Să ne rugăm pentru…
... biserica Poarta Cerului. Îi mulțumim Domnului pentru biserica noastră, pentru
conducerea ei, pentru toți cei care sunt implicați în această frumoasă lucrare a lui Dumnezeu
și de asemenea, haideți să-L rugăm să protejeze și să călăuzească prin Duhul Lui cel Sfânt tot
ceea se va face și de acum înainte în acest loc drag inimii noastre, loc unde nu doar o
dată Domnul a trimis balsam pentru rănile noastre!
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MULȚUMIRII

... buletinul duminical al bisericii noastre. Dragi frați și surori, vă chemăm să ne unim
rugăciunile și pentru lucrarea Domnului care se face prin acest buletin. Tatăl să ne dea în
continuare inspirația necesară pentru a publica materiale care Îl onorează, și în același timp
vorbesc inimilor însetate după Creator, și totodată, să scoată noi lucrători care doresc să ni se
alăture, pentru a-l putea sluji și în acest fel pe Domnul nostru.
„Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti şi cântaţi şi aduceţi din
toată inima laudă Domnului.” (Efeseni 5:19)

Cu ajutorul telefonului, scanează QR codul și
ascultă piesa „În Numele Tău” - Cor tineret

,,Îți voi aduce o jertfă de mulțumire și voi
chema Numele Domnului.” (Ps. 116:17)
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Ș

i la finalul acestui an, după zile împletite între temere și confuzie, lacrimi
și suferință, dar și cu momente de bucurie, ne oprim și aducem o ofrandă
de mulțumire pe altarul Domnului. E cel mai plăcut dar oferit Celui
care, până aici, ne-a ajutat. Recunoaștem din toată inima că de n-ar fi fost Domnul
de partea noastră, noi nu am fi rămas în picioare. Da, Îi mulțumim Domnului chiar
și pentru încercări, pentru că ele de cele mai multe ori au fost ,,binecuvântări
deghizate” pentru noi, iar harul primit în mijlocul lor ne-a fost îndeajuns.
„De aceea, împletim astăzi
mulțumirea noastră cu
RECUNOȘTINȚA. Fiecare secundă în
care am fost izbăviți în chip miraculos
din accidente, fiecare vindecare
miraculoasă de pe patul de suferință,
fiecare examen greu trecut cu bine,
fiecare loc de muncă binecuvântat sau
ajutorul potrivit primit de la Domnul în
persoana unui/ei partener/e de viață, ne
opresc astăzi, și plini de recunoștință
spunem: MULȚUMESC.

Dar astăzi împletim mulțumirea
noastră și cu RUGĂCIUNEA.
Psalmistul spune: ,,Îți voi aduce o jertfă
de mulțumire și voi chema Numele
Domnului” ( Ps.116:17). Vrem ca
astăzi rugăciunile noastre să fie
adevărate torțe de mulțumire ce vor
arde înaintea Domnului, pentru că
fiecare dintre noi, în fiecare zi, suntem
beneficiarii harului lui Dumnezeu și a
resurselor Sale.

„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

(continuare în pag. 3)

Uniți în rugăciune pentru

pastorii bisericii

“… Evanghelia aceea, al cărei slujitor am fost făcut eu, după
darul harului lui Dumnezeu…” (Efeseni 3:6-7)
În biserică, Dumnezeu a lăsat pastorii slujitori spre a fi o
binecuvântare pentru credincioşi. Totodată, Dumnezeu ne cheamă pe
noi să îi susţinem în rugăciune şi în slujire. De aceea, în această zi a
recunoştinţei în biserica Poarta Cerului, dorim să-I mulţumim Domnului
pentru fraţii pastori, împreună cu familiile lor! Mulţumim Domnului
pentru toate binecuvântările pe care le revarsă prin slujirea lor!
Îl slăvim pentru toate lucrările care se fac în biserica Poarta Cerului!
Toate sunt pentru slava Lui, iar noi ne bucurăm de harul de a fi părtaşi la
lucrarea Sa!

“Biserica Poarta Cerului este proiectul
lui Dumnezeu în care a vrut să ne
folosească și pe noi, ca familie. Viața
noastră din ultimii 16 ani s-a împletit cu
acest proiect. Astăzi, vrem să Îi
mulțumim lui Dumnezeu pentru această
biserică și mulțumim pentru toți cei
care, prin voia Lui, sunt parte din
familia Poarta Cerului. Vă iubim și vă
îmbrățișăm cu mult drag!”
– pastor Nelu Filip
După cum declară apostolul Pavel, pastorii sunt în primul rând
slujitorii Evangheliei lui Dumnezeu. De aceea, dorim să-I mulţumim
Domnului pentru Cuvântul Evangheliei din biserica Poarta Cerului,
Cuvânt care aduce mântuire celor pierduţi şi creştere spirituală celor
mântuiţi. Astfel, dorim să ne rugăm ca Dumnezeu să dea pastorilor
descoperire şi o lumina de înţelegere a Cuvântului Sfânt, precum şi
înţelepciunea de a-L împărtăşi, astfel încât să fie viu şi lucrător în
vieţile celor care îl ascultă.
Împreună cu pastorii, în slujire sunt implicate şi familiile lor. De
aceea dorim să-I mulţumim Domnului şi pentru familiile fraţilor pastori şi
ne rugăm ca Domnul să îi binecuvânteze şi pe
mai departe cu inimi de slujitori! El să le
poarte de grijă de la cel mai mic pană la cel mai
mare şi să se folosească de ei, pentru slava Sa!

