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Să ne rugăm pentru...
… mai mult curaj. Domnul să ne întărească și să ne ajute să realizăm că e
mereu cu noi, chiar și în luptele cele mai grele pe care le avem de dat; El a promis că
nu ne va lăsa – să ne bazăm, deci, cu tot curajul pe această promisiune și să nu fim
deznădăjduiți!
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Totuși, în toate aceste lucruri

noi suntem mai mult decât biruitori,

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

... mai multă înțelepciune. Domnul să ne ajute să fim tot mai plini de
această calitate foarte importantă în viața fiecărui creștin - înțelepciunea, fără de
care, putem să rătăcim cu ușurință, departe de Tatăl și de toți cei care ne vor binele.

„Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta
mea, nu mă clatin.” (Psalmii 16:8)

Domnul Se va lupta
pentru voi,
dar voi
staţi liniştiţi.

Vă stau la dispoziţie pentru nevoile
dumneavoastră spirituale:
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

„David a zis filisteanului: ,Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliţă şi cu pavăză, iar eu vin
împotriva ta în Numele Dumnezeului oștirii lui Israel.’” (1 Samuel 17:45)

Exodul 14:14

B

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

 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

DUMINICĂ:

Înfruntă-ți filisteanul!

iblia ne spune că omul lui Dumnezeu, David, la un moment dat în
viața lui, a trebuit să înfrunte un filistean care batjocorea poporul
lui Dumnezeu. Toți luptătorii se temeau de acesta, însă s-a ridicat un tânăr cu
atitudine, cu încredere în Dumnezeu și a stat înaintea acestui filistean. Iar
toate acestea, pentru că știa un singur lucru: Dumnezeu era cu el!
Se prea poate ca viața ta, de multe ori, să aibă de înfruntat
anumiți ,,filisteniˮ: al descurajării, neîncrederii, condamnării, autocompătimirii… filisteni care îți vor sta înainte până îi vei înfrunta! Aceștia nu vor
dispărea de la sine! Aceștia nu se vor plictisi niciodată de tine, ci ei vor
rămâne atât timp cât le este permis!
Pentru ca acești filisteni să nu poată pune stăpânire pe situație, pe lângă
faptul că trebuie să-i înfrunți, nu trebuie să o faci oricum, ci fiind conștient
de câteva aspecte esențiale, și astfel vei umbla în victorie! Aceste aspecte
vorbesc despre natura lui Dumnezeu, pentru că atunci când înțelegi cu
adevărat Cine este Dumnezeu și ce vrea El să facă pentru tine, percepția
ți se schimbă.
(continuare în pag 3)
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Fragment

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

„Nu există niciun fel de speranță pentru
niciunul dintre noi până când nu ne mărturisim
neputința de a trăi ca niște creștini. Abia apoi ne
vom afla în starea în care să putem avea parte de
har. Iată care sunt „condițiile”: har – la început,
la urmă și întotdeauna. Atât timp cât ne considerăm competenți, noi nu vom corespunde. Isus a
descris în culori vii obligațiile ce ne revin, ca fiind
dincolo de puterile noastre. El a spus însă: „Veniți
la Mine!”. Luați-vă crucea și urmați-Mă! Numai
Eu pot face ucenici din voi.
Asemenea celor doisprezece, și noi, potențialii
Duminică, 27 ianuarie
ucenici, suntem „nesăbuiți și zăbavnici cu inima să
Efraim Boartăș
Cosmin Ursan
credem”. Noi nu știm la ce ne-am înhămat, dar
Luni, 28 ianuarie
ne-am oferit voluntar și suntem siguri că vrem să
Adrian Popescu
străbatem tot drumul împreună cu El. Cu toate
Marți, 29 ianuarie
acestea, suntem încetiniți de dorința noastră de a
Maria Rimboi
Liviu Antonovici
avea parte de confortul cu care ne-am obișnuit și
Andreea Oneţ
uneori de ideile noastre înalte despre sacrificiile
Miercuri, 30 ianuarie
nobile pe care le vom face pentru Cauză. Noi
Hanna Guia
pierdem din vedeJoi, 31 ianuarie
Sanvina Filip
re
semnificația
Vasile Buzatu
acelor
sacrificii
Genovia Pavel
Iosif Sand
care contează cel
Roxana Dimofte
mai mult, cele
Lidia Pap
care ne fac să ne Vineri, 1 februarie
Daniel Tudose
așternem inimile
Sâmbătă, 2 februarie
în fața Celui Care
Slaviţa Martin
Janos Nagy
ne-a cumpărat cu
sângele Său.”

„Nu ţi-am dat Eu oare
porunca aceasta:
 Elisabeth Elliot - ‘Întăreşte-te
şi îmbărbăFii liniștit, suflete!, tează-te’? Nu te înspăicap. „Știm oare la ce mânta şi nu te îngrozi,
căci Domnul Dumnezeul
ne-am înhămat?”
tău este cu tine în tot ce
vei face.” (Iosua 1:9)
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(continuare din prima pagină)

Gândește-te că tu, în momentul de
față, ești fiu al lui Dumnezeu, deci El
este Tatăl tău. Vreau să îți spun că
această natură de Tată Îl face să fie în
permanență cu tine; El nu te părăsește!
Pe lângă faptul că este cu tine, El
nici nu te lasă singur în fața situațiilor
grele, ci El Se luptă pentru tine și împreună cu tine -Exod 14:14: „Domnul Se va
lupta pentru voi; voi însă, să stați
liniștiți”.
Stai înaintea filistenilor, a situațiilor
nefavorabile, așa cum a stat și David –
plin de încredere în Dumnezeu și în
puterea Lui! Nu sta nepăsător, ci
ridică-te în Numele lui Dumnezeu și
crede că Dumnezeu este cu tine!
Luptă-te împreună cu Dumnezeu, nu de
unul singur! Dumnezeu este cu tine
pentru a te ajuta!
 Cosmin Rîșcanu - www.partascuhristos.com

Lumină în gând
Dezbracă-mă de frică
şi-mbracă-mă cu pace,
Să pot să-Ți aud glasul
şi-atunci când cerul tace.
De ar veni talazuri,
eu să nu mă scufund.
Şi-atunci când marea-ntreagă
se-aude murmurând,
Să pot să înaintez

pe drumu-anevoios
Şi orice gând să-l fac
rob ascultării de Hristos.
Când lupta e în toi,
lumina se ascunde,
În inimă şi-n gând
Cuvântul îmi pătrunde.
(Lavinia Silvia Ciungan)

RUGĂCIUNE
„Doamne, deschide-mi ochii inimii ca să pot discerne realitatea
ascunsă a lumii ce mă înconjoară. Ajută-mă să întrezăresc
împărăția spirituală unde aceste mari bătălii sunt purtate.
Eliberează-mă de dragostea pentru lucrurile din lumea aceasta.
Curăță-mi, întărește-mi și adâncește-mi dragostea pentru Tine!”
(Steve Gallagher)

