
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au  
povestit părinţii noştri, nu vom  
ascunde de copiii lor, ci vom vesti  
neamului de oameni care va veni laudele 
Domnului, puterea Lui şi minunile  
pe care le-a făcut.”   -  Psalmii 78:3-4  

      Domnul lucrează în mod minunat în 

viața fiecăruia dintre noi și putem mărturisi 

acest lucru! De câte ori nu I-ai văzut Mâna 

la lucru? Doamne, deschide-ne ochii, să Te 

vedem la lucru în fiecare zi! Dumnezeu 

merită toată lauda noastră! Dar, oare Îi dăm 

slavă așa cum se cuvine?  

      Uneori Îi cântăm laude, Îi spunem 

rugăciuni de mulțumire, dar... cam atât. Am 

cercetat puțin în Biblie acest lucru și am 

realizat că ar mai fi ceva de făcut când 

vedem minunile Lui: să le povestim      

celorlalți! Deși în ziua de azi putem          

„să povestim” prin mesaje și postări      

lucrările Lui, un beneficiu al tehnologiei 

moderne, totuși, am realizat că această 

„audiență” ar trebui să fie pe locul 2.  

     Da, e important să povestim celorlalți, 

mai ales celor care nu Îl cunosc personal pe 

Dumnezeu, cât de măreț este El, dar cred că  

 

 

prioritate în aflarea acestor minuni o au cei  

din familiile noastre, mai precis „neamul de 

oameni care va veni” (Ps. 78:4b) – copiii! 

     Primul „stadion” de evanghelizare este 

casa noastră. Adevărul este că mintea 

copiilor e un adevărat cufăr; ei sunt la 

vârsta la care adună informații de care se 

vor folosi toată viața, dar află și lucruri nu 

foarte benefice pentru sufletele lor. Cred că 

vârsta copilăriei este foarte potrivită pentru 

copii să învețe despre Dumnezeu și        

minunile Lui.  

       Astăzi, de altfel, ne aflăm și într-o zi în 

care, ca adulți, vom alege... și nu doar    

politic. Avem posibilitatea „să scriem    

istoria” într-o oarecare măsură. Ce legătură 

este între vestirea minunilor Domnului și 

politică?  
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... micuții: Eric-Ștefan Lupu și Isac 
Gheorghe, care sunt aduși pentru a fi 
dedicați Domnului prin rugăciune de 
binecuvântare, în această dimineață. Fie 
Harul Lui peste aceste comori și peste casele 
în care Tatăl i-a trimis, și tot El să le dea 
multă putere familiilor pentru a-i crește 
pentru Cer. 

… înțelepciune. Haideți să cerem înțelep-

ciune de la Domnul în toate deciziile pe care 

trebuie să le luăm, fie ele mici, sau mari; Lui 

Îi place să Se implice în toate domeniile vieții 

noastre și o face cu cea mai mare dragoste și 

pricepere! 

 
"Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai ţesut 
în pântecele mamei mele: Te laud că sunt o 
făptură aşa de minunată. Minunate sunt 
lucrările Tale şi ce bine vede sufletul meu 
lucrul acesta! " (Psalmii 139:13-14) 
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           (continuare în pag. 3) 

Ce înseamnă  

numele copilului 

meu? 

 

Eric-Ștefan 

Lupu  

Eric – nume de               
origine scandinavă,  derivând 

de la elementele ei  -   
„veșnic, pentru totdeauna”   

și rikr – „împărat, domnitor”; astfel, acest 
nume ar avea semnificația de: „împărat etern, 
domnitor puternic”.  

Ștefan - numele își are originile în Grecia 
antică și provine din cuvântul „stephanos” 
care înseamnă „coroană, ghirlandă, 
cunună”, cu care erau răsplătiți învingătorii 
în lupte. În Biblie, Ștefan a fost primul martir 
al Bisericii, condamnat la moarte de 
autoritățile iudaice din Ierusalim. El a fost 
unul dintre cei șapte diaconi ai bisericii 
primare, un credincios plin de Duhul Sfânt și 
de înțelepciune. 

Isac – nume de origine 
ebraică și înseamnă 
„râs”, „el va râde, el 
se va bucura”, „cel 
voios”. În Biblie, Isaac 
a fost fiul lui Avraam și 
al Sarei, fiul făgădu-
inței, unul dintre marii 
patriarhi biblici.  

 
Fiți veșnic binecuvântați, Eric-Ștefan și Isac!  

A.P. 

Isac 

Gheorghe 

PROGRAM SĂPTĂMÂNAL  

LUNI 

MARȚI 

MIERCURI 

JOI 

VINERI 

DUMINICĂ 

19-21 Seară de tineret 
 
 
18-20 Rugăciune 
 
 
19-21 Întâlnirea studeților 
 
 
18-21 Studiu biblic 
 
 
18-19:30 Întâlnirea liceenilor 
 
 
09-12 18-20 Evanghelizare 



|   VINERI  29 NOV   | 

Dorina Giuchici 

Simion Cercelaru   

|   SÂMBĂTĂ 30 NOV   | 

Alexis Silaghi 

Olivia Tudose 

Dalecia Boartăș 

(continuare din prima pagină) 

Aparent, nici una. Dar dacă ne gândim 

mai bine, cred că ne amintim cu toții de 

oameni precum: Traian Dorz, Richard 

Wurmbrand și mulți, mulți alții, care au 

fost torturați pentru credința lor în 

Dumnezeu, din cauza regimului politic, 

chiar la noi în țară. Mărturiile acestor 

creștini autentici reverberează generație 

după generație, și astfel, dragostea lor 

pentru Dumnezeu și pasiunea care le-a 

mistuit viața va fi un exemplu. 

