Să ne rugăm

Citește Biblia într-un an!

pentru...

SĂPTĂMÂNA 28
Duminică, 17 iulie
Luni, 18 iulie
Marți, 19 iulie
Miercuri, 20 iulie
Joi, 21 iulie
Vineri, 22 iulie
Sâmbătă, 23 iulie

… cei care călătoresc în acestă perioadă. Domnul să fie cu ei la plecare și
la venire, să rămână sub protecția Lui.

Psalmii 10-12
Psalmii 13-15
Psalmii 16-18
Psalmii 19-21
Psalmii 22-25
Psalmii 26-28
Psalmii 29-31

… credință statornică. Veștile care se
răspândesc în jurul nostru să nu ne
zguduie credința, să rămânem ancorați
în promisiunile Domnului, și să nu ne
îngrijorăm de ziua de mâine.

PROGRAMUL BISERICII
MARȚI

18 - 20 Rugăciune

JOI

18 - 20 Studiu biblic

DUMINICĂ 09 - 12 | 18 - 20
Servicii divine

ADRESA BISERICIi:
STR. BANUL MĂRĂCINE NR. 25

„Cuvântul Tău este o candelă pentru
picioarele mele, și o lumină pe cărarea
mea” - Psalmii 119:105

„Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică
încredințare despre lucrurile
care nu se văd.” (Evrei 11:1)
Scanează codul QR alăturat
pentru a asculta un playlist
cu melodii interpretate de
diverse grupuri de închinare
de la Poarta Cerului.

Vă stau la dispoziție pentru
nevoile dvs. spirituale:
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SANDU GULER
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BENIAMIN PROINEA
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Dacă ți-a plăcut conținutul acestui buletin
duminical, nu-l păstra doar pentru tine!
Oferă-l unui prieten care
are nevoie de încurajare.

NU UITA:
Dacă ai articole, poezii, recenzii de
cărți sau alte materiale scrise de tine,
care crezi că ar putea să-și găsească
locul pe paginile buletinului,
trimite-le pe e-mail:
buletin.dumincal@yahoo.com

rupul lui Avraam era deja îmbătrânit de
mulți ani și de lungi călătorii, iar din
punct de vedere omenesc, am zice noi, avea tot dreptul să se simtă obosit de o promisiune făcută de
Dumnezeul în care își punea încrederea, dar o promisiune neîmplinită încă. Tot aștepta, tot aștepta, dar
nimic. Orizontul care se zărea din fața locului care se
numea „casă” pentru el, nu promitea nimic, mai
ales cu o soție stearpă și obosită de atâția ani...
(continuare în pag. 3)

Le urăm
„La mulți ani!”
în umblarea cu Domnul
celor care își serbează
ziua de naștere
săptămâna viitoare:
| DUMINICĂ 17 IULIE |

Andrei Pap
Bianca Constantineasa
Emilia Gruie
Melissa Silaghi
| MARȚI 19 IULIE |

Daniela Strungaru
Ana Maria Cârciu
Isac Macula
| MIERCURI 20 IULIE |

Adela Brehuescu
Adelina Neș
Rodica Moisa
Sergiu Sabou
| JOI 21 IULIE |

Ami Ardelean
Filip Pal
| VINERI 22 IULIE |

Cristina Martinconi
Daniel Sălăjan
Florin Iacob
Marius Matei
Mihai Gherasim
| SÂMBĂTĂ 23 IULIE |

Daniel Dungă
Diana Prichici
Daniel Dancea

"Trăiască Domnul şi
binecuvântată să fie
Stânca mea! Mărit să
fie Dumnezeul
mântuirii mele..." –
(Psalmii 18:46)

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII

COLȚIȘORUL FAMILIEI

Raiul care poate să înceapă pe pământ!

„Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe
înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va
netezi cărările.” (Proverbe 3:5,6)
“Mă culc, adorm şi mă
deştept iarăşi, căci
Domnul este sprijinul
meu.” (Psalmul 3:5)
Binecuvântat este omul
care face din Domnul
sprijinul lui! El are
pace și privește încrezător la viitor, pentru că
se încrede în Dumnezeu! Așa declarăm și
noi în biserica Poarta
Cerului:
DOMNUL
ESTE
SPRIJINUL
MEU! Și la fel declară
familia Brăescu –
Timotei și Ligia, împreună cu cei trei copii ai lor: Manase, Matias
și Gloria. Îi mulțumim Domnului pentru această familie, și totodată
suntem bucuroși să facem parte din aceeași biserică!
Familia Brăescu s-a întemeiat în 28 iulie 2008. De atunci și până
acum, Domnul a fost sprijinul lor, iar ei au văzut acest lucru. Au
văzut mâna Domnului când Matias a fost bolnav și au avut nevoie ca
Domnul să intervină. Și Domnul a făcut-o! Au văzut mâna Domnului
când au trecut prin momente grele, dar au văzut-o și în bucurii. De
aceea, pentru toate acestea, ei Îi sunt mulțumitori Domnului care a
fost lângă ei. Dar mai ales, ei Îi sunt mulțumitori Domnului pentru
copiii lor, care au venit fiecare ca răspuns la rugăciunile lor. Binecuvântat să fie Domnul, care a fost de partea lor în toate lucrurile!
Versetul familiei: „Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te
bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va
netezi cărările.” (Proverbe 3:5,6)
Timotei este șofer pe curse internaţionale – Dumnezeu să îl păzească
în toate drumurile! Ligia se dedică în totalitate creşterii şi îngrijirii
copiiilor – Dumnezeu să îi dea înțelepciune și răbdare în această lucrare!
Timotei și Ligia cheamă biserica să îi susţină în rugăciune „ca sa
rămână puternici” pe calea Domnului. De asemenea ei cer
„înțelepciune să creștem copiii în frică și temere de Dumnezeu,
să-L iubească pe Dumnezeu, să fie conștienți că fără El nimic nu are
valoare. Să fim sănătoși, și orice vremuri vor veni, să nu ne pierdem
credința și pacea. Vrem să fim liniștiți, știind că Dumnezeu e în control în toate lucrurile!”
Astăzi și întreagă săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru familia
Brăescu, 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!  A.A.

