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SĂ NE RUGĂM pentru...
... întâlnirea lunară a familiilor bisericii noastre, care va avea loc sâmbăta ce urmează. Domnul să dea Cuvânt plin de înțelepciune celui care Îl va vesti, părtășie binecuvântată tuturor familiilor care vor fi prezente și un timp de învățătură atât de necesar pentru
aceste vremuri grele, în care familia are parte de multe atacuri din partea celui rău.
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Totuși, în toate aceste lucruri

noi suntem mai mult decât biruitori,

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

... cei deznădăjduiți. Fie ca Tatăl să-i întărească pe cei care trec printr-o perioadă de
îndoială, deznădejde sau faliment spiritual; Domnul e bun în orice vreme, El nu Își uită copiii
și de cele mai multe ori, e nevoie și de astfel de perioade, pentru a ne reapropia și mai mult de
Domnul și a realiza dependența noastră de El.
"„Domnul este partea mea de moştenire”, zice sufletul meu, „de aceea nădăjduiesc în El.”
Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută. Bine este să aştepţi în
tăcere ajutorul Domnului. " (Plâng.lui Ieremia 3:24-26)
Sâmbătă, 23 februarie, ora 17, va avea loc întâlnirea
lunară a familiilor bisericii noastre. În cadrul acestei
întâlniri se dă startul celor 3 grupe, unde se vor aprofunda: Apologetica, Doctrina și Familia. Sunteți așteptați cu drag!

Anunț

Pacea lui Dumnezeu,
care întrece orice pricepere,
vă va păzi inimile şi
gândurile în Hristos Isus.
Filipeni 4:7

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

Suflet pur, inimă curată
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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
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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

„Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!” (Matei 5:8)

ustiuri, singurătăți și deșertăciune. Apele seacă și foametea crește. O lume zbuciumată crește tot mai mult în normalități anormale. Ajungi să nu mai știi care
ți-e scopul, încotro te îndrepți și care e calea pe care trebuie să mergi. Demoni stau mereu
în jurul tău și îți răscolesc mintea în mii și mii de puncte. Te fac să te îndoiești, să devii
confuz și să-ți dorești tot mai mult să lași totul. Îți spun că nu se mai merită să lupți, pentru că oricum toți au aceeași soartă. Îți spun că pe degeaba încerci să fii pur, când încercările vin peste tine la fel ca peste cel care face totul după capul său. Îți spun că inocentul
este precum cel murdar și că, oricât ai încerca, lucrurile merg tot mai rău pentru tine.
Lupta se dă neîncetat în mintea ta și, uneori, ajungi să devii frustrat, irascibil și plin
de neliniște. Ajungi să vezi cum cei care au inima curată cad, în timp ce aceia cu inima
stricată țin capul sus. Ajungi să vezi cum bucuria este furată celor cu sufletul plin de
compasiune, în timp ce râsetele înconjoară trupul omului cu suflet indiferent. Ajungi să
auzi plânsul, strigătele și rugăciunile celor drepți, în timp ce dansul, jocurile și veselia
domnesc în casele celor neînfrânați.
Nu, cei cu inima curată nu cad! Nu, celor cu sufletul plin de compasiune bucuria nu
le este furată! Când vine noaptea, săgeți îți sunt aruncate în inimă, săbii îți sfâșie mintea
și uneori simți că mori. Ceea ce trebuie să faci este doar că continui să respiri și să mai
aștepți, să mai crezi, să nu renunți. Dar, de cele mai multe ori, acest lucru este cel mai
greu, dar totuși… nu renunța, nu ai terminat... Aștepți răspunsuri pe care nu le poți auzi și
de multe ori te întrebi de ce viața este așa cum este?
(continuare în pag. 3)

www.poartacerului.ro

Familii unite în rugăciune

Familia TĂNASĂ
Membrii familiei: Astăzi cunoaștem și aducem înaintea Domnului în rugăciune
familia Tănasă! Daniel şi Adina au întemeiat o familie în urmă cu 4 luni, iar anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, îl vor cunoaşte pe cel de-al treilea membru al familiei lor.
Slujire în biserică: Adina şi Daniel sunt doi tineri iubitori de Dumnezeu, care stau la
dispoziția Domnului şi caută să împlinească poruncile Lui, slujindu-L cu credincioșie.
Amândoi iubesc misiunea şi sunt implicaţi în grupul de misiune „Armonia”. Daniel mai
slujeşte cu dedicare şi bucurie în Departamentul de Tineret, în echipele de organizare şi
primire din cadrul serilor de tineret.
Ocupaţie: În viaţa de zi cu zi, Daniel este manager de vânzări la o companie care importă şi distribuie cartuşe de imprimantă, iar Adina este asistent medical în cadrul unui
cabinet de medicină de familie.
Versetul familiei: Psalmul 50:15 - „Cheamă-Mă în ziua necazului şi Eu te voi izbăvi,
iar tu Mă vei proslăvi!”
Motive de rugăciune: Ne rugăm pentru familia
Tănasă, astăzi și întreaga săptămȃnă și cerem ca binecuvȃntarea Domnului să rămână peste ei ȋn orice
vreme. În mod deosebit, aducem înaintea Domnului
motivele lor specifice de mijlocire: „Dorim ca Domnul să ne binecuvânteze cu înţelepciune, răbdare şi
statornicie pe calea Lui. Ne dorim să fim o binecuvântare unul pentru celălalt, pentru familiile noastre,
pentru Biserică şi pentru toţi cei din jurul nostru. Ne
rugăm ca Domnul să rămână scutul şi tăria noastră în
vremurile care vor veni şi să ne binecuvânteze cu
copii sănătoşi. Domnul să ne dea putere şi înţelepciune, ca să-i creştem în voia Lui şi oricând să căutăm să
fim oameni după inima Lui”.
Domnul să le asculte dorinţele, să-i binecuvânteze cu tot ce are El mai bun, aici pe pământ şi cu viaţă
veşnică în cer!  L. G.
Urăm “La Mulţi Ani!” în umblarea cu Domnul celor care
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare:

