Să ne rugăm
pentru…
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„Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit și voi
veți fi astfel ucenicii Mei.” (Ioan 15:8) | Deziderat Poarta Cerului 2021

... membrii bisericii noastre. Domnul
să continue să protejeze toți membrii
acestei biserici, să ne ajute să rămânem
lângă El, să fim uniți, mereu aproape
unii de alții, să ne purtăm în rugăciune;
dragostea frățească, și totodată,
preocuparea și iubirea pentru cei din
jurul nostru să nu ne părăsească
nicicând, ci să căutăm să-L arătăm prin
viața noastră!
... corul bisericii. Fie ca Tatăl să
reverse putere și pasiune peste toți cei
care au ales să-I slujească prin această
lucrare, și să poată să-L laude cu toată
ființa lor, pentru zidirea bisericii, și a
lor înșiși.

"Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi
veţi împlini astfel legea lui
Hristos." (Galateni 6:2)
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„Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii.” (Isaia 12:3)

P

oate treci printr-un moment de
uscăciune spirituală, printr-o
pustie secetoasă. Neștiind
încotro te îndrepți și nici ce sens au
toate, devii, pe zi ce trece, tot mai
însetat. Cauți o soluție, cauți o
ieșire, aștepți să se întâmple o
minune și să se rezolve cauza ta,
boala celui drag, problemele
financiare sau starea de sănătate
șubrede. Te lupți cu firele de nisip
din pustie și ridici glasul spre Cer în
rugăciuni fierbinți sau scalzi ochii în
lacrimi secătuite de durere. Orice
soluție e doar o himeră, un miraj
care pleacă mai repede decât a venit.

Domnul pare departe... și astfel, te
simți tot mai secătuit de puteri.
Ai nevoie de o infuzie de har
proaspăt, de apă vie, curată,
răcoritoare...

Cred că majoritatea oamenilor
suntem înclinați să fim mai
pesimiști, așa că nu vedem totul
„în roz”, dar cel mai greu e când ne
confruntăm cu această pustie la nivel
spiritual. Când Dumnezeu tace, când
nu mai știi ce plan are pentru tine,
când parcă, orice-ai face,

Această promisiune ne este revelată
încă din Isaia 12:3, unde scrie astfel:
„Veți scoate apă cu bucurie din
izvoarele mântuirii.” Cred că aceste
izvoare provin din conștientizarea
bucuriei mântuirii, această Sursă
divină de putere.

Vestea bună pentru momente în care
simți că te prăbușești într-o pustie
aridă este că la Dumnezeu găsești
resurse pentru revigorare spirituală.
Și ce e și mai grozav este că
resursele Lui sunt nelimitate,
conform promisiunii lui Isus, care a
spus astfel: „Cine crede în Mine, din
inima lui vor curge râuri de apă vie,
cum zice Scriptura.” (Ioan 7:38).

(continuare în pagina 3)

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII
“Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce
dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu
lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în
dragoste.” (Efeseni 4:16)
Astăzi mulțumim Domnului și ne rugăm pentru:

Familia TIMOFTE Fabian și Monica
Data căsătoriei: 22.08.2021
Versetul familiei: „`Pot să se mute munţii, pot să se clatine
dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine şi
legământul Meu de pace nu se va clătina”, zice Domnul, care are
milă de tine.`” (Isaia 54:10)
O experiență cu Domnul: cea mai recentă experiență cu Domnul
este cea de acum aproximativ 7 luni, când Fabian a trecut printr-o
formă severă de boală, iar medicii nu-i mai dădeau șanse de
scăpare. Dumnezeu a intervenit și a scris viață în dreptul lui.
Slujire în biserică: Fabian și Monica sunt parte a grupului de
mijlocire și au deschidere pentru misiunea în localitățile limitrofe
Timișoarei.
Ocupația: Monica este inginer, iar Fabian este asistent
universitar.
Motive de rugăciune: „În primul rând, suntem recunoscători și
mulțumitori Domnului pentru modul minunat în care a lucrat și
continuă să
lucreze în viețile
noastre. În al
doilea rând,
cerem Domnului
să ne facă o
bună mărturie
peste tot unde
vom merge și să
ne ajute să ne
ducem lupta
până la capăt!”

