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Să-I mulţumim Domnului pentru...

www.poartacerului.ro

... familia Radu şi Bianca Borzan, care s-a întemeiat luna trecută în
biserica noastră. Domnul să lase pace și dragoste în familia lor, iar ei să-I
caute mereu prezenţa.
... micuţii Alisa Curea, Mathias Mezei, Larisa Muntean, Matei-Elisei
şi Timotei-Andrei Dejeu, care au fost aduşi la binecuvântare în luna iunie.
Fie ca Tatăl să reverse belşug de binecuvântari peste ei şi familiile lor şi să-i
păzească întotdeauna.

BISERICA POARTA CERULUI
“Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)

"Harul, îndurarea şi pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl şi din partea
Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr şi în dragoste!“ (2 Ioan 1:3)
Colectivul de redacţie

Încolo, ce se cere
de la ispravnici
este ca fiecare
să fie găsit

credincios

în lucrul încredinţat lui.

1 Corinteni 4:2

Pastor Nelu Filip:
Pastor asist. Eusebiu Stănilă:
Prezbiter Sandu Guler:

tel. 0745-306431
tel. 0722-800691
tel. 0722-510842

Prezbiter Romică Florescu:

tel. 0761-142533

Prezbiter Alex Păduraru:

tel. 0768-811488

Diacon Raul Damean:

tel. 0734-539044

ATENŢIE



„ Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa.
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.“ (Ioan 14:6)

Pentru materiale, sugestii şi propuneri,
aşteptăm să ne scrieţi
la adresa de e-mail:

buletin.duminical@yahoo.com

ÎNTÂLNIRILE BISERICII

DUMINICĂ: 9-12 Serviciu divin
18-20 Serviciu divin
MARŢI:

18-20 Rugăciune

JOI:

18-20 Serviciu divin



Dacă ai citit acest buletin şi te-ai simţit zidit sufleteşte,
ia-l şi dă-l unui prieten care are nevoie de Dumnezeu. Nu-l
arunca sau nu-l lăsa uitat pe vreun raft din camera ta!

În cazul în care ai “pierdut” un număr al buletinului şi doreşti să îl citeşti, intră
pe www.poartacerului.ro, la secţiunea Resurse.

Timişoara — str. Banul Mărăcine, nr.25
tel. 0256-472002

Vă stau la dispoziţie pentru nevoile
dumneavoastră spirituale:

Teo Laze
Dana Popa
Andreea Fiţ
Ildikó Trică
Ramona Codrea
Andrada Popa
Lili Gherasim
Dani Ardelean

Chemat la o trăire autentică

L

a început, Dumnezeu a creat omul într-o puritate absolută, l-a creat
autentic. Dar de-a lungul pribegiei omului, starea lui pură a intrat în
contact cu diferiţi factori externi, cu diferite păcate. Gravitatea păcatelor
“a furat” splendoarea candorii de la început şi astfel, Dumnezeu a pus un zid
de despărţire între El şi om.
Când starea autentică a omului a început să fie afectată, omul nu a mai
putut trăi în prezenţa lui Dumnezeu şi a început uşor, uşor, să se degradeze.
Starea lui de puritate a fost atât de infectată, încât a început să se ascundă de
Dumnezeu. De fapt, prin intermediul păcatelor care au degradat caracterul
omului, diavolul încerca să-i distragă atenţia în fiecare zi de la Calea
adevărată, de la Isus.
Probabil te afli şi tu într-o situaţie asemănătoare, în care încerci să fugi
de Dumnezeu, să te ascunzi din cauza stării pline de impurităţi din viaţa ta,
care ţi-a mânjit inima. S-ar putea să te confrunţi cu pofta, lăcomia, bârfa,
vinovăţia, judecata, minciuna, invida, mândria sau egoismul. S-ar putea să
spui în sinea ta că pentru tine nu mai este nicio şansă de reabilitare sau
schimbare...
(continuare în pag. 3)
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Familii unite în rugăciune

Familia TRIF
Membrii familiei: Astăzi cunoaştem şi aducem înaintea
Domnului în rugăciune o altă familie proaspăt întemeiată în
biserica noastră. Andrei şi Lavinia Adela Trif au intrat în
legământul căsătoriei şi formează o familie binecuvântată
de Domnul din data de 20 mai 2017.
Slujire în biserică: Adela şi Andrei sunt membrii în
biserica noastră de doar câteva luni. Adela a slujit în corul
de tineret şi, împreună cu Andrei, se bucură de părtăşiile
din biserica noastră, unde doresc să se integreze şi să
slujească în continuare. Ei caută să descopere voia lui
Dumnezeu în legătură cu implicarea familiei lor în
activităţile bisericii.
Versetul familiei: Eclesiastul 4:9,10 – „Mai bine doi
decât unul, (...) căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică
unul pe altul.”
Motive de rugăciune: Ne vom uni în rugăciune şi vom
aduce înaintea Domnului această familie tânără, astăzi şi
întreaga săptămână viitoare. Cauzele şi dorinţele specifice
aduse înaintea Domnului de cei doi sunt: întărirea credinţei
în Dumnezeu, împlinirea dorinţei de a avea o locuinţă
proprie şi pentru sănătate, Dumnezeu să se atingă de hernia
de disc care afectează coloana vertebrală a Adelei. Ne
rugăm ca binecuvântarea Domnului să rămână peste
familia Trif şi, indiferent
de vremurile care vor
veni peste ei, El să le dea
puterea să rămână
credincioşi unul altuia şi
lui Dumnezeu.
Dumnezeu să lase
ocrotirea Sa peste aceastӑ
familie în orice vreme. El
să-i binecuvânteze ȋn
continuare cu tot ce are
El mai bun aici pe
pământ şi cu viaţă
veşnică în cer! Acum la
început de drum ȋn doi, El
să le umple căminul cu
pace, armonie, multӑ
dragoste și bucurie!L.G.

