Să ne rugăm
pentru...
... micuţul Iosif Cioagă, care
este adus azi pentru a primi
binecuvântarea Domnului. Tatăl
Ceresc să-i dea sănătate, bucurii şi
împliniri în mijlocul celor dragi şi
să-l facă un urmaş al Lui.

Domnul
te va păzi de orice rău,
îţi va păzi sufletul.
Psalmii 121:7

... familiile care au copii cu
nevoi speciale. Domnul să
întărească fiecare familie, să le dea
părinţilor multă răbdare şi
înţelepciune pentru a se putea ocupa
de ei, să nu uite că aceşti copii sunt,
de fapt, binecuvântări speciale în
viaţa lor şi, chiar dacă sunt şi
momente mai dificile, Dumnezeu le
e alături şi împreună vor învinge.
"Domnul Însuşi va merge înaintea ta,
El Însuşi va fi cu tine, nu te va părăsi
şi nu te va lăsa; nu te teme şi nu te
înspăimânta!” (Deuteronomul 31:8)
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ATENŢIE

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:
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BISERICA POARTA CERULUI
“Umblaţi după lucrurile de

„El S-a sculat, a certat vântul şi a zis mării: „Taci! Fără gură!” Vântul
a stat şi s-a făcut o linişte mare. Apoi le-a zis: „Pentru ce sunteţi aşa de
fricoşi? Tot n-aveţi credinţă?” (Marcu 4:39,40)

Fii liniştit, Tata e la cârmă!

R

ecent, am auzit o istorioară în care se spune că, pe vremea
când Atlanticul se traversa doar cu vaporul, călătoriile
durau 5-6 săptămâni; odată, s-a iscat o furtună puternică
pe ocean. Pasagerii erau disperaţi, nu ştiau dacă vor supravieţui şi starea
generală era de panică. Dar, în mijlocul agitaţiei, o fetiţă se juca
nestingherită la locul ei, liniştită, şi părea că nu o deranjează haosul
provocat de furtună. Un domn o întrebă: „Fetiţo, nu ţi-e frică? Sunt
mari şanse să nu scăpăm cu viaţă din furtună”. Fetiţa i-a răspuns,
zâmbind: „Nu mi-e frică deloc, pot să mă joc liniştită, nu mă
deranjează furtuna”. Omul se gândea că e prea mică să înţeleagă
gravitatea situaţiei, dar pentru că voia să intre în jocul copilei, a
întrebat-o care e secretul ei, cum de nu e speriată. Fetiţa îi răspunse cu o
faţă senină şi liniştită: „Domnule, tatăl meu e căpitanul vasului.
Am încredere deplină în el, mă iubeşte atât de mult, ştiu sigur că
niciodată nu ar îngădui să mi se întâmple ceva rău”.
(continare în pag. 3)
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Familii unite în rugăciune

Familia FUCĂ
Membrii familiei: Astăzi cunoaştem şi aducem înaintea
Domnului în rugăciune familia Fucă, o familie tânără şi
frumoasă, aflată la început de drum. David şi Laura au
pornit pe drumul căsniciei sub binecuvântarea lui
Dumnezeu în urmă cu două luni, în data de 6 mai 2017.
Slujire în biserică: David laudă pe Domnul prin acorduri
de chitară bass în grupul de laudă şi închinare de la tineret,
iar Laura doreşte să se implice în departamentul media.
Împreună, ei se bucură de părtăşiile din biserica noastră şi
doresc să rămână la dispoziţia Domnului, slujindu-L cu
dedicare şi deplină credincioşie.
Ocupaţie: În viaţa de zi cu zi, David este inginer
electronist la o firma de IT din Timişoara, iar Laura este
studentă la master în anul al doilea.
Versetul familiei: Psalmul 126:3 – “Da, Domnul a făcut
mari lucruri pentru noi, şi de aceea suntem plini de
bucurie.”
Motive de rugăciune: Ne rugăm pentru familia Fucă,
astăzi şi întreaga săptămână viitoare, şi cerem ca
binecuvântarea Domnului să rămână peste ei în orice
vreme. David şi Laura sunt mulţumitori Domnului pentru
felul în care se îngrijeşte de nevoile lor şi le poartă de grijă
zi de zi şi doresc, la rândul lor, să fie o binecuvântare pentru
ceilalţi: „În tot ceea ce facem, ne rugăm ca Domnul să ne
facă o binecuvântare pentru cei din jurul nostru.”
Domnul să reverse în casa lor binecuvântări din
belşug, multă dragoste, armonie, pace şi bucurie! Adevărul
Lui să locuiască în ei, duhul să le fie mereu unul nou şi
statornic, iar bunătatea şi favoarea Domnului faţă de ei, să
le dea bucurie deplină zi de zi!  L.G.

