
PROGRAM 
 
Luni 19-21 Tineret   

Marți 18-20 Rugăciune 

Miercuri 19-21 Studenți  

Joi 18-20 Studiu biblic  

Vineri 18-19:30 Liceeni  

Duminică 09-12 | 18-20 

 

                  Ridică-ți mâinile spre EL...                                                     
pentru copiii tăi  . 

 

„Scoală-te şi gemi noaptea când încep străjile! Varsă-ţi inima ca nişte apă 

înaintea Domnului! Ridică-ţi mâinile spre El pentru viaţa copiilor tăi care 

mor de foame la toate colţurile uliţelor!” (Plângerile lui Ieremia 2:19) 
 

           Vor spune unii că pasajul acesta nu ni se aplică și nouă. Copiii noștri nu mor de foame. 

Așa este, pentru cei mai mulți dintre noi. Și totuși... Copiii noștri trăiesc într-o lume ostilă, o 

junglă, care nu iartă. Copiii noștri nu suferă de foame, ci de lipsa iubirii, a modelelor bune. 

Presiunea lumii asupra lor este incredibilă! 

          O lume dură, care nu-i acceptă cum îi acceptăm noi, adică așa cum sunt ei. Acolo, 

afară, este frig. M-a impresioant mereu iubirea lui Isus pentru copii. „Lăsați copilașii să vină 

la Mine!” (Matei 19:14a) Da, Dumnezeu iubește enorm copiii, iar noi ar trebui să le trans-

mitem asta! 

 

             Dar, pe cât de mult iubește Dumnezeu copiii, pe atât de mult îi urăște diavolul. Cel 

rău va face tot posibilul să aducă în viața copiilor noștri tot felul de influențe negative. El 

vrea să plaseze în preajma lor abuzatori, modele greșite, să planteze în inima lor dezamăgiri, 

care să-i împingă la fapte disperate. 
                   (continuare în pagina 3) 

 

RIDICĂ-ȚI MÂINILE 
“Totuși, în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât 

biruitori, prin Acela care ne-a iubit.“ (Romani 8:37)           
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Să ne rugăm pentru 

 

…micuța Mathea Guia, care e adusă în 

această dimineață, pentru a fi dedicată în 

brațul Domnului. Fie ca Tatăl să Se îngri-

jească de toate nevoile ei și să le fie alături 

părinților în creșterea ei pentru El.  

 

…părinții care trec prin încercări cu copiii 

lor. Bunul nostru Dumnezeu să îi întărească 

pe acești părinți, să-i ajute să nu își piardă 

credința și speranța, să asculte vocea      

Domnului care îi cheamă la mijlocire pentru 

copiii lor și să rămână în spărtură, fiindcă 

Domnul e credincios și plin de îndurare cu 

cei care vin cu sinceritate înaintea Lui!  

 

"Ascultă-mă, Doamne, căci bunătatea Ta 

este nemărginită. În îndurarea Ta cea mare, 

întoarce-Ţi privirile spre mine " (Psalmii 69:16) 

DĂRUIEȘTE  
 

DONAȚII PENTRU LUCRĂRILE BISERICII SE POT FACE PRIN 

TRANSFER BANCAR ÎN CONTURILE:  

 

Beneficiar: Biserica Penticostală Poarta Cerului  
 
IBAN RON:  RO62BRDE360SV47409193600  
Cod SWIFT: RNCBROBU  
 
IBAN USD:  RO62BRDE360SV47965003600  
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IBAN EUR:  RO94RNCB0249116670050001  
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Teo Laze | Dana Popa | Ildikó Trică 

Andrada Popa | Lili Gherasim  

 Alina Avram | Dani Ardelean  
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Pentru materiale, sugestii şi propuneri,  

aşteptăm să ne scrieţi la adresa de e-mail: 
buletin.duminical@yahoo.com  
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PENTRU DETALII ȘI ÎNSCRIERI VĂ RUGĂM  

SĂ VĂ ADRESAȚI FRATELUI EUSEBIU STĂNILĂ 

Cu ajutorul telefonului 

scanează QR codul și 

descarcă gratuit piesa 

AUTENTIC de pe     

albumul Biruitor,    

Revive Worship 

SCANEAZĂ ȘI 
DESCARCĂ  

SCANEAZĂ AICI 



               Mathea – Acest nume este de origine 

evreiască, cu semnificația de  

„darul Domnului”.  Mathea este  

forma feminină a numelui Matei.  

În Biblie, Matei a fost unul din  

cei doisprezece ucenici ai  

Domnului Isus, care a scris prima  

Evanghelie din Noul Testament. 
 

Dumnezeu să te binecuvânteze  

mereu, Mathea! 

A.P.  

 

"Pot să se mute munţii, pot să 
se clatine dealurile, dar 
dragostea Mea nu se va muta 
de la tine şi legământul Meu 
de pace nu se va clătina”, 
zice Domnul, care are milă de 
tine." (Isaia 54:10) 

 

Urăm 

La mulți ani! 
În umblarea cu Domnul 
celor care își serbează 
ziua de naștere 
săptămâna viitoare 

|  DUMINICĂ 13 OCT   | 

Alexandru Pavel 

Alin Nedelcu | Cornelia Olariu  

|   MARȚI 15 OCT   | 

Adrian Negru | Lucian Dume 

Petrică Vătămănelu  

|   MIERCURI 16 OCT   | 

Adina Damean 

Emil Cuc | George Buta 

Melissa Trăuşan  

|   JOI 17 OCT   | 

Adela Beuca | Adriana Rus 

Alin Cociorvan | Andrei Tudose 

Camelia Crăciun | Eva Martin 

Flavius Florea  

|   VINERI  18 OCT   | 

Alice Chiş | Cătălin Pîrjol 

Flavius Roșca | Mariana Boru 

Marius Petroescu | Silvia Ficiu  

|   SÂMBĂTĂ 19 OCT   | 

Aurora Roşu | Octavian Lele 

Radu Cunțan | Ramona Petrovici 

Samuel Giuchici  

Matthias Pașcalău  

(continuare din prima pagină) 

