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PROGRAMUL BISERICII DE

... micuțul Matteo Neguț, adus în această
dimineață pentru a primi binecuvântarea
Domnului. Tatăl ceresc să reverse binecuvântări
alese peste el, iar părinților să le dea
înțelepciune și călăuzire în creșterea sa.
... familiile noastre. Fie protecția Domnului în
continuare peste ale noastre familii, iar noi să-I
fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru toți
membrii ei, să facem tot posibilul să le fim alături
mereu și să nu încetăm să îi purtăm pe brațe de
rugăciune; ei sunt cadoul Lui pentru noi pe acest
pământ!

... cercetare sufletească. Haideți să-L lăsăm pe
Duhul Sfânt, în aceste zile premergătoare
Sărbătorii Nașterii Regelui nostru, să ne cerceteze
inimile, să îndepărteze orice urmă de răutate sau
alte lucruri care nu sunt plăcute Lui și să ne
pregătim sufletul așa cum se cuvine pentru a ne
putea bucura pe deplin de Darul Lui nemeritat!

Sărbători

24 Decembrie 18:00-20:00
25 Decembrie 10:00-12:00 și 18:00-20:00
26 Decembrie 10:00-12:00 și 18:00-20:00
31 Decembrie 18:00-20:00
1 Ianuarie
18:00-20:00
2 Ianuarie
09:00-12:00 și 18:00-20:00
VĂ DORIM SĂRBĂTORI BINECUVÂNTATE !

ADRESA BISERICII:
STR. BANUL MĂRĂCINE NR. 25

„Arată-ne, Doamne, bunătatea Ta şi dă-ne
mântuirea Ta!” (Psalmii 85:7)

DĂRUIEȘTE
DONAȚII PENTRU LUCRĂRILE BISERICII SE POT FACE
PRIN TRANSFER BANCAR ÎN CONTURILE:

Primul Crăciun

Se apropie Crăciunul, o sărbătoare foarte așteptată.
De fapt, e chiar la ușă, gata să se întâmple...

Beneficiar: Biserica Penticostală Poarta Cerului
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A

m stat și m-am gândit la
primul Crăciun și la ce
s-a întâmplat atunci. Nu
erau luminițe peste tot, nu erau brazi
împodobiți, oamenii nu făceau
schimb de cadouri și lumea nu
sărbătorea nimic. De fapt, cel mai
probabil era beznă. Era noapte. Și,
prin bezna aceea, Maria și Iosif
căutau un adăpost, pentru ca ea să
poată să nască. Însă locuri nu se
găseau, singurul locaș primitor era
ieslea cu animale.

Și mai era ceva. O stea. O stea
care strălucea pe cer cu siguranță
mult mai tare decât alte stele. O
stea specială. Niște magi au văzut-o.
Și mai mult decât atât, ei cercetaseră
totul, pentru că ei știau că steaua este
a pruncului Isus. Și atunci, în acea
noapte, în acea beznă, luându-se
după stea, ei călătoreau, în căutarea
lui Isus. Când L-au găsit, El, în chip
de copilaș, se afla într-o iesle.
(continuare în pag. 3)

„Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit și voi
veți fi astfel ucenicii Mei.” (Ioan 15:8) | Deziderat Poarta Cerului 2021

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII
„Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă
fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea
fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.” (Efeseni 4:16)
Astăzi, Îi mulțumim Domnului și ne rugăm pentru:

FAMILIA Hîrtie

Bogdan & Estera
Familia lor s-a întemeiat pe 24
aprilie 2021, dar temeiul lor cel mai de
nădejde este Domnul, care până acum a
fost de partea lor. Ei își pun toată
încrederea în Cel care îi poate purta în
tot drumul vieții care le stă înainte!
Îi suntem mulţumitori lui Dumnezeu
pentru această familie, și totodată
suntem bucuroși să facem parte din
aceeași biserică!

Bogdan și Estera Îi sunt
mulțumitori Tatalui ceresc pentru toată
purtarea Sa de grijă de până acum.
După cum și-au ales versetul familiei,
ei se încred în El pentru viața lor: „Sufletul nostru nădăjduieste
în Domnul, El este Ajutorul și Scutul nostru!” (Psalm 33:20).
Iar binecuvântările nu au întârziat să apară. Ne spun chiar ei în ce
mod: „Suntem bucuroși și mulțumitori Domnului pentru faptul
că vom deveni curând părinți”.
Cei doi se bucură și de harul de a fi parte la lucrarea
Domnului. Astfel, ei se bucură în slujire prin cântare și în
lucrarea de misiune.

Urăm

„La mulți ani!”