Duminică, 17 februarie - Daria Dume, Denisa Ursu, Edward Rus, Florin Chiş,

Rebeca Costache, Sanda Coştoi, Sebastian Trăuşan, Tania Criste

Luni, 18 februarie - Andrada Balaj-Todorescu, Iulia Gherasim

Lidia Cercelaru, Mateo Avram, Timeea Goagără

Marți, 19 februarie - Amina Coştoi, David Surugiu,

Debora Loghin, Marinela Bogdan

Miercuri, 20 februarie - Anton Urs, Dorel Pantea, Maria Guler
Joi, 21 februarie - Emanuel Stoica, Iasmin Ianici, Saida David
Vineri, 22 februarie - Lois Ursan
Sâmbătă, 23 februarie - Samuel Pap
„Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ
între oamenii plăcuţi Lui.” (Luca 2:14)
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(continuare din prima pagină)

Nu, nu trebuie să știi
răspunsul la fiecare întrebare.
Ceea ce trebuie să știi e că
Lui încă îi pasă și a promis
că nu te va lăsa. Continuă!
Nu renunța! Păstrează-ți
sufletul în puritate, pentru că
a promis că aceia care au
inima curată Îl vor vedea.
Trupul, inima și mintea nu
sunt ale tale. Tu nu ești al
tău, așa că nu te mai
comporta ca și cum ai deține
controlul.
Nu poți să faci ceea ce
vrei tu și nu poți să faci
lucrurile oricum. Toate complicațiile care ți se citesc pe
față spun că îți este teamă, că
încerci să evadezi din trupul
tău, dar teama ar trebui să te
facă să-ți dorești mai mult și
mai mult o asemănare cu El,
să dorești tot mai mult din El,
să-L lași să-ți schimbe inima,
să-L lași să-ți controleze trupul și să-ți păstrezi sufletul
pur.
Dragostea
coboară
atunci când inima ta este
pierdută și când simți că pământul de sub picioarele tale
se mișcă. Dragostea coboară
atunci când ai nevoie de ea
cel mai mult. Dragostea coboară atunci când nu mai ai
nimic pe care să te sprijini.
Dragostea coboară atunci
când lumea se învârte în jurul
tău și amețești. Dragostea
coboară atunci când deschizi
buzele și în șoaptă spui:
“Păstrează-mi inima în puritate, Tată!”
 Lavinia Silvia Ciungan www.laviniaciungan.com

Trei motive pentru care Dumnezeu
nu îți răspunde la rugăciune
1. Răspunsul corect al lui Dumnezeu ar

putea fi diferit de răspunsul corect al
vostru
S-ar putea să vă rugați pentru un soț, un loc
de muncă la care ați sperat sau vindecarea unei
persoane dragi. De ce nu v-ar da Dumnezeu toate
aceste lucruri? Deoarece, chiar dacă ați putea
simți că este bine să vă căsătoriți, să lucrați la
locul de muncă pe care îl doriți sau ca persoana
dragă să fie vindecată, planul lui Dumnezeu pentru
voi poate fi altul. Doar pentru că există ceva care
ne face fericiți pe moment, nu înseamnă că e bun
pentru noi, în plan veșnic.

2. Nu este timpul potrivit

Dumnezeu are în principiu trei răspunsuri:
„Da”, „Nu”, și „Așteaptă!”. Aceasta, pentru că El
poate vedea ceea ce este mai bine pentru noi, ar
trebui să avem încredere în judecata Lui. Nu ar
trebui să „ghicim” voia Lui. Timpul Lui este întotdeauna mai bun decât al nostru, pentru că are mai
mult decât noi. Dacă trăiți în credință și lucrul
cerut este ceea ce Dumnezeu vrea să-l aveți si în
conformitate cu Psalmul 84:11, Dumnezeu nu vă
privează de acel lucru, nu are timp de așa ceva.

3. Dumnezeu are ceva mai bun pentru voi
decât ceea ce-I cereți
Gândiți-vă la asta: Dumnezeu este bun și știe
ce este mai bun pentru noi. Nu vrea să găsim noi
soluțiile. Uneori Dumnezeu spune că nu închide o
ușă, pentru că El are ceva mai bun pentru noi, pe
care nici măcar nu ne-am gândit să-l cerem.

El este Cel care poate face „...nespus mai
mult decât cerem sau gândim noi...” (Efeseni 3:20).
Aveți încredere în calendarul Lui. Aveți încredere
când El vă spune „Nu” și credeți că El știe ceea ce
este mai bine pentru voi.
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