Să ne rugăm

Citește Biblia într-un an!

pentru...

SĂPTĂMÂNA 29
Duminică, 24 iulie
Luni, 25 iulie
Marți, 26 iulie
Miercuri, 27 iulie
Joi, 28 iulie
Vineri, 29 iulie
Sâmbătă, 30 iulie

... copiii cu nevoi speciale, părinții și
familiile lor. Fie bunătatea Tatălui
peste aceste ființe atât de fragile și
totuși puternice; Domnul să le întărească părinții, să le păstreze credința
în El, și fie ca inima lor să fie mereu
deschisă pentru a putea asculta șoapta
blândă a Duhului Sfânt care le spune
mereu: ''Dar poate că binecuvântarea/ Curge prin stropii unei furtuni/ Și
vindecarea poate vine/ Chiar prin
ochii lăcrimând,/ Poate harul Tău
e-ascuns/ În nopți pustii și fără cânt. ''

Psalmii 32-34
Psalmii 35-37
Psalmii 38-40
Psalmii 41-43
Psalmii 44-47
Psalmii 48-50
Psalmii 51-53

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

„Când urmez învăţăturile Tale, mă
bucur de parc-aş avea toate comorile. "
– Psalmii 119:14
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Ne găsești și online @BIsericaPoartaCerului

... toți cei care se simt că s-au îndepărtat de Tata. Tată, Tu ne iubești
atât de mult și știm că ne vrei aproape
de Tine, pentru că vrei ceea ce este cel
mai bine pentru noi; nu ne lăsa să rătăcim fără prezența Ta, dă sens din
nou vieții noastre, și ajută-ne să înțelegem că Tu nu ne vei părăsi niciodată,
și că ții lucrurile sub control, chiar și
atunci când pământește ne e greu să
vedem asta!
"Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în
necazurile noastre, căci ştim că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce
biruinţă în încercare, iar biruinţa
aceasta aduce nădejdea."
– (Romani 5:3-4)

COLECTIVUL DE REDACȚIE
Teo Laze | Ildikó Trică | Andrada Popa
Alina Avram | Alexandra Kardos
Roxana Guia | Dani Ardelean

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

Le urăm
„La mulți ani!”
în umblarea cu Domnul
celor care își serbează
ziua de naștere
săptămâna viitoare:
| DUMINICĂ 24 IULIE |

Alexia Ursu
David Pușcașu
Lavinia Cornea
Valentina Oproiu
| LUNI 25 IULIE |

Dorina Florescu
Sergiu Damean
| MARȚI 26 IULIE |

Lavinia Trif
Mircea Velea
Miriam Fofiu
Rodica Cristea

| MIERCURI 27 IULIE |

Cristian Gheorghe
Cristian Țunea
Denisa Filip
Iannis Bușan
Marinela Prisneac
Mathias Popa
Mihaela Bruda
Norbert Gherasim
Ramona Buga
| JOI 28 IULIE |

Brianna David
| VINERI 29 IULIE |

Andrei Codreanu
Carina Tomuţa
Levi Pantea
Mario Fărcuţ
Marius Magda
Nathalia Petrescu

| SÂMBĂTĂ 30 IULIE |

Alexandra Ungur-Cozan
"Căci Tu eşti Stânca mea,
Cetăţuia mea şi, pentru
Numele Tău, mă vei povăţui
şi mă vei călăuzi. " –
(Psalmii 31:3)

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII

“Aruncă-ţi pâinea pe ape, şi după multă vreme o vei găsi
iarăşi! Împarte-o în şapte, şi chiar în opt, căci nu ştii ce
nenorocire poate da peste pământ.” (Eclesiastul 11:1-2)
“Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi
el.” (Proverbe 11:25) Ce binecuvântare este o ploaie pe timp de căldură!
Așa este omul care face bine în jurul lui! Așa slujește și familia
Ursu-Leonte: Vali și Daniela.
Iată ce declară ei prin versetul familiei lor: “Aruncă-ţi pâinea pe ape, şi
după multă vreme o vei găsi iarăşi! Împarte-o în şapte, şi chiar în opt,
căci nu ştii ce nenorocire poate da peste pământ.” (Eclesiastul 11:1-2)
Dumnezeu să îi ajute să fie tot timpul o binecuvântare pentru cei de lângă ei; Dumnezeu să facă întreaga biserică Poarta Cerului să fie o ploaie
a binecuvântării!
Familia Ursu-Leonte s-a întemeiat pe 23 septembrie 2001, în Spania.
Dumnezeu a fost cu ei în Spania, dar și în România, unde au revenit
acum 5 ani. Privind în urmă, ei au văzut purtarea de grijă și mâna bună
a Domnului care i-a însoțit și le-a împrospătat viața cu binecuvântări
felurite. Din 4 în 4 ani, aproximativ, Dumnezeu le-„a condimentat”
viața cu câte un copil: mai întâi Josua - 16 ani, mai apoi Eduard – 12
ani, Evelyn – 9 ani și Oliver – 5 ani. De asemenea, cu toții sunt mulțumitori și recunoscători pentru lucrarea lui Dumnezeu din familia lor,
când a vindecat-o pe Dana de cancer de piele, fără niciun tratament!
Dumnezeu să fie slăvit!
Slujire în biserică: “Darurile de slujire la care Dumnezeu ne-a chemat
ca și familie sunt: primirea de oaspeți, ajutorarea celor nevoiași și
evanghelizarea.”

