Orice lucru
El îl face frumos
la vremea lui...
Eclesiastul 3:11a

Să ne rugăm
pentru...
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... puterea de a avea timp zilnic
de părtăşie cu Tatăl nostru. Domnul
să ne dea tăria necesară ca să ne plecăm
genunchii zilnic în faţa Lui, să-I
î n c r ed in ţ ă m t o a t e p o v e r i l e ş i
îngrijorările noastre, fiind pe deplin
convinşi că El ne iubește, ne ascultă, se
bucură foarte mult de părtăşia noastră
şi, la timpul hotărât de El, ne va
răspunde.

BISERICA POARTA CERULUI
“Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)

... toţi cei implicaţi în lucrarea cu
oamenii străzii. Dumnezeu să îi
binecuvânteze pe toţi cei care se ocupă
de aceşti oameni, să le dea multă
răbdare, dragoste şi înţelepciune, pentru
a le putea propovădui Cuvântul Lui!

“Căci eu ştiu gândurile, pe care le am cu privire la voi,
zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă
dau un viitor şi o nădejde” (Ieremia 29:11)

"Doamne, ascultă-mi rugăciunea,
pleacă-Ţi urechea la cererile mele!
Ascultă-mă în credincioşia şi dreptatea
Ta!" (Psalmii 143:1)
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ÎNTÂLNIRILE BISERICII

DUMINICĂ: 9-12 Serviciu divin
18-20 Serviciu divin
LUNI:
19-21 Seara tinerilor
MARŢI:
18-20 Rugăciune
MIERCURI: 19-21 Seara studenţilor
JOI:
18-20 Serviciu divin
VINERI:
18-20 Seara liceenilor



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

Vă stau la dispoziţie pentru nevoile
dumneavoastră spirituale:

www.poartacerului.ro

Dumnezeu nu dezamăgeşte

Ţi

s-a întâmplat vreodată să treci prin situaţii pe care nu le-ai înţeles, situaţii
grele, pentru care ai căutat răspunsuri şi n-au venit? Te-ai întrebat de ce
Dumnzezeu a îngăduit dezamăgirea în viaţa ta, de ce a îngăduit să-ţi
pierzi un părinte sau un copil, de ce nu ai loc de muncă, de ce, încă, eşti bolnav sau în
suferinţă? Poate că te-ai simţit singur şi fără nicio speranţă şi te-ai întrebat: ţie cine îţi
va şterge lacrima?
Nu eşti singur, dragul meu! Dumnezeu a fost, este şi va fi întotdeauna lângă tine,
acolo, chiar lângă patul în care adesea îţi pleci capul plin de frământări şi gânduri,
acolo, chiar lângă perna pe care ai vărsat multe lacrimi, acolo, atât de aproape de
inima ta istovită şi însetată după ajutor. Nu uita că: “Domnul este aproape de cei cu
inima zdrobită şi-i izbăveşte pe cei cu duhul zdrobit.” (Ps. 34:18)
Opreşte-te o clipă, ascultă-I şoapta şi vei găsi pacea şi liniştea după care tânjeşti.
Aminteşte-ţi că: ”Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe
Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” (Rom. 8:28)
Poate că acum nu vezi niciun răspuns, nicio speranţă, dar te asigur că în timp,
răspunsul tău va veni, situaţia ta se va rezolva şi vei vedea că Dumnezeu, în
ingeniozitatea Lui, a făurit un plan minunat pentru tine şi a aranjat lucrurile în aşa fel,
încât tu să rămâi uimit de planul Lui. El nu lasă niciodată lucrurile la voia întâmplării,
ci se ocupă până şi de cel mai mic detaliu din viaţa noastră.
(continuare în pag. 3)
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Familii unite în rugăciune

