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... micuții: Katarina Petrovici, Melisa Damean și Moise Dejeu, care sunt aduși azi de 

către părinții lor, pentru a primi binecuvântarea Celui Preaînalt. Fie ca Tata să-i țină pe 

Brațul Său puternic și iubitor și astfel, să fie ocrotiți mereu, împreună cu toți cei dragi ai lor, 

iar părinților, să le fie Domnul cel mai bun Sfetnic în a-i crește pentru Împărăția Lui.  

 

... o inimă mulțumitoare. Haideți să-I fim recunoscători Domnului pentru tot ceea a făcut, 

face și va face în viețile noastre. Să nu lăsăm nimic să umbrească această atitudine, chiar și 

atunci când, parcă, prea puține lucruri ne mai fac să fim fericiți. Să nu uităm nicio clipă, 

Domnul e mereu cu noi și vrea să ne și modeleze.  

 

"Isus a chemat la Sine pe copilaşi şi a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci 

Împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi 

Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş cu niciun chip nu va intra în ea.”" (Luca 18:16-17)  
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PROGRAM SĂPTĂMÂNAL   

LUNI 

MARȚI 

MIERCURI 

JOI 

VINERI 

DUMINICĂ 

19-21 Seara de tineret 

18-20 Rugăciune 

19-21 Întâlnire studenți 

18-20 Studiu biblic 

18-20 Întâlnire liceeni 

09-12 și 18-20 Evanghelizare 
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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 
CUI 18547150 

Mi-a trecut prin gând zilele trecute această întrebare. Mi s-a părut destul de 

comună la început, apoi am început să meditez asupra ei. În funcție de ce, 

numărăm noi binecuvântările? Poate în funcție de cât de mari sunt, în contrast 

cu așteptările noastre. O casă spațioasă într-o zonă bine cotată s-ar putea să ni 

se pară o binecuvântare enormă, însă o chirie modestă, să ne nemulțumească.  

     Poate numărăm binecuvântările, în 

funcție de cât de ușor le gestionăm. Da, 

uneori nu știm să gestionăm bine-

cuvântările venite din partea lui 

Dumnezeu, și fie intrăm în panică, fie, 

pur și simplu, nu le socotim bine-

cuvântări. Aș menționa că atunci când 

nu primim răspunsul pe care îl așteptăm, 

la momentul în care noi dorim, ar putea 

fi posibil să nu fim pregătiți pentru acea 

binecuvântare.  

     În primele luni când am avut-o pe 

fetița noastră, am fost copleșiți de ceea 

ce înseamnă creșterea unui copil, 

nopțile nedormite, plânsul neconsolat al 

bebelușului, și tot ceea ce vine la pachet 

cu rolul de părinte, mai ales la început: 

temeri, nesiguranță, epuizare și multe 

altele. În loc să mă simt copleșită de 

bucurie, eram mai degrabă copleșită de 

frustrare, că lucrurile sunt mult diferite 

față de cum proiectasem noi, viața de 

părinți. Știți care a fost rugăciunea mea 

câteva luni? "Doamne, ajută-mă să văd 

binecuvântarea venită prin fetița     

noastră." S-ar putea să vi se pară bizar, 

însă m-am rugat, bazându-mă pe       

Cuvântul lui Dumnezeu: "Un copil este 

un dar de la Domnul". Răspunsul nu a 

întârziat să apară, iar dacă ne întrebați 

acum care este una dintre cele mai mari 

binecuvântări din viața noastră, vă vom 

răspunde fără să ezităm: Amina.  

     Ce vreau să spun cu aceasta? Că une-

ori nu simțim, nu conștientizăm sau, pur 

și simplu, nu privim prin lentilele po-

trivite. Dacă ai început să numeri bine-

cuvântările din viața ta, iar buchetul nu 

ți se pare prea generos, te provoc să te 

gândești la darurile primite, făcând ab-

stracție de cât de ușor ți se pare, cât de 

mult sunt în concordanță cu așteptările 

tale, cât de repede sau greu le-ai primit.        

     Vei fi surprins, la fel ca mine, să   

descoperi cât de binecuvântat ești!   

Verbul acesta, "a descoperi", implică 

acțiune, așa că roagă-L pe Dumnezeu să 

îți ofere perspectiva potrivită asupra 

binecuvântărilor din viața ta, și să îți 

deschidă ochii să le vezi, nu doar pe 

cele mari, ci chiar și pe acelea pe care le 

socotești mărunte. Numai așa vom 

învăța recunoștința! 

Sandi Coștoi 

Sâmbăta viitoare, 29 februarie, de la ora 17, va avea loc întâlnirea 

familiilor din luna aceasta.  

 

Sunteți așteptați cu drag la o părtășie binecuvântată, alături de alte 

familii dornice să se apropie mai mult de Dumnezeu! 



Urăm 
La mulți ani! 
 
