BULETIN DUMINICAL nr. 651/10.02.2019

SĂ NE RUGĂM pentru...
... mai mult timp acordat studierii Bibliei. Domnul să ne ajute să înțelegem
importanța citirii și studierii Cuvântului Său - este hrana de care sufletul nostru are
atâta nevoie, pentru că fără El, cădem foarte ușor, e mesajul de dragoste al lui
Dumnezeu pentru noi; haideți să-L studiem zilnic și să-L lăsăm să ne umple inimile!

www.poartacerului.ro

Totuși, în toate aceste lucruri

noi suntem mai mult decât biruitori,

prin Acela care ne-a iubit.

... cei care, încă, nu Îl cunosc pe Domnul Isus. Să stăruim în continuare în
rugăciune pentru cei care nu au auzit vestea cea bună a mântuirii prin Isus Hristos; să
încercăm să fim un model pentru ei, oferindu-le ceea ce Domnul Însuși ne-a oferit
nouă: dragoste, iertare, slujire și de asemenea, cu multă înțelepciune, să le vorbim de
El și de ceea ce poate să schimbe în viața lor.

Romani 8:37

"Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre
răbdarea lui Hristos!" (2 Tesaloniceni 3:5)

Cine cugetă la
Cuvântul Domnului
găseşte fericirea
şi cine se încrede

Vă stau la dispoziţie pentru nevoile
dumneavoastră spirituale:
Pastor Nelu Filip:

tel. 0745-306431

Pastor asist. Eusebiu Stănilă:

tel. 0722-800691

Prezbiter Sandu Guler:

tel. 0722-510842

Prezbiter Romică Florescu:

tel. 0761-142533

Diacon Raul Damean:

tel. 0734-539044

„Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.”
(Psalmii 119:11)

în Domnul este fericit.

A

Proverbe 16:20

9-12 Serviciu divin
18-20 Serviciu divin
LUNI:
19-21 Tineret
MARŢI:
18-20 Rugăciune
MIERCURI: 19-21 Seara studenților
JOI:
18-20 Serviciu divin
VINERI:
18-20 Seara liceenilor
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ATENȚIE

 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

DUMINICĂ:

Urmărind cu răbdare adevărul

postolul Petru ne spunea: „Prorocii, care au prorocit despre harul
care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ţinta cercetărilor şi căutării lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări
avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte
patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au
vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer
şi în care chiar îngerii doresc să privească” (1 Petru 1:10-12).
Trebuie să înţelegem că aceşti profeţi ştiau care era chemarea lor – să prorocească şi să vorbească Cuvântul lui Dumnezeu. Ei spuneau un cuvânt cu
putere, deoarece cunoşteau ceea ce era în inima lor şi voiau să fie siguri că au
înţeles impactul mesajului, înainte să-l exprime oamenilor. Ei „au cercetat şi au
căutat stăruitor”, urmărind cu răbdare să cunoască adevărul. Dacă nu suntem
atenţi, putem aborda cu superficialitate Cuvântul lui Dumnezeu şi putem să
citim doar părţile care ne plac din acesta. Procedând astfel, vom pierde adevărurile pe care El intenţionează să ni le descopere. Prin urmare, este vital să
cercetăm Cuvântul cu atenţie.
(continuare în pag 3)
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Uniți în rugăciune pentru departamentele de slujire
Departamentul de muzică – Grupul de Laudă şi Închinare “Excelsis Worship”
ncă de la începuturile ei, biserica Poarta Cerului este binecuvântată de
Î
Dumnezeu cu oameni talentaţi şi dedicaţi slujirii, care iubesc cântarea de
laudă şi slujesc Domnului prin muzică, conştienţi de faptul că Dumnezeu este Izvorul
cântării de laudă, iar noi suntem doar vasul prin care curge această Apă sfântă.
Astăzi şi întreaga săptămână viitoare, dorim să îi susţinem în rugăciune pe cei
care slujesc în grupul “Excelsis Worship”. Chiar dacă de la deschiderea bisericii şi
până în prezent componenţa grupului s-a schimbat, unii tineri au plecat, iar alţii au
venit, închinarea prin muzica cântată de aceştia, a fost şi este un mijloc prin care
Dumnezeu atinge suflete, prezenţa Lui coboară, aduce transformare şi o dorinţă
arzătoare de a fi mai aproape de El.
Lucrarea acestui grup este o mare binecuvântare pentru biserica noastră, ei
slujind în mod special la cântările în comun și la timpul de laudă și închinare. Grupul
este condus de fratele Alex Duma.
Ne rugăm pentru grupul “Excelsis Worship” şi cerem ca binecuvântarea
Domnului să rămână peste toţi cei implicaţi şi peste familiile lor, iar Duhul Lui să le
însufleţească slujirea! Totodată, aducem înaintea Lui câteva dintre motivele lor specifice de rugăciune: “relevanţă
şi călăuzire de Sus în această
lucrare”.
Domnul să reverse Har în
continuare
peste
slujirea
acestui grup şi să lase peste ei
o ungere proaspătă de fiecare
dată când cântă! Slava lui
Dumnezeu să coboare şi peste
biserică ori de câte ori vor
sluji, iar închinarea lor să fie
dintr-o inimă bună, curată şi
vie prin Duhul Sfânt!  L. G.
Urăm “La Mulţi Ani!” în umblarea cu Domnul celor care
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare:

