
Ne rugăm pentru 

 

… cei care, azi, fac cel mai important 

legământ al vieții lor, cu Domnul, în 

apa botezului. Fie ca El să-i călăuzească 

pe acest nou drum, iar ei să-și găsească 

toate resursele de care au nevoie în Tatăl! 

 

...  România. Dumnezeu să aducă o 

trezire spirituală în țara noastră și fie ca 

ziua de azi, cea a alegerilor, să fie 

începutul acestei treziri atât de necesare 

poporului nostru. 

 

„Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaş- 

te-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi 

gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea şi 

du-mă pe calea veşniciei!” 

(Psalmii 139:23-24) 
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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 

                Deciziile noastre vor influența  

puternic viitorul nostru și chiar mai mult, 

veșnicia noastră. De fapt, noi suntem pro-

dusul alegerilor noastre. 

     E important să alegem un președinte 

pentru România, dar mult mai important 

este să alegem un Rege Atotputernic și etern 

pentru sufletele noastre! 

    Ziua de astăzi este o zi importantă pentru 

români, dar, de asemenea, este o zi im-

portantă pentru cer și pentru Biserica Poarta 

Cerului. În timp ce ,,cezarii” își numără 

supușii, Cerul își numără eroii. 

Astăzi, veți avea ocazia să vedeți 

un grup de eroi îmbrăcați în haine 

albe, care au curajul să iasă în față 

și să spună: ,,Isus Hristos este  

Regele nostru, El e Domnul și 

Mântuitorul nostru și pe El vrem 

să Îl urmăm până la moarte!” Da, 

ei au ales bine. Au decis să trăiască pentru 

cer, au ales să Îl reprezinte pe Domnul lor, 

în mijlocul acestei lumi tot mai stricate și 

pornite spre rău. De fapt, cei mai rentabili 

oameni pentru pământ sunt cei care trăiesc 

cum a trăit și Isus. 

    Da, ei au ales să spună ,,Nu” păcatului 

și ,,Da” neprihănirii, au ales să declare   

război diavolului și să lupte pentru adevăr. 

Nu-i ușor, într-o lume murdară, să te    

păstrezi curat, să mergi  

contra curentului, dar ei au decis  

aceasta, bazați pe credința în  

Regele lor, care a zis: ,,În lume veți avea  

necazuri; dar îndrăzniți Eu am biruit  

lumea.” (Ioan 16:33) 

      Da, ei au ales și să Îl slujească pe Regele 

Isus. E o onoare și un mare privilegiu să te 

pui în slujba Lui și să Îl slujești cu multă 

bucurie. Ei au ales... dar tu? Tu ce alegi? 

Lasă-te pătruns de această atmosferă de cer! 

Lasă-te inspirat de decizia acestui grup în 

alb și îndrăznește să faci alegeri 

corecte. Dumnezeu ne-a dat liber-

tatea să alegem, dar în dragostea 

Lui cea mare, ne și îndeamnă ce să 

alegem. Fii înțelept și alege bine; 

alege viața, ca să trăiești pentru 

eternitate. Fă din Isus Hristos 

Domnul tău, Regele tău, înscrie-te 

în oastea Lui și urmează-L! El e Calea 

înspre Cer și adevărata Viață!  

   Alege să-I slujești și nu vei regreta nicio-

dată. Îngerii se vor ridica și vor umple cerul 

de cântări voioase, pentru că un păcătos 

trudit a ales să se întoarcă  la Tatăl, care îl 

așteaptă cu brațele deschise. 

    Da, ei au ales bine... dar tu? 

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)           

EI AU ALES  

690 |  10.11.2019   

     În fiecare zi, suntem puși în 
situația să alegem. Chiar și ziua 
de astăzi este o zi a alegerilor.  
      Fie că este vorba de cele 
pământești, fie că este vorba de 
cele cerești, noi zilnic trebuie să 
alegem.  

Dumnezeu 

ne-a dat 
libertatea  
să alegem!  

Pastor asistent Eusebiu Stănilă 

ÎNTÂLNIREA FAMILIILOR  

SÂMBĂTĂ, 16 NOIEMBRIE, ORA 17 

va avea loc următoarea întâlnire 

lunară a familiilor bisericii.  

Vă așteptăm cu drag! 

Cu ajutorul telefonului 

scanează  

QR codul și  

descarcă  

un foto tapet 

(wallpaper)  

pentru  

telefonul tău 

SCANEAZĂ ȘI 
DESCARCĂ  



Urăm 
La mulți ani! 
 
în umblarea cu Domnul 
celor care își serbează 
ziua de naștere 
săptămâna viitoare: 
 
 
|   DUMINICĂ 10 NOV.   | 

Damaris Topîrcean 

Eunice Duma  

 

|   LUNI 11 NOV.   | 
 

Amos Guia 

Rebeca Hasna 

Simion Popescu  

 

|   JOI 14 NOV.   | 
 

Elena Varga 
Oana Avram  
 
 
|   VINERI  15 NOV.   | 
 
Rodica Mitulescu 
 
 
|   SÂMBĂTĂ 16 NOV.   | 
 

Ștefan Rusu 
Oana Negruț  

„Cât despre mine, eu şi 
casa mea vom sluji 
Domnului.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Iosua 24:15b) 

„Dacă nu poţi să zbori, atunci aleargă. Dacă nu poţi să alergi, atunci mergi.  