în umblarea cu Domnul  
celor care își serbează  
ziua de naștere  
săptămâna viitoare: 
 
 
|   DUMINICĂ 23 FEB. | 
Samuel Pap  

 
|   LUNI 24 FEB. | 
Aaron Stupar 
Georgeta Anechitei 
Lidia Pantea 
Liviu Petrovici 
Maria Niculai 

 
|   MARȚI 25 FEB. | 
Florina Pleter 
Mirela Roşca 
Tabita Bujancă  

 
|   MIERCURI 26 FEB. | 
Carla Mihăilă 
Horaţiu Zăgrean 
Mathis Onaga 

 
|   JOI  27 FEB.   | 
Denis Bereza 
Elena Luchescu 
Matei Cercelaru 
Nicolae Croitoru 
Silvia Prială 
Vlad Dume  
 
|   VINERI 28 FEB.   | 
Andrei Hera 
Antoniu Mark 
Filip Bîrîiac 
Florica Florea  

 
|   SÂMBĂTĂ 29 FEB.   | 
Mile Novacovici  

 

"Binecuvântat să fie  

omul care se încrede  

în Domnul şi a cărui  

nădejde este Domnul!"  

(Ieremia 17:7)  

A.P. 

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  

Din marea familie de la Poarta Cerului 

face parte și familia Coldea: Sorin și 

Otilia. În cei 15 ani pe care Dumnezeu li   

i-a dăruit împreună, ei s-au bucurat de 

ocrotirea și binecuvântările Domnului. De 

la El i-au primit în dar și pe cei trei băieţi: 

Paul, David și Matei. Suntem mulţumitori 

şi noi Domnului pentru familia Coldea şi 

totodată bucuroşi să fim parte din aceeaşi 

biserică şi să slujim  împreună Lui!  

Sorin și Otilia slujesc în lucrarea corală, 

iar exemplul lor s-a transmis și copiilor, 

care cantă și ei cu multă bucurie în corul 

de copii.  

Pe plan profesional, Sorin este manager de 

proiect în industria automotive, iar Otilia 

este lider de recrutare la o companie     

multinaţională.  

Versetul familiei pentru anul 2020 este 

Proverbe 16:32 - “Cel încet la mânie 

preţuiește mai mult decât un viteaz, și cine 

este stăpân pe sine preţuiește mai mult 

decât cine cucerește cetăţi.”  

În călătoria lor împreună, familia Coldea a 

văzut de multe ori mâna Domnului, dar 

sunt foarte mulţumitori pentru un moment 

specific: “Dumnezeu a fost cu noi încă de 

la începutul căsniciei și ne-a purtat de 

grijă pe toate planurile. Ne amintim cu 

recunostinţă și bucurie cum El s-a atins de 

ochișorii lui David, în urmă cu 6 ani, a 

condus mâna medicilor care au intervenit 

și operaţia a fost reușită.”  

Familia Coldea se încrede în Domnul 

pentru toate aspectele vieţii lor și își 

propun să trăiască o viaţă de creștinism 

autentic. De aceea ei doresc să ceară în 

mod special înţelepciune de la Dumnezeu 

pentru a-și crește copiii în voia Lui. 

Provocările societăţii de azi reprezintă tot 

atâtea motive de rugăciune și veghere, 

pentru a sta lânga Domnul și a ne bucura 

de binecuvântările Sale. 

Astăzi și întreagă săptămâna viitoare     

dorim să ne rugăm pentru familia Coldea, 

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 Biserică! 

A. A. 

SEMNIFICAȚIA NUMELUI  

KARINA PETROVICI   

Katarina – Acest nume 

feminin este varianta 

rusească a numelui 

Ecaterina, originar din 

Grecia. Numele Ecaterina se 

apropie de adjectivul grecesc „katharos” („pur”).  

De-a lungul secolelor, numele Ecaterina este preferat de 

creștini, pentru că a fi pur și curat este una din calitățile pe 

care fiecare creștin dorește să le aibă. 

MOISE DEJEU  

Moise – Nume evreiesc cu 

semnificația de „salvator”, derivat 

dintr-un cuvânt egiptean tradus prin 

cuvântul „fiu”. În Vechiul 

Testament, Moise a fost un evreu 

născut în perioada în care Faraon a 

poruncit ca toți băieții nou-născuți 

să fie uciși. Moise a fost pus într-un 

coșuleț și lăsat pe Nil, de unde l-a 

luat chiar fata lui Faraon, acesta 

ajungând să fie crescut în familia 

regală a Egiptului. Moise a fost un 

bărbat folosit de Dumnezeu cu putere, el fiind omul care a 

condus poporul evreu spre eliberare de sub robia egipteană, a 

primit cele 10 porunci de la Dumnezeu și e considerat primul 

lider al evreilor, conducându-i timp de 40 de ani spre Țara 

Promisă. 

Fie ca binecuvântarea Tatălui ceresc să se reverse mereu 
peste acești copilași! 

MELISA DAMEAN  

Melisa – Nume care provine din 

cuvântul grec „melissa” (albină), 

care la rândul său are la bază 

cuvântul „meli” („miere”). În 

Irlanda, acest nume este varianta 

feminină a numelui galic 

„Maoiliosa”, care înseamnă 

„slujitorul lui Isus”. 

A. P. 


