PROGRAMUL BISERICII
03.05-09.05.2021
LUNI, 03.05 10-11:30 | 18-19:30
A doua zi de Paște Servicii divine
MARȚI, 04.05 18-19:30 Rugăciune
MIERCURI, 05.05 19-20:30 Întâlnire studenți
JOI, 06.05 18-19:30 Serviciu divin

DUMINICĂ, 09.05 09-10:30 | 11-12:30
17-18:30 Servicii divine

SĂ-I MULȚUMIM DOMNULUI

Beneficiar: Biserica Penticostală Poarta Cerului

IBAN RON: RO62BRDE360SV47409193600
Cod SWIFT: RNCBROBU

... Înviere. Tată, venim cu umilință și
profundă recunoștință, să Îți mulțumim
pentru Domnul Isus, pentru că, în marea
Ta dragoste pentru noi, ai hotărât să ne
oferi șansa mântuirii, prin moartea și
Învierea Lui. Ajută-ne să nu putem uita
nicicând acest mare Dar, această
extraordinară oportunitate și să o trăim
zilnic, răspândind bucuria și celor
din jurul nostru!
... micuții Elisei Caleb Ursan și Victor
Adrian Bota, care au fost aduși la binecuvântare în luna aprilie. Tatăl Ceresc să
continue să fie alături de acești băieți și
familiile lor, pentru că El este cel mai de
preț Adăpost.

"Dumnezeul păcii, care, prin sângele
legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe
Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să
vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să
faceţi voia Lui şi să lucreze în noi ce-I este
plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în
vecii vecilor! Amin." (Evrei 13:20-21)
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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

pentru…

... familia Bogdan și Estera Hîrtie care s-a
întemeiat luna trecută în biserica
noastră, sub binecuvântarea Domnului.
Fie ocrotirea Lui peste această familie și fie
cei doi mereu zidiți prin promisiunile din
Cuvântul Lui!
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Asigurări în fața Învierii Domnului

U

nicitatea creștinismului între
religiile lumii este dată de faptul că moartea,
cel mai redutabil dușman al omului, a fost
învinsă prin învierea lui Hristos. Creștinul
este încredințat că, odată cu mântuirea,
capătă noi perspective existențiale prin
relația cu Acela care: „A înviat din morți,
cu moartea pe moarte călcând și celor din
morminte viață dăruindu-le”. El nu se mai
teme de viitor, pentru că umblă zilnic mână
în mână cu un Mântuitor viu și real, despre
care știe nu doar că îi este aproape, dar și că
îl va trece biruitor peste cele mai grele
situații ale vieții și îl va face biruitor chiar și
asupra morții.
Astăzi, când sărbătorim Învierea
Domnului vă chem să lăsăm sufletele
noastre să fie inundate de bucurie și
optimism, pentru că în Hristos cel înviat
avem resurse inepuizabile pentru a trăi nu
numai în veșnicie, ci și aici pe pământ, o
viață de calitate, lăsându-ne inspirați în
fiecare zi de Duhul învierii lui Hristos, care
ne dă multiple și binecuvântate asigurări.

Acest Duh care L-a înviat pe Hristos
din morți ne determină să avem încredere
în puterea cea mare a lui Dumnezeu.

Puterea care L-a ridicat pe El din
mormânt este puterea ce ne-a fost pusă la
dispoziție și cu o astfel de putere, nu avem
motive să ne temem de nimic.
De asemenea, Duhul învierii ne dă
asigurarea credincioșiei lui Dumnezeu,
care a promis înviere pentru Hristos și S-a
ținut de cuvânt, credincios fiind. De
asemenea credincioșia Lui se manifestă și în
raport cu noi și avem asigurări că Dumnezeu
va rămâne credincios fiecăruia dintre
mântuiții lui, tot așa cum a fost credincios
față de Fiul Său.

Și dacă Duhul învierii a transformat
pentru Domnul Isus, trupul Său vulnerabil
într-un trup glorificat, avem și noi asigurarea
că la capătul umblării noastre pe pământ,
același Duh al învierii ne va ridica în
trupuri noi, glorificate și nesupuse
putrezirii, în care vom moșteni Împărăția
care ne-a fost făgăduită.
Toate aceste asigurări ne dau multe
motive să trăim plini de bucuria mântuirii.

BUCURAȚI-VĂ! HRISTOS A
ÎNVIAT!
Articol scris de fr. pastor Nelu Filip

Urăm

„La mulți ani!”

