Să ne rugăm pentru ...

Citește Biblia într-un an!
SĂPTĂMÂNA 18
Duminică, 8 mai
Luni, 9 mai
Marți, 10 mai
Miercuri, 11 mai
Joi, 12 mai
Vineri, 13 mai
Sâmbătă, 14 mai

... micuțul Elias Andrei Goanță, care este
adus azi la binecuvântare. Fie mâna bună a
Tatălui peste el și toți ai lui, și fie ca această
zi specială pentru Elias Andrei Goanță, să
marcheze începutul unei perioade sub
protecția divină, atât pentru el, cât și pentru
întreaga lui familie.

Ioan 16-18
Ioan 19-21
2 Împărați 1-4
2 Împărați 5-7
2 Împărați 8-11
2 Împărați 12-14
2 Împărați 15-17

PROGRAMUL BISERICII
LUNI
MARȚI
JOI
VINERI
DUMINICĂ

19 - 21 Tineret
18 - 20 Rugăciune
18 - 20 Studiu biblic
17:30 - 19 Liceeni
09 - 12 | 18 - 20
Servicii divine

ADRESA BISERICIi:
STR. BANUL MĂRĂCINE NR. 25

„Biblia este o fereastră prin care putem
să privim în eternitate.” – Timothy Dwight

... toți colaboratorii buletinului duminical.
Slăvit să fie Domnul pentru toți aceia care
își rup din timpul lor, pentru a pune la
dispoziția noastră materiale ziditoare, prin
care se proslăvește Numele Celui Preaînalt
și prin care suntem cu toții cercetați. Haideți
să-i purtăm în rugăciune, astfel ca niciun
atac al celui rău să nu-i poată opri din a scrie
ceea ce Duhul Sfânt le pune pe inimă!
"Ia aminte, Dumnezeule, la rugăciunea mea şi nu
Te ascunde de cererile mele! " – (Psalmii 55:1)

Curăţia morală este o comoară nepreţuită. Este una dintre elementele cele
mai valoroase, durabile și împlinitoare ale moştenirii pe care vrem să o lăsăm copiilor
noştri. Copiii vor preţui orice efort pe care-l facem pentru a-i scuti de hoarda de
imoralităţi care-i ameninţă. Întrebaţi pe oricine şi-a pătat curăţia - ne va spune că s-ar fi
meritat orice efort pentru a-i păzi de cădere. Pe de altă parte, imoralitatea este una dintre
cele mai eficiente şi mai distrugătoare arme ale umanităţii. Gândiţi-vă pentru o clipă câte
vieţi de bărbaţi şi femei au fost distruse din cauza impurităţii sexuale? Istoria este
presărată cu dovezile puterii distructive ale patimii neînfrânate. Oameni renumiţi, care au
rezistat multor obtsacole, au căzut pradă acestei maladii. Multe cămine - ca şi ale noastre
- au fost ruiante din cauza infidelităţii.

Vă stau la dispoziție pentru
nevoile dvs. spirituale:
PASTOR
PASTOR
PREZBITER
PREZBITER
DIACON
DIACON
DIACON
DIACON
DIACON
DIACON
DIACON

NELU FILIP
EUSEBIU STĂNILĂ
SANDU GULER
RAUL DAMEAN
BENIAMIN PROINEA
CĂLIN MARTINCONI
CIPRIAN MUNTEAN
ELISEI URSAN
FLORIN SILAGHI
JANI KARDOS
SORIN STREIANU

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

0745
0722
0722
0734
0749
0724
0765
0767
0724
0737
0723

306
800
510
539
938
700
459
320
529
176
817

Ne găsești și online @BIsericaPoartaCerului

COLECTIVUL DE REDACȚIE
Teo Laze | Ildikó Trică | Andrada Popa
Alina Avram | Alexandra Kardos
Roxana Guia | Dani Ardelean

Pentru materiale, sugestii şi propuneri, aşteptăm
să ne scrieţi la adresa de e-mail:
buletin.duminical@yahoo.com

„Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu.”
(Matei 5:8)
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Ba şi mai mult, ne confruntăm cu o societate care devine tot mai
curajoasă, îngăduitoare şi neruşinată, când este vorba de imoralitate.
Oamenii consideră imoralitatea ca fiind normală şi acceptabilă. O prezintă ca fiind mai
atractivă şi mai împlinitoare decât curăţia morală. Ce minciună!
O echipă media mai bună în biserică,
înseamnă o cale mai bună de a
răspândi Evanghelia prin intermediul
media.
Scanează codul QR alăturat ca să afli
mai multe detalii și să vezi cum poți
să te înscri la conferința media a bisericii Poarta
Cerului.
Dacă ți-a plăcut conținutul acestui
buletin duminical, nu-l păstra doar pentru
tine! Oferă-l unui prieten care are nevoie
de încurajare.