Familia NEŞIU
Membrii familiei: Fratele Adrian și sora Aurica Neșiu au intrat ȋn legӑmȃntul cӑsӑtoriei și
formeazӑ o familie binecuvȃntatӑ de Domnul din 12 iunie 1993. Ȋn acești 24 de ani de cӑsnicie,
Dumnezeu le-a umplut cӑminul de dragoste și bucurie prin cei trei copii, primiți ca binecuvȃntӑri
din mâna Celui pe care Îl slujesc: Cristian David (21 de ani), Diana (18 ani) și Adina (16 ani).
Slujire în biserică: Familia Neșiu este nou-venitӑ ȋn biserica noastrӑ, ei fiind membri de
aproximativ 3 luni. Chiar dacӑ ȋncӑ nu cunosc voia lui Dumnezeu cu privire la implicarea familiei
lor ȋn activitatea bisericii, ȋntreaga familie Neșiu se bucurӑ de prezența Domnului și de pӑrtӑșiile de
aici. Totodatӑ, ei doresc sӑ se punӑ la dispoziția Domnului ca acolo unde ar putea fi de folos, sӑ fie
folositori ȋn lucrarea Lui și o binecuvȃntare pentru biserica noastră!
Versetul familiei: Apocalipsa 3:11 – “Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia
cununa.”
Experienţe cu Domnul: Fratele Adrian și sora Aurica ne-au ȋmpӑrtӑșit cȃteva dintre
experiențele trăite ȋn cei 24 ani de cӑsnicie și modul ȋn care au vӑzut intervenția lui Dumnezeu ȋn
viața de familie: “Suntem cu inima plinӑ de recunoștință pentru că ȋn cei 24 de ani, Domnul a
lucrat ȋn familia noastră ȋn chip minunat. Am văzut Mâna Domnului la lucru în situații deosebite și
am fost zidiți și ȋncurajați de modul deosebit ȋn care El a lucrat atât în dreptul copiilor noștri când
erau bolnavi și El a lӑsat vindecare acolo unde ajutorul omului a fost zadarnic, cȃt și în dreptul
nostru ca părinți. Domnul ne-a întărit în încercări și ne-a binecuvântat, arătându-ne dragoste,
călăuzire, sprijin și ajutor, învățȃndu-ne să stăm ȋncredinţaţi cu pace în Brațul Său, avȃnd
ȋncredere ȋn timpul Sӑu și ȋn metodele Lui de lucru. Ȋnțelegȃnd cӑ Dumnezeu lucreazӑ ȋntotdeauna
mai mult și mai bine decȃt știm noi sӑ cerem sau sӑ gȃndim, am ȋnvӑțat sӑ nu mai punem ȋntrebӑri,
ci doar sӑ fim mulțumitori. Astfel, Dumnezeu Şi-a onorat promisiunile fațӑ de noi, proslӑvindu-Şi
Numele de fiecare datӑ.”
Motive de rugăciune: Ca bisericӑ, vom purta în rugăciune familia Neșiu azi și întreaga
săptămânӑ viitoare și Ȋl vom ruga pe Dumnezeu să le asculte aceastӑ dorințӑ frumoasӑ: “Dorim ca
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne ocrotească și să ne dea putere și călăuzire că sa mergem pe
Calea pocăinței și a Vieții după voia lui
Dumnezeu, ȋn Adevăr, sӑ se vadă că
suntem copiii Domnului, iar la capătul
alergării, sӑ primim cununa vieții.”
Binecuvȃntarea Domnului sӑ fie din
belșug peste aceastӑ familie, El sӑ le fie
alături la fiecare pas, sӑ-i binecuvȃnteze
cu multӑ sӑnӑtate și să-i ajute să rămână
mereu mulţumitori şi plini de bucurie în
trăirea împreună cu El!  L.G.

Urăm “La Mulţi Ani!” în umblarea cu Domnul celor care îşi serbează
ziua de naştere săptămâna viitoare:
Duminică, 14 mai - Filip Horobăţ
Luni, 15 mai - Alina Nebunu-Rîndaşu, Cristian Filip, Daniel Petrovici, Mihai Hasna
Marţi, 16 mai - Cristina Spătar, Florica Codrea, Lavinia Pavel, Oana Sabou
Miercuri, 17 mai - Adelina Dejeu, Alin Chiţac, Ana Scopeţ,

Bianca Balaj, David Bîrîiac, Denis Aramă, Elena Smeureanu,
Elysa Gagiu, Lucas Martinconi, Mirela Vermeşan
Joi, 18 mai - Naomi Anton, Ramin Aghajani
Sâmbătă, 20 mai - Beniamin Rusu, Mădălina Manofu, Naomi Draia, Viorel Ciurcanu
"Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din veşnicie în veşnicie! Şi tot poporul să zică: ‘Amin! Lăudaţi
pe Domnul!’" (Psalmii 106:48)