Urăm “La Mulţi Ani!”
în umblarea cu
Domnul celor care
îşi serbează
ziua de naştere
săptămâna viitoare:

Duminică, 2 iulie

Camelia Muntean
Cristina Bisorca
David Hepea
Lazăr Roiban
Rodica Costea
Luni, 3 iulie
Daria Stănilă
Iosif Dan
Loredana Puşcaşu
Patric Ceaca
Marţi, 4 iulie
Andrada Popa
Miercuri, 5 iulie
Amina Scoruş
Vlad Aramă
Joi, 6 iulie
Corina Popovici
Kaleb Moldovan
Maria Câmpan
Simona Pielmuşi
Vineri, 7 iulie
Amalia Curea
Kayla Moldovan
Ramiel Carcea
Sâmbătă, 8 iulie
Hadasa Pantea
"Neprihăniţilor,
bucuraţi-vă în Domnul
şi veseliţi-vă! Scoateţi
strigăte de bucurie, toţi
cei cu inima fără
prihană!" (Ps.32:11)

www.poartacerului.ro

(continuare din prima pagină)

Cu toate acestea, vestea bună
pe care vreau să o ştii este că
Dumnezeu vrea ca tu să pui
înaintea Lui orice aspect care nu
este conform caracterului Său, tot
ceea ce te-a îndepărtat de
frumuseţea iniţială. Apoi, după ce
toată inima ta murdară a fost pusă
în mâinile Sale, starea ta decăzută
se va transforma într-o nouă
stare – tot ceea ce altădată era
„infectat de microbii păcatului”,
acum este vindecat prin puterea
sângelui Său. El te-a iubit prea
mult ca să te lase să trăieşti
departe de prezenţa Sa, în mizeria
păcatului, în nimicurile acestei
lumi.

Importanţa Cinei Domnului
pentru credincioşi
1) ADUCERE AMINTE:
 a jertfei de la Cruce
 a preţului plătit de Domnul Hristos
 a dragostei fără egal arătată oamenilor
vinovaţi

2) ONOARE:

 eu, o mână de ţărână, la masă cu

Dumnezeu
 eu, păcătosul, iertat datorită Domnului
Isus, la masă cu Dumnezeu
 eu, nevrednicul, învrednicit prin
credinţă

3) BUCURIE:
 am fost iertat, nu judecat
 am fost izbăvit de păcat
 sunt un copil al lui Dumnezeu
4) RECUNOŞTINŢĂ PENTRU:
 dragostea şi harul nemeritat
5) PĂRTĂŞIE LA:
 sfinţenie, lucrare, consolidarea Trupului

Isus S-a lăsat pe Sine ca
jertfă de răscumpărare pentru tine;
însă nu uita că, din neglijenţă,
noua ta identitate poate fi din nou
contaminată cu păcat. Îţi poţi
păstra autenticitatea atât timp cât
trăieşti în prezenţa lui Dumnezeu.
Aşadar, a trăi în autenticitate,
înseamnă a fi ceea ce Dumnezeu
vrea să fii, a trăi conform dorinţei
Lui cu privire la viaţa ta, a
demonstra zilnic, indiferent de
circumstanţe, noua ta identitate în
Hristos.
Atunci când Îl vei descoperi
mai mult pe Cel ce este Autentic,
vei umbla în autenticitate. Cu cât
Îl cunoşti mai mult pe Isus, cu atât
mai mult vei şti să calci pe urmele
Lui!
 Cosmin Rîşcanu www.partascuhristos.com

6) MĂRTURIE:

 a lucrarii Lui în mine, în biserică, pe
pământ

7) ÎMPLINIRE A DORINŢEI
DOMNULUI ISUS:
 “Am dorit mult...”, spunea Domnul;
 când iubesc, împlinesc; când nu
iubesc, găsesc scuze;

8)
VESTIRE
A
LUCRĂRII
DOMNULUI:
 în faţa oamenilor, a cerului şi a
vrăjmaşului ;

9) RESPONSABILITATE:
 trăind o viaţă de veghere, sfântă, de
slujire, aşteptând venirea Mântuitorului;

Titel Coman, www.titicoman.blogspot.ro

