
Să-I mulțumim 

Domnului pentru 

 

... micuții: Esther-Anais Horobăț, Matheia 

Guia, Noah Aramă și Timotei Bruda, care 

au fost aduși în luna octombrie la 

binecuvântare. Fie Mâna cea bună a 

Domnului peste ei mereu, și de asemenea, 

peste familiile cărora Domnul i-a încredințat. 

 

... familia Șandor Daniel și Estera,  care s-a 

întemeiat în biserica noastră luna trecută. 

Tatăl să vegheze asupra lor, să-i țină aproape 

de El și unul de altul, plini de dragoste, 

credincioșie și înțelepciune. 

 

"Eu am încredere în bunătatea Ta, sunt cu     

inima veselă din pricina mântuirii Tale: "  

(Psalmii 13:5) 

 
 

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 
Cod SWIFT: BRDE ROBU ××× 
 
IBAN EUR: RO94RNCB0249116670050001 
Cod SWIFT: RNCB RO BU 

DĂRUIEȘTE 

        COLECTIVUL DE REDACȚIE           
 

Teo Laze | Dana Popa | Ildikó Trică 

Andrada Popa | Lili Gherasim | Alina Avram  

Dani Ardelean | Vasilica Bob  

 
Pentru materiale, sugestii şi propuneri,  

aşteptăm să ne scrieţi la adresa de  
e-mail: buletin.duminical@yahoo.com  

CITEȘTE SAU DESCARCĂ BULETINUL DUMINICAL DE PE WWW.POARTACERULUI.RO SECȚIUNEA RESURSE  

 
 

  WWW.POARTACERULUI.RO  

  STR. BANUL MĂRĂCINE NR. 25 

 

 

PASTOR     NELU FILIP       |  0745 306 431 

PASTOR ASISTENT    EUSEBIU STĂNILĂ     |  0722 800 691 

PREZBITER  SANDU GULER     |  0722 510 842 

PREZBITER ROMICĂ FLORESCU    |  0761 142 533 

DIACON  RAUL DAMEAN    |  0734 539 044 

 

 

 

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 

   Această imagine Îl are în centru pe Isus, 

Mirele iubit, Isus, care Se pogoară pe norii 

cerului, pentru a veni după Biserica Lui, 

după o mireasă sfântă, în care El își găsește 

toată plăcerea și bucuria... Mireasa pe care a 

răscumpărat-o din dragoste, cu ce a avut mai 

de preț - însăși viața Lui. Mireasa pentru 

care a fost gata să lase gloria întregului Cer,  

care-I cântă neîncetat “Sfânt, Sfânt, Sfânt”. 

 

    Mă tot gândesc:„Oare cât de mult Îl 

aștept?” Cât de mult aștept acea întâlnire cu 

Iubitul inimii mele? Oare o aștept eu mai 

mult decât orice alt lucru de pe acest 

pământ? Aștept eu să-I văd fața brăzdată de 

lacrimi de dor și iubire, care curg și acum 

peste viața mea, ca un balsam vindecător… 

Îl aștept eu pe Cel care și-a dat ultima su-

flare pe cruce, ca eu să pot avea suflarea Lui 

în mine? Imaginează-ți 

puțin ziua nunții tale… 

Cu câtă grijă ți-ai 

alege rochia sau cos-

tumul pentru acea zi 

de mare sărbătoare?  

Cât timp ai investi 

pentru o singură zi, pentru o singură masă? 

Vei fi tu gata la timp, ca atunci când mirele 

va ajunge la ușa ta să poți pleca cu el? Și 

întrebările pot continua… Dar, mai im-

portante decât ele, sunt cele privitoare la 

Mirele din Cer!  

w w w . p oa r t ac e ru l u i . r o  

“Totuși, în toate aceste lucruri noi 

suntem mai mult decât biruitori, prin 

Acela care ne-a iubit.“ (Romani 8:37)           

ÎNTÂLNIREA CU IUBITUL MEU,  

ISUS 
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În ultimul timp îmi stăruie în minte 
o imagine, una pe care o pot vedea 
doar cu ochii spirituali, dar pe care 
abia aștept să o văd și cu ochii fizici. 
 

“Oare cât de 
mult aștept 
întâlnirea cu 

Iubi tul   
inimii mele?”  

(continuare în pag. 3) 

Cu ajutorul telefonului 

scanează QR codul și 

ascultă piesa Minunat 

un scurt demo,  

de pe viitorul album  

Revelat -  Cor Tineret  

Poarta Cerului.  



Urăm 

La mulți ani! 
 
în umblarea cu Domnul 
celor care își serbează 
ziua de naștere 
săptămâna viitoare 
 
|   DUMINICĂ 3 NOV.   | 

Paul Coldea 
 
|   LUNI 4 NOV.   | 
 

Cristian Hegyi 
David Coldea 
Naomi Brehuescu 
Sergiu Liviu Melen  

|   MARȚI 5 NOV.    | 
 

Bianca Scoruș 
Lidia Bodnariu 
Mihaela Ţărmure 
Romică Florescu 

|   MIERCURI 6 NOV.    | 
 

Bianca Pielmuși 
Denisa Dume 
Ioan Prială 
Samuel Brehuescu  
 
|   JOI 7 NOV.   | 
 
Elisei Grigoraș 
Sebastian Sima  
 
|   VINERI  8 NOV.   | 
 
Attila Pusok 
Irene Iudean  
 
|   SÂMBĂTĂ 9 NOV.   | 
 
Rebeca Ardelian 
Oana Curea  

"Tu să te ţii  
în totul totului tot  
numai de Domnul  
Dumnezeul tău."  
 
(Deuteronomul 18:13) 

(continuare din pag. 1) 

 

    Cât de mult Îl aștepți? 