     „Ușa” aceasta de har, evanghelizare și 

creștere spirituală este deschisă ACUM. 

Nu știu cum va fi în viitor; nu știu ce con-

secințe va avea chiar alegerea pe care o 

vom face noi azi. Tot ceea ce știu este că 

Dumnezeu va rămâne Dumnezeu, El va 

domni peste veacuri și generații.  

     Noi suntem responsabili să sădim 

semințele credinței în inimile copiilor și 

să luptăm pentru binele României, pe 

genunchi, în primul rând, cerând mila 

Domnului peste țară, dar și făcându-ne 

datoria de cetățeni și votând în acord cu 

principiile pe care le avem.  

        M-am întrebat de ce de-a lungul 

istoriei, diavolul a luptat atât de mult 

pentru mintea copiilor? De ce curentul 

lumii, plin de stricăciuni și perversitate, 

se concentrează așa mult pe desene    

animate, filme, jocuri și chiar programe 

școlare în care să se includă murdăria și 

desfrâul? Este simplu: inimile inocente 

ale copiilor și mințile lor curate pot fi 

ușor pervertite și influențate. Diavolul se 

concentrează pe nenorocirea „neamului 

de oameni care va veni”. 

     Cred că acum înțelegi mai bine de ce 

este important să vorbești copiilor din 

familia ta despre Dumnezeu și             

experiențele minunate pe care le ai cu El, 

nu? Dacă nu o facem noi, ca părinți, buni-

ci, frați, surori, unchi, mătuși, are cine să 

o facă... metodele diavolului sunt subtile 

și captivante pentru copii, așa că trebuie 

să fim tot mai atenți cine oferă educație 

micuților.   

     Haideți să-L ascultăm pe Dumnezeu și 

să vestim laudele Lui, iar efectul va fi 

binecuvântarea „neamului de oameni 

care va veni”, spre slava Domnului și 

spre groaza iadului. Fie ca astăzi să facem 

alegeri înțelepte, iar Dumnezeu să aducă 

trezire și înțelepciune tuturor!  A. P. 

 

     EXCELSIS WORSHIP este unul din grupurile de laudă şi închinare din Poarta      

Cerului, care slujeşte în biserică încă de la înfiinţarea ei. Dumnezeu Și-a revărsat bine-

cuvântările peste poporul Său, de-a lungul vremii, prin slujirea grupului atât în biserică, precum 

şi în afara ei, în diverse contexte: evenimente muzicale, de tineret, evenimentele de Crăciun ale 

RVE: „Deschide-ţi inima!”.  

      De-a lungul anilor, componenţa grupului s-a schimbat, însă scopul s-a păstrat acelaşi: să 

conducă oamenii în prezenţa lui Dumnezeu într-o închinare înălţătoare - după semnificația   

numelui, scripturală şi relevantă timpului în care trăim.  

LAUDA ȘI ÎNCHINAREA 
sunt elemente deosebit de importante în părtăşia 

bisericii. Este un moment în care ne înălţăm   

sufletele către Domnul, dar le şi pregătim pentru 

plantarea Cuvântului. Pentru aceasta, Dumnezeu 

a binecuvântat cu daruri oameni pricepuţi, care să 

ne conducă în închinare.  

|   MARȚI 26 NOV   | 

Iulia Ciurcanu | Claudiu Ardelean 

Elisa Ciurcanu  
 

|   MIERCURI 27 NOV  | 

Daria Rus | Emanuel Sărăcuți   
 
|   JOI 28 NOV   | 

Lidia Veronica Rus | Phillip Pielmuși  

|   DUMINICĂ 24 NOV   | 

Abigael Bogdan | Maria Criste 

Nicolae Popa | Nicoleta Coșa 

Traian Popa | Sofia Cherteș 

Paul Papană  

|   LUNI 25 NOV   | 

Lavinia Czirtye  

"Binecuvântează dar casa robului Tău, ca să dăinuiască pe vecie înaintea Ta! Căci Tu, Doamne Dumnezeule,  
ai vorbit şi, prin binecuvântarea Ta, casa robului Tău va fi binecuvântată pe vecie." (2 Samuel 7:29) 

Urăm „La mulți ani” în umblarea cu Domnul celor care își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare 

EXCELSIS WORSHIP 

Uniți în rugăciune pentru departamentele Bisericii 

SEMNIFICAȚIA NUMELUI 

IN EXCELSIS (latină) = în locuri înalte 

WORSHIP (engleză) = închinare 

Motto: 

Tot ce are  

suflare să laude  

pe Domnul! 

Psalmii 150:6a 

        Astăzi dorim să aducem înaintea        

Domnului slujirea grupului, precum şi pe toţi 

cei care îl compun. În mod special, dorim să 

mijlocim împreună cu ei pentru motivele lor de 

rugăciune : 

«Ungerea Duhului Sfânt să fie peste noi de 

fiecare dată când slujim, iar Hristos să Se 

vadă în noi prin muzica pe care o cântăm. »  

       

    Suntem mulţumitori Domnului pentru      

slujirea Excelsis Worship şi dorim ca 

Dumnezeu să le asculte rugăciunile şi să îi   

folosească în continuare în această lucrare. 

Dumnezeu să le deschidă drumuri, să le dea 

viziune şi să îi facă şi mai departe o binecuvân-

tare pentru poporul Lui!  

 
A.A. 


