PROGRAMUL BISERICII în
SĂPTĂMÂNA MARE
LUNI, 26.04 19-20:30 Seara de tineret
MARȚI, 27.04 18-19:30 Rugăciune
MIERCURI, 28.04 19-20:30 Întâlnire studenți
JOI, 29.04 18-19:30 Cina Domnului
VINERI, 30.04 18-19:30 Serviciu divin

DUMINICĂ, 02.05 09-10:30 | 11-12:30
Sărbătoarea Paștelui 17-18:30 Servicii divine

WWW.POARTACERULUI.RO

SĂ NE RUGĂM pentru…
... o revizuire a relației noastre cu
Tatăl. Haideți să ne cercetăm cu
multă sinceritate în această perioadă și
să vedem în ce stadiu este cea mai
importantă relație a noastră, cea cu
Dumnezeu, să vedem dacă a rămas
cea mai importantă pentru noi...
Să ne gândim cât timp îi alocăm și
dacă ne mai aducem aminte exact ce
presupune ea și ce impact are în viața
noastră și în a celor din jurul nostru...

LUNI, 03.05 10-11:30 | 18-19:30
A doua zi de Paște Servicii divine

... bucurie și mulțumire. Doamne,
avem atâta nevoie să ne umpli inimile
de bucurie pentru tot ceea ce ni se
pare banal, sau ni se pare că ni se
cuvine în pribegia noastră pe pământ;
ajută-ne să Te vedem în tot și în toate
și să Îți mulțumim mereu cu reverență
pentru îndurarea, dragostea și
răbdarea cu care te raportezi la noi
zilnic!

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

„Intraţi cu laude pe porţile Lui,
intraţi cu cântări în curţile Lui!
Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I
Numele!”
(Psalmii 100:4)
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„Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit și
voi veți fi astfel ucenicii Mei.” (Ioan 15:8) | Deziderat 2021
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Lacrimi și flori
De fiecare dată, la sărbătoarea
Floriilor, ne amintim de felul cum
Domnul Isus Se îndrepta cu pași
hotărâți spre Ierusalim, spre
Calvar, spre câștigarea mântuirii
noastre. Isus împlinea pas cu pas, tot
ceea ce era profețit în Scriptură
pentru El. Nu făcea nicio abatere la
stânga sau la dreapta de la tot ceea ce
era scris cu privire la El și la voia
supremă a Tatălui, pe care a venit să
o împlinească. Ajuns pe sprânceana
muntelui, mai scrutează o dată
Ierusalimul, cetatea preaiubită, iar
lacrimile I se rostogolesc în pulberea
fierbinte...

seci L-au mâhnit profund. Împins de
„râvna pentru Casa Tatălui”, Isus
restabilește ordinea în Templu. O,
iată de ce a plâns Isus!

De ce a plâns Isus? A plâns,
pentru că era ultima zi a cercetării și
ar fi vrut să-l strângă pe Israel la
piept, așa cum își adună cloșca puii
sub aripi, dar... dezamăgire! Porțile
erau zăvorâte de păcatul necredinței
care le-a orbit ochii să-L recunoască
pe Mesia cel adevărat. Dar
dezamăgirea este mai profundă
atunci când intră în Templu și îl
găsește profanat, iar destinația
schimbată. Dintr-o Casă de
rugăciune, a ajuns o peșteră rece de
tâlhari. Lipsa sacralității și a slavei
Templului de altădată, formalismul
închinării, negustoria și ritualurile

Dar Isus nu a fost întâmpinat
doar de inimi reci. Au fost și inimi
calde și deschise, care L-au
întâmpinat cu ceea ce au avut mai
bun. Unii L-au întâmpinat cu
ascultarea lor, punându-și măgărușul
în slujba Lui, alții au cules ramuri
bogate și flori mirositoare, pe care
le-au așternut ca un covor împreună
cu hainele lor. O mulțime de părinți,
împreună cu copiii lor, plini de
entuziasm, L-au întâmpinat cu
laudele lor, strigând: „Osana Fiul lui
David! Binecuvântat este Cel ce vine
în Numele Domnului! Osana în
cerurile prea înalte!” (Matei 21:9)

Necredința îndurerează inima
lui Dumnezeu mai mult decât
oricare alt păcat. Noi, creștinii,
strigăm sus și tare împotriva
păcatelor cărnii, însă Dumnezeu este
preocupat de păcatele inimii.
Îndoiala față de Cuvântul Său,
punerea credincioșiei Lui sub semnul
întrebării, nepăsarea și indiferența
îndurerează inima iubitoare a lui
Dumnezeu.

(continuare în pagina 3)

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII

FAMILIA NEDELCU
Din marea familie de la
Poarta Cerului face parte și
familia Nedelcu Dani și
Marcela, împreună cu cele două
fete: Andreea și Alina. Suntem
mulțumitori Domnului pentru
această familie și de asemenea,
suntem bucuroși să facem parte
din aceeași biserică!