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

Duminică, 9 iulie
Emanuel Rus
Emilia Rus
Lidia Măreţ
Luni, 10 iulie
Daniela Oproiu
Marţi, 11 iulie
Adriana Naiden
Dana Popa
Miercuri, 12 iulie
Delia Aslam
Gabriel Rusu
Noemy Gagiu
Joi, 13 iulie
Gabriela Vlăduţu
Lidia Busuioc
Andrei Moisa-Luca
Roxana Guia
Patrick Madina
Vineri, 14 iulie
Marco Alazaroae
Ruth Horobăţ
Sâmbătă, 15 iulie
Caius Asofronie
David Prichici
Lenuţa Buzatu
Lăcrămioara Grigoraş
Sidonia Dobra
Snejana Hende
"Atunci, toţi cei ce se
încred în Tine se vor
bucura, se vor veseli
totdeauna, căci Tu îi vei
ocroti. Tu vei fi bucuria
celor ce iubesc Numele
Tău." (Psalmii 5:11)
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Ce înseamnă numele copilului meu?

C

opilaşul adus azi la binecuvântare se numeşte Iosif. Acest nume provine din ebraică
şi înseamnă “Domnul adăugă, creşte, sporeşte”. În Biblie, acest nume a fost purtat
de fiul Rahelei şi al lui Iacov, care s-a născut după mulţi ani de aşteptare; la fel ca Iosif
din Biblie, micuţul Iosif Cioagă a venit după mulţi ani de
rugăciuni şi aşteptare, aşa cum ne-au mărturisit părinţii lui, şi
astfel, Domnul a crescut familia lor, adăugâdu-i încă un fiu.
De asemenea, în Biblie, numele Iosif a mai fost purtat de
soţul Mariei, mama Domnului Isus; în Noul Testament, îl mai
întâlnim pe Iosif din Arimateea, un ucenic ascuns al
Domnului, care a oferit locul de înmormântare pentru
trupul lui Isus.
Domnul să-l binecuvânteze pe micuţul Iosif de azi şi să-l
ajute să devină un om credincios Lui, precum au fost toţi cei
trei bărbaţi din Biblie, care au purtat
◄ Iosif Cioagă
acest nume!  D.P.

(continuare din prima pagină)

Frumoasă poveste! Răspunsul fetiţei m-a făcut să mă gândesc la încrederea
mea în Tatăl ceresc. Când sunt sus pe munte, am pace şi privesc liniştită lucrările
minunate pe care le înfăptuieşte în viaţa mea, nu am motive să nu Îl laud, să nu Îi
mulţumesc sau să nu mă încred în El. Dar, când sunt în barca necazurilor şi plutesc
printre valurile grele, care par că vor să mă oprească şi să îmi pună capăt credinţei în
Dumnezeu, cum sunt? Cum reacţionezi tu, drag cititor, când furtunile vieţii te
surprind şi te trântesc între valuri mari? Poţi să ai pace, să fii liniştit?
Omeneşte, e imposibil să ai pace în mijlocul necazurilor, dar copiii de
Dumnezeu AU pace. O pace care întrece orice pricepere, pacea Lui! Ştii că Tata e la
cârma vieţii tale şi nimic din ceea ce îngăduie nu e spre răul, ci spre binele tău.
Dumnezeu vrea să îţi testeze credinţa, încrederea ta în El. E foarte uşor să spui că
iubeşti şi slujeşti unui Dumnezeu bun, blând, milos, care îţi face toate poftele,
asemenea unui copil răsfăţat de părinţii lui.
În furtuni, învăţăm răbdarea, credinţa, iubirea,
lauda, aduse Domnului în orice vreme, încrederea că
ceea ce face El este mai bun decât ce ne dorim noi.
Sunt lecţii preţioase, de aceea furtuna e un moment de
care trebuie să profiţi, să înţelegi ceea ce Dumnezeu
doreşte să te înveţe.
Şi, nu în ultimul rând, stai liniştit! Învaţă să te
odihneşti în Domnul şi să Îi dai Lui poverile tale.
Predă-I cârma vasului tău şi fii sigur că Dumnezeu te
poartă spre limanuri stabile. Doar fii liniştit, asemeni
fetiţei - Tatăl tău cel Atotputernic e la cârmă!  A.P.

