„Rugăciunile noastre cele mai puternice sunt legate de
promisiunile lui Dumnezeu. Când știi că te rogi conform
promisiunilor lui Dumnezeu, te rogi cu încredere.
Aceasta este diferența dintre rugăciunea făcută
pe un strat subțire de gheață sau pe un pământ solid.
Este diferența dintre rugăciunea ca tentativă și cea tenace...”

WWW.POARTACERULUI.RO

BULETIN DUMINICAL NR. 718 || 16.05.2021

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

(extras din cartea „Făuritorul de cercuri”, scrisă de Mark Batterson)
PROGRAMUL BISERICII
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

9 - 10:30 | 11 - 12:30
18 - 20 Servicii divine

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

Beneficiar: Biserica Penticostală Poarta Cerului

IBAN RON: RO62BRDE360SV47409193600
Cod SWIFT: RNCBROBU

SĂ NE RUGĂM pentru…
... Israel. Domnul să aducă din nou
pacea acolo și să trezească, chiar
prin intermediul acestei situații
dificile, inimile celor din poporul
ales de El!
... cei vârstnici. Haideți să-i
înconjurăm cu dragoste, să fim gata
oricând să îi ajutăm, să le fim sprijin,
și nu în ultimul rând, să și mijlocim
pentru ei.
„Ia aminte la strigătele mele, Împăratul
meu şi Dumnezeul meu, căci către Tine
mă rog! Doamne, auzi-mi glasul
dimineaţa! Dimineaţa, eu îmi îndrept
rugăciunea spre Tine şi aştept.”
(Psalmii 5:2-3)
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NELU FILIP
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Mulțumiri în zile obișnuite
303. vasul de lut în care-mi țin apa...
304. muzica fără cuvinte, pe care o pot auzi și care mă inspiră
305. soțul meu, care e teafăr și care doarme acum, obosit de la muncă
306. vise de om pe care le aduc la picioarele Tale
307. mulțumesc pentru răbdarea Ta pentru mine și pentru că nu încetezi
să mă chemi la sfat cu Tine, Tată.
Sunt mulțumiri, sunt daruri, de care nu mă simt vrednică. Aveți și voi
asemenea daruri, nu?
Mai urmează, dar nu pentru că le merit, ci pentru că Dumnezeu este
bun, și pentru că inima mea tânjește să învețe acest limbaj al mulțumirii.
Au fost alții până la mine care au definit mult mai frumos mulțumirea,
mult mai concret, dar ce contează, de fapt? Contează doar să știm să
numărăm corect. Toate binecuvântările, toate darurile nemeritate, toate
zilele pe care le avem...
(continuare în pagina 3)

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII

FAMILIA MARK
„Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om
nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăţia lui
Dumnezeu.” (Ioan 3:3) Acestea sunt cuvintele pe
care Mântuitorul i le spunea învăţatului Nicodim.
Dar sunt și cuvintele pe care familia Mark,
Antoniu și Ioana, le-au experimentat, iar acum se
bucură să facă parte din familia Domnului de la
Poarta Cerului. Împreună cu ei, declarăm cu toţii:
„Aleluia! A Domnului, Dumnezeului nostru,
este mântuirea, slava, cinstea și
puterea!” (Apocalipsa 19:1)
Suntem mulţumitori Domnului pentru această
familie, și totodată suntem bucuroși să facem parte
din aceeași biserică.
Antoniu și Ioana formează o familie din
luna august 2018. Dumnezeu i-a binecuvântat și
cu Luca Alexandru, un băieţel de 2 ani și 2 luni.
Familia Mark se bucură de mântuirea Domnului și sărbătoresc în fiecare zi biruinţa.
Dumnezeu a dat biruinţă în viaţa lor asupra viciilor – tutun și alcool. Dumnezeu a dat
eliberare spirituală, dar a dat și eliberare de boală. Când familia Mark a adus băieţelul la
binecuvântare, Ioana nu a putut urca pe platforma din faţa bisericii. Acum, Dumnezeu i-a
dat vindecare și poate să se miște mult mai ușor decât o făcea înainte. Astfel, familia Mark
este mulţumitoare și recunoscătoare Domnului, pentru toată bunătatea Sa, arătată faţă de ei.
Versetul familiei: Tit 3:5-7 - „El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în
neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută
de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul
nostru; pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde,
moștenitori ai vieţii veșnice.”
În viaţa de zi cu zi, Ioana este asistentă medicală la Spitalul Judeţean din Timișoara,
iar Antoniu este asistent social, în cadrul Direcției de Asistenţă Socială a Municipiului
Timișoara. Dumnezeu să îi facă o binecuvântare la locurile lor de muncă, unde pot fi de
folos semenilor lor.
Familia Mark ne cheamă să le fim alături în rugăciune. Ei Îi mulţumesc Domnului,
pentru că este cu ei și pentru toate lucrurile, dar cea mai mare dorinţă a lor este să fie
biruitori în toate, până la capăt și să fie printre cei aleși în Împărăţia Cerurilor.
Astăzi și întreaga săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru familia Mark, 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 A.A.

