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Să ne rugăm pentru...

www.poartacerului.ro

... mai multă credinţă. Domnul să ne ajute să nu ne uităm la cele ce se văd şi
să ne încredem în ele, ci să avem întotdeauna privirea aţintită în Sus, la El, fiind pe
deplin convinşi că El ne iubeşte şi Îşi va ţine promisiunile pe care ni le-a făcut.
... cei aflaţi în suferinţă. Tatăl Ceresc să le fie mângâierea, să nu îşi piardă
credinţa că le e alături, să se apropie şi mai mult de El, iar noi să-i înconjurăm cu
multă dragoste şi răbdare, rugându-ne neîncetat pentru ei.

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

"Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică
încredinţare despre lucrurile care nu se văd." (Evrei 11:1)
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Credincios este Domnul:
El vă va întări şi
vă va păzi de cel rău.
2 Tesaloniceni 3:3

„...Şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi
pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.” (Ioan 20:25b)

Opt zile de nesiguranţă… pentru Toma!
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ATENŢIE



ÎNTÂLNIRILE BISERICII

DUMINICĂ :
LUNI:
MARŢI :
MIERCURI:
JOI :
VINERI:

9 - 12 Serviciu divin
18 - 20 Serviciu divin
19 - 21 Seara tinerilor
18 - 20 Rugăciune
19 - 21 Seara studenţilor
18 - 20 Serviciu divin
18 - 20 Seara liceenilor



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:

N

esiguranţa este acea stare de incertitudine, îndoială, agitaţie, frământare şi
nelinişte, care ne poate cuprinde la un moment dat pe oricare dintre noi. Ea se
poate manifesta în multe aspecte ale vieţii cotidiene. Să privim la tinerii care merg la
examene: poate n-au fost aşa pregătiţi, iar rezultatul la examene îl primesc peste 2-3 zile;
pentru ei, această perioadă de timp este neliniştită, cu zile de nesiguranţă. Trec sau nu
examenul? Să ne gândim la părinţii care aşteaptă venirea unui copil în familie: nouă luni de
aşteptare, întrebări şi nesiguranţă. Pentru foarte mulţi, nesiguranţa locului de muncă, a zilei
de mâine, a sănătăţii etc., sunt aspecte cu care se confruntă aproape zilnic, iar nesiguranţa
aceasta poate crea disconfort, stres. De ce nesiguranţă? De ce îndoieli? De ce să trăim cu ele?
În Sfânta Scriptură, găsim pentru fiecare zi din an câte o încurajare de genul: “Nu te teme!”
În preajma sărbătorii Învierii Domnului Isus, haideţi să privim la apostolul Toma. În
ziua învierii Domnului, Toma nu era împreună cu ceilalţi ucenici când Domnul li s-a arătat,
zicându-le: “Pace vouă!”. În timp ce ucenicii erau plini de bucurie că L-au văzut pe Domnul
înviat, Toma trăia o dramă, îndoială, nelinişte; pentru el, au fost opt zile de nesiguranţă până
când Domnul i s-a arătat şi lui.
Să privim la câteva cauze care l-au adus pe Toma în situaţia de a trăi opt zile de
frământare şi nesiguranţă, opt zile în care s-a îndoit de învierea Domnului:
1. În timp ce ucenicii au rămas împreună, Toma a ales să se despartă de ei:“Toma, zis
Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus.” (Ioan 20:24)
2. Când ucenicii i-au spus: “Am văzut pe Domnul”, Toma a ales să nu creadă cuvântul
lor: “Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor (...), nu voi crede.” (Ioan 20:25a)
3. Pentru a crede, Toma voia semne palpabile: “Şi dacă nu voi pune degetul meu în
semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.” (Ioan 20:25b)
(continuare în pag. 3)
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Calităţile celui tare în credinţă
“Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi şi să nu ne plăcem
nouă înşine. Fiecare din noi să placă aproapelui în ce este bine, în vederea
zidirii altora. Căci şi Hristos nu Şi-a plăcut Lui Însuşi, ci, după cum este scris: „Ocările celor
ce Te ocărăsc pe Tine au căzut peste Mine.” Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost scris
pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau
Scripturile, să avem nădejde. Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi
aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus,
pentru ca toţi împreună, cu o inimă şi cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl Domnului
nostru Isus Hristos. Aşadar, primiţi-vă unii pe alţii, cum v-a primit şi pe voi Hristos, spre
slava lui Dumnezeu.” (Romani 15:1-7)

