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... micuții Andrei Ioan Muntean și Ruben Miletici, care au fost aduși în luna ianuarie la 

binecuvântare. Fie ca binecuvântarea Lui să rămână atât peste viețile lor, cât și peste ale 

celor dragi ai lor pentru totdeauna și mai apoi, la maturitate, să devină adevărați ucenici ai 

Domnului Isus. 
 
... biruința în încercări. Vrem să Îi mulțumim Domnului pentru dragostea cu care ne 

înconjoară, și astfel, ne dă biruința chiar și atunci când nu ne-am gândi că o va face; atunci 

când El hotărăște să ne treacă prin vale, o face ca mai apoi să poată să Se bucure pe munte 

alături de noi. 
 
"Cum doreşte un cerb izvoarele de apă, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule! "  

(Psalmii 42:1) 
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Trăim vremuri în care credința creștină reală e tot mai rară.  

Vremuri în care oamenii sunt tot mai centrați pe sine și mai nepăsători. În 

aceste vremuri e greu să mai crezi în ceva, să mai vezi bunătate în jur și 

să-ți continui drumul, dar e foarte important să o faci.  

      Lumina dispare atunci când e 

copleșită în întregime de întuneric. 

Atâta vreme cât undeva în lume există o 

lumină aprinsă, indiferent cât de mică, 

cauza nu e pierdută. Domnul Isus este 

sursa noastră. Lumina Lui a luminat în 

întunericul acestei lumi și continuă să 

lumineze, pentru că întunericul nu a 

biruit-o și nici nu o va putea face vreo-

dată. 

       El nu mai este acum fizic aici cu 

noi, în schimb ne-a lăsat pe noi, să lu-

minăm sufletele din jurul nostru. El 

veghează la dreapta Tatălui și ne 

poartă în rugăciunile Sale. Dragostea 

Lui pentru tine, pentru mine, pentru noi 

nu s-a stins. Isus te iubește la fel de mult 

acum, pe cât te-a iubit în momentul în 

care s-a lăsat răstignit pe cruce pentru 

păcatele tale. Iar atâta vreme cât El te 

iubește și tu Îl iubești, inima ta poate 

primi lumina Lui și o poate transmite 

mai departe. 

   Trăim vremuri în care credința a apus 

și dragostea s-a răcit. Azi oamenii și-au 

înlocuit inimile cu niște pietre și fe-

linarele li s-au stins. Tu, însă, fii de 

neclintit! Lasă mica inimă a ta să fie 

îmbătată de dragoste, dragoste pentru 

Hristos, pentru frumos, pentru lumină și 

pentru sufletele care s-au rătăcit în dru-

mul lor spre casă. 

 
 
    Nu, nu te stinge, suflet, în lume e ne-

voie de tine și de candela ta aprinsă, 

indiferent cât de tare sau cât de încet 

pâlpâie. Acolo unde e lumină, întuneri-

cul nu poate sta. 

PROGRAM SĂPTĂMÂNAL   

LUNI 

MARȚI 

MIERCURI 

JOI 

VINERI 

DUMINICĂ 

19-21 Seara de Tineret 

18-20 Rugăciune 

19-21 Întâlnire studenți 

18-20 Studiu biblic 

18-19:30 Întâlnire liceeni 

09-12|18-20 Evanghelizare 
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Urăm 
La mulți ani! 

