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SĂ-I MULȚUMIM DOMNULUI PENTRU …
... cele 5 suflete care au încheiat legământ cu El în apa botezului, în
luna februarie, în biserica noastră. Domnul să îi întărească și să-i țină pe calea
Lui, chiar și atunci când diavolul va veni cu ispite și tentații; nădejdea lor să rămână
Tatăl Ceresc și să nu uite că nu sunt singuri, de acum au intrat în marea familie a
Domnului, de la Poarta Cerului!

ÎNNOIREA:
CIRCUMSTANȚĂ SAU PROCES?

... micuțul Paul Pituț, care a fost adus la binecuvântare în biserica
Poarta Cerului, luna trecută. Domnul să facă din el un susținător al Scripturii, un
căutător și iubitor de suflete pierdute și de asemenea, o lumină și bucurie pentru
familia lui.

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

... Cina Domnului. Slavă Lui pentru ocazia lunară de a lua Masa cu El și
aleșii Lui!
"Doamne, Tu eşti Dumnezeul meu; pe Tine Te voi înălţa! Laud Numele Tău, căci ai făcut
lucruri minunate; planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioşie."
– Isaia 25:1

DONAȚII PENTRU LUCRĂRILE BISERICII SE POT FACE
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LUNI 19-20:30 Seara de Tineret
MARȚI 18-19:30 Rugăciune
MIERCURI 19-20:30 Întâlnire studenți
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C

e înseamnă „noul” pentru tine? Îți produce teamă de necunoscut?
Te provoacă? Îți stârnește emoții contradictorii? Gândește-te puțin!
Primăvara suntem obișnuiți să vorbim despre noutate, viață, prospețime.
Pare că lucrurile se întâmplă de la sine în natură. E aproape banal ca după iarnă
să urmeze primăvara cu belșugul ei; și totuși, există Cineva care se ocupă de aceste
lucruri, fără ca noi să realizăm. La porunca Lui, zăpada se topește, pământul rodește
și toată natura se umple de culoare.
Dacă în felul acesta se desfășoară anotimpurile și ritmul naturii, de ce am crede
că e diferit în cazul nostru, coroana creațiunii lui Dumnezeu?
Apropo, te simți și tu înnoit de anotimp? Sau poate te simți nou când îți
schimbi garderoba, când te muți într-o casă mai spațioasă, când îți cumperi o mașină
nouă sau când reușești să ajungi la forma fizică pe care ți-ai dorit-o. Sunt lucruri
care ne îmbunătățesc și ne cresc nivelul de trai, confortul, și nu e greșit. Însă nu
vreau să vorbim despre lucruri, ci despre inimă...
WWW.POARTACERULUI.RO
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ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII

FAMILIA TRĂISTARU
Dumnezeu lucrează în moduri surprinzătoare în viețile oamenilor.
Una din specialitățile Sale este de a interveni în viața noastră prin căi
total diferite decât cele pe care ni le imaginăm noi. De aceea, în
biserica Poarta Cerului declarăm minunile lui Dumnezeu!

Împreună cu marea
familie a bisericii, declară
minunile lui Dumnezeu și
familia Trăistaru, Ilie și
Rahela: “Încă de la
începutul relației noastre,
L-am văzut pe Dumnezeu
alături de noi, lucrând cu
minuni și deschizând uși
pe care noi, ca oameni, nu
am fi reușit.”
Ilie și Rahela
formează o familie din 28
August 2020. Ei L-au văzut
pe Dumnezeu la fiecare pas.
De aceea, ei Îi mulțumesc
pentru toată călăuzirea Sa și pentru toate binecuvântările pe care
le-a revărsat peste ei, atât individual, cât și după ce au întemeiat
o familie: “Cea mai mare binecuvântare pentru noi este faptul
că Dumnezeu ne-a pus unul lângă celălalt. Îi mulțumim
Tatălui că tot ce a promis a dus la bun sfârșit cu credincioșie.”
Rahela slujește prin cântare în grupurile de laudă și
închinare, precum și individual. Dar amândoi, ca familie, Îl
laudă pe Domnul și sunt implicați în diverse lucrări de slujire
din biserică. Suntem mulțumitori Domnului pentru familia
Trăistaru și pentru toate binecuvântările pe care Dumnezeu le dă
prin slujirea lor!

