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Să ne rugăm pentru...
... sănătate. Domnul să ne protejeze în această perioadă plină de boli, să ne
ferească de răceli, gripă sau viroze de orice fel, mai ales pe cei care lucrează în
mediul medical, ei fiind cei mai expuși - El să vegheze asupra lor și a celor pe
care îi tratează.

www.poartacerului.ro

Totuși, în toate aceste lucruri

noi suntem mai mult decât biruitori,

prin Acela care ne-a iubit.
Romani 8:37

... putere de rugăciune. Să ne ajute Tatăl să venim la El cu absolut toate
frământările noastre, să nu ne fie frică să Îi mărturisim păcatele, pentru că El
cunoaște cel mai bine inimile noastre și va lucra în mod minunat, la vremea
potrivită.

"‘Iată, îi voi da vindecare şi sănătate, îi voi vindeca şi le voi deschide un
izvor bogat în pace şi credincioşie." (Ieremia 33:6)
Vă stau la dispoziţie pentru nevoile
dumneavoastră spirituale:

Sâmbătă, 26 ianuarie, de la
ora 17, reîncep întâlnirile
lunare ale familiilor
bisericii noastre.
Anul acesta, pe lângă timpul
de părtășie, vor fi 3 grupe
unde se vor aprofunda: apologetica, doctrina și familia.
Fiecare își va putea alege
grupa unde dorește să participe, ca să crească din punct
de vedere spiritual. Dacă
aveți copii, aceștia vor fi în
siguranță alături de fetele
care vor avea grijă de ei,
într-o sală alăturată.
Sunteți așteptați cu drag!

Pastor Nelu Filip:

tel. 0745-306431

Pastor asist. Eusebiu Stănilă:

tel. 0722-800691

Prezbiter Sandu Guler:

tel. 0722-510842

Prezbiter Romică Florescu:

tel. 0761-142533

Diacon Raul Damean:

tel. 0734-539044

Dumnezeul care răspunde la rugăciuni

N

DUMINICĂ:

9-12 Serviciu divin
18-20 Serviciu divin
LUNI:
19-21 Tineret
MARŢI:
18-20 Rugăciune
MIERCURI: 19-21 Seara studenților
JOI:
18-20 Serviciu divin
VINERI:
18-20 Seara liceenilor
Sursă fotografii: www.pexel.com
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ATENȚIE

„Ia aminte la strigătele mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine mă rog!
Doamne, auzi-mi glasul dimineața! Dimineața, eu îmi îndrept rugăciunea
spre Tine și aștept.” (Psalmii 5:2-3)

 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

Anunț

u vă temeți să-I cereți lui Dumnezeu lucruri mari! Orice, în afară
de lucrurile mari, Îl dezonorează pe Cel care ne-a făcut promisiuni
minunate. Când binecuvântările Lui se vor odihni peste noi, să-L lăudăm cu
toată inima! Dar în acele ocazii când El șoptește: „Du-te! Ridică-te și fă
ceea ce ţi-am arătat!”, să ne amintim că multe dintre cele mai dulci răspunsuri la rugăciune implică lucrul împreună cu Dumnezeu pentru a-și îndeplini
scopurile.
Imaginează-ţi că te trezeşti în mijlocul nopții la zgomotul unui intrus
care încearcă să pătrundă în casa ta. Taci, înghețat de frică, îţi aminteşti că
telefonul este chiar lângă patul tău și poți apela „112” dacă vrei. Dar pentru
a obține ajutor, trebuie să iei acel telefon.
Dispunem de aceeaşi linie telefonică de tip „112” prin care putem avea
acces la Dumnezeu, dar linia noastră directă către tronul harului ne va face
prea puțin bine, dacă nu reușim să o folosim. În întreaga Biblie, vedem cum
au fost câștigate victoriile și circumstanțele negative când un bărbat sau o
femeie s-a rugat rugăciunea potrivită în momentul crucial.
(continuare în pag 3)
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MEDITAȚIE

