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... o prezență adevărată a lui Isus în viețile noastre. Haideți să Îl chemăm din nou pe 

Domnul la cârma vieții noastre, să-L rugăm să ne ierte, pentru că am vrut noi să ne-o con-

ducem și am eșuat, și de asemenea, să Îl rugăm fierbinte să ne inunde ființele cu tot ceea ce 

înseamnă prezența Lui, atât de necesară nouă! 

 

... tinerii bisericii noastre. Fie ca Tatăl să îi ferească de orice atac al celui rău, să poată să 

rămână lângă Domnul, să-L slujească cu multă pasiune și dragoste și să fie lumini atât în 

biserică, cât și în societate. 

 

"Căci aşa vorbeşte Domnul către casa lui Israel: „Căutaţi-Mă şi veţi trăi!" (Amos 5:4) 

PASTOR 
PASTOR   
PASTOR 
PREZBITER 
DIACON 

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 

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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DONAȚII PENTRU LUCRĂRILE BISERICII SE POT FACE 

PRIN TRANSFER BANCAR ÎN CONTURILE: 

 

Beneficiar: Biserica Penticostală Poarta Cerului  
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ANUNȚ 
 

Marți, 18 februarie 2020, de la        
ora 19, va avea loc darea de seamă 

pentru membrii bisericii.  
Întâlnirea se va sfârși cu o agapă. 

Sunteți așteptați cu drag! 



Urăm 
La mulți ani! 
 
în umblarea cu Domnul  
celor care își serbează  
ziua de naștere  
săptămâna viitoare: 
 
 
|   DUMINICĂ 16 FEB. | 
Alina Barbu 
Florin Rotărescu 
Florin Corjuc 

Gabriel Prodan | Miriam Boartăș 
Narcis Roşca | Sabina Şoancă 

  
|   LUNI 17 FEB. | 
Daria Dume | Denisa Ursu 
Edward Rus | Florin Chiş 
Rebeca Costache 
Sandi Coștoi 

Sebastian Trăuşan | Tania Criste  

 
|   MARȚI 18 FEB. | 
Andrada Balaj-Todorescu 
Iulia Gherasim 
Lidia Cercelaru 

Mateo Avram | Timeea Goagără 

 
|   MIERCURI 19 FEB. | 
Amina Coștoi | David Surugiu 

Debora Loghin | Elena Bogdan  

 
|   JOI  20 FEB.   | 
Anton Urs  

Dorel Pantea | Maria Guler 

 
|   VINERI 21 FEB.   | 
Emanuel Stoica 

Iasmin Ianici | Saida David  

 
|   SÂMBĂTĂ 22 FEB.   | 
Lois Ursan 

"Să nu vă potriviţi 

chipului veacului acestuia, 

ci să vă prefaceţi prin 

înnoirea minţii voastre, ca 

să puteţi deosebi bine  

voia lui Dumnezeu:  

cea bună, plăcută şi 

desăvârşită." (Romani 12:2) 

    Membrii familiei: Din marea 

familie a Domnului de la Poarta 

Cerului face parte şi familia     

Șandor: Dani şi Estera. Prin bine-

cuvântarea lui Dumnezeu, Dani şi 

Estera formează o familie din 27 

octombrie 2019. Astfel, ei for-

mează una dintre cele mai tinere 

familii din biserică, bucuroşi să 

parcurgă drumul vieţii împreună şi 

sub călăuzirea lui Dumnezeu. Sun-

tem mulţumitori şi noi Domnului 

pentru familia Șandor şi totodată 

bucuroşi să fim parte din aceeaşi 

biserică şi să-I slujim împreună 

Domnului! 

    Slujire în biserică: Dani şi    

Estera se bucură de părtăşiile biser-

icii, dar slujesc și în departamentul 

de laudă şi închinare, precum şi în 

diverse proiecte ale departamen-

tului      media. 

 

    Versetul familiei: Iosua 24:15b:         

„Cât despre mine, eu şi casa mea 

vom sluji Domnului.” 

 

    Motive de rugăciune: Astăzi și 

întreagă săptămâna viitoare, dorim 

să ne rugăm pentru familia Șandor, 

aducând înaintea Domnului această 

familie tânără. Ei cer însoţirea și 

călăuzirea Domnului pentru viaţa 

lor. Fiind la început de drum, au 

multe dorinţe şi năzuinţe, dar cea 

mai mare dorinţă a lor este să fie 

credincioşi Domnului în toate.  

 

     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 binecuvân-

tare pentru cei din jur și pentru           

Bisericӑ! 
A. A. 

Î N   R U G Ă C I U N E   P E N T R U   F A M I L I I L E  B I S E R I C I I  

        Dar la un moment dat, 

ne spune Luca, pe când 

vâsleau ei, Isus a adormit. 

Adică, pe când noi ne 

străduim să răzbim prin viața 

aceasta, să mai punem un 

etaj la o casă, să obținem un 

serviciu mai bun, să dăm din 

coate pentru treburile perso-

nale, să ne asigurăm prezen-

tul, confortul, eventual o 

mașină mai bună, în timp ce 

mergeam la slujbe la bise-

rică, în timp ce ascultam un 

mesaj, dintr-o dată, ne dăm 

seama că Isus doarme în noi 

și în viața noastră! 

 

    Prea ocupați cu viața de 

aici și prea nepasionați de 

viața de dincolo... În mo-

mentul în care în toată 

această alergare a noastră 

intervine furtuna, vântul, 

încercarea, teama, supărarea, 

durerea, ne uităm din nou cu 

nădejde spre Isus, dar nu-L 

găsim treaz. 

 

    Ucenicii L-au trezit cu 

înfrigurare. Au știut unde    

să-L găsească; de fapt, era cu 

ei. Când pare că problema ta 

nu are soluție, răspuns, când 

totul pare fără sens și durerea 

caută să te înghită, nu uita   

să-L trezești pe Hristos din 

viața ta. Uneori, soluțiile sunt 

exact lângă noi, dar nu le 

vedem și căutăm bezmetici 

în altă parte. 

 

    Nu uita, Isus e cu tine în 

barcă. Poate că acțiunile  

noastre L-au adormit, n-am 

mai apelat de mult timp la El, 

nu ne-a mai mișcat nimic, am 

fost tot lipsiți de pasiune, de 

foc sfânt. Să nu uităm, dacă 

Hristos va dormi în conti-

nuare în noi, vom pieri. 

 

    E timpul să-L trezim pe  

Hristos. El are putere să certe 

furtunile, valurile, marea, să 

rezolve problemele, să te 

ridice când ești căzut, să te 

mângâie și să te întărească. 

 

    Apoi, vei fi înconjurat cu o 

pace deosebită. Va fi liniște 

în sfârșit.  

Alexandru Fintoiu 

www.ariseforchrist.com 

Hristos Și-a dorit mult să călătorească în barca inimii omului 

de-a lungul acestei vieți, și nu numai. Din acest motiv a 

lansat și o invitație către oricine aude chemarea Lui. Cei care 

au răspuns invitației au început călătoria cu Hristos, dându-și 

seama că fără El nu au nicio șansă. 