Versetul familiei: 1 Corinteni 13:4-7: - „Dragostea este îndelung răbdătoare, este
plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de
mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la
rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul,
nădăjduiește totul, suferă totul.”
Slujire: Fetele slujesc aducând laudă Domnului prin cântare, precum și în corul de
copii al bisericii. Părinții susțin în rugăciune toate lucrările care se desfășoară în biserica
noastră.
Ocupația: Dani - inginer, Marcela- economist/expert contabil.
Experiențe cu Domnul: „Fiecare zi din viața noastră este o experiență trăită cu
Domnul. Trăirea noastră zilnică este prin credința că Domnul aduce biruință din orice
încercare, precum și un prilej de bucurie și înviorare. O experiență de neuitat este aceea din
anul 2018, în care Domnul l-a ocrotit pe Dani într-un accident de mașină cu daună totală,
dar el nu a avut absolut nimic. Domnul să fie slăvit că are toate lucrurile în controlul Lui!”
Motive de rugăciune: Familia Nedelcu ne cheamă să o susținem în rugăciune: „Ne
rugăm ca Domnul să facă o minune și să se atingă de fetița noastră, Alina, ca să o vindece
de parotidita și adenopatiile cervicale de care suferă, pentru care nu există tratament (doar
naturist). Domnul să Se îndure și să Se atingă cu mâna Sa vindecătoare de tatăl și socrul
nostru, suferind de cancer. De asemenea, Domnul să ne dea înțelepciunea de a înțelege
chiar și în cele mai mici lucruri, voia Lui; Domnul să ne dea călăuzire și răbdare în
creșterea și îndrumarea fetelor noastre, pe calea Lui”
Astăzi și întreaga săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru familia Nedelcu,
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

(continuare din pagina 1)

Noi, astăzi, cu ce Îl întâmpinăm pe Isus?
Cu lacrimi sau cu flori? Îl determinăm pe Rege
să plângă sau să Se întristeze? El este iarăși gata
să vină. Se va repeta oare istoria, întocmai ca
atunci? Și astăzi necredința a atins cote înalte,
ura pentru tot ceea ce e sfânt este de nedescris;
Sfânta Scriptură nu mai este un reper pentru omul
modern, ci dimpotrivă, este smulsă de pe catedra
școlilor; familiile inocente sunt disprețuite, iar
Casele de rugăciune adeseori sunt transformate în
cluburi și săli de spectacole.
Un Isus aruncat la periferia societății este
tabloul vremurilor noastre! Trist, dar adevărat.
Frati, surori și creștini de pretutindeni,
Sărbătoarea Floriilor este O ZI A
CERCETĂRII noastre, o zi, în care Isus ne
oferă încă o șansă să ne pocăim, noi și familiile
noastre; o ocazie în care să plângem pentru cei cu
inima împietrită de păcat și să mijlocim pentru ei,
pentru ca astăzi să-L primească în viața lor pe
Regele Regilor, ca Domn și Mântuitor. Veniți
dar, să-L întâmpinăm cu inimi pline de bucurie,
iubire și de laude, ca astfel să se împlinească și în
dreptul nostru cuvintele profetului, care spune:
„Strigă de veselie și bucură-te, fiica Sionului!
Căci iată, Eu vin, și voi locui în mijlocul tău,
zice Domnul .” (Zaharia 2:10)
Articol scris de fr. pastor Eusebiu Stănilă

Urăm

„La mulți ani!”
în umblarea cu Domnul
celor care își serbează
ziua de naștere
săptămâna viitoare:
| DUMINICĂ 25 APRILIE |
Corina Rățoi | Cosmin Neculcea
Cristian Ciobanu | Samuel Cuc
| LUNI 26 APRILIE |
Daniela Moza | Darius Țițaș
Florian Manofu | Ioan Bortoş
| MARȚI 27 APRILIE
Anne Papană | Cristina Prisecaru

Daniela Stoica
Emanuela Rogojina

| MIERCURI 28 APRILIE |

David Goanţă
Georgeta Bela

| JOI 29 APRILIE |

Joshua Opris
Ligia Prata
Otilia Coldea
Ovidiu Moza | Stana Cirla
| VINERI 30 APRILIE |

Adriana Gherdelesco
Fineas Silaghi
Florian Marchis
Ionela Loghin | Viorica Ispan
| SÂMBĂTĂ 01 MAI |

Loredana Toma
Sebastian Povian
Rahela Trăistaru

„Cât pentru mine, fericirea
mea este să mă apropii de
Dumnezeu: pe Domnul
Dumnezeu Îl fac locul meu de
adăpost, ca să povestesc toate
lucrările Tale.” (Ps. 73:28)

