Să-I mulțumim

Citește Biblia într-un an!

Domnului pentru….

SĂPTĂMÂNA 26
Duminică, 3 iulie
Luni, 4 iulie
Marți, 5 iulie
Miercuri, 6 iulie
Joi, 7 iulie
Vineri, 8 iulie
Sâmbătă, 9 iulie

… Miruna-Teodora Proinea și
Eduard-Emanuel Sărăcuți, care în
luna iunie, au fost aduși la binecuvântare. Ne rugăm ca Domnul să vegheze la creșterea lor, și binecuvântările Cerului să fie peste ei și toți ai lor!

Iov 25-28
Romani 1-2
Romani 3-5
Romani 6-8
Romani 9-10
Romani 11-13
Romani 14-16

… Vlad & Andreea Epure, care au
întemeiat o familie. Domnul să le binecuvânteze căsnicia, iar casa lor să fie
sub ocrotirea și adăpostul Tatălui
Ceresc!

PROGRAMUL BISERICII
MARȚI

18 - 20 Rugăciune

JOI

18 - 20 Studiu biblic

DUMINICĂ 09 - 12 | 18 - 20
Servicii divine

ADRESA BISERICIi:
STR. BANUL MĂRĂCINE NR. 25

„O Biblie în mână valorează cât două
în geantă.” – Autor necunoscut
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nevoile dvs. spirituale:
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… ieșirile în natură din luna iunie:
cea cu copiii de la școala duminicală,
dar și cea cu întreaga biserică.
Domnul să ne binecuvânteze cu unitate
și să ne țină strânși legați în dragostea
Lui!
„Căci toate aceste lucruri se petrec în
folosul vostru, pentru ca harul mare, căpătat prin mulţi, să facă să sporească
mulţumirile spre slava lui Dumnezeu!”
(2 Corinteni 4:15)
Scanează
codul QR
pentru a afla
mai multe
informații
despre tabără
și află cum te
poți
înscrie:

Ne găsești și online @BIsericaPoartaCerului

Ş

tim cu toţii că 99% nu e 100%. Nici măcar 99,99% nu e 100%.
E aproape întreg, dar nu întregul. Dumnezeu ne cere şi vrea să
avem o inimă întreagă. El Își întinde privirile pe pământ, şi-i
caută pe aceia care au o inimă pe deplin dăruită Lui (2 Cronici 16:9).
El caută o inimă întreagă. Nu vrea procente, jumătăţi sau aproape
totul. El vrea totul. Dumnezeu nu ne cere imposibilul, şi nici ceva ceea
ce El n-a făcut deja. El a dat totul pentru noi. El L-a dat pe singurul Lui Fiu
ca jertfă pentru noi. Se cuvine să-I dăm şi noi inimile noastre în întregime.

Cum putem face asta şi cum putem să ştim dacă am dat tot?
COLECTIVUL DE REDACȚIE
Teo Laze | Ildikó Trică | Andrada Popa

Dacă ți-a plăcut conținutul acestui buletin
duminical, nu-l păstra doar pentru tine!
Oferă-l unui prieten care
are nevoie de încurajare.

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

Putem începe cu rugăciunea lui David din Psalmul 139:23
,,Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima!
Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile!”

Vom vedea imediat răspunsul lui Dumnezeu. El ne va arăta, rând pe rând,
domenii ale vieţii noastre unde trebuie schimbat ceva. Ne va arăta lucruri
sau oameni de care e lipită inima noastră mai mult decât trebuie.
Toate acele lucruri care-I fură întâietatea din vieţile noastre vor ieşi
la suprafaţă. De asemenea, obiceiurile noastre nesănătoase
vor fi expuse, şi asta nu e totul...
(continuare în pag 3)

Le urăm
„La mulți ani!”
în umblarea cu Domnul
celor care își serbează
ziua de naștere
săptămâna viitoare:

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII

“Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna
dreaptă și îţi zic: ’Nu te teme de nimic, Eu îţi vin in ajutor!’ “
(Isaia 41:13)

| DUMINICĂ 3 IULIE |

Daria Stănilă
Iosif Dan
Levi Pușcașu
Loredana Puşcaşu
| LUNI 4 IULIE |

Andrada Popa
Bianca Igna
| MARȚI 5 IULIE |

Paul Criste
Sabina Șaloparu
Vlad Aramă
| MIERCURI 6 IULIE |

Corina Popovici
Maria Cîmpan
Miriam Guia
Simona Pielmuși
| JOI 7 IULIE |

Amalia Curea
Amina Scoruș
Ibolya Iacob
Ramiel Carcea
Stephanie Jebeleanu
| VINERI 8 IULIE |

Hadasa Pantea
Stephanie Turcian
| SÂMBĂTĂ 9 IULIE |

Darius Mureșan
Emilia Rus
Iosua Lakatos
Emanuel Rus
"Căci Eu ştiu gândurile pe
care le am cu privire la voi’,
zice Domnul, ‘gânduri de
pace, şi nu de nenorocire, ca
să vă dau un viitor şi o
nădejde." – Ieremia 29:11