Crucea lui Hristos
de Marinela Ștefănescu

în umblarea cu Domnul
celor care își serbează
ziua de naștere
săptămâna viitoare:
| DUMINICĂ 02 MAI |

Andrei Pană

E crucea lui Cristos, dovadă de iubire,
De milă și de dor nemăsurat
Când tu te răzvrăteai prin a ta fire
Și nu umblai după neprihănire
Pe ea curgea sânge nevinovat.

| LUNI 03 MAI |

Caius Șulma
Damaris Cociorvan
Viniciu Smeureanu
Ştefan Sărăcuţi
| MARȚI 04 MAI |

E crucea lui Hristos ce nu poti înțelege
Oricât de mult în lume-ai cerceta
Căci nu e datină nici lege
Nu e un mit din cărți ce l-ai culege
E-un dor divin după ființa ta.
E crucea lui Hristos reperul veșniciei,
E sfânt popas pe drumul tău rebel,
E întoarcere din calea nebuniei,
E-adresa clară a Împărăției,
Căci doar prin ea se poate ajunge-n cer.
E crucea lui Hristos nădejde-n îndurare
Speranță vie-n suflet rătăcit
Păcatul tău, oricât ar fi de mare
Și-oricât ai crede că nu mai ai salvare
La cruce ești iertat și mântuit.
E crucea lui Hristos împlinitoare-a toate
Nimic neîmplinit n-a mai rămas
E har nemărginit, e bunătate
E milă față de umanitate.
La cruce, totul poate fi iertat!

Andrei Ungureanu
Corina Condre
Mirela Şomrak

| MIERCURI 05 MAI |

Ana Ungur
Daniela Boartăş
Larisa Muntean
Nicolae Chiu
Tabita Paliuc
| JOI 06 MAI |

David Pantea
Lidia Mihalaş
Lăcrimioara Mateaş
Patrick Marcu
| VINERI 07 MAI |

Maria Marchis
Marius Briscan
Rebeca Berinde
Sabina Iovan
Simina Dume
Daniel Bogdan

"Atunci, toţi cei ce se încred în
Tine se vor bucura, se vor veseli
totdeauna, căci Tu îi vei ocroti.
Tu vei fi bucuria celor ce iubesc
Numele Tău. Căci Tu
binecuvântezi pe cel neprihănit,
Doamne, şi-l înconjori cu
bunăvoinţa Ta cum l-ai
înconjura cu un scut."
(Psalmii 5:11-12)

ZECE DARURI ALE ÎNVIERII

Acum, când sărbătorim Învierea, ca un ajutor pentru închinare, vă invit
să sărbătoriţi împreună cu mine aceste zece lucruri pe care le datorăm învierii lui Isus.
1. Un Salvator care nu mai poate
muri niciodată
„Știm că Hristosul înviat din morţi nu
mai moare; moartea nu mai are nicio
stăpânire asupra Lui.” (Romani 6:9)

8. Dovada judecății viitoare
"[Dumnezeu] a rânduit o zi în care va
judeca lumea după dreptate, prin Omul pe
care L-a rânduit pentru aceasta şi despre
care a dat tuturor oamenilor o dovadă
netăgăduită prin faptul că L-a înviat din
morţi.” (Faptele Apost. 17:31)

2. Pocăinţă
„Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat
cu puterea Lui şi L-a făcut Domn şi
9. Salvare de mânia lui Dumnezeu
Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi
„Și să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său,
iertarea păcatelor.” (Faptele Apost. 5:30) pe care L-a înviat din morţi: pe Isus, care
ne izbăveşte de mânia viitoare.”
3. Nașterea din nou
(1 Tesaloniceni 1:10)
„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl
Domnului nostru Isus Hristos, care, după
10. Propria noastră înviere din morți
îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din
„Şi ştim că Cel ce a înviat pe Domnul
nou, prin învierea lui Isus Hristos din
Isus ne va învia şi pe noi împreună cu Isus
morţi, la o nădejde vie.” (1 Petru 1:3)
şi ne va face să ne înfăţişăm împreună cu
voi." (2 Corinteni 4:14)
4. Iertarea păcatelor
„Şi dacă n-a înviat Hristos, credinţa
Articol scris de John Piper | www.resursecrestine.ro
voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în
păcatele voastre.” (1 Corinteni 15:17)
5. Duhul Sfânt
„Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi
noi toţi suntem martori ai Lui. Şi acum,
odată ce S-a înălţat prin dreapta lui
Dumnezeu şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi
auziţi.” (Faptele Apost. 2:32-33)

6. Nicio condamnare pentru cei aleși
„Cine-i va osândi? Hristos a murit!
Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta
lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru
noi!” (Romani 8:34)
7. Relația personală cu Domnul şi
protecţia Sa
„ Şi iată că Eu sunt cu voi în toate
zilele, până la sfârşitul veacului.”
(Matei 28:20b)

