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... cei care susțin examene în această 

perioadă. Domnul să-i întărească, să le 

dea putere de concentrare și multă 

înțelepciune, pentru a putea trece biruitori 

peste această perioadă. 
 
... buletinul duminical al bisericii 

noastre. Fie ca și pe mai departe, tot ceea 

ce vom publica să fie doar spre slava si 

gloria Domnului, și de asemenea, pentru 

zidirea semenilor noștri; totodată, El să 

întărească echipa și să o ajute să poată 

continua acestă lucrare cu aceeași dăruire 

și dragoste ca până acum, având ca model 

slujirea  făcută de Isus. 

 

"Dacă, deci, aţi înviat împreună cu Hristos, să 

umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos 

şade la dreapta lui Dumnezeu."  (Coloseni 3:1)  

 

DONAȚII PENTRU LUCRĂRILE BISERICII SE POT FACE 
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PROGRAM SĂPTĂMÂNAL  
 

LUNI 

MARȚI 

MIERCURI 

JOI 

VINERI 

DUMINICĂ 

19-21 Tineret 

18-20 Rugăciune 

19-21 Întâlnire studenți 

18-20 Studiu biblic 

18-19:30 Întâlnire liceeni 

09-12 și 18-20 Evanghelizare 
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PASTOR 
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NELU FILIP                 

EUSEBIU STĂNILĂ     

ROMICĂ FLORESCU 

SANDU GULER 

RAUL DAMEAN           

|  0745 306 431 

|  0722 800 691 

|  0761 142 533 

|  0722 510 842 

|  0734 539 044 

„VOI SĂ LE ISTORISIŢI CUM AU FOST DESPICATE APELE IORDANULUI ÎNAINTEA 
CHIVOTULUI LEGĂMÂNTULUI CU DOMNUL, ATUNCI CÂND ACESTA A  

TRAVERSAT IORDANUL. AŞADAR, PIETRELE ACESTEA SĂ FIE TOTDEAUNA O 
ADUCERE-AMINTE PENTRU ISRAELIŢI.“  

IOSUA 4:7 

Între bilanțul anului trecut și euforia 

celui nou, sigur ai auzit expresia "pietre 

de aducere aminte". Această expresie 

provine din Vechiul Testament       

(Iosua 4), unde Dumnezeu a despicat în 

două râul Iordan și a poruncit ca fiecare 

reprezentant al unei seminții a lui Israel 

să ia din mijlocul Iordanului o piatră.  

Aceasta avea să fie o amintire a 

minunii despicării apelor in fața chivo-

tului Domnului, care era o reprezentare 

a prezenței Sale. 

Și noi suntem chemați de Domnul 

să păstrăm vii în memoria noastră acele 

experiențe deosebite, în care I-am văzut 

lucrarea în viețile noastre.  

      Așadar, ca poporul Israel altădată, 

noi, cei din echipa buletinului duminical 

venim să ridicăm azi, ca piatră de 

aducere aminte, acest buletin duminical, 

care poartă numărul 700. 

Credem că într-o oarecare măsură, 

fiecare buletin duminical poate fi con-

siderat o piatră de aducere aminte,    

deoarece buletinul "ne rămâne" după     

fiecare duminică, asemenea unui semn, 

care marchează încă o săptămână de 

har, primită în dar de la Dumnezeu.  

Ne rugăm pentru fiecare publicație, 

să poarte amprenta Lui și rugăciunea 

noastră, aceea de a ne motiva să-L    

cunoaștem și mai mult.  

În fiecare săptămână, această publi-

cație a atins sufletele membrilor bise-

ricii și nu numai. Buletinul e citit și 

online, astfel încât și alți credincioși 

sunt părtași acestei slujiri.  

Pentru această lucrare, pentru tot 

ceea ce a fost și ce va fi, Dumnezeu să 

fie slăvit și să primească toată mulțumi-

rea noastră!  

Echipa buletinului duminical 

PROGRAM ȘCOALA DUMINICALĂ  

PREȘCOLARI (3-5 ANI) 

GRUPA CLS. 0 -CLS. 1 

GRUPA CLS. 2 -CLS. 3 

GRUPA CLS. 4 -CLS. 5 

GRUPA CLS. 6 -CLS. 7 

GRUPA CLS. 8 -CLS. 9 

DUM. 9-12 ȘI 18-20 
 
 
DUM. 18-20 
 
 
DUM. 18-20 
 
 
DUM. 18-20 
 
 
DUM. 18-20 
 
 
DUM. 10-12 * 

*Ora de rugăciune o petrec în biserică 

SCANEAZĂ ȘI  

ASCULTĂ 



ÎN  RUGĂCIUNE  PENTRU  DEPARTAMENTELE  BISERICII Urăm 
La mulți ani! 
 
în umblarea cu Domnul  
celor care își serbează  
ziua de naștere  
săptămâna viitoare: 
 
 
|   DUMINICĂ 19 IAN. | 

Amos Vîrlan  
 
 
|   LUNI 20 IAN. | 

Valerica Manoilă 
 
 
|   MARȚI 21  IAN. | 
Amos Boartăș 
George Tudor 
Ioan Ceaca  
 
 
|   MIERCURI  22  IAN.   | 
Adriana Marchis 
Alexandra Codoban 
Carmen Ciobanu 
Lois Martinconi  
 
|   JOI  23  IAN.   | 
Claudia Gavrilă 
Natalia Leonte 
Sanda Macula  
 
|   VINERI 24 IAN.   | 
Amalia Socolan 
Andreea Epure 
Naum Gherasim 
 
 
|   SÂMBĂTĂ  25 IAN.   | 
Luiza Scherer 
Matei Coldea 
Sara Popa 
Ștefan Criste Jr. 