Ilie și Rahela cheamă biserica să îi susțină în rugăciune.
Conștienți că Domnul este Cel care i-a purtat, ei doresc să
rămână și mai departe tot în mâna Domnului și cer de la El
înțelepciune și statornicie pe calea Lui. De asemenea, cei doi
își încredințează viitorul și soarta în mâna Domnului, rugându-L
să le dea o inimă biruitoare prin orice încercare, precum și
protecția Sa.
Astăzi și întreaga săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru
familia Trăistaru, 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!
Articol scris de Alina Avram

Urăm

continuare din pagina 1

„La mulți ani!”

Când ai experimentat ultima dată o
adiere proaspătă peste inima ta, un suflu
nou peste gândurile și motivațiile tale?
Înnoirea nu se produce de la sine, ci
reprezintă un proces.

în umblarea cu Domnul celor
care își serbează ziua de naștere
săptămâna viitoare:
| DUMINICĂ 7 MARTIE |

Andreea Meici
David Trăuşan | Julia Opriş
Luca Mark | Sara Aghajani
Tania Condre
| LUNI 8 MARTIE |

Andrei Guler | Daniel Ardelean
| MARȚI 9 MARTIE |

Adriana Dan
Cristian Sâmbotean
Daniel Semerean
Noemi Martinconi
| MIERCURI 10 MARTIE |

Claudiu Popovici
Emanuela Gorcea
Tabita Crișan
Eusebiu Stănilă
Valentin Mihoc

| JOI 11 MARTIE |

Adrian Criste
Ciprian Meseşan
Gheorghe Jita | Laura Macula
| VINERI 12 MARTIE |

Alexandra Croitoru
Gavrilă Paşca | Teodor Laze
| SÂMBĂTĂ 13 MARTIE |

Kevin Porumbel
Andronic Ştreangă
George Melen
Selia Alăzăroae | Silvia Cârcu
Timotei Candreanu
"Să se bucure şi să se veselească
în Tine toţi cei ce Te caută!
Cei ce iubesc mântuirea Ta
să zică fără încetare:
„Mărit să fie Domnul!”"
(Psalmii 40:16)

ADĂ, DOAMNE,
PRIMĂVARA...
Mina Ianovici
Adă, Doamne, primăvara,
și rămâi și Tu cu noi,
C-am avut atâta iarnă,
și îngheț, și vânt, și ploi.
Uită-te în sinea noastră,
ce de viscole am avut,
Dă din nou un rost la toate,
rostul care s-a pierdut.
Iarna sufletelor noastre
ne-a asprit, ne-a-nsingurat,
Am iernat până și vara,
sub un zâmbet înghețat.
Doar Tu, Doamne, ești mai
mare decât colțul asprei ierni,
Sub cereasca vindecare, fă un
semn ca să ne chemi.
Fă-ne Doamne să-nflorim,
cu copacii înc-o dată
Și miros să răspândim,
de credință adevărată.
Adu, Doamne, primăvara
după care toți tânjim
Dă-ne dor de cele sfinte,
și putere să iubim...

Transformarea cere voință, timp,
disponibilitate și smerenie. Smerenie să
realizăm cât de vechi suntem, de fapt.
Vechi în obiceiuri păcătoase, în gânduri
care nu Îl onorează pe Hristos și în
comportamente necontrolate. Smerenia ne
aduce în fața nevoilor inimii noastre,
dincolo de nevoile materiale. Paradoxal,
smerenia dezvoltă adevăruri profunde și
realități incontestabile ale inimilor noastre,
ca, mai apoi, să ne ajute să ne ridicăm și să
creștem - „Smeriți-vă, dar, sub mana tare
a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui,
El să vă înalțe.”
(1 Petru 5:6). Însă doar smerenia în fața lui
Dumnezeu și doar prin Duhul Lui, vom
putea experimenta transformarea, altfel,
vorbim despre schimbări pe termen scurt.
Primăvara aceasta este doar
imboldul pe care îl primim pentru a ne
analiza inima. Anotimpul, banii, relațiile
sau bunurile materiale nu schimbă decât
lucrurile care se văd. Inima are nevoie de
relația adevărată cu Hristos, pentru a fi
transformată.
Oricât ar părea de clișeic, îndrăznesc
să aduc această provocare de a face ordine
în viețile noastre, să renunțăm la tot ceea ce
e vechi și murdar pentru a beneficia de
înnoire veșnică! „Căci, dacă este cineva în
Hristos, este o făptura nouă. Cele vechi
s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut
noi.” (2 Corinteni 5:17)
Articol scris de Sandi Coștoi

