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Să ne rugăm pentru...
... surorile gravide din biserica noastră. Domnul să le ocrotească, să
le dea putere să ducă sarcina până la capăt, să fie cu ele în momentul
naşterii, iar mai apoi, ele să dea slavă Domnului, împreună cu cei dragi,
pentru îngeraşii primiţi în dar!

www.poartacerului.ro

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

... cei care călătoresc în această perioadă. Fie ca Braţul păzitor al
lui Dumnezeu să fie cu cei care vor fi călători, să-i păzească la plecare şi la
sosire, iar ei să fie pe deplin încredinţaţi că Domnul e cu ei, oriunde ar fi.
"Păzeşte-mă, Dumnezeule, căci în Tine mă încred." (Psalmii 16:1)
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Du-mă pe stânca pe care

n-o pot ajunge,

căci este prea
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Psalmii 61:2
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ATENŢIE



„Apoi a zis sutaşului: ‘Du-te, şi facă-ţi-se după credinţa
ta.’ Şi robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul
acela.” (Matei 8:13)

Pentru materiale, sugestii şi propuneri,
aşteptăm să ne scrieţi
la adresa de e-mail:

buletin.duminical@yahoo.com

ÎNTÂLNIRILE BISERICII

DUMINICĂ: 9-12 Serviciu divin
18-20 Serviciu divin
MARŢI:

18-20 Rugăciune

JOI:

18-20 Serviciu divin



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:

Teo Laze
Dana Popa
Andreea Fiţ
Ildikó Trică
Ramona Codrea
Andrada Popa
Lili Gherasim
Dani Ardelean

Când ţi se face după credinţă...

R

ăspunsul Domnului Isus, în aproape toate situaţiile în care oamenii
veneau la El cu neputinţele lor, a fost: „Facă-ţi-se după credinţa ta!”.
Am meditat puţin la acest lucru şi am realizat că, într-adevăr, rugăciunile la care
am primit răspuns, au fost cele făcute cu credinţă, cu încredere în El, fapt care a
atras puterea lui Dumnezeu. Nu că aş fi spus eu cuvinte impresionante, ci mai
degrabă, rugăciunile ascultate, au fost acelea în care cuvintele au fost simple, dar
credinţa în El a fost izvorâtă din toată inima!
„Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav.” (Iacov 5:15a).
Exact aşa este! Acea rugăciune în care realizezi că ceea ce tu doreşti e peste
puterile tale şi că, indiferent de cât de mic e lucrul pentru care te rogi, răspunsul
final îl dă Dumnezeu. De multe ori, spunem rugăciuni, dar nu se întâmplă nimic.
Există un mic secret al rugăciunii: credinţa din spatele vorbelor! Adică, tu
chiar crezi că doar prin El primeşti vindecare, iar medicamentele pe care le iei nu
au niciun efect, decât dacă Dumnezeu vrea să te vindece prin ele? Sau crezi că El
şi numai El te călăuzeşte, iar fiecare decizie, mai bună sau mai rea, a fost ceea ce
Dumnezeu a îngăduit în viaţa ta?
(continuare în pag. 3)

www.poartacerului.ro

Familii unite în rugăciune

Familia MEZEI
Membrii familiei: David şi Mărioara au întemeiat o
familie sub binecuvântarea lui Dumnezeu în data de 17
Martie 2001. În aceşti 16 ani de căsnicie, Dumnezeu le-a
umplut căminul cu dragoste, bucurie şi împlinire prin cele
mai de preţ binecuvântări venite ȋn familia lor: Ruben
Timotei (15 ani), Rebeca (12 ani), Emanuel (10 ani) şi
micuţul Mathias (7 săptămâni).
Slujire în biserică: Întreaga familie Mezei s-a pus la
dispoziţia Domnul, lucrând cu bucurie şi dedicare pentru El.
Sora Mărioara este învăţătoare la Şcoala Duminicală, la grupa
mică, Rebeca şi Emanuel cântă în corul de copii, Timotei face
parte din grupul de liceeni, iar fratele David slujeşte alături de
alţi fraţi în biserică. Împreună, ei se bucură de părtăşiile din
biserica noastră, unde sunt zidiţi, încurajaţi şi cresc în
cunoaşterea Scripturii.
Versetul familiei: Cuvântul Scripturii, pe care fratele David
şi sora Mărioara l-au pus la temelia familiei lor stă scris în
Iosua 24:15 – “Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji
Domnului.”
Experienţe cu Domnul: Sunt multe experienţele trăite de
această familie cu Dumnezeul Viu şi Atotputernic, cea mai
recentă, pentru care dau Slavă Domnului, fiind cea de la
binecuvântarea micuţului Mathias, aşa cum ei ne-au
mărturisit: “Micuţul nostru avea un icter pronunţat, dar în
urma rugăciunii de binecuvântare, Domnul s-a atins de el
aducând vindecare.”
Motive de rugăciune: Împreună, susţinem familia Mezei în
rugăciune, astăzi şi întreaga săptămână viitoare, aducȃnd
înaintea Domnului dorinţele lor: “Domnul să ne ajute ca în
fiecare zi să fim purtători ai Chipului Lui, fiind o mărturie vie
pentru cei din
jurul nostru. El
să lucreze în
continuare în
noi şi prin
noi.”
Domnul să-i
înconjoare în
continuare cu
binecuvântări
şi să-i păstreze
mereu aproape
de El!  L.G.

