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... micuții: Andrei Ioan Muntean și Ruben Miletici, care vor primi, azi, binecuvântarea 

Domnului, prin rugăciune. Fie ca protecția Lui să fie peste ei mereu, iar părinților, Tata să 

le fie cel mai bun Sfătuitor, în orice vreme. 

 

... cei care trec prin încercări. Domnul să le fie nădejdea și sprijinul și să rămână pe 

deplin convinși că El e cu ei mereu, nu îi va lăsa, și mai mult, are cele mai bune planuri 

pentru viața lor, chiar dacă acum nu pare a fi așa. 

 

"Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta;  

Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui  

şi nu va mai putea de veselie pentru tine.”"   (Țefania 3:17)  
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Rodul celui neprih nit este un pom de via , i cel în elept câ tig  suflete. 
Proverbele 11:30  

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

ÎNTÂLNIREA FAMILIILOR  

     Acum câţiva ani am primit de la un 

cultivator un cadou ce conţinea trei cactuşi 

din Arizona. Am pus ghiveciul pe pervazul 

ferestrei din bucătărie, împreună cu alte 

plante.    

      De fiecare dată când udam acele plante, 

simţeam nevoia să ud şi cactuşii. Şi chiar 

dacă instrucţiunile spuneau clar să fie udaţi 

cu câte o linguriţă de apă o dată pe lună,  

câteodată le ofeream câte un mic bonus,  

gândindu-mă că vor fi foarte fericiţi să     

primească puţină hidratare extra.  

          Dar, după câteva luni, unul dintre cac-

tuşi a început să se încovoaie şi să îşi schim-

be culoarea. Îl udasem prea mult şi îl 

omoram din prea multă bunătate. Pentru a se 

dezvolta, un copil are nevoie de hrană,  apă şi 

de adăpost, la fel ca plantele. Dar fiecare 

plantă are nevoie de cel mai bun sol, de ferti-

lizator şi de cea mai bună apă pentru a-i 

împlini toate nevoile speciale, pentru a creşte 

şi a înflori. Toţi copiii au nevoie de aceste 

lucruri; în primul rând, un copil are nevoie să 

crească într-o familie cu un simţ puternic al 

eticii şi valorii. 

 Aceste lucruri se observă în modul în 

care ne comportăm unii cu alţii şi reprezintă 

convingerile familiei. Acestea îi oferă copilu-

lui simţământul de siguranţă de care are ne-

voie, pentru a trece dincolo de durerea şi 

dezamăgirile vieţii. Noi punem bazele vieţii 

de rugăciune ale copilului nostru prin 

obişnuinţa de a ne ruga împreună cu el în 

momente de bucurie sau de îngrijorare. 

         În al doilea rând, un copil are nevoie de 

un sentiment de înrădăcinare şi comuniune. 

Ritualurile familiale de închinare, slujbele 

bisericii şi participarea la evenimente spe-

ciale consolidează simţământul de 

apartenenţă al copilului. Şi, în al treilea rând, 

un copil are nevoie să ştie că este iubit pentru 

ceea ce este, nu pentru ceea ce poate sau nu 

poate realiza. Trebuie să ne întrebăm: „Cum 

aş putea să îmi manifest necondiţionat 

iubirea faţă de copilul meu şi în acelaşi timp 

să-i insuflu principiile religioase pe care le 

consider atât de valoroase?”  

continuare în pag. 3 

PROGRAM SĂPTĂMÂNAL  

LUNI 

MARȚI 

MIERCURI 

JOI 

VINERI 

DUMINICĂ 

SÂMBĂTĂ, 18 IANUARIE, ORA 17 

va avea loc următoarea întâlnire lunară a 
familiilor bisericii.  

Invitat este pastorul Sami Tuțac. 
Vă așteptăm cu drag! 



În acest sens, chiar de la primele 

întâlniri, s-a constituit corul bisericii, prin 

care Dumnezeu a binecuvântat şi continuă 

să binecuvânteze întâlnirile noastre. Corul 

este o prezenţă constantă în închinarea  

bisericii, acesta având rolul de a susţine 

biserica la închinare. De asemenea, corul 

mai participă şi la alte evenimente speci-

fice: misiune sau evanghelizări. Corul bi-

sericii este coordonat de o echipă formată 

din Lucy Bogdan, Remus şi Teo Alăzăroae. 

Pentru acest an, corul îşi dorește ca pasi-

unea şi dăruirea în slujire să crească tot mai 

mult. Totodată, ei îşi doresc să se apropie 

mai mult de Domnul, iar El să fie în centrul 

slujirii lor. Versetul care stă la baza slujirii 

corului este Psalmul 149:1: “Lăudaţi pe 

Domnul! Cântaţi Domnului o cântare 

nouă, cântaţi laudele Lui în adunarea 

credincioşilor Lui!” 