Duminică, 10 februarie - Alessia Frenţi, Alessia Surugiu, Carmen Semerean

Daniel Puşcaşu, David Mezei, Devis Alăzăroae, Ioana Pop
Ionatan Giuchici, Marius Bogdan, Matthias Drăgoi
Marți, 12 februarie - Ligia Gherasim
Miercuri, 13 februarie - Dragoş Both, Emanuela Todosiu,
Marian Karabencsov, Rebecca Porumbel, Ruben Boartăş
Joi, 14 februarie - Abigail Viţan, Andreea Fiţ, Delia Giurgiu
Gloria Meici, Iosua Mureşan
Vineri, 15 februarie - Andreea Silaghi
Sâmbătă, 16 februarie - Alina Barbu, Florin Rotărescu, Florin Corjuc
Gabriel Prodan, Miriam Boartăş, Narcis Roşca, Sabina Şoancă

"El face lucruri mari şi nepătrunse, minuni fără număr." (Iov 9:10)
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(continuare din prima pagină)

Există vreun domeniu din viaţa voastră care a scăpat de sub control? Poate fi o problemă cauzată de păcat sau de relaţiile voastre. Poate fi posibil să nu fiţi dispuşi să vă
deschideţi inima la plinătatea Cuvântului lui Dumnezeu şi să-L rugaţi pe Duhul Sfânt să
aplice Cuvântul în inima voastră.
Cred cu adevărat că Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile prin Scriptură pentru beneficiul nostru, spre bine, învăţătură, mustrare şi corectare. El vrea ca noi să devenim pe
deplin maturi în El. Dar dacă nu ne folosim de întregul adevăr, nu vom beneficia de el. Şi
dacă nu ascultăm vocea Duhului Sfânt atunci când studiem Cuvântul, putem să credem
lucruri care nu sunt, de fapt, acolo.
Este important să cunoaşteţi nu numai Cuvântul lui Dumnezeu, ci pe Dumnezeul din
Cuvânt.
 Gary Wilkerson - www.alfaomega.tv

Onorându-L pe Dumnezeu în suferință

P

e 2 august 1982, teologul şi filosoful american Francis Schaeffer (1912–1984) a
scris o scrisoare înviorătoare unui pastor a cărui soţie, Sharon, suferea de
scleroză multiplă.
Schaeffer spunea: „Cred că uneori Dumnezeu oferă vindecare directă şi am

văzut acest lucru în lucrarea mea de-a lungul anilor. Desigur, aceasta este
pentru lauda lui Dumnezeu şi Îi suntem recunoscători. Dar există pericolul
constant, mortal, de a fi tentat să crezi că, dacă o persoană este cu adevărat
credincioasă şi are suficientă credinţă, atunci va fi vindecată. Cu siguranţă că
Biblia nu ne învaţă aşa ceva. În mai multe locuri din Noul Testament, putem
vedea clar că nu toţi creştinii din acele zile au fost vindecaţi. Cu această idee
începem să uităm că Dumnezeu nu este un calculator, ci un Tată ceresc
personal, Căruia trebuie să Îi permitem să răspundă în înţelepciunea Sa
personală şi infinită.
Am văzut pe unii din cei mai credincioşi şi iubitori copii ai lui Dumnezeu
distruşi pentru că unii oameni le-au spus că, dacă nu sunt vindecaţi, aceasta
este din cauza lipsei lor de spiritualitate sau a lipsei rugăciunii. Cu siguranţă
că uneori aşa este, dar a le spune celor care suferă de o boală acută că
întotdeauna aşa stau lucrurile, înseamnă adesea să le îngrămădeşti vina pe
capul lor, când ei cu siguranţă nu au nevoie de acest lucru. […] Nu există
nimic mai crud decât un grup de oameni care să reverse vina asupra cuiva care
este bolnav, chiar în momentul în care nu are nevoie de acest lucru.”
Mărturisirea pozitivă oferă în mod egoist coroane fără cruce (Matei 16:24). Prin
contrast, apostolul Pavel a îndurat cu răbdare ţepuşul din carnea lui şi a găsit bucurie în
slăbiciunile lui (2 Corinteni 12:7-10).
Apostolul Petru ne încurajează să ne
bucurăm atunci când suntem părtaşi la
suferinţele lui Hristos (1 Petru 4:13).
Haideţi să Îi permitem lui
Dumnezeu să fie Dumnezeul vieţii
noastre şi să acceptăm planurile Sale
pentru noi!
 Albert Timm - www.devotionale.ro

