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Să Îi MULȚUMIM Domnului pentru...

www.poartacerului.ro
Totuși, în toate aceste lucruri

... micuța Evelin Goagără, care a fost adusă la binecuvântare în luna
ianuarie. Domnul să vegheze asupra ei și a celor dragi ei, să o ajute să rămână
mereu pe calea credinței și să poată să-L mărturisească pe Domnul, la maturitate,
celor care nu-L cunosc.

noi suntem mai mult decât biruitori,

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

... protecția Lui zilnică. Mărit să fie Dumnezeu pentru marea dragoste și purtare de grijă de care dă dovadă în fiecare zi atât față de noi, cât și față de familiile
noastre și cei dragi; avem un Tată minunat și ocrotitor și pentru asta să-I mulțumim
neîncetat!
"Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la
cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri." (Filipeni 4:6)

Rămâneţi în Mine,
şi Eu voi
rămâne
în voi.

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

„Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă
urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc.” (Matei 5:44)

Așa cum Dumnezeu ți-a iertat

Ioan 15:4

D

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.googleimages.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:

acă pretindeți că nu aveți dușmani, mi-ar plăcea să văd cum ați reușit
să ajungeți atât de departe în viață, fără să aveţi măcar o singură persoană care să vă arate opoziţie. Desigur, la un moment dat, cineva v-a invidiat
sau a încercat să vă distrugă obiectivele sau să vă întrerupă planurile. Și, de fapt,
aceste lucruri sunt ceea ce fac ca cineva să fie dușmanul tău.
Desigur, fiecare creștin se confruntă cu un inamic puternic în persoana lui
Satan. Isus ne spune că el este dușmanul care seamănă răul în viețile noastre
(vezi Matei 13:39). De asemenea, apostolul Petru ne avertizează despre Satan:
„Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un
leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită” (1 Petru 5:8).
Isus ne arată clar că nu avem de ce să ne temem de diavol. Domnul nostru
ne-a dat toată puterea și autoritatea asupra lui Satan și a forțelor sale demonice:
„Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi peste toată
puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma” (Luca 10:19). Isus afirmă
în mod clar că lupta cu Satan a fost deja câștigată și că avem în noi puterea de a
rezista oricărei încercări a diavolului de a ne devora.
(continuare în pag 3)
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MEDITAȚIE
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SPERANȚA