Dacă nu poţi să mergi, atunci târăşte-te, dar orice ai face trebuie să mergi înainte.”   
 

Martin Luther King Jr.  

Luptă-te lupta cea bună!  

      Ne confruntăm în viaţă cu tot felul de 
situaţii provocatoare, unele mai grele, altele 
mai uşoare, dar care, de cele mai multe ori, 
aduc cu ele necredinţa, deznădejdea, 
supărarea, îngrijorarea, dezamăgirea,        
tristeţea, neputinţa şi toate aceste lucruri ne 
întunecă privirea şi nu mai putem vedea clar 
calea pe care trebuie să mergem. 
     În astfel de momente, avem doar două 
opţiuni: ori alegem să ne plângem de starea 
și de necazul nostru, bătând pasul pe loc, ori 
alegem să mergem înainte indiferent de   
greutaţi. Totul depinde doar de noi, de    
alegerea noastră. 

Martin Luther King Jr. spunea că: 
„Dacă nu poţi să zbori, atunci aleargă. Dacă nu poţi să alergi, atunci mergi. Dacă nu poţi să 
mergi, atunci târăşte-te, dar orice ai face, trebuie să mergi înainte.”  

www.resursecrestine.ro 

      Ca şi creştini, noi avem cu toţi de câştigat o 
cursă, dar nu oricare, ci însăşi cursa vieţii. De 
câştigarea acestei curse depinde viaţa sau  
moartea noastră.   
       Tocmai de aceea aş putea spune că este cea 
mai grea cursă, cu cele mai multe obstacole, 
bariere şi greutăţi care vor să te împiedice să nu 
mai ajungi la capăt.  
      Dar dacă ţi-ai pus în inimă dorinţa să ajungi 
până la sfârşit şi dacă eşti complet determinat 
să nu te laşi doborât sau învins de ceea ce apare 
în calea ta, cu siguranţă vei ajunge biruitor, 
ţinând sus steagul victoriei! 

     Toţi oamenii trec prin încercări fel de fel, dar diferenţa dintre ei este atitudinea pe care o 

au în faţa necazului. Nu te mai lăsa doborât de povara grea, ci ridică-te în Numele lui Isus şi 

mergi înainte, du-ţi lupta până la capăt, nu renunţa la jumătatea drumului. 

 
   Tot ceea ce contează este să ajungi la capătul cursei, chiar dacă ai inima frântă, zdrobită şi 

sângerândă, picioarele obosite de atâta mers, puterea slăbită şi poate părăsit de cei în care îţi 

pusesei toată nădejdea şi credeai că vor rămâne lângă tine în orice moment. Nu lăsa ca aceste 

„lucruri”  să te împiedice să-ţi atingi scopul în viaţă. 

 
              Ridică-ţi privirea în sus şi continuă sa mergi. Fii încrezător în Cel care a promis că 

      va fi cu tine până la sfarşitul zilelor tale şi că te va răsplăti cu o cunună care nu   

                                    se poate veşteji. 

 
 
Mi-ai pus pecetea sfântă prin Duhul peste mine 
Și-n mila Ta cea mare Tu m-ai revendicat 
Din mâna lui Satan, din brațele-i haine 
M-ai smuls când sus pe Cruce în sânge m-ai spălat. 
  
M-ai înfiat la pieptu-Ți de Tată din iubire 
Și n-ai privit la față, ci-n inimă-n ascuns, 
Să mă dezbrac de lume, de rele și de fire 
Mi-ai dat puteri mai noi prin Duhul Tău cel Sfânt. 
  
Mi-ai dat un nume nou și-o patrie cerească 
Și toate fără un preț din mâna mea de lut, 
Căci Harul Tău cel mare fu gata să plătească 
Și-nvins fu iadu-ntreg cu chipul său cel slut. 
  
Mi-ai dat putere nouă și o îndreptățire 
Să fac lucrări ce oameni și inimi să zidească, 
Și n-ai precupețit din Duhul pentru mine 
Și nici din sfânta Ta iubire părintească. 
  
Mi-ai dat, nu o speranță, ci o nădejde vie, 
O neclintită stâncă de-ncredere pe veci 
Că jertfa Ta e prețul plătit pentru vecie 
Și-n Tine sunt ascuns prin Harul Tău în veci. 
  
Amin!  

Mi-ai pus.. .  

Mary Ștefanescu 

Mi-ai pus în gură o cântare nouă 
Și-n gândul meu, și-n suflet, și-n 
toată inima, 
Și Duhul Tău cel Sfânt ca stropi 
curați de rouă 
Tu L-ai făcut o revărsare peste 
ființa mea. 