Suntem chemaţi să ne alăturăm în 

rugăciune pentru motivele pe care ei le aduc 

înaintea Domnului: El să îi ajute şi în acest 

an să se dedice acestei lucrări, să facă o 

prioritate din ea şi să o facă cu pasiune şi 

dăruire. De asemenea, suntem îndemnaţi să 

ne rugăm şi pentru familiile coriştilor, ca 

Dumnezeu să Îşi reverse binecuvântările 

Sale peste ei. 

Suntem recunoscători şi mulţumitori 

Domnului pentru corul bisericii Poarta  

Cerului şi întreaga slujire pe care ei o fac. 

De aceea, suntem datori ca în săptămâna 

care urmează să ne rugăm pentru ei, pentru 

echipa de coordonare şi pentru motivele lor 

de rugăciune. Dumnezeu să Îşi reverse toate 

binecuvântările Sale peste corul bisericii şi 

peste slujirea lor! 

Pe paginile Bibliei muzica ocupă un rol central în închinarea comunităţilor de credincioşi. 

Psalmii nu sunt altceva decât versuri ale cântărilor care se înălţau la Templu, ucenicii cântau 

de fiecare dată când se întâlneau, iar primii creştini au preluat cântările existente, dar au 

adăugat şi altele noi, prin inspiraţia Duhului Sfânt. Astfel şi noi, în biserica Poarta Cerului, ne 

bucurăm de binecuvântările lui Dumnezeu revărsate prin cântare. 

ÎN RUGĂCIUNE PENTRU DEPARTAMENTELE BISERICII Urăm 
La mulți ani! 
 
în umblarea cu Domnul  
celor care își serbează  
ziua de naștere  
săptămâna viitoare: 
 
 
|   DUMINICĂ 12 IAN. | 

Alex Lakatos 
Anca Dedan 
Ioana Dejeu 
Nicoleta Cimpoieru 
Vanesa Gînga  
 
 
|   LUNI 13 IAN. | 

Karla Porumbel  
 
 
|   MARȚI 14  IAN. | 
Claudia Ceaca 
Denis Bădău 
Levi Bîrîiac  
 
 
|   MIERCURI  15  IAN.   | 
Alina Mureşan 
Andreea Nemeș 
Iconia Huţiu 
Marcela Leusca 
Ovidiu Rad  
 
 
|   VINERI 17 IAN.   | 
Ana Mureșan 
Ligia Muntean 
Marcu Muntean  
 
 
|   SÂMBĂTĂ 18 IAN.   | 
Lidia Toader 
Roberta Bîrlădeanu  

"Cât despre mine,  

eu şi casa mea  

vom sluji Domnului.”  

(Iosua 24:15b) 

continuare din pag. 1 

Părinţii reprezintă sursa cea 

mai importantă de semnificaţie 

spirituală în viaţa copiilor lor. 

Poate vă plac violetele, dar 

Dumnezeu v-a lăsat în grijă un 

cactus. Sau poate că vă plac 

pinii, dar Dumnezeu v-a oferit 

un rododendron pentru a-l 

creşte. Cereţi-I înţelepciune 

pentru a şti cum să creșteți cel 

mai bine „plantele” pe care le 

aveţi în grijă! 

Doamne, binecuvântează-mi 

copilul în modul de care are el 

nevoie astăzi!    
www.devotionale.ro 

A. P. 

SEMNIFICAȚIA NUMELUI  

Andrei – derivă din cuvintele 

grecești: „andreia, „andros”, având 

semnificația de „bărbat”, „curajos”, 

„războinic”. În Noul Testament, 

Andrei a fost unul din cei 12 ucenici 

ai Domnului Isus, de meserie pescar, 

la fel ca fratele său, Petru.            

Mântuitorului i-a chemat să-L      

urmeze, spunându-le că vor deveni 

astfel „pescari de oameni”. 

                                         Ioan – Provinde de la nu-

mele arhaic Johanan care, la rândul său, este compus din par-

ticula „Jo” – abreviere pentru „Jahve” (Ilie) şi ver-

bul „hanan” – „a avea milă”, „a milui”, „a face o fa-

voare”. Astfel, numele înseamnă: „Dumnezeu a avut milă”. 

În Biblie, numele Ioan este purtat de două personaje im-

portante, remarcabile. Primul este Ioan Botezătorul, profetul 

care a „pregătit calea Domnului”, chemând poporul evreu la 

pocăință și fiind cel care L-a botezat pe Domnul Isus. Al   

doilea personaj este apostolul Ioan, ucenic al Domnului Isus, 

recunoscut ca fiind autorul Evangheliei care îi poartă numele 

și a Apocalipsei. 

Andrei Ioan 

Muntean  

Ruben – nume de origine ebraică, 
având semnificația: „priviți un 
fiu!” sau „vedeți fiul!”. În Biblie, 
Ruben a fost primul copil al 
patriarhului Iacov și al Leei, numele 
lui fiind apoi purtat de una din cele 12 
seminnții ale lui Israel.  

Dumnezeu să facă să lumineze Fața Lui peste  
acești băieței și să îi facă o lumină pentru cei din jur!         

 

Ruben 

Miletici 

A. A. 


