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Să-I mulțumim Domnului pentru …
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... cei care au încheiat legământ cu Domnul în apa botezului în luna mai, în
biserica noastră. Slavă Lui pentru toți cei care au luat această decizie importantă
și au ales să-L urmeze!
... toate serviciile religioase ale bisericii Poarta Cerului, care au avut loc luna
trecută. Tată, Îți mulțumim că ne-ai mai dat har, ca să putem să ne întâlnim și
să ne închinăm în Casa Ta și în luna care a trecut. Ajută-ne și la nivel practic să
putem să punem în aplicare toată învățătura însușită, chiar și atunci când nu
înțelegem planul Tău... adu-ne aminte că ne iubești cel mai mult și ești
credincios promisiunilor Tale!
"Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui
Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi." (1 Tesaloniceni 5:18)
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eseori, o nouă zi este mai degrabă un pas înapoi decât un pas
înainte și-ți spui mereu că nu mai poți. Dumnezeu, însă, îți oferă
cel mai minunat bun. Multe lucruri pot părea bune, însă nu toate te
ajută să te apropii de Dumnezeu. El îți dă cel mai minunat bun – îți spune: „Bun
venit!” Nici măcar nu folosește prefixul „re” pentru cuvântul „venit”, deoarece
te-ar acuza de greșeala repetată (Ieremia 3:22-23).
Nu meriți asta, știi prea bine, dar primești o nouă șansă prin meritul lui
Hristos! Noi avem setul nostru de convingeri, avem setul nostru de tipare,
pe când Dumnezeu are un altul. Noi privim la eșecul din trecut și la starea de
jos din prezent, însă Dumnezeu privește la șansa ta de a fi sus pe stâncă alături
de El. Toate acestea sunt așa, deoarece pentru aceasta te-a creat.
„Nu prea contezi”, „Nu meriți iubire”, „Nu mai ai nicio șansă”…
- acestea sunt doar minciunile diavolului, prin care vrea să te facă una cu
pământul. Nu greșelile și eșecurile trecutului trebuie să te definească. Ești
ceea ce Dumnezeu ți-a dat deja dreptul să fii!
(continuare în pagina 3)
„Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii Mei.” (Ioan 15:8)
Deziderat 2021

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII

FAMILIA ISPAS
„De altă parte, știm că toate
lucrurile lucrează împreună spre
binele celor ce iubesc pe
Dumnezeu, și anume spre binele
celor ce sunt chemaţi după
planul Său.” (Romani 8:28)
Aceasta este declaraţia omului lui
Dumnezeu, dar și a familiei Ispas
– Cristi și Ligia.

Cei care se încred în Domnul știu
că viaţa lor este în mâna Sa și că
El știe cum să o conducă! De
aceea, împreună cu familia Ispas,
declarăm în biserica Poarta
Cerului încredere totală în
Domnul!
El este bun și călăuzește vieţile noastre după înţelepciunea Sa, pentru binele nostru!
Suntem mulţumitori Domnului pentru familia Ispas și totodată, suntem bucuroși să facem
parte din aceeași biserică.
Cristi și Ligia formează o familie din 1 august 2015. Dumnezeu i-a binecuvântat cu
un băieţel, Justin (4 ani). Așa cum spun chiar ei, în acest timp au văzut mâna cea bună a
Domnului, atât în vremuri de liniște, cât și în perioade mai tulburi: „Dumnezeu a fost cu noi
când am trecut cu Justin printr-o încercare, El ne-a întărit în perioada aceea, văzând mâna
Lui la lucru. Au fost două episoade similare, la distanţă de câteva luni, când a făcut
convulsii, fără ca medicii să pună un diagnostic clar. Au trecut 2 ani de atunci și credem că
Dumnezeu i-a dat vindecare deplină!”
Versetul familiei - Romani 8:28: „De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează
împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt
chemaţi după planul Său.”

Slujire în biserică: Cristi slujește în departamentul media.
Ocupaţia: Cristi lucrează ca analist informaţii, iar Ligia este asistent dentar.
Familia Ispas Îi mulţumește Domnului pentru toată bunătatea pe care le-a arătat-o și ne
cheamă să le fim alături în rugăciune, ca să cunoască planul Domnului pentru viaţa lor și
să stea langă El: „Ne dorim să descoperim planul Său cu noi și să împlinim poruncile Lui.
Mulţumim Domnului că în cei 6 ani de căsnicie ne-a arătat în mod providenţial că ne iubește
și ne-a ținut ancoraţi în El.”
Astăzi și întreaga săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru familia Ispas, 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

Urăm

(continuare din pagina 1)

Mai simți lupta spirituală? Dacă da, înseamnă că
încă ești în armata lui Dumnezeu. Dar biruința o mai vezi
în viața ta? Trezește-te la viață! Nu mai privi cu teamă spre
armele vrăjmașului. Noi avem o armă mult mai
puternică, singura armă care ne asigură pe deplin
biruința și anume, relația cu Dumnezeu, bazată pe
rugăciune. Trezirea la viață aduce cu sine putere, vitalitate,
curaj și oportunități.
Acum, oportunități sunt tot timpul, însă deseori nu mai
ai puterea și nici curajul de a acționa și parcă te lupți cu
morile de vânt. Ești creat(ă) să aduci speranță, acolo unde
este deșertăciune. Tu poți să aduci viață, acolo unde
moartea bate la fereastră. Ai capacitatea de a fi lumină în
mijlocul întunericului. Menirea ta este de a aduce
eliberare, acolo unde este dependență, ba chiar și
vindecare, acolo unde este suferință – asta da viață!
Surpriză! Aceasta este viața pregătită pentru tine, poate fi
chiar viața ta!
Articol scris de Flavius Avramescu
www.partascuhristos.ro

MESAJ PENTRU CINĂ
Ca să te apropii de Masa Vieții, trebuie:
1. Să-l CUNOȘTI pe Isus;
2. Să te CERCETEZI pe tine (să știi cine esti, să nu încerci să
pozezi în altul/a, Dumnezeu te știe);
3. Să te atingi de Isus prin CREDINȚĂ;

4. Să te lași CURĂȚIT de Isus, chiar dacă acest proces este
dureros!

„La mulți ani!”
în umblarea cu Domnul
celor care își serbează
ziua de naștere
săptămâna viitoare:
| DUMINICĂ 06 IUNIE |

David Ștefănescu
Lavinia Puşcaşu
Marius Țițaș
Micael Pantea
Naomi Gabor
Sebastian Melen
Vasilica Bob
| LUNI 07 IUNIE |

Adriana Mihăilă
Antonela Gherman
Ramona Marinescu
| MARȚI 08 IUNIE |

Elisei Cheregi
Paul Prichici
Ruth Veveriță
| MIERCURI 09 IUNIE |

Abel Grigoraș
Alina Dume
Ana-Maria Perju
Darius Costea
Emanuel Secoșan
Larisa Sburlea
Sarah Băla
| JOI 10 IUNIE |

Anca Matei
Elisabeta Birda
George Câmpan
| VINERI 11 IUNIE |

Estera Gligor
| SÂMBĂTĂ 12 IUNIE |

Daniel Şandor
Evan Ardelean
Maria Câmpan
Articol scris de Ciprian Bârsan „Daţi Domnului slava cuvenită
www.dininimapentrutine.ro Numelui Lui! Închinaţi-vă înaintea
Domnului îmbrăcaţi cu podoabe
sfinte!” – Psalmii 29:2

