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Să ne rugăm
pentru...

Eu sunt Uşa

... cei care vor pleca, săptămâna
viitoare, în tabăra organizată de
Departamentul de Tineret al bisericii
noastre. Fie ca Domnul să Îşi facă simţită
prezenţa acolo, participanţii să fie păziţi
de orice rău şi El să vorbească fiecărei
inimi.

Dacă intră cineva prin Mine,
va fi mântuit; va intra şi va ieşi,
şi va găsi păşune.

... o atitudine schi mbată .
Dumnezeu să pună în noi dorinţa de a
face tot ceea ce ne stă în putinţă, pentru a
trăi zilnic plini de bucurie, pace, dragoste
şi recunoştinţă, gata oricând să-L slujim
prin orice mijloc putem, renunţând să mai
fim nemulţumiţi de circumstanţe, oameni
sau resurse, fiindcă El este cu noi şi vrea
să ne modeleze permanent, pentru că ne
iubeşte.

Ioan 10:9

"Şi credinţa este o încredere neclintită în
lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare
despre lucrurile care nu se văd." (Evrei 11:1)
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ATENŢIE



ÎNTÂLNIRILE BISERICII

DUMINICĂ: 9-12 Serviciu divin
18-20 Serviciu divin
MARŢI:

18-20 Rugăciune

JOI:

18-20 Serviciu divin



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

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

“Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să prefaceţi,
prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui
Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” (Romani 12:2)

Atitudinea - cheia schimbării
se întâmplă să dai vina pe cei din jur pentru eşecurile tale? Să găseşti
Ţi mereu
un vinovat pentru ceea ce ţi se întâmplă, pentru ceea ce nu ai sau ai
pierdut? Şi poporul evreu făcea la fel, de aceea au trebuit să treacă 40 de ani ca ei să
ajungă pe pământul promis de Dumnezeu. Poporul credea că vrăjmaşii lui sunt de
vină, circumstanţele, Moise, întotdeauna altcineva era de vină pentru situaţia în care
se aflau. Şi noi acţionăm adesea asemenea poporului Israel: „dacă aş fi..., dacă
aş avea..., dacă n-ar fi...”.
Cunoaştem promisiunile Domnului, vorbim despre ele, ne încurajăm cu ele şi
totuşi, nu trăim prin ele. Uneori, lucrurile prin care trecem ne pregătesc pentru altele.
Îi cerem adeseori lui Dumnezeu să lucreze cu noi, să facă lucruri măreţe prin noi, dar
uităm că înainte ca El să ne folosească, ne pregăteşte, înainte ca El să facă ceva prin
noi, face ceva în noi!
De cele mai multe ori nu înţelegem situaţiile prin care trecem şi ne întrebăm de
ce Domnul permite unele lucruri în viaţa noastră, dar uităm că prin toate, El vrea să
facă din noi o lucrare măreaţă. Într-o zi ne vom uita în urmă şi vom înţelege de ce a
trebuit să trecem prin anumite lucruri şi-I vom mulţumi cu siguranţă pentru modul
cum a ales să lucreze în viaţa noastră, pentru că doar aşa, am devenit cu adevărat
oameni după inima lui Dumnezeu.
(continuare în pag. 3)

www.poartacerului.ro

Uniţi în rugăciune, uniţi în slujire
“El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu,
care locuieşte în Locaşul Lui cel Sfânt.” - Psalmii 68:5

Sora OFELIA DANCEA
Din marea familie a Domnului de la Poarta Cerului, face
parte şi sora Ofelia Dancea, pe care, astăzi, dorim să o susţinem
în rugăciune şi să o înconjurăm cu toată dragostea.
Sora Ofelia a trăit alături de soţul Ioan timp de 50 de ani,
din luna martie a anului 1967, până când Domnul l-a chemat
Acasă, în 18 martie 2017. Dumnezeu a binecuvântat-o cu bucuria
de a fi mama celor doi copii: Mariana (48 de ani) şi Daniel (29
de ani) şi bunica lui Adrian (18 ani).
Sora Dancea iubeşte rugăciunea, părtăşia din biserica
noastră şi întâlnirile surorilor, care au zidit-o foarte mult în cei 36
de ani de când şi-a început umblarea cu Domnul. Pasiunea ei
pentru Dumnezeu şi pentru slujire a transmis-o şi fiului Daniel,
un tânăr, care prin slujirea lui în cor şi prin credincioşia lui faţă de
Domnul, aduce multă bucurie bisericii noastre.
În viaţa de zi cu zi, sora Ofelia este pensionară, mamă şi
bunică, căutând să Îl onoreze pe Dumnezeu în mijlocul casei ei
prin toate activităţile casnice.
Cuvintele Scripturii, prin care sufletul sorei Dancea este zi
de zi înviorat, alese ca un motto, stau scrise în Psalmul 62,
versetele 1 şi 2: “Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul;
de la El îmi vine ajutorul. Da, El este stânca şi ajutorul meu,
turnul meu de scăpare; nicidecum nu mă voi clătina.”
O experienţă minunată cu Domnul pe care sora Ofelia
doreşte să o împărtăşească cu noi este
bucuria rugăciunii ascultate, făcută cu
credinţă timp de 35 de ani: “După 35
de ani de rugăciune Domnul a avut
milă şi de soţul meu şi l-a mântuit în 28
noiembrie 2016, când a încheiat şi
legământul cu El, prin botezul în apă.
În 18 martie 2017, soţul meu a plecat
la Domnul, iar noi trăim cu speranţa
revederii în suflet şi ne încurajăm în
nădejdea pe care o avem, că îl vom
revedea în Glorie.”
Ne vom ruga pentru sora Ofelia
şi familia ei întreaga săptămână viitoare, aducând înaintea
Domnului în mod special, dorinţele inimii ei: “Aş vrea, câte zile
mai am de trăit pe pământ, să-L slujesc pe Domnul cu
credincioşie şi mă rog ca El să îmi dea sănătate şi putere să-i
slujesc şi eu la rândul meu pe cât mai mulţi, fiind o
binecuvântare. Doresc să nu Îl supăr nici pe Domnul, nici pe cei
din jur.”
Domnul să lase ocrotirea Sa peste sora Ofelia şi peste
familia ei în orice vreme!  L. G.