"Cât despre mine,  

eu şi casa mea  

vom sluji Domnului.”  

(Iosua 24:15b) 

A.P. 

Motive specifice de rugăciune: 

Dorim călăuzire din partea Domnului în toate proiectele.  

Dumnezeu să aducă oameni noi în departamentul media şi  

lucrarea de misiune a Bisericii Poarta Cerului să fie una globală.  

Media a devenit în ultimii ani o parte im-

portantă din viața oamenilor. Rețelele de so-

cializare au câştigat acceptarea şi utilizarea în 

masa, devenind probabil, cele mai importante 

instrumente de comunicare. Astfel că in-

vestiția bisericii în aceste canale de difuzare 

vine oarecum în mod natural, la fel cum bise-

rica a investit în radio şi televiziune.  

Site-uri şi aplicații precum Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp etc. 

au potențialul de a schimba modul în care 

lumea comunică şi învață. Biserica Poarta 

Cerului a început să folosească aceste rețele 

de socializare ca mijloc de comunicare 

misionară. 

În ziua de azi promovăm evenimente 

creştine, transmitem live programele bisericii, 

aducem încurajare prin mesajele zilnice, toate 

acestea către un număr impresionant de oa-

meni. Astfel în fiecare duminică alături de noi 

avem în transmisiile live o medie de 500   

vizitatori. 

  

 

- 47 000 de abonați au acces la muzică, pre- 

dici şi programe live din YouTube cu un 

număr de 32 840 816 vizualizări; 

- 14 500 de abonați primesc zilnic mesaje de 

încurajare şi versete biblice pe Instagram;  

- 28 900 de abonați la paginile de Facebook 

Tineret si Biserica Poarta Cerului sunt      

informați despre evenimentele din cadrul  

bisericii, au acces la programele live şi pot 

intra în contact direct cu noi.  

Responsabili de această lucrare sunt:  

Remus Bob şi Călin Martinconi. 

Suntem încurajați de susținerea mare pe 

care Biserica Poarta Cerului o oferă departa-

mentului nostru şi ne dorim ca în acest an să 

contribuim cu noi tipuri de conținut relevant 

pentru mediul online. Să continuăm să Îl 

propovăduim pe Isus şi să ducem vestea bună 

a mântuirii.  

Suntem însuflețiți de versetul din  

Marcu 16:15 „Duceţi-vă în toată lumea şi 

propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.”  

 

 A. A. 

    În această carte, Max     
Lucado ne prezintă Psalmul 
23, arătându-ne cum în fiecare 
verset, David oferă soluții 
pentru problemele noastre 
zilnice.   
 Nemulțumirea. O închisoare 
în care așa de mulți se află și 
nu vor să recunoască. Toți 
deținuții de aici 
sunt „rupți” de 
oboseală.  Cei 
mai mulți dintre 
deținuți rămân 
aici pentru toată 
viața.  
 Ea e închi- 
soarea oamenilor 
care își DORESC 
mai mult, mai 
repede, mai fru-
mos: o casă mai 
mare, un job mai 
bine plătit, o 
soție care să arate mai bine, 
bani mai mulți în cont. David 
ne dă soluția. Dacă El este 
Păstorul meu: “Nu voi duce 
lipsă de nimic” sau nu îmi 
mai doresc nimic.   
   Îngrijorarea. “Cum voi 
trece acest examen?!”, “Ce 
voi face dacă operația mamei 
mele nu va ieși bine?”, “De 
unde voi face  rost de toți 
banii de chirie?”, “Ce voi 
face dacă îmi voi pierde locul 
de muncă?”. Atâtea întrebări 
pe care fiecare din noi ni le-
am pus. Un sac atât de greu..: 
sacul îngrijorării. Atât de greu 
de cărat și de scăpat de el. 

Nimeni nu ar vrea îngri-
jorările tale. David vine și ne 
arată de unde putem începe: 
“El mă duce la ape de 
odihnă”. El, Domnul, merge 
înaintea noastră și ne curăță 
cărarea. El ne ajută în această 
călătorie, tot așa cum un tată 
poartă toate bagajele copiilor 

asupra lui, când 
pleacă undeva. Ce 
minunat! 
    Geamantanul 
vinei. Un geaman-
tan pe care abia 
mai putem să-l 
închidem. Atâtea 
petreceri la care nu 
ar fi trebuit să fim, 
atâtea țipete la cei 
dragi, o grămadă 
de decizii ce ne-au 
lăsat doar cu re-
grete.“El mă po-

vățuiește pe cărări drepte.” 
Singurul lucru pe care trebuie 
să-l facem noi este să ne recu-
noaștem vina și să lăsăm gea-
mantanul la crucea Lui.  
     Dacă aceste câteva ilus-
trații ale capitolelor cărții s-au 
potrivit cu „bagaje” pe care și 
tu le cari după tine, te îndemn 
să o citești și să-L lași pe El să 
ți le ia pe toate și să începi 
chiar de astăzi această 
călătorie numită VIAȚĂ fără 
niciun bagaj dintre acestea!   
   Nu uita: dacă-L faci pe El 
Păstorul tău, nu îți va mai 

lipsi nimic!   

Cristina Pelihaci 

 
RECENZIE DE CARTE 

CĂLĂTORIE FĂRĂ BAGAJE 
MAX LUCADO  