Ți-ai pregătit hainele de nuntă? 

Oare ești tu îmbrăcat cu o haină 

de laudă, cu haina sfințeniei, 

bunătății și blândeții? Cauți tu 

să ai ca podoabă smerenia, care 

nu cere atenția oamenilor, dar 

care Îl atrage pe Dumnezeu? 

Este inima ta plină, plină de 

dragoste și pasiune pentru El? 

 

Isus te vrea în acel loc pe 

care l-a pregătit, în de-

taliu, pentru tine, vrea să 

stai la masă cu El și să te 

bucuri de prezența Lui.  

 

În momentul răstignirii, El a 

privit spre tine spunând că  

merită să dea totul doar ca să-ți 

câștige inima. El nu o va fura, 

ci vrea ca ea să-I fie dăruită ca 

răspuns al iubirii tale. De aceea 

El va lupta pentru tine, până în 

ultima clipă a vieții tale! 

 

Mire preaiubit, ajută-ne să 

înțelegem vremea în care trăim 

și să ne pregătim pentru întâlni-

rea cu Tine! Știm că Tu vei 

veni după o mireasă sfântă, fără 

pată și fără zbârcitură, după     

o mireasă care a știut ce 

înseamnă așteptarea în curație 

și a cărei inimă bate pentru 

Tine! O mireasă îndrăgostită, 

care nu se mai poate gândi la 

nimic altceva, decât la Mirele 

care stă să vină după ea și să o 

ducă în odaia de nuntă, unde 

vor sta și se vor privi pentru 

veșnicie! 

 

Cred că fiecare poveste de 

dragoste pe care o vedem în 

jurul nostru ne arată o parte  

din ce înseamnă dragostea 

adevărată. Însă povestea ta de 

dragoste alături de Isus, Mirele 

tău, poate întrece orice basm. 

Povestea Cenușăresei nu se 

compară cu fericirea pe care a 

pregatit-o Iubitul tău pentru 

tine. El te invită în fiecare zi la 

sărbătoarea din grădina Lui și 

vine să te vadă în răcoarea  

serii, așa cum a făcut la început 

cu Adam și cu Eva. 

 

  Acum te așteaptă pe 

tine, vrea să-ți dea o 

cunună împărătească! 

 

Te aștept, Mirele meu, așa cum 

pământul uscat așteaptă ploaia, 

cum o floare așteaptă diminea-

ța, în care Soarele va străluci 

peste ea. 

 

Fie ca revelația inimii Tale 

fermecate de iubire să-Și    

îndrume mireasa spre deplina 

maturitate. 

 

Sara Nagy 

                       www.ariseforchrist.com 

învăţătorii şi copiii care participă la Şcoala 

duminicală şi aducem înaintea Domnului 

câteva dintre motivele lor specifice de 

rugăciune: “Ne rugăm ca Dumnezeu să ne 

binecuvânteze și anul acesta cu un timp 

potrivit pentru ‘Tabăra de vară’ și 

‘Săptămâna biblică’, în care să participe cât 

mai mulți copii, iar aceste activități să fie 

benefice, copiii având ocazia să Îl cunoască 

pe Dumnezeu. Să ne rugăm ca Domnul  

Ne rugăm pentru: 

să lucreze la inima lor, 

iar Duhul Sfânt să facă lucrarea de conștien-

tizare, ca ei să Îl aleagă pe Isus ca Mântuitor.” 

     Mulţumim Domnului pentru slujirea celor 

implicaţi în acest departartament, ne rugăm ca 

Dumnezeu să scoată alţi lucrători potriviți 

acestei lucrări și să le dea putere, răbdare şi 

înţelepciune celor deja implicați! 

A.A.& L.G. 

     Lucrarea Școlii duminicale are ca scop cu-

noașterea lui Dumnezeu de către copiii       

bisericii Poarta Cerului, prin prezentarea Cu-

vântului lui Dumnezeu 

de către învățătorii 

implicați, aceştia  

dând dovadă de 

împlinirea Cuvântului 

prin trăirea lor. Acest 

departament este   

organizat în mai multe 

grupe: Grupa preșcolarilor, Grupa claselor 0 și 

1, Grupa claselor a 2-a și a 3-a, Grupa claselor 

a 4-a și a 5-a, Grupa claselor a 6-a și a 7-a şi 

Grupa claselor a 8-a și a 9-a. 

   În cadrul acestei lucrări sunt implicate peste 

40 de persoane, care se dăruiesc în slujirea 

fiecărei grupe cu multă pasiune și consecvență. 

Pentru buna funcționare a lucrării, din echipa 

de coordonare fac parte: Angela Criste, 

Loredana Puşcaşu, Lucian Guia, Liviu Rusu şi 

Avram Sabou. 

    În cadrul Școlii Duminicale participă la  

programe aproximativ 150 de copii. O mare 

parte dintre aceştia au 

participat anul acesta şi 

la “Tabăra de vară” și 

la “Săptămâna biblică”. 

De asemenea, Domnul a 

binecuvântat într-un 

mod deosebit partici-

parea copiilor la concur-

sul “Talantul în negoț”.  

       Împreună cu învăţătorii lor, aceşti copii se 

pregătesc pentru noua ediție a acestui concurs, 

de aceea, veniți să îi sprijinim în rugăciune. Să 

ne rugăm ca Dumnezeu să le dea călăuzire și 

pricepere în memorarea celor 97 de versete din 

Apocalipsa (și nu numai), și în descoperirea 

învățăturii din Evanghelia după Matei. 

                                                        

În rugăciune pentru  

Școala duminicală 
Proverbe 22:6 – “Învaţă pe copil calea pe care 

trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va 

abate de la ea.” 