Nu este nevoie să mai petrecem timp vorbind despre răutatea altor oameni.
Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este următoarea: Cum putem să ne creștem

copiii în curăție, în mijlocul corupției și a răutății?

Dacă cel mai mare duşman al nostru ar răcni într-un anumit loc, ne-am putea retrage
într-un alt loc, departe de toată răutatea. Mulţi au încercat această metodă. Au descoperit,
însă, că duşmanul i-a găsit şi acolo. Cum aşa? Deoarece duşmanul cel mare - natura
păcătoasă cu care ne naştem noi şi copiii noştri - pândeşte din interior.
Prin urmare, avem de-a face cu un duşman care ne ameninţă atât din
interior, cât şi din afară. Forţele din exterior alimentează tendinţele din interior. Ele
creează o combinaţie puternică, care necesită atenţia noastră trează.
 David G. Burkholder, www.resursecrestine.ro

10 motive pentru a cunoaște
puțin din istoria bisericii

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII

“Păzeşte-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții.” (Proverbe 4:23 )
„Căci la Tine este
izvorul vieții; prin
lumina Ta vedem
lumina.”
(Psalmii 36:9)
Binecuvântat să
fie Domnul, în
Care avem totul!
Binecuvântați
sunt toți cei care
își pun toată
nădejdea în
Dumnezeu!
Acesta este
cuvântul de
întâmpinare pe
care îl rostim
astăzi peste adunarea de la Poarta Cerului și
totodată, și peste familia Goanță. Suntem
mulțumitori Domnului pentru această familie,
și totodată suntem bucuroși să facem parte
din aceeași biserică!
Ion și Mirela au întemeiat o familie în 16
august 2014. Ei au fost binecuvântați și cu doi
copii, prin îndurarea Domnului: David Rafael
și Elias Andrei, care este adus azi la biserică
pentru rugăciunea de binecuvântare.
Iată cum Îl vede familia Goanță pe Dumnezeu,
în viața lor: „Pentru noi, fiecare zi este o
experiență cu Dumnezeu. În fiecare zi, simțim
prezența, bunătatea și dragostea Lui.
Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru noi, însă
cel mai important este venirea pe lume a celui
de-al doilea copilaș. Elias este răspunsul
multor ani de rugăciune, ani în care am avut
multe clipe grele, ani în care ne-am pierdut
speranța uneori. Dar Dumnezeu a fost alături
de noi, ne-a dat putere să trecem peste toate, și
la vremea potrivită, am primit cel mai frumos
dar de la El: a doua mare binecuvântare din
familia noastră, pe micuțul Elias. Noi credem
că Dumnezeu ascultă și răspunde la toate
rugăciunile noastre, și pentru aceasta Îi
mulțumim.”
Versetul familiei: „Păzește-ți inima mai mult
decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții.”
(Proverbe 4:23)

Ocupație: Mirela a lucrat în vânzări, dar acum
se dedică în totalitate creșterii și îngrijirii
copiilor, iar Ion este inginer.

Cine a fost Atanasie? În ce secol a avut loc
Reforma Protestantă? De ce este Jonathan Edwards
o personalitate? Ce a însemnat A Doua Mare
Trezire? În majoritatea bisericilor, îți va fi greu să
găsești pe cineva care ar putea răspunde la aceste
întrebări. Într-adevăr, studiul istoriei bisericii a
pierdut din prestigiul de care se bucura odată. Dar
iată 10 motive, pentru care mersul obișnuit al
credincioșilor împreună cu Hristos ar fi îmbogățit
prin dobândirea unei culturi generale despre istoria
bisericii.

forma greacă a numelui
ebraic Ilie, cu semnificaţia
de: „Yahve e Dumnezeul
meu” sau „Domnul este
Dumnezeul meu”.
Ilie a fost un mare prooroc, menţionat în
Vechiul Testament, prin care Dumnezeu a făcut
multe minuni pentru a Se descoperi poporului
evreu şi pentru a-Şi arăta puterea de singur
Dumnezeu viu şi adevărat.