Urăm
“La Mulţi Ani!”
în umblarea cu
Domnul celor care
îşi serbează
ziua de naştere
săptămâna viitoare:

www.poartacerului.ro

RUGĂCIUNE
Doamne, Îţi mulţumesc că Îţi simt prezenţa în acest moment.
Îţi mulţumesc că eşti într-adevăr aici. Doamne, continuă să-mi
vorbeşti şi ajută-mă să Te cunosc, să Te iubesc, să vorbesc cu
Tine şi să ascult vocea Ta. Te rog toate acestea de dragul
Numelui Tău. Amin.
(David Pawson - www.coramdeo.ro)
(continuare din prima pagină)

Marţi, 1 august
Denis Bot
Alina Ţiţaş
Fineas Han
Răzvan Neagu
Miercuri, 2 august
Daniel Vinter
Joi, 3 august
Amalia Ardelian
Nuţi Neiconi
Simona Streianu
Vineri, 4 august
Andreea Rancov
Damaris Frenţi
Daniela Pantea
Emanuel Bunea
Oana Miletici
Sâmbătă, 5 august
Culiţa Palade
Eduard Ceaca
Emanuel Hasna
"Ferice de omul care
nu se duce la sfatul
celor răi, nu se opreşte
pe calea celor păcătoşi
şi nu se aşează pe
scaunul celor
batjocoritori! Ci îşi
găseşte plăcerea în
Legea Domnului şi zi şi
noapte cugetă la Legea
Lui!" (Psalmii 1:1-2)

Dumnezeu are moduri diferite
de a ne creşte. Fiecare trece prin
şcoală, dar lecţiile sunt diferite. Ceea
ce contează este atitudinea pe care o
avem în toată perioada de formare!
Atitudinea noastră determină cât timp
vom sta acolo, în necazuri, în dureri,
în nedreptate, în boală. Cu cât
învăţăm mai repede lecţia, cu atât
Dumnezeu ne trece la un nou nivel.
Dumnezeu nu vrea ca noi să amânăm
ceea ce trebuie schimbat în viaţa
noastră, ci El vrea să acţionăm de îndată ce ne-am dat seama de greşeala noastră sau
de lecţia pe care trebuie s-o învăţăm. În Efeseni 5:17 suntem învăţaţi următorul lucru:
“Nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia lui Dumnezeu”.
Ridică-te din interior şi adoptă o atitudine bună, apoi ridică-te în exterior şi fă
ceea ce trebuie! În amânare şi în pasivitate nu există putere, de aceea trebuie să
acţionăm! Dumnezeu pune în viaţa noastră oportunităţi prin care noi să creştem, să-L
slujim, însă trecem pe lângă ele adesea, le privim şi până ne hotărâm să acţionăm, ele
trec, şi Dumnezeu trebuie să găsească pe altcineva prin care să lucreze, iar noi
rămânem cu regrete. Ne plângem de situaţiile prin care trecem şi dăm vina pe cei din
jur, în loc să privim dincolo de ele, la ceea ce Domnul vrea să ne înveţe.
E timpul să ieşim din zona noastră de confort, să coborâm din barcă şi să
încercăm să umblăm pe ape, pentru că mai bine încercăm şi eşuăm, decât să rămânem
mereu într-un singur loc. E timpul să nu mai privim la problemă, ci la scopul ei final!
Dacă vrei o schimbare în viaţa ta, în primul rând, schimbă-ţi atitudinea şi apoi vei
vedea desluşit ceea ce trebuie să faci, ca să ieşi biruitor!
Fii plin de pace şi crede că dincolo de tot ceea ce ţi se întâmplă este un
Dumnezeu care veghează asupra ta, te iubeşte şi vrea să facă din tine un vas ales!
 Luminiţa Marinescu