Secretul unei vieți biruitoare

„Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă,
rugaţi-vă prin Duhul Sfânt, ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică.” (Iuda 20-21)
Când am citit aceste cuvinte din Iuda, am auzit Duhul șoptind încet: „David, doresc
ca tu să intri în plinătatea și bucuria dragostei Mele. Ai înțeles teologia corect. Dar tu nu
ai experimentat adevărata odihnă sufletească ce vine pe măsură ce te ții în dragostea
Mea. Până acum tu ai fost numai până la glezne în dragostea mea. Există un întreg ocean
pentru tine în care să înoți.”
Biblia este plină cu adevărul dragostei lui Dumnezeu. Cu toate acestea, recunosc că
uneori îmi permit să mă întreb cum ar putea Domnul să mă iubească. Nu că m-aș îndoi de
dragostea Lui; este mai mult un eșec din partea mea de a mă ține în cunoștința și siguranța dragostei Lui pentru mine.
Descoperirea dragostei lui Dumnezeu vine, în parte, când suntem născuți din nou.
Dacă ar fi să întrebi pe cei mai mulți creștini ce știu despre dragostea lui Dumnezeu pentru ei, ar răspunde: „Știu că Dumnezeu mă iubește pentru că El a dat Fiul Său să moară
pentru mine”. Ar cita Ioan 3:16: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat
pe singurul Lui Fiul, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.”
Este un moment minunat atunci când înțelegi în profunzime acest adevăr:
„Dumnezeu m-a iubit când am fost pierdut, distrus, străin. Și El Și-a dovedit dragostea Lui
pentru mine prin faptul că Și-a sacrificat propriul Său Fiu în numele meu”.
A înțelege dragostea lui Dumnezeu este
secretul pentru o viață biruitoare. Mulțimi de
oameni devin reci din punct de vedere spiritual,
pentru că sunt în necunoștință de dragostea lui
Dumnezeu față de ei. Nu știu că cea mai mare
armă împotriva atacurilor lui Satana este să fii pe
deplin convins de dragostea Lui, care vine prin
descoperirea Duhului Sfânt.
 www.alfaomega.tv
Urăm “La Mulţi Ani!” în umblarea cu Domnul celor care
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare:

Duminică, 20 ianuarie - Valerica Manoilă
Luni, 21 ianuarie - Amos Boartăş, George Tudor, Ioan Ceaca
Marți, 22 ianuarie - Adriana Marchiş, Alexandra Codoban

Carmen Ciobanu, Lois Martinconi
Miercuri, 23 ianuarie - Sanda Macula
Joi, 24 ianuarie - Andreea Epure
Vineri, 25 ianuarie - Matei Coldea, Sara Popa, Ştefan Criste
Sâmbătă, 26 ianuarie - Ana Spătaru, Angelica Criste,
Iuliana Bogdan, Nicolae Stoica
"Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor
care mărturisesc Numele Lui." (Evrei 13:15)
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(continuare din prima pagină)

Am putea alege între sute de astfel
de exemple, dar psalmistul David oferă
o ilustrare clasică: „Ia aminte la strigătele mele, Împăratul meu și Dumnezeul
meu, căci către Tine mă rog! Doamne,
auzi-mi glasul dimineața! Dimineața eu
îmi îndrept rugăciunea spre Tine și aștept” (Psalmul 5:2-3).
Observați fervoarea rugăciunii lui
David în timp ce îi spune lui Dumnezeu: „ia aminte la strigătele mele”!
Aceasta este o chestiune de pledoarie
disperată, nu de rugăciune relaxată,
deoarece David se luptă cu dușmanii.
Dacă vrea să supraviețuiască atacurilor,
trebuie să aibă ajutor din ceruri. El nu
se bazează pe niciun „Plan B”, deoarece strigă: „Împăratul meu și Dumnezeul
meu”, Domnul pentru care nimic nu
este imposibil.
David a fost un om care s-a rugat
mult și a primit mult; credința lui nu
stătea în puterea rugăciunii însăși, ci în
Dumnezeul care răspunde rugăciunii.
Acesta este secretul tuturor oamenilor
de-a lungul istoriei, care au învățat în
primul rând despre credincioșia lui
Dumnezeu.
Folosește-te astăzi de ajutorul lui
Dumnezeu – nu uita să „ridici telefonul” și să faci apelul.

GÂNDURI
„Pentru unii, rugăciunea este volanul; pentru alții, roata de rezervă.”
Corrie Ten Boom

„Timpul petrecut cu Dumnezeu este
o investiție în eternitate”
Autor necunoscut

“Rugăciunea este cea mai înaltă
activitate a sufletului uman.”
dr. Martin Lloyd Jones

„Rugăciunea este unitatea de măsură
a dragostei.”
Sfântul Augustin

„Am văzut o mulțime de oameni care
lucrează fără să se roage,
dar niciodată un om care se roagă
fără să lucreze.”
Hudson Taylor

 Jim Cymbala - www.fiti-oameni.ro

„La rugăciune, prefer să rămână
inima mea fără cuvinte, decât
cuvintele mele fără inimă.”
Lamar Boshman

„Rugăciunea nu este atât de mult
o acțiune, cât o atitudine - aceea de a
fi dependent de Dumnezeu.”
Autor necunoscut