3. Istoria bisericii ne lărgește aria de
literatură devoțională.
Nu este nimic greșit în a citi ghiduri
devoționale ale predicatorilor populari,
contemporani. Dar cunoașterea a puțină
1.
Istoria
bisericii
confirmă istorie, îi ajută pe credincioși să realizeze că
există și opțiuni valoroase din vremuri apuse,
promisiunile Scripturii.
Pentru George Müller al Angliei, adevărul din inclusiv Charles Spurgeon, puritanii, părinții
Iacov 5:16 a fost demonstrat în repetate bisericii timpurii și C. S. Lewis.
rânduri („…Mare putere are rugăciunea
fierbinte a celui neprihănit.”), deoarece 4. Istoria bisericii îi ajută pe creștini
să combată ereziile.
Dumnezeu a răspuns rugăciunilor sale și a
Majoritatea erorilor teologice sunt preluate
acoperit în mod miraculos nevoile celor 2.000
din generațiile anterioare, și au fost deja
de orfani aflați în grija lui. Iar creșterea
infirmate de către cercetători credincioși ai
bisericii de la o sectă evreiască marginalizată
Bibliei. De exemplu, Martorii lui Iehova și
și persecutată în anul 40 d. Hr., la religia
musulmanii, care neagă divinitatea lui
oficială a Imperiului Roman în 325, apoi la
Hristos, și așa-numita mișcare „Doar Isus”,
cea mai mare religie din lume în 2014,
care neagă egalitatea celor Trei Persoane ale
confirmă cu putere adevărul din Matei 16:18
Dumnezeirii, toate pot fi combătute cu
– „porțile Locuinței morților nu o vor birui”.
argumente din controversa trinitariană a celui
2. Istoria bisericii îi mângâie pe de-al treilea și al patrulea secol.
credincioși în încercările lor.
Jonathan Edwards a fost concediat de la 5. Istoria bisericii îi ajută pe
credincioși să interpreteze Biblia.
muncă. Martin Luther era năpădit de frică.
A ști cum au interpretat creștinii din trecut
Elisabeth Elliot a îndurat moartea a doi soți –
diferite pasaje poate pune într-o lumină
dintre care unul ucis de băștinașii violenți pe
extraordinară Scriptura. Comentariile lui John
care îi misiona. Cu toate acestea, viețile lor nu
Calvin, Matthew Henry, John Gill și alții sunt
a fost distruse de aceste greutăți. Toți au adus
toate resurse utile, pe lângă comentatorii
rod. Știind acest lucru, suntem încurajați să
biblici de astăzi.  David Roach,
perseverăm în mijlocul propriilor noastre www.edictumdei.org (continuare într-un nr viitor)
suferințe.

Andrei - derivă din grecescul „andreia,

Urăm „La mulți ani!”

JOI 12 MAI

LUNI 9 MAI

VINERI 13 MAI

Motive de rugăciune: Familia Goanță cheamă
biserica să îi susțină în rugăciune, pentru ca
Dumnezeu să le dea înțelepciune în creșterea
copiilor. De asemenea, ei doresc ca Dumnezeu
să îi țină credincioși. Dar au o dorință specială:
„Cea mai mare dorință a noastră este ca
Domnul să fie cu noi la fiecare pas și numele
noastre să fie scrise în Cartea Vieții.”
Astăzi și întreagă săptămână viitoare dorim să ne
rugăm pentru familia Goanță, 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!

 A. A.

Ce înseamnă numele copilului meu?
ELIAS ANDREI Goanță

Elias - acest nume este

andros” - „bărbat”, „curajos”, „războinic”.
În Noul Testament, Andrei a fost unul din cei
12 ucenici ai lui Hristos, de meserie pescar, la
fel ca fratele său, Petru; Mântuitorul i-a chemat
pe amândoi să-L urmeze, spunându-le că-i va
face „pescari de oameni” .
Dumnezeu să te binecuvânteze veșnic, Elias Andrei!
 A. P.

în umblarea cu Domnul celor care își
serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:
Any Strunoae, Denisa Petcu, Eduard Scoruş,
Eunice Sărăcuți, Naomi Mureșan
MARȚI 10 MAI

Denisa Bej, Diana Dumitrescu, Estera Giuchici,
Mircea Pielmuşi, Salome Brehuescu
MIERCURI 11 MAI

Alexandra Mureșan, Delia Cărpineanu, Alexandra Kardos,
Dorina Butar, Georgiana Brata, Timotei Fofiu

Alina Gabor, Camelia Tihai, Cristian Ban,
Damaris Pagu, Mălina Circa, Niculina Alexandru,
Ştefan Bardac
Iasmina Ștreangă, Ilona Negoescu, Șeera Pantea
SÂMBĂTĂ 14 MAI

Alexandra Croitoru, Teo Laze, Gavrilă Paşca
"El este Stânca; lucrările Lui sunt desăvârşite, Căci
toate căile Lui sunt drepte; El este un Dumnezeu
credincios şi fără nedreptate, El este drept şi curat. "
(Deuteronomul 32:4)