“Mulțumim Domnului pentru Biserica
Poarta Cerului, unde ne-a dat oportunitatea
să creștem și să slujim.”
– pastor Eusebiu Stănilă
În această zi, precum şi săptămâna
următoare, dorim să ne rugăm pentru pastorii
bisericii şi familiile lor, precum şi pentru
întreaga echipă de slujitori a bisericii. 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 Biserică
și pentru cei din jur!
Articol scris de Alina Avram

Urăm

„La mulți ani!”

în umblarea cu Domnul
celor care își serbează
ziua de naștere
săptămâna viitoare:
| DUMINICĂ 24 OCT. |

Agneta Petru
Lidia Dănciulescu
Marius Tomuța
| LUNI 25 OCT. |

Alin Puşcaşu
Denisa Hăpăianu
| MARȚI 26 OCT. |

Aaron Gabor
Ana Opris
Elena Stoian
Ruth Ciobanu
Vasile Duca

| MIERCURI 27 OCT. |

Emilia Dărăban
| JOI 28 OCT. |

Estera Bădău
Lidia Toma
Ioan Loghin
| VINERI 29 OCT. |

Dorothea Iacob
Sonia Rogojină

| SÂMBĂTĂ 30 OCT. |

Mara Filip
Sebastian Prata
Claudia Sauciuc

„Da, fericirea şi
îndurarea mă vor
însoţi în toate zilele
vieţii mele şi voi locui
în Casa Domnului
până la sfârşitul
zilelor mele.”
(Psalmii 23:6)

(continuare din pag. 1)

Mulțumirea noastră o împletim astăzi și
cu LAUDELE noastre, care mărturisesc
Numele Lui cel Sfânt. Toate cântările noastre
sunt despre El și pentru El! Tot ceea ce
suntem, suntem prin El și tot ceea ce avem,
avem de la El: pâinea și apa, lumina soarelui
și aerul curat, roadele câmpului și roadele
Duhului, orice dar bun și desăvârșit îl avem de
Sus, de la Tatăl luminilor, care ne poartă de
grijă în fiecare zi. De aceea, absolut toate
acestea merită să smulgă un strigăt de
mulțumire pentru El, Cel ce este Esența
sărbătorii noastre.
Dar mulțumirea noastră trebuie să fie și
ANTICIPATĂ. Poate că nu am primit încă
răspuns la toate rugăciunile noastre, și nu
avem tot ceea ne-am dori, dar avem la
îndemână o cheie secretă: mulțumirea.
Continuă să-I mulțumești și să te încrezi în El.
Cererea ta este înaintea Lui. Așteaptă și
mulțumește-I, ca și cum ai fi primit lucrul
cerut. Să credem cu adevărat că ,,mai mult”
nu înseamnă nepărat ,,mai fericit”. Cel cu
inima mulțumită, spune înțeleptul, are un
ospăț necurmat (Prov.15:15).
Mulțumirea este o stare pe care trebuie să
o învățăm, de aceea trebuie să o exersăm în
fiecare zi. Ea trebuie căutată și transformată
într-o alegere zilnică. Să începem chiar de
astăzi, de acum, să cultivăm o inimă plină de
motive de mulțumire pentru Cel de la
care primim toate lucrurile, ca să putem să ne
bucurăm cu adevărat de ele!
Articol scris de fr. pastor Eusebiu Stănilă

Mulțumire
Cu inimi recunoscătoare
Venim în fața Ta, Isus,
Să-Ți mulțumim că-n acest an,
Cu Har ne-ai binecuvântat de sus!
Ne-ai întins mese-mbelșugate
Acasă, dar și-n adunare
Căci Ți-ai dorit s-aducem roade
Și în familii, și-n lucrare!
Ne-ai binecuvântat, o, Doamne,
Așa cum nu ne-am așteptat;
Și “Poarta Cerului” Te Laudă
Căci Tu ești Cel mai minunat!
Îți mulțumim că ai fost cu noi
Și-ai ascultat orice dorință,
Ne-ai mângâiat cu-a Ta iubire
Când am trecut prin suferință.
Îți mulțumim de bucuria
Ce-ai revărsat-o prin cântări;
Îți mulțumim că prin Cuvânt,
Ne-ai dat răspunsuri la-ntrebări.
Îți mulțumim că ne iubești
În mod preasfânt, sublim, divin!
Îți mulțumim și Te-nălțăm,
În veci să fii slăvit! Amin!
Poezie scrisă de Laura Neagu