Ce mai poți face tu, când copilul 

nu mai este copil și-ți ignoră nu 

doar autoritatea, ci și grija, dra-

gostea, sacrificiul? Iar tu știi că 

nu asta-i problema, că poți să-i 

accepți ingratitudinea, te-ai 

obișnuit. Nu pentru tine te doare 

când copilul tău alege un drum 

greșit! Te doare pentru el sau ea, 

pentru că știi cu precizie mate-

matică ce preț vor avea de plătit. 
 

.Vreau să-ți dau speranță! 

Ieși din colțul în care ai 

plâns, treci în ofensivă!  
 

Lași copilul în pace, nu-l cică-

lești, nu-i reproșezi nimic. Nu-l 

bagi în ședință, ai înțeles? Dar 

intri tu în ședință, doar tu cu 

Dumnezeu! Ridică-ți mâinile 

spre El pentru viața copiilor tăi! 

 

Roagă-te! Spune-i ce simți, in-

vocă promisiunile Lui. Spune-I 

că nu vei accepta înfrângerea. 

Desigur, dacă mergi singur, tu 

poți pierde lupta și nu vei fi nici 

primul, nici ultimul părinte care 

a eșuat. Dar El? El n-are voie să  

piardă, pentru că El este Atot-

puternic. Și nici nu va pierde! 

Dacă I se încredințează         

conducerea, Dumnezeu știe ce 

are de făcut. El va conduce  

direct ostilitățile, bătălia       

spirituală care urmează! 

    

Provoacă-L pe Dumnezeu să Se 

implice, să-Și desfășoare planul. 

El are un plan minunat pentru 

viața copilului tău, și știi de ce? 
 

Pentru că nu este doar copilul 

tău, răspunderea ta. Este și copi-

lul Lui, răspunderea Lui! 

www.lucacretan.com 

Ridică-ți mâinile pentru viața copiilor tăi Uniți în rugăciune pentru departamentele bisericii 

Ne întoarcem  

cu mulțumire și 

recunoștință 

spre Dumnezeu, 

care a rânduit să 

începem un nou 

sezon de tineret 

numit Autentic.   

“Credem că și în acest 

an Dumnezeu va alege 

să binecuvânteze 

această lucrare” 

Departamentul de Tineret Poarta Cerului 

   “Mulțumim și                   bisericii pentru toată susținerea de până acum. Credem că și în 

acest an  Dumnezeu         va alege să binecuvânteze această lucrare, deoarece încă din prima 

seară am descoperit      oameni dedicați și dornici de a-L sluji pe Domnul.“ 
v 
Într-o lume în care "copy-paste"-urile, imitațiile 

şi falsurile sunt la ordinea zilei, lucrarea de Tine-

ret din biserica Poarta Cerului îşi propune în se- 

zonul acesta să sădească în mintea şi inima tine-

rilor dorința de a trăi un creştinism AUTENTIC.  

    Echipa de Tineret are mereu în vedere că tine- 

rii de azi sunt viitorul Bisericii şi viitori adulți 

responsabili. Astfel, prin tot ce se face la tineret: 

rugăciune, laudă şi predicare, obiectivul este de  

a-i echipa pe tineri pentru o viață trăită după voia 

lui Dumnezeu. 

      Totodată, înțelegând că în Biserica Domnului 

autenticitatea în viața de credință, conform Scrip-

turii, se manifestă şi prin implicare, nu doar prin 

simpla participare ca spectator, departamentul de 

tineret îşi doreşte nu doar să organizeze pro-

grame interesante sau de succes, ci să angreneze 

tinerii în slujire, să îi ajute să descopere darurile 

pe care Dumnezeu le-a pus în ei, potrivit  

cu nevoile lucrării. Dincolo de toată organizarea și 

implicarea oamenilor, echipa de Tineret este conşti-

entă că la bază “stau rugăciunile pe care le înălțăm 

înspre Dumnezeu, atât noi, cât și toată familia   

Bisericii, care ne poartă necurmat în rugăciuni.“ 
 
   Liderul echipei de Tineret este Marius Ursu. iar 

echipa de lideri este compusă din mai mulți tineri 

responsabili din echipele de Media, Liceeni,       

Studenții, Predicare, Activități, Misiune, Primire şi 

Muzică. 
 
   Dorim în această dimineață, precum şi în 

săptămâna care urmează, să ne alăturăm cererilor de 

rugăciune ale echipei de Tineret: “Unitate în echipe-

le de slujire, călăuzirea Duhului Sfânt și, un punct 

important în lista de rugăciune din acest sezon este 

să reușim să îi ajutăm pe cât mai mulți tineri să se 

implice activ în lucrarea de slujire din biserică, în 

scopul creșterii spirituale și apropierii de Domnul.” 
    
   Dumnezeu să lase binecuvântările Sale peste lu-

crarea de la tineret, peste echipa de organizare, peste 

fiecare participant şi peste fiecare întâlnire. 

Dumnezeu să le asculte rugăciunile şi să îi facă  

autentici în toate! 

     A.A. 

 

 

Ce înseamnă numele copilului meu? 

Fetița adusă astăzi la binecuvântare se numește:  
 

|  MATHEA GUIA |  Iată semnificația numelui ei:  