Un moment de lectură
„Dezamăgit de Dumnezeu” –
Philip Yancey
Yancey este un autor
P hilip
creştin american, al cărui stil de

scriere cunoaşte întotdeauna o
direcţie precisă. Autorul însuşi ne
spune despre scopul care stă în
spatele fiecărei cărţi, şi anume,
învăţătura personală. De fapt, şi
această carte - „Dezamăgit de
Dumnezeu” - a fost concepută
precum un ghid pentru cititor, în
vederea obţinerii unei învăţături
sănătoase. Pentru acest fapt,
cartea a fost premiată cu Medalia
de aur a Asociaţiei Scriitorilor
Creştini Evanghelici din USA.
Răsfoind cartea aceasta, te
vei regăsi în multe din situaţiile prezentate
de autor. El ne îndeamnă să fim sinceri cu
noi înşine şi să recunoaştem existenţa
îndoielilor pe care le avem cu privire la
Dumnezeu, la natura Sa şi la modul prin care
El lucrează. Philip Yancey răspunde
întrebărilor pe care de multe ori noi nu
îndrăznim să le spunem cu voce tare: “Este
Dumnezeu nedrept?”, “Tace El?” sau “Se
ascunde El?”. Deşi aceste întrebări nu par a

fi deloc uşoare, totuşi limbajul cărţii este
unul simplu şi accesibil tuturor.
Pasiunea cu care autorul scrie fiecare
rând al acestei cărţi ne ajută să identificăm
prezenţa stărilor de îndoială cu care deseori
ne confruntăm. Însă frumuseţea cărţii se
ascunde, de fapt, în spatele
îndemnurilor lansate de către
autor. Acesta nu se opreşte doar
la o prezentare a trăirilor
posibile în situaţii de îndoială,
ci el propune câteva soluţii
valabile pentru orice criză.
Intenţia autorului este de a ne
încuraja şi de a ne îndemna să
ne încredem în promisiunile Lui
şi să căutăm întotdeauna Faţa
Sa.
Consider că această carte
nu trebuie uitată într-o librărie
pe vreun raft sau într-o bibliotecă veche, ci
trebuie citită de fiecare om, tânăr sau bătrân.
Pe mine, m-a ajutat într-un moment greu în
care nu ştiam cum să acţionez şi ce să mai
cred. Personal, nu am lăsat-o din mână şi am
reuşit să o citesc într-un timp scurt,
ridicându-mi ochii şi spunând: “Mulţumesc,
Doamne, că eşti cu mine!”
 Flavius Avramescu,
www.partascuhristos.com

(continuare din prima pagină)

Am asemănat de multe ori viaţa mea cu un puzzle şi ori de câte ori se întâmpla ceva care nu
se potrivea cu aşteptările mele, mă gândeam că Dumnezeu a pus o piesă în marele puzzle al vieţii
mele în locul greşit, însă am realizat mai târziu că tocmai acea piesă m-a adus mai aproape de cer,
mai aproape de El. Mi-am dat seama că eu privesc de jos, am o privire limitată şi nu văd decât
piesele de lângă mine, în timp ce Dumnezeu vede tabloul de ansamblu al vieţii mele. El pune piesa
exact acolo unde trebuie, pentru că ştie că va urma o alta piesă care va face legătura şi la final, va
ieşi o capodoperă măreaţă, pe care numai El ştie s-o făurească.
Şi chiar dacă eu nu înţeleg acum toate situaţiile prin care trec, chiar dacă nu am răspuns la
toate întrebările şi explicaţii pentru tot ceea ce se întâmplă în viaţa mea, ştiu că am un Dumnezeu
măreţ, un Dumnezeu ingenios, care se ocupă de toate detaliile din viaţa mea, dându-mi astfel
siguranţa că tot ce se întâmplă este în planul Lui, atât timp cât eu
rămân în ascultare de El.
Asemenea mie, sunt sigură că se întâmplă multora şi poate
chiar acum treci printr-o situaţie pe care n-o înţelegi. E greu să nu ai
răspunsuri, dar mai greu este să ţii problema şi frământarea pe umerii
tăi. Lasă povara la picioarele Lui, apoi rămâi încrezător că toate
lucrurile vor lucra spre binele tău, atâta timp cât rămâi credincios
Dumnzeului Suveran. Dumnezeu nu dezamăgeşte niciodată!! El a
pregătit pentru noi un viitor şi o nădejde!  Luminiţa Marinescu