Urăm

(continuare din pagina 1)

„Mulţumiţi totdeauna
lui Dumnezeu Tatăl pentru
toate lucrurile în Numele
Domnului nostru Isus
Hristos.” (Efeseni 5:20)
Chiar pentru toate? Și pentru
cele pe care nu le avem? Și
pentru dorințele care încă nu
s-au împlinit? Da...
Dumnezeu Își găsește
plăcerea în inimile
mulțumitoare. Aceste soiuri
de inimi se modelează ușor...
Cu celelalte e atât de greu...
Ne-am gândit, oare, că dacă
ni s-ar fi îndeplinit toate
dorințele, atunci poate am fi
devenit mândri, egoiști sau
ne-am fi depărtat de El?
„Învaţă-ne să ne
numărăm bine zilele, ca să
căpătăm o inimă
înţeleaptă!” (Psalmii 90:12)
Uneori, ne comportăm ca
oameni care nu mai știu să
numere... Numărăm greșit
zile, și înlocuim importantul
cu urgentul. Numărăm greșit
binecuvântările pe care le-am
primit în viața noastră si ce
vedem? Vedem ce puțin
avem, vedem cât de mult au
alții, vedem că ne mai trebuie
atâtea, mai multe decât putem
duce...
Lacomi, flămânzi, fără o
bucurie autentică, continuăm
să numărăm greșit... Doamne,
învață-ne să numărăm corect!
E atât de importantă
mulțumirea. El o zice, eu
doar mi-o repet de nu știu
câte ori pe zi, ca să nu uit...
Să nu cumva să uit, ca să

nu mi se facă inima rea și
cârtitoare.
Închinarea omului care zice
că Îl iubește pe Dumnezeu
trebuie să fie însoțită de
mulțumire. Și iată:
„Închinați-vă
Domnului cu mulțumire.” (Psalmul 147:7)
E prea importantă
mulțumirea, dar uneori prea
neluată în considerare.
E dificil să fii mulțumitor
pentru tot, mai ales în aceste
timpuri, când vitrinele lumii
sunt atât de pline și mereu în
schimbare.
În mijlocul sarcinilor parcă
interminabile ale zilelor care
trec prea repede, suntem
chemați la a mulțumi și
totodată, la a fi mulțumitori.
Asemenea leprosului
vindecat, mă întorc și aleg să
vreau să mulțumesc, în ciuda
faptului că de multe ori, nu
simt să fac asta.
Iar acum la final, te
întreb: Care e rostul zilelor
tale? Care sunt lucrurile
urgente care de multe ori iau
locul celor importante și chiar
merită asta? Când e
momentul în care,
„sătul” de binecuvântări, te
întorci să mulțumești ?

„La mulți ani!”
în umblarea cu Domnul
celor care își serbează
ziua de naștere
săptămâna viitoare:
| DUMINICĂ 16 MAI |

Carina Pop
Cristina Spătar
Florica Codrea
Justin Ispas
Lavinia Pavel
Luchian Enescu
Oana Sabou

| LUNI 17 MAI |

Adelina Dejeu
Alin Chiţac
Ana Scopeţ
Antoniu Izai
Denis Aramă
Elena Smeureanu
Lucas Martinconi
| MARȚI 18 MAI |

Cristian Neșiu
Naomi Anton
Ramin Aghajani
| JOI 20 MAI |

Ariana Cătău
Beniamin Rusu
Cosmin Topîrcean
Naomi Draia
Viorel Ciurcanu
| VINERI 21 MAI |

Andrada Boha
Elias Chindea
Gheorghe Briscan
Răzvan Guler
Vinicius Pașca

| SÂMBĂTĂ 22 MAI |

Și încă...
învăț să număr corect.
și încă ...
mă lupt să nu mulțumesc
doar cu buzele.
Articol scris de Daria Alexandru

Anabela Chiu
Beniamin Avram
Lavinia Petrovici
Maia Strungaru
Maria Viruzab

„Nimeni n-a văzut vreodată pe
Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe
alţii, Dumnezeu rămâne în noi şi
dragostea Lui a ajuns desăvârşită
în noi.” (1 Ioan 4:12)