în umblarea cu Domnul  
celor care își serbează  
ziua de naștere  
săptămâna viitoare: 
 
|   DUMINICĂ 2 FEB. | 

Janos Nagy 

Slavița Martin 

 
|   LUNI 3 FEB. | 

Abel Cornea | Dan Ursu 

Mihaela Cuzman 

 

|   MARȚI 4 FEB. | 

Cristina Mureșan 

Marcela Stan | Vlad Epure 

 

|   MIERCURI  5 FEB.   | 

Daniel Cornea 

Daniela Moldovan 

Liliana Gherasim 

Tabita Tomuța 

 
|   JOI  6 FEB.   | 

Alexandru Sandor 

Anamaria Butar 

Filica Pandor | Ioan Florea 

 

|   VINERI 7 FEB.   | 

Alexandra Moisă 

Andrei Sărăcuţi  

Călina Cireşan 

David Ciobanu 

Ovidiu Dogar 

Raluca Nedelea 

Ruben Nedelea 
 

|   SÂMBĂTĂ 9 FEB.   | 

Dionisie Frenţi 

Emil Chiş | Naomi Horobăţ 

Mayra Onaga 

"Să nu te părăsească 

bunătatea şi  credincioşia:  

leagă-ţi-le la gât, scrie-le 

pe tăbliţa inimii 

tale!" (Proverbele 3:3) 

A. A. 

Răsună-n mintea mea două cuvinte 
Și inima-mi se-mbracă în veșminte 

De dragoste cu țesături de stele infinite, 
Răsună-n mine cerurile sfinte. 

 
Se spulberă tristețea dintr-o minte 

Și sufletul înnoadă legăminte 
De iubire, cu bucurii pe chip 

nemărginite, 
Când dragostea își face zăcăminte. 

 
În gând de om iubit de un Părinte, 

Ce-n inimi construiește așezăminte, 
Și trupul meu tresare-n simțăminte 

Când glasul Tău îmi spune: “Te iubesc!”  

C I U N G A N  L A V I N I A  S I L V I A  

ÎN  RUGĂCIUNE  PENTRU  FAMILIILE BISERICII 

În anul 2019, Dumnezeu a mai îmbogăţit 

marea familie de la Poarta Cerului și cu 

familia Kardos, Jani și Alexandra. Din 10 

august 2019, cei doi formează o familie 

tânără și dedicată Domnului și lucrării 

Sale. Ei s-au alăturat bisericii noastre, iar 

noi ne bucurăm de ei și suntem recu-

noscători Domnului, că facem parte din 

aceeași adunare.  

Ocupaţie: Jani este student în anul 4 la 

Institutul Teologic Penticostal din 

București, iar Alexandra este studentă la 

Farmacie,. De asemenea, în paralel cu fac-

ultatea, Alexandra și lucrează.  

Slujire: Jani slujește prin predicarea    Cu-

vântului, fiind implicat și în departamentul 

de tineret al bisericii, iar Alexandra este 

implicată în lucrarea cu copiii. 

Versetul familiei: „Cât despre mine, eu și 

casa mea vom sluji Domnului!” (Iosua 

25:15b) 

O experienţă cu Domnul: „Uitându-ne la 

noi, realizăm cât de minunat a fost Dom-

nul. El a rămas credincios promi-siunilor 

făcute, Și-a revărsat zi de zi bunătatea și 

dragostea peste noi. Suntem mulţumitori 

că ne-a așezat în acest loc, unde am fost 

primiți cu dragoste și ne bucurăm că îm-

preună putem să Îl slujim pe Cel Atotput-

ernic“. 

Motive de rugăciune: Familia Kardos ne 

îndeamnă să o susţinem în rugăciune: 

“Fiind la început de drum, cea mai mare 

dorinţă a noastră este ca Domnul să fie cu 

noi la fiecare pas, El să ne călăuzească și 

să ne ajute să rămânem în voia Lui. Să ne 

binecuvânteze cu biruinţă la școală și să ne 

ajute să fim mărturii vii, în locul unde ne-a 

așezat!” 

Astăzi și întreagă săptămâna viitoare, do-

rim să ne rugăm pentru Jani și Alexandra, 

aducând înaintea Domnului această familie 

binecuvântată. Domnul să Se îngrijească 

de toate nevoile lor aici pe pământ şi să le 

fie alături la fiecare pas! El să-i ajute să 

rămână o binecuvântare pentru cei din jur 

și pentru Bisericӑ! 

 


