mai bine!     Departamentul de Ordine 

funcționează în cadrul Bisericii 

Poarta Cerului, având un rol im-

portant în slujire, deoarece scoate 

în evidență o caracteristică a 

Dumnezeului căruia Îi slujim, şi 

anume, ordinea. 

      Coordonatorul departamentului 

este fratele Dorin Grigoraş, iar în 

cadrul acestuia slujesc 14 frați și 

surori, dedicați Domnului și slujirii 

pe care o fac.  

    Uitându-ne la slujirea fraţilor şi 

surorilor din acest de-

partament, putem spu-

ne că dăruirea, pasi-

unea, disponibilitatea 

și consecvența, sunt 

doar câteva elemente 

care îi definesc, cu 

toţii fiind o reală bine-

cuvântare pentru biserica noastră. 

    Fratele Dorin Grigoraş ne-a 

împărtăşit câteva gânduri despre 

activitatea şi viziunea acestei lu-

crări: „Dorim şi ne străduim să 

întâmpinăm membrii bisericii și 

musafirii cu un zâmbet, cu un cu-

vânt de bun-venit, să le întindem o 

mână caldă și să-i conducem în 

biserică la locurile potrivite, într-o 

atmosferă caldă și primitoare, 

astfel încât ei să se simtă apreciați 

și bineveniți în mijlocul nostru.    

Acest fapt ajută la familiarizarea 

multora cu Biserica și atragerea 

lor în familia extinsă.     

     Provocarea lansată tuturor 

fraților și surorilor din acest de-

partament este aceasta: continuaţi 

să slujiţi din toată inima, cu bucu-

rie, ca Domnului, știind că doar în 

acest fel, slujirea va aduce roade!” 

     Mulţumim Domnului pentru 

slujirea fraţilor şi a 

surorilor din acest 

departament şi ne 

rugăm ca protecţia 

Domnului să ră- 

mână peste ei şi 

familiile lor! Ne 

rugăm Domnului ca 

slujirea lor să aducă multe roade şi 

cerem călăuzirea Duhului Sfânt 

peste ei, pentru îndeplinirea lucrării 

de slujire în felul în care a hotărât 

El!                                                

     Dumnezeu să le răsplătească 

osteneala și să le dea cununa 

Vieții!    

                                                      

L.G.  

“Continuaţi să slujiţi din toată inima,  
cu bucurie, ca Domnului, știind că doar în 
acest fel, slujirea va aduce roade!” 

Î N  R U G Ă C I U N E  P E N T R U  D E P A R T A M E N T E L E  D E  S L U J I R E  

 

D E P A R T A M E N T U L  D E  O R D I N E  

„Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul...” - Coloseni 3:23 

H O R O B Ă Ț  E S T H E R - A N A I S  
 
Esther – forma englezeacă a numelui Estera, de origine persană, 
însemnând „frunză de mirt”; o altă posibilă semnificație a 
numelui ar fi și „stea”. În Biblie, întâlnim cartea Estera, care 
relatează întâmplările din viața celei care a purtat acest nume – o 
tânără evreică frumoasă și înțeleaptă, care a devenit soția regelui 
Persiei, Ahașveroș; ea și-a riscat viața pentru a-și salva poporul 
din care provenea. 
 

Anais – este o variantă a latinescului „Anna”, fiind foarte des uzitat de francezi şi belgieni, cu 
semnficiația de „har, favoare, binecuvântare, îndurare”. În Biblie, numele Ana a fost purtat 
de mai multe persoane; printre ele, se numără și mama lui Samuel, care, fiind stearpă, s-a 
rugat mult pentru un copilaș, iar Dumnezeu i-a ascultat ruga. Drept mulțumire, Ana și-a 
închinat copilul Domnului, ducându-l să locuiască în Templu încă din primii ani ai vieții. 

A R A M Ă  N O A H  
Noah – Noah înseamnă „alesul lui Dumnezeu”, fiind 
echivalentul numelui evreiesc Noe. În Vechiul Testament, Noe era 
un om neprihănit, care a ascultat de Dumnezeu și la porunca Sa, 
a construit o arcă, prin care familia sa și animalele au fost salvate 
de potop. Prin Noe, Dumnezeu a salvat omenirea și a primit 
promisiunea că lumea nu va mai fi nimicită prin apă, curcubeul 
fiind semn al acestei promisiuni. 

B R U D A  T I M O T E I  
 
Timotei – provine de la numele grecesc Timotheos și înseamă „cel care 
cinstește pe Dumnezeu” („timao” = a onora, a cinsti și „theos” = 
Dumnezeu) sau „onorat de Dumnezeu”. Cel care a purtat acest nume în 
Biblie a fost un tânăr credincios, unul dintre cei mai apropiați copii 
duhovnicești ai apostolului Pavel. 

Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze acești copilași și familiile lor mereu!      A. P. 

C E  Î N S E A M N Ă  N U M E L E  C O P I L U L U I  M E U ?  