S

ă trăiești și totuși să pierzi
nenumăratele minunății ale
vieții... să crezi că trăiești
profund, însă să ai, de fapt, doar niște
haine ponosite ale superficialității.
Profundul și esența nu le vei găsi la
suprafață sau în rutină, în obiceiuri
nesănătoase care îți intoxică viața, în
goana după succes sau în ignorarea
găleții goale ale vieții tale.
Superficialul te lasă mereu cu
bateriile descărcate, te face să-ți dorești
să treacă mai repede zilele, să nu vezi
oamenii de lângă tine, să pierzi momente cu care nu te vei mai întâlni niciodată și te face insensibil/ă la vocea
Lui, care te strigă în răcoarea dimineții... Având vreuna dintre aceste exemplificări ca stil de viață, vei fi doar pe
tratament de supraviețuire - orb și surd
față de viața din jurul tău; vei fi mereu
grăbit, întotdeauna prins cu responsabilități, cu diverse planuri, ignorând bucuria mărunțișurilor vieții și purtând
niște haine îmbâcsite în fumul aspectelor neimportante. Dar cum să scapi de
mirosul de fum al superficialității?

În viaţa de zi cu zi, Vali se
ocupă de construcţii de case,
iar Dana este asistent medical.
Vali și Dana, împreună cu
copiii, cheamă biserica să îi
susțină în rugăciune ca să rămână sănătoși, atât fizic, cât
și spiritual: „Dorința noastră
în rugăciune este să fim binecuvântați cu sănătate și înțelepciune, ca să ne putem crește copilașii pe care Dumnezeu
ni i-a încredințat.”
Astăzi și întreagă săptămână
viitoare dorim să ne rugăm
pentru familia Ursu-Leonte,
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.

,,Pune-ți hainele murdare la spălat!” Setează-ți o nouă perspectivă asupra vieții –
una în care să cauți cu adevărat esența, în
care să adulmeci cu inima fiecare stare, fiecare moment, fiecare adevăr. Oprește-te din
goană, nu mai fugi după lucruri de nimic;
adăpostește-te la umbra aripilor Sale și răcorește-ți sufletul în oaza Cuvântului Vieții.
Doar atunci oasele tale vor prinde viață, iar
cenușa ta va fi preschimbată în focul ardorii
de a trăi cu semnificație.
,,Schimbă-ți tratamentul vieții!” Adună
vitamine și minerale care-ți vor revitaliza
sufletul! Caută să te saturi cu Pâinea care
poate sătura orice lipsă a ta. Adu-ți inima
înaintea Păstorului, ca să poți primi adevărata
odihnă care te eliberează. Fă transfuzie cu
dragostea care curge din El, și astfel viața ta
va înflori ca cireșul primăvara!
 Miriam Guia

COLȚIȘORUL FAMILIEI

Raiul care poate să înceapă pe pământ!
"Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu
seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng
nimic în grânare, şi totuşi Tatăl vostru cel
ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu
mult mai de preţ decât ele?" – (Matei 6:26)

D

omnul mi-a vorbit mult prin acest verset săptămâna aceasta, și de aceea cred
că e potrivit, ca la rândul meu, să vă încurajez prin intermediul lui: atât de
mult ne iubește Tatăl pe noi copiii Lui, încât uneori, ''ne frânge'', și o
face prin intermediul copiilor noștri, astfel încât, noi ca părinți, să ne căutăm refugiul
în brațele Lui de Tată, și astfel să redevenim copii, copiii Regelui. În astfel de
momente, când ne dor anumite situații prin care trec co-piii noștri, El ne reamintește
că nu e deloc nevoie să ne îngrijorăm sau să ne pierdem nădejdea, pentru că suntem
prețioși în ochii Lui, atât noi, cât și ei, și singurul lucru pe care trebuie să-l facem e
să ne încredem în continuare în El și să-L iubim și prețuim pe Cel care ne
trezește în fiecare dimineață! Îți mulțumim, Tatăl nostru!  I.T.