1. Are stimă pentru fraţii lui, de aceea este răbdător cu fratele lui mai slab.
2. El are o tărie de caracter care-l face nu numai să accepte lucrurile aşa cum sunt, ci
le schimbă în glorie, pentru că urmăreşte zidirea aproapelui.
3. Nu are o părere prea înaltă despre sine şi nu este mulţumit cu sine, ci vrea să
placă aproapelui în ceea ce este bine, căutând să-l ajute şi să poarte poverile
împreună. Pentru el, Domnul Isus este exemplul desăvârşit, pe care-l are înaintea
ochilor în orice vreme.
4. Studiază Scripturile şi din ele îşi trage seva duhovnicească şi mângâierea de
care are nevoie. Din Scripturi, el ştie ce aşteaptă Dumnezeu de la el şi că este mai
bine să fii în relaţie bună cu El şi să suferi, decât să fii greşit faţă de Dumnezeu, pentru
a evita necazurile cu oamenii.
5. Are o nădejde neclintită, pe care o extrage din Scripturi. Nu este vorba de o
nădejde în propria noastră abilitate sau bunătate umană, ci este nădejdea în puterea
lui Dumnezeu, care poate să schimbe totul, chiar şi pe cel slab.
6. Are simţăminte curate şi cumpătate, îi vede pe fraţi
egali, nu concurenţi, şi de aceea, urmăreşte să trăiască
în armonie cu toţi. Chiar dacă într-o biserică este
varietate în diversitate, Hristos este Cel care-i uneşte.
7. Cel tare slăveşte pe Dumnezeu pentru toate lucrurile
şi le face pe toate pentru slava Lui.
 www.realsos.ro

Urăm “La Mulţi Ani!” în umblarea cu Domnul celor care îşi serbează
ziua de naştere săptămâna viitoare:
Duminică, 23 apr. - Lidia Gândilă, Viorica Ursu
Luni, 24 apr. - Emanuel Fărcuţ, Eugenia Gheleşel
Marţi, 25 apr. - Alin Bengescu, Cristian Ciobanu, Samuel Cuc
Miercuri, 26 apr. - Daniela Moza, Darius Ţiţaş, Adrian Manofu, Ioan Bortoş
Joi, 27 apr.- Anne Papană, Daniela Stoica,
Emanuela Rogojină, Florin Oltean
Vineri, 28 apr. - David Goanţă, Emanuel Buzatu, Georgeta Bela
Sâmbătă, 29 apr. - Joshua Opriş, Ligia Gheorghe, Otilia Coldea,
Ovidiu Moza, Stana Cirla
"Căci mare este bunătatea Ta şi se înalţă mai presus de ceruri, iar credincioşia Ta
până la nori." (Ps. 108:4)

(continuare din prima pagină)

Dar ce binecuvântare pentru Toma că
Domnul l-a iubit la fel ca pe ceilalţi şi, după opt
zile, i s-a arătat şi lui, care acum, era împreună cu
ucenicii: “Apoi i-a zis lui Toma: Adu-ţi degetul
încoace şi uită-te la mâinile Mele; şi adu-ţi mâna
şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci
credincios.” (Ioan 20:27). De data aceasta, pentru
Toma n-a mai fost nevoie de niciun semn, a fost
suficient să-I audă vocea, să-I vadă privirea şi a
exclamat plin de bucurie sfântă: “Domnul meu şi
Dumnezeul meu!” (Ioan 20:28), dispărându-i
nesiguranţa şi îndoiala pentru totdeauna.
Dragul meu, nu ştiu dacă tu crezi sau nu în
învierea Domnului Isus, nu ştiu dacă eşti sau nu
asemenea lui Toma, dar de ce să trăieşti, nu opt
zile de nesiguranţă şi îndoială ca el, ci poate o
viaţă întreagă, pentru a te convinge că Isus a
înviat? Va veni o zi când orice ochi Îl va vedea pe
Hristosul cel înviat; dar pentru tine s-ar putea să
fie prea târziu acel moment...
În aceste zile de praznic, când ne bucurăm de
învierea Domnului Isus, ar fi bine să asculţi de
glasul Domnului, care i-a zis atunci lui Toma:
”...pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei
care n-au văzut şi au crezut.” (Ioan 20:29).
De aceea, nu trăi în nesiguranţă, nu fi
necredincios ca Toma, ci fii din rândul celor pe
care Domnul îi fericeşte, cei care cred în iubirea,
jertfa şi învierea Sa. Hristos a Înviat!
 Prezbiter Sandu Guler

GÂNDURI
Credinţa înseamnă a crede
anticipat în ceva ce pare
logic doar privit de la
sfârşit spre început.
Philip Yancey

Cred în Dumnezeu tot aşa
cum cred în răsăritul de
soare. Nu pentru că Îl văd,
ci pentru că văd
tot ce atinge.
C. S. Lewis

Nu te îndoi niciodată când
eşti în întuneric de ceea ce
ţi-a spus Dumnezeu la
lumină.
V. Raymond Edman

Nu-ţi fie teamă să-ţi
încredinţezi viitorul, pe
care nu-l cunoşti, unui
Dumnezeu, pe care-L
cunoşti.
Corrie Ten Boom

Credinţa înseamnă să faci
primul pas chiar dacă nu
vezi toată scara.
Martin Luther King