“Îmi ridic ochii spre munţi… De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul
îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul.” (Psalmul
121:1,2) Cât de binecuvântat este omul care face din Domnul stânca
lui! Atât prezentul cât și viitorul său sunt în cele mai bune mâini! De
aceea, în biserica Poarta Cerului ne punem toată încrederea în
Domnul, atât pentru azi cât și pentru mâine! Și la fel face și familia
Socolan – Darius și Rebeca. Așa declară ei prin versetul pe care și
l-au ales pentru familia lor: “Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău,
care te iau de mâna dreaptă și îți zic: ’Nu te teme de nimic, Eu îți vin
in ajutor!’“ (Isaia 41:13)
Îi suntem mulţumitori
Domnului pentru această
familie și totodată, suntem bucuroși să facem
parte din aceeași biserică!
Darius și Rebeca formează o familie din 14
august 2021. Ca familie
tânără, ei își pun toată
încrederea în Domnul,
știind că El este sursa
binecuvântării din viața
lor. Cei doi se bucură de
fiecare zi, recunoscând
bunătatea Domnului și
fiindu-I mulţumitori pentru purtarea Sa de grijă.
Ei stau încrezători în promisiunile cerești și caută
să fie în toate lucrurile în
voia lui Dumnezeu.

Darius este implicat în
echipa media, în departamentul de video și sunet.
Familia Socolan cheamă biserica să îi susţină în rugăciune. După
cum spun chiar ei, dorinţa lor este ca Dumnezeu să le dea înţelepciune și călăuzire. Totodată, ei știu că viitorul lor este asigurat
numai prin însoțirea Domnului, de aceea ei cer protecția Lui asupra
familiei lor. Dumnezeu să îi călăuzească și să le dea tot ceea ce e
mai bun pentru ei!
Astăzi și întreagă săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru familia
Socolan, 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.

Mi-e dor...

(continuare din pag. 1)

Tot ceea ce ţine de trecutul nostru şi e încă
nerezolvat – capcane ale neiertării, vlăstare de amărăciune, frustrări şi mânie – ne
vor fi descoperite, căci toate acestea nu
fac altceva decât să ne înlănţuiască. Desigur, vom descoperi că în noi s-au ascuns
foarte bine sentimente precum: invidia,
mândria şi încă multe altele. Ne vom îngrozi. Vom fi şocaţi constatând cum suntem cu adevărat…
Dumnezeu, în mila şi bunătatea Lui, nu ne
va descoperi totul dintr-o dată, pentru că
ştie că n-am face faţă adevărului absolut.
El ne va arăta dragoste şi răbdare în timpul
acestui proces de cercetare.
Cât timp durează acest proces? Depinde
de noi. Dumnezeu va continua să facă
acest lucru atât cât Îi vom da voie, şi până
unde Îi vom permite. Dacă-L vom lăsa să
ducă până la sfârşit ceea ce a început în
noi, rezultatul va fi minunat. Vom realiza că
Dumnezeu a vrut ca inima noastră să fie
întregă nu numai pentru El, ci şi pentru noi.
Vom constata că suntem, în sfârşit, liberi
Isus Și-a dat viaţa pentru noi, ca să trăim
vieţi din belşug. Dacă inima noastră e împărţită, rănită sau înlănţuită, noi nu putem
trăi din plin viaţa pe care El doreşte să o
trăim.
Să-I cerem în permanenţă Domnului să
ne cerceteze. Nu e plăcut, dar e de dorit
să facem acest lucru. Este spre binele nostru. Vom experimenta binecuvântările Lui
într-un alt mod. El ne va răsplăti dorinţa
sinceră aici pe pământ, dar şi în Ceruri,
pentru că o inimă întregă este o inimă curată, iar cei cu inima curată Îl vor vedea
într-o zi faţă-n faţă.
 Mihaela Țărmure

Mi-e dor de părtășie
În nopțile târzii cu Tin`, Isus,
Mi-e dor de prezența-Ți sfântă
Când genunchii mi-i aplec.
Mi-e dor de-a Ta atingere
Cu mâna-Ți sfântă,
Mi-e dor să simt mireasma
Duhului Cel Sfânt,
Mi-e dor să simt a Ta căldură
Pe trupul meu cel frânt.
Mi-e dor să mă smeresc
La picioarele străpunse
De-al meu păcat, Isus…
De-atâtea ori Ți-am promis
Că nu voi mai greși
Dar de atunci mereu și mereu
Eu am greșit…
Și cuiele care Te-au străpuns
sângerează
Și din vina mea…
Iartă-mi fărădelegea, scump Isus,
Curățește-mi trupul, și voi fi curat.
Căci, ce merit eu... sunt un vierme,
Mai puțin decât nimic,
Dar pentru Tine, o scump Isus,
Sunt copil iubit.
 Elisabeta Nuțaș