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

peranța este tot mai rar întâlnită, însă este
tot mai adesea nevoie de ea. E un paradox
să știm că fără speranță nu putem trăi, dar
ne supunem totuși acestui chin al neîncrederii. Dar
oare ce este speranța? În primul rând, trebuie să
înțelegem că speranța nu este ceva ce apare din optimismul nostru sau din încrederea noastră în forțele
proprii. Eu cred că speranța este un dar, un dar pe
care îl primim de la Dumnezeu în mijlocul încercărilor
vieții, în mijlocul problemelor, este cea care ne dă ultimele puteri de a mai face încă un pas și încă unul.
În al doilea rând, cred că speranța are o singură
Sursă – Dumnezeu. Așadar, asta înseamnă că există o
singură speranță autentică. Cred, toți am trecut de-a Duminică, 3 februarie
lungul vieții prin situații limită și nu vedeam niciun
Abel Cornea
orizont, iar singura noastră scăpare a fost Dumnezeu.
Dan Ursu
Nu forțele proprii, nu finanțele noastre, nu prietenii,
Mihaela Cuzman
ci Dumnezeu. Tocmai despre aceasta cred că este speLuni, 4 februarie
ranța – a te baza pe Dumnezeu, când nimic nu pare
Cristina Mureşan
posibil și, mai mult, a avea încredere în Dumnezeu,
Marcela Stan
Vlad Epure
când toate se dărâmă și lucrurile nu par a se îndrepta
Marți, 5 februarie
curând.
Daniel Cornea
Speranța este strâns legată de credință. Aproape
Daniela Moldovan
că nu le pot dezLiliana Gherasim
lipi, gândindu-mă
Tabita Tomuţa
că o speranță
fără credința că Miercuri, 6 februarie
Alexandru Sandor
Dumnezeu poate
Emanuel
Asoltanei
imposibilul e zaIoan Florea
darnică. Dacă nu
Joi, 7 februarie
ai credința că
Alexandra
Moisă
Dumnezeu poate,
Andrei
Sărăcuţi
la ce folos să mai
Călina Cireşan
speri? Cine altcineva ar putea? Cred că de aici apare
David
Ciobanu
tragedia sintagmei: ”Și-a pierdut până și speranța” –
Raluca
Nedelea
ceea ce arată nu doar o lipsă a credinței, ci o dezarmaVineri, 8 februarie
re totală.
Dionisie Frenţi
Dacă privim în Biblie observăm că speranța este o
Emil Chiş
calitate pe care Dumnezeu o binecuvântează: ”BineMayra Onaga
cuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a
Naomi Horobăţ
cărui nădejde este Domnul!” (Ieremia 17:7). Deci, spe- Sâmbătă, 9 februarie
ranța nu ne face doar bucuroși și conștienți de
Miriam Petrovici
atotputernicia lui Dumnezeu, ci aduce cu ea binecuvân„Dar eu voi cânta
tare, o binecuvântare venită din partea lui Dumnezeu
puterea Ta; dis-dedin inima Sa. Așadar, ce-ar fi să nu ne mai lăsăm pradă
dimineaţă, voi lăuda
neîncrederii și să alegem speranța care nu ne înșală
bunătatea Ta.”
nicicând – Dumnezeu!?  Sandi Coștoi
(Psalmii 59:16a)
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(continuare din prima pagină)
Avem uneori conflicte cu dușmani în persoana unor oameni cu care trăim sau cu
care lucrăm; poate că o persoană v-a atacat sau v-a stricat reputația. Controversa aceasta
vă provoacă un mare disconfort și chiar vă afectează sănătatea fizică. Puteți spune Domnului: „Voi continua să Te laud și să Mă închin Ţie, dar nu Te aștepta să renunţ la această suferinţă”. Dar Domnul a exprimat în mod clar: „Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii,
miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos” (Efeseni
4:32), iar Domnul continuă: „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă
blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc” (Matei 5:44).
Noi aducem slavă Tatălui nostru ceresc, ori de câte ori trecem peste durerile noastre
și iertăm păcatele făcute împotriva noastră. Când iertăm aşa cum Dumnezeu iartă, El ne
aduce într-o revelație a favoarei și a binecuvântării pe care nu am cunoscut-o niciodată.
 David Wilkerson - www.ariseforchrist.com

O

Cina Domnului

bişnuindu-te cu lucrurile, ajungi să le faci din reflex. Aşa este şi în problemele
spirituale, ajungem în punctul în care mersul la biserică devine o obişnuinţă şi
nu mai este privit ca un lucru în care trăieşti momente de părtăşie cu Dumnezeu. Vedem
acest lucru şi în dreptul Cinei Domnului: devine o obişnuinţă şi nu mai trăim cu intensitate readucerea aminte a lucrării mărețe de răscumpărare realizată de Hristos.

I. Bazele Cinei Domnului:

- ceea ce realizează Hristos
- jertfirea Sa proprie pentru păcatele omenirii
- implicaţiile frângerii pâini şi a prezenţei vinului ne reamintesc de suferinţele lui Hristos
- prezenţa vinului – este emblema sângelui lui Hristos care a curs pentru răscumpărarea
sufletului omenesc

II. Caracteristicile Cinei Domnului:

- poruncă divină –„faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea!”
- poruncă obligatorie – Hrisos nu porunceşte nimic degeaba

III. Atitudinea în faţa Cinei Domnului:

- smerenie
- să te vezi păcătos, vei observa că un astfel de sacrificiu nu ţi se merită
- de recunoştinţă faţă de Hristos: „Îl iubim căci El ne-a iubit întâi”
- de dragoste faţă de ceilalţi – „o nouă poruncă vă dau: să vă iubiţi unii pe alţii”
Cina Domnului trebuie privită cu reverenţă, pentru că şi Hristos a privit lucrarea Sa
cu o mare seriozitate.
 adaptare după Beniamin Tecsa - www.resursecrestine.ro