în umblarea cu
Domnul celor care își
serbează ziua de
naștere săptămâna
viitoare:
| DUMINICĂ 19 DEC. |

Emanuel Pielmuși
Marcel Naiden
| LUNI 20 DEC. |

Abel Vârlan
Cătălin Diţa
Eugen Tomuța
Eva Cojocariu
John Protea
Monica Chiș
Ştefania Bardac
| MARȚI 21 DEC. |

Corneliu Ardelean
| MIERCURI 22 DEC. |

Emanuel Cercelaru
Katarina Petrovic
| JOI 23 DEC. |

Emil Pituț

În viața de zi cu zi, Bogdan este medic ORL, iar Estera este
profesor în învățământul primar.

| VINERI 24 DEC. |

Motive de rugăciune: Familia Hîrtie ne cheamă să le fim
alături în rugăciune, ca să aibă o viaţă de rodire. Ei cer de la
Domnul înțelepciune, pace și dragoste. Apoi, ei cheamă biserica
să îi susțină în rugăciune, pentru ca Estera să ducă cu bine sarcina
și să fie cu toții sănătoși. Domnul care i-a purtat până acum este
Cel care îi va ține și mai departe în mâna Sa!

| SÂMBĂTĂ 25 DEC. |

Astăzi și întreagă săptămâna viitoare dorim să ne rugăm pentru
familia Hîrtie, aducând înaintea Domnului această familie
binecuvântată. El 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!
Rubrică scrisă de Alina Avram

Daniela Mătieș

Emanuel Trînc
Fabian Cioagă
Lucas Povian
Margareta Szep
Patricia Păduraru

„Domnul oştirilor este
cu noi. Dumnezeul lui
Iacov este un turn de
scăpare pentru noi.”
(Psalmii 46:11)

(continuare din pag. 1)

De primul Crăciun, erau cadouri pentru
Fiul lui Dumnezeu. Magii veniseră să I se
închine și în schimb, inima li s-a umplut de
bucurie. Probabil că păstorii nu au avut ce
să îi aducă, însă cu siguranță după ce L-au
întâlnit pe Isus, s-au bucurat și ei.

„Permite-mi să te întreb, cum
este acest Crăciun? Te pregătești
cu luminițe, brad, mâncare și
cadouri. Dar numele Isus Hristos
îți spune ceva?”

De fapt, primul Crăciun era caracterizat cu pace și bucurie, pentru că asta aducea
Pruncul născut în iesle, și desigur, aducea și mântuire. Nu erau magazine ticsite de
Moș Crăciun, nici orașe împodobite, nici brazi de Crăciun și nici schimburi de cadouri.
Erau doar inimi pline de bucurie, gata de închinare înaintea Regelui Isus Hristos, trimis
de Însuși Dumnezeu.
Permite-mi să te întreb, cum este acest Crăciun? Te pregătești cu luminițe, brad,
mâncare și cadouri. Dar numele Isus Hristos îți spune ceva? Ești gata să îți aduci inima
ca dar și să I te închini? Ești gata să Îl întâlnești pe Isus și să lași bucuria Lui să te
cuprindă și pe tine?
În încheiere, îți las o provocare. Pentru că se apropie Crăciunul, te invit să lași puțin
prezentul deoparte și să pleci într-o călătorie în Betleem, cu 2000 și ceva de ani în
urmă. Să vezi pruncul din
să îi găsești pe magi, pe
Ce înseamnă numele copilului meu? iesle,
păstori și să vezi ce a fost, de
MATTEO Negruț
fapt, special atunci și de ce
sărbătorim astăzi nașterea lui
Forma spaniolă a numelui
Hristos. Poți călători cu
Matei, un nume ebraic care
ajutorul Bibliei, prin
derivă din „Mattityahu” –
Evanghelia după
format din prescurtarea
Matei 1:18-25 și Luca 2:1-20.
cuvântului „Yahve” „divinitate” şi „matath” „dar, cadou”; prin urmare,
acest nume înseamnă
„dar de la Dumnezeu”.
În Biblie, Matei (sau Levi,
vameşul) a fost unul din cei
doisprezece ucenici ai
Domnului, care a scris şi
prima Evanghelie din
Noul Testament.

În casele de pe atunci nu s-a
găsit loc pentru El. Astăzi, El
e la dreapta lui Dumnezeu, nu
mai are nevoie de o căsuță,
dar poate în acest an, îi vei
Fii veșnic binecuvântat, face loc în inima ta.
Matteo!

Rubrică scrisă de Andrada Popa

Articol scris de
Lavinia Humeniuc-Dance
www.fiti-oameni.ro