Astăzi și întreaga săptămână viitoare, dorim să ne rugăm pentru
familia Timofte, aducând înaintea Domnului această familie
binecuvântată. Domnul să Se îngrijească de toate nevoile lor, aici pe
pământ şi să le fie alături la fiecare pas! El să-i ajute să rămână o
binecuvântare pentru cei din jur și pentru Biserică!
Articol scris de Alina Avram

Urăm

„La mulți ani!”

în umblarea cu Domnul
celor care își serbează
ziua de naștere
săptămâna viitoare:
| DUMINICĂ 14 NOV. |

Elena Varga
Raluca Avram
| LUNI 15 NOV. |

Maria Giurea
| MARȚI 16 NOV. |

Oana Negruț
| MIERCURI 17 NOV. |

Daiana Dobriţa
Elena Râşcu
Gabriel Lăpugean

(continuare din prima pagină)

Bucuria divină, pe care și la nivel personal am
experimentat-o într-o perioadă de pustie, este
fundamentată în harul Său, care ne ridică și ne satură
sufletul însetat.

„Când înțelegem mântuirea, când ne gândim
mai mult la profunzimea lucrării
de răscumpărare, când ne
dezlipim gândurile și țelurile de pământ și
ne legăm mai mult de Cer, vom experimenta
bucuria mântuirii...”
Este foarte important să înțelegem această resursă care
se găsește în mântuire. Când înțelegem temporalitatea
suferințelor cu care ne confrutăm pe pământ și
vremelnicia durerilor noastre, sufletul nostru e gata să
se ridice dincolo de efemeritate. Ce favoare măreață
am primit, prin iertarea oferită ÎN DAR de
Dumnezeu, prin intrarea liberă la Tatăl, prin
părtășia și relația personală cu El! În plus, mai avem
și privilegiul ca Duhul Sfânt să locuiască în noi, iar
speranța vie pe care o avem este o ancoră a sufletului,
cum e scris în Evrei 6:19.

| JOI 18 NOV. |

Cristian Tuică

Eunice Prata
Marco Ban
Miriam Fofiu

Când înțelegem mântuirea, când ne gândim mai mult
la profunzimea lucrării de răscumpărare, când ne
dezlipim gândurile și țelurile de pământ și ne legăm
mai mult de Cer, vom experimenta bucuria mântuirii.
Bucuria să știm că dincolo de praful pustiei, de
himerele ce se ridică în jurul nostru, de mirajele și
ispitirile cu care diavolul ne împresoară, există ceva
DINCOLO de ceea ce vedem, există un izvor divin
care curge indiferent de circumstanțele în care ne
aflăm. Apa pe care o scoatem din acest izvor o
folosim noi, dar haideți să nu fim egoiși, ci să
împărtășim vestea harului Său cu cei din jur, pe care îi
vedem uscați și însetați, încercând să se sature din
izvoarele stricate ale lumii.

"Lăudaţi pe Domnul,
căci este bun, căci
îndurarea Lui ţine
în veac!"

Haideți să ne bucurăm de lucrarea măreață a Domnului
nostru preaiubit, de jertfa Domnului Isus, prin care
avem privilegiul să fim copii de Rege, având acces
nelimitat la resursele inepuizabile ale Cerului, chiar de
aici, de pe pământ. Haideți să ne săturăm setea la
adevăratul Izvor!

| VINERI 19 NOV. |

Joyce Matei
Noemi Rusu
Selia Vornicu
| SÂMBĂTĂ 20 NOV. |

(1 Cronici 16:34)

Articol scris de Andrada Popa

Ce liniște ești,
Doamne...
Ce liniște ești, Doamne,
În suflet zbuciumat,
Ce har și-înțelepciune
În omul frământat;
Ce bucurie lină
Ești pentru întristat,
Ce soare și lumină
În suflet înnorat;
Ce bună alinare
Pe rănile adânci,
Ce dulce-ajutorare
Celor izbiți de stânci;
Ce părtășie sfântă
Ești pentru cel stingher,
Ce călăuză dreaptă
Pe drumul către Cer...
Ce Tată ne ești, Doamne,
Ce sfânt și răbdător;
Ce Braț care cuprinde
Viața tuturor!
Poezie scrisă de Tabita Oprea