Urăm
“ La Mulţi Ani!”
în umblarea cu
Domnul celor care
îşi serbează
ziua de naştere
săptămâna
viitoare:
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Atitudinile vieţii - PERSEVERENŢA

intea este nestatornică prin firea ei. Iar una dintre consecinţele
acestui fapt este lipsa de perseverenţă în ceea ce întreprindem.
Dacă te-ai decis să mergi pe un drum şi, pe parcurs, te răzgândeşti şi te
întorci sau nu mai mergi deloc, este clar pentru toată lumea că nu vei ajunge la
destinaţia pe care ţi-ai propus-o iniţial. Mai rău, dacă vei continua să faci asta,
nu vei ajunge nicăieri. Sau, oricum, asta vei simţi…

Creştinul trebuie să persevereze în:
 umblarea creştinească. (Faptele Apostolilor 2:42)
 solicitarea lucrului pe care îl doreşte. (Luca 11:9)
 credin ţă,

Duminică, 25 iunie

Ana Negru
Luni, 26 iunie
Niculina Boha
Marţi, 27 iunie
Alexandra Hoduţ
Dan Nuţu
Luminiţa Popa
Miercuri, 28 iunie
Estera Mihăilă
Joi, 29 iunie
Adriana Manofu
Petre Bădău
Vineri, 30 iunie
Adina Dejeu
Alisa Băla
Mădălina Ţifrea
Rebeca Nicolăescu
Sâmbătă, 1 iulie
Lenuţa Gherasim
Petrina Vermeşan
"El dă izbândă celor
fără prihană, dă un
scut celor ce umblă în
nevinovăţie.”
(Proverbele 2:7)

a tunci
când vin încercările.
(Faptele Apostolilor
14:22)

 cunoaşterea

voii
dumnezeieşti.
(Psalmii 1:1-2)

 exercitarea însărcinării duhovniceşti. (Efeseni 4:11)
 planurile corecte pe care le face. (Isaia 32:8)
adaptare după www.desprecredinta.org

(continuare din prima pagină)

Cineva spunea odată că Dumnezeu onorează credinţa. Domnului Îi place ca
noi să ne încredinţăm Lui, pentru că, în acest mod, El devine într-adevăr Rege
peste viaţa noastră. Stăruinţa în rugăciunea făcută cu credinţă puternică va aduce
răspunsul lui Dumnezeu. Iar un om care primeşte răspunsuri la rugăciuni, devine
un om puternic spiritual, cu experienţe incontestabile ale lucrării lui Dumnezeu în
viaţa sa.
Roagă-te perseverent şi cu credinţă totală în Domnul! Aşa cum spunea un om
al lui Dumnezeu: „Roagă-te până când chiar te rogi!” Acest lucru te va întări
foarte mult, iar prezenţa lui Dumnezeu în viaţa ta va fi mult mai evidentă, atât
pentru tine, cât şi pentru cei din jurul tău. Cercetează-te şi pune rugăciunea pe
primul loc în viaţa ta de credinţă. Caută să ai o relaţie adevărată cu Dumnezeu şi
comunică cu El. Domnul să ne ajute să fim întru totul ai Lui, iar credinţa noastră
să reflecte ceea ce spunem.  A.P.

