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... biserica noastră. Fie ca Domnul să
continue să binecuvânteze și pe mai departe
biserica Poarta Cerului, pe cei aflați la
conducerea ei, toți membrii și toți prietenii ei;
toți cei care vin aici să-și poată găsi liniștea
sufletească, să se poată conecta pe deplin cu
Tatăl, și tot ceea ce se va face și pe mai
departe, să fie doar pentru slava Lui și din
dragoste pentru oameni!
... seniorii bisericii. Haideți să îi purtăm
în continuare în rugăciune și pe cei vârstnici
care ne sunt alături în alergarea noastră spre
Domnul, și totodată să încercăm să-i și ajutăm,
așa cum putem fiecare!
"Slujiţi-vă unii altora în dragoste."
(Galateni 5:13b)
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Sfânta Scriptură începe cu „La început, Dumnezeu...”
Ce a fost „la început”, în urmă cu 16 ani, aici, unde azi este
Biserica Poarta Cerului?
„La început…” a fost o viziune divină din partea Domnului, urmată de
rugăciune și constituirea unui grup, a unui nucleu de credincioși, care se
aduna pentru rugăciune, mijlocire și cântare de laudă. Încet, încet, s-a
constituit și un grup coral.
„La început…” a fost o pasiune extraordinară pentru lucrare, credincioșii
cântau cu însuflețire, se rugau cu înflăcărare și realizau cu fiecare întâlnire că
depindeau 100% de ajutorul Domnului Isus Hristos.
„La început…” n-au fost doar „flori”, a fost și teamă, lacrimi, dăruire
exemplară, muncă și transpirație… dar a fost HAR DIVIN.
A urmat deschiderea Bisericii, pe 11 Decembrie 2005, o adunare de
sărbătoare sfântă, biserica arhiplină, sute de credincioși, o părtășie specială,
cântarea corului, predica… au fost înălțătoare. Iubită Biserică în Domnul, așa
a fost la început...
(continuare în pag. 3)
„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

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII
„Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce
dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea
fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.”
(Efeseni 4:16)
Astăzi, mulțumim Domnului și ne rugăm pentru:

Urăm

„La mulți ani!”

în umblarea cu Domnul
celor care își serbează
ziua de naștere
săptămâna viitoare:
| DUMINICĂ 12 DEC. |

FAMILIA Paliuc

Mircea & Tabita

David Dedan
Elena Tifrea
Giorgian Gheorghe
Simona Matei
Vinicius Velescu

Mircea și Tabita formează
o familie din 21 august
2020. Dumnezeu a fost cu
ei în tot acest timp, iar ei au
văzut mâna Sa la lucru. Mai
| LUNI 13 DEC. |
ales, cei doi sunt
Philip
Prisăcariu
recunoscători Domnului
Veronica
Vaida
pentru că au reușit să
organizeze nunta, în această
perioadă neobișnuită. „Ca
| MARȚI 14 DEC. |
familie, L-am simţit pe
Ruthmari Manofu
Domnul aproape încă de la
Voicu Codrea
începutul drumului. Chiar
dacă veștile și lucrurile din
jurul nostru erau pline de nesiguranţă, noi am fost binecuvântaţi | MIERCURI 15 DEC. |
pe deplin, El aranjând toate lucrurile, astfel încât căsătoria
Adriana Sandor
noastră să poată avea loc.” Suntem mulţumitori Domnului pentru
Claudia Gruia
această familie și, totodată, suntem bucuroși să facem parte din
Corneliu
Matei
aceeași biserică!

Isabela Papană

Versetul familiei: „Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru,
aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin
rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care
întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos
Isus.” (Filipeni 4:6-7)
Slujire în biserică: Mircea slujește în corul bisericii.

Motive de rugăciune: Mircea și Tabita sunt mulţumitori
Domnului unul pentru celălalt și vor să stea sub îndrumarea
Domnului în toate aspectele vieţii lor: „În primul rând, Îi
mulţumim și Îi suntem recunoscători Domnului pentru că ne-a
adus împreună, iar în continuare, dorim ca El să-Și reverse
binecuvântarea peste noi, să ne îndrume și să ne călăuzească în
toate deciziile vieţii.”
Astăzi și întreaga săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru familia
Paliuc, 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

| VINERI 17 DEC. |

Andreea Budulan
Daniela Ionescu

| SÂMBĂTĂ 18 DEC. |

Anca Colțan
Constantina Vulpe
Miruna Mărgelu
Tabita Toma
Melisa Damean

„Ferice de cei ce-şi
pun tăria în Tine, în
a căror inimă
locuieşte
încrederea!”
(Psalmii 84:5)

(continuare din pag. 1)

Dar acum, vreau să ne punem sincer o
întrebare: cum ne prezentăm azi, noi, Biserica
Poarta Cerului, în fața Domnului, după o
revărsare de Har de 16 ani?
Dacă la început am fost un grup de 28 de
credincioși, astăzi Biserica Poarta Cerului
numără câteva sute. Acesta este doar Harul
Domnului.
* Biserica Poarta Cerului are deschidere
pentru misiune, susținând misionarii plecați
din biserică, aflându-se pe câmpul de slujire.
* Biserica Poarta Cerului merge cu Adevărul
Scripturii la oamenii străzii din oraș și
pregătește în fiecare duminică o masă caldă la
peste 60 de persoane.
* Biserica Poarta Cerului participă la slujirea
imigranților musulmani, prin Cuvânt, hrană,
îmbrăcăminte, având, de asemenea, în
pregătire, un adăpost pentru oamenii străzii.
* Biserica Poarta Cerului se ocupă într-un mod
organizat de copiii de la Școala Duminicală,
de adolescenți, de tineri, respectiv, de
familii.
* Biserica Poarta Cerului Îl glorifică și
înalță pe Dumnezeu cu fiecare moment de
închinare.
Aș dori să ne oprim câteva momente și să-I
mulțumim Bunului Dumnezeu pentru cei 16
ani de slujire, corpului pastoral, comitetului
bisericii și tuturor credincioșilor din Poarta
Cerului care simt cu lucrarea din Biserică.
Vreau, totodată, să ne amintim și de cei care au
fost alături de noi în acești 16 ani, dar pe care
Dumnezeu a ales să-i strămute la El.
La mulți ani, Poarta Cerului!
Fii binecuvântată de Domnul, Poarta Cerului!
Cu prețuire,
Sandu Guler (prezbiter)

Mulțumim Domnului
pentru cei 16 ani de har ai
bisericii Poarta Cerului!