D

ragii noștri cititori,
Domnul ne-a pus pe inimă o nouă rubrică
în buletinul duminical, și anume, una care
să se adreseze atât părinților, cât și copiilor, și de ce nu, și bunicilor, pentru că Tatăl vrea să
lucreze cu toți și prin toți. El are o dragoste infinită pentru copiii Lui de orice vârstă,
iar această rubrică își propune, cu ajutorul și călăuzirea Duhului Sfânt, să explice și
exemplifice această dragoste măreață, și cumva să încercăm să vedem cum putem
să facem astfel încât, rămânând aproape de El și Cuvântul Său, să o și aplicăm în
familiile noastre, îndeplinindu-ne fiecare rolul lui, bine stabilit de Domnul.
Iubindu-L pe Domnul și unii pe alții oferim cel mai frumos și ilustrativ exemplu pentru copiii noștri și pentru toți ceilalți din familie și chiar din jur, și astfel punem în
aplicare învățătura lui Hristos.
Apreciem orice rugă pe care o veți înălța pentru această rubrică, pentru ca tot ceea ce
veți citi aici să fie spre slava Domnului și zidirea noastră, a tuturor!
"Povăţuieşte-mă în adevărul Tău şi învaţă-mă, căci Tu eşti Dumnezeul mântuirii
mele, Tu eşti totdeauna nădejdea mea! " – Psalmii 25:5

 I.T.

(continuare din prima pagină)

Părea că Dumnezeu nu mai avea timp să împlinească o promisiune care oricum, în mintea
umană, era imposibilă. Părea că Dumnezeu l-a
uitat, sau poate s-a răzgândit să-l mai facă pe
Avraam tată pentru mulți, să-i mai dăruiască
copii...
Avraam din zilele noastre se luptă cu necredința, depresia, și chiar și cu gândul: „Dacă
Dumnezeu a zis, de ce nu face?!” Sara din zilele noastre se luptă cu oboseala, depresia, cu
oamenii care întotdeauna vor avea o părere, cu
rușinea așteptării și a credinței oarbe într-un
Dumnezeu parcă absent...
Dar totuși, despre Avraam și Sara de atunci,
Biblia nu pomenește nici măcar despre una din
caracteristicile enumerate de mine mai sus, ci
din contră... „el n-a slăbit în credință când a
văzut...”, ”el nu s-a îndoit de promisiunea lui
Dumnezeu prin necredință...” „a fost întărit
prin credință, dând slavă lui Dumnezeu...”
Mă doare atât de tare când ma văd pe mine sau
pe cei din jurul meu căzând în necredință. Mi-a
spus cineva, odată, că a început să-I
mulțumească Domnului pentru răspunsuri
la rugăciuni, înainte ca acestea să se materializeze. De ceva timp am început și eu să Îi
mulțumesc lui Dumnezeu și să Îl laud pentru

lucrurile de care am nevoie, dar pe care încă nu
le am. Am început să Îl laud pe El, exact ca
atunci când aș ține în mână binecuvântarea.
Ciudat, dar atitudinea mea față de Dumnezeu
s-a schimbat, rugăciunea a încetat să mai fie
chinuitoare, iar timpul în care aștept nu mai
e apăsător. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a
fost credincios!
De ce o atitudine schimbată?! Pentru că a fost
activată credința, care e sigură că Dumnezeu
poate să îndeplinească ceea ce a promis! Nu
știu lucrurile de care ai nevoie în acest moment
al vieții tale, dar te încurajez să nu mai privești
la lucrurile care te demoralizează. Avraam a
văzut că din trupul lui și al Sarei nu se mai putea zămisli un copil, dar totuși de ce nu a lăsat
această îndoială în inimă? Pentru că a hotărât
să nu pună la îndoială promisiunea! Activează-ți credința prin citirea Bibliei, rugăciune,
vorbește cu alți oameni care au învățat că nu
contează cât aștepți, ci cum aștepți. Fă lucruri
care îți țin mintea și inima sănătoasă, și alege în
fiecare zi să nu te îndoiești, căci Dumnezeu îți e
Tată!
Nu-ți lăsa inima să se îmbolnăvească,
nu-ți lăsa inima să cadă în deznădejde,
mai așteaptă, chiar de ți-e greu
căci în orizontul tău
se află răspunsul de la Dumnezeu.
 Daria Alexandru

