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Să ne rugăm pentru…
... perspectiva Cerească. Tată, avem mare nevoie să ne ajuți să ne ridicăm privirile
înspre Tine, să ne aducem aminte de promisiunile Tale, de credincioșia Ta și de infinita
răbdare și dragoste cu care ne inunzi ființele zi de zi. Nu ne lasă să ne pierdem credința
în Tine, trimite-ți Duhul Tău cel Sfânt, ca să ne schimbe perspectiva vizibilă,
vremelnică, pământească cu cea eternă, de Sus!
... televiziunea Alfa Omega. Fie harul, călăuzirea și protecția Domnului peste această
lucrare de evanghelizare a lui Dumnezeu și peste toți cei care sunt implicați în ea; El să
continue să schimbe inimi și să hrănească spritual pe cei care se bucură de tot ceea ce
această lucrare le oferă și totul să fie spre slava Celui Preaînalt!
"Da, Tu îmi aprinzi lumina mea. Domnul Dumnezeul meu îmi luminează
întunericul meu." (Psalmii 18:28)
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Aici și acum, uneori prea săraci să ne mai
uimim de viață și de Dumnezeu.
Ce vrem oare?! Să ne uimească Dumnezeu
cum nu ne place?
Umplu cu cerneală stiloul care așteaptă de
mult, dar mai mult decât atât, să umple
Dumnezeu de viață inima obosită și tristă.
Mă înfior la gândul că Numele lui
Dumnezeu nu a fost o pricină de laudă în
fiecare zi. De câte ori ne purtăm zilele cu
întristare?! Tipul acela de întristare care
dăunează, și în care inima nu se face mai
bună nicidecum.

„Ferice de poporul care pricepe sunetul
trâmbiței și care umblă în lumina feței
Tale, care se bucură din pricina Numelui
Tău în fiecare zi!” (Psalmul 89:15,16)
Uităm să mai fim uimiți, uităm să ne mai
bucurăm, ne obișnuim cu un soi de
plictiseală. Renunțăm la automotivare.
Câte zile, stări, lucruri le-am ratat și nu
ne-am mai minunat de ele?
Trec, trec, trec pe lângă noi, iar noi de
multe ori nu avem ochi să le observăm...
În minte, în inimă... și în ochi stă totul...
Aici e bătălia.
Aleg să privesc dincolo de ceea ce mi se
pare nedrept și urât pe lumea asta, și să-mi
las ochii să caute frumosul și binele, să cred
că Dumnezeu e în control și totodată
împlinitor al promisiunilor Sale.
(continuare în pag. 3)
„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

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII

Urăm

„La mulți ani!”

FAMILIA TROTEA
„Ferice de cei ce locuiesc în Casa Ta, căci ei tot mai pot să
Te laude.” (Psalmii 84:4) În bunătatea Sa, Dumnezeu ne-a lăsat
Casa Lui ca un loc al binecuvântării! Aici, noi înălţăm împreună
laude către Dumnezeu, iar El Își revarsă binecuvântarea peste
fiecare dintre noi! Bun este Domnul! De aceea, în biserica Poarta
Cerului ne bucurăm de fiecare dată când venim, pentru că aceasta
este Casa Domnului și aici Îl lăudăm pe El! Împreună cu biserica se
bucură în acest loc și familia Trotea – David și Sara. După cum
scrie în versetul familiei lor, ei își leagă fericirea de Casa
Domnului: „Da, fericirea și îndurarea mă vor însoţi în toate zilele
vieţii mele și voi locui în Casa Domnului până la sfârșitul zilelor
mele.” (Psalmii 23:6) Suntem mulţumitori Domnului pentru
această familie și totodată suntem bucuroși să facem parte din
aceeași biserică!
David și Sara formează o familie din 16 iulie 2021. Ca
familie tanără, ei își pun toată încrederea în Domnul, știind că El
este Sursa binecuvântării din viața lor. Cei doi se bucură de
fiecare zi, recunoscând bunătatea Domnului și fiind mulţumitori
pentru purtarea Sa de grijă. Ei stau încrezători în promisiunile
cerești și caută să fie în toate lucrurile în voia lui Dumnezeu.
David este implicat în lucrarea muzicală, iar Sara în
organizare, în departamentul de tineret.
Familia Trotea cheamă biserica să o susţină în rugăciune.
După cum spun chiar ei, dorinţa lor este ca Dumnezeu să le dea
înţelepciune și călăuzire, pentru a lua cele mai bune decizii:
„Fiind la început avem nevoie de înțelepciune și călăuzire în
fiecare aspect al vieții”.
Dumnezeu să îi călăuzească
și să le dea tot ceea ce este
mai bun pentru ei!

în umblarea cu Domnul
celor care își serbează
ziua de naștere
săptămâna viitoare:
| DUMINICĂ 31 OCT. |

David Găman
David Guler
Manuela Petrovici
Petru Pap
Ruth Pantea
| LUNI 01 NOV. |

Adrian Stoica
Laura Marchiş
Lucas Nicorici
Ovidiu Iudean
| MARȚI 02 NOV. |

Aylin Hudema

| MIERCURI 03 NOV. |

Paul Coldea

| JOI 04 NOV. |

Cristian Hegyi
David Coldea
Naomi Brehuescu
Sergiu Melen
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Bianca Scoruș
Lidia Bodnariu
Mihaela Ţărmure
Ruben Miletici

Astăzi și întreaga
săptămână viitoare dorim să
ne rugăm pentru familia
| SÂMBĂTĂ 06 NOV. |
Trotea, aducând înaintea
Bianca Pielmuși
Domnului această familie
Denisa Dume
binecuvântată. Domnul să
Samuel Brehuescu
Se îngrijească de toate
Ioan Prială
nevoile lor aici pe pământ
şi să le fie alături la fiecare
peste noi bunăvoinţa
pas! El să-i ajute să rămână "Fie
Domnului Dumnezeului
o binecuvântare pentru cei
nostru! Şi întăreşte
din jur și pentru Biserică!
lucrarea mâinilor noastre,
Articol scris de Alina Avram

da, întăreşte lucrarea
mâinilor noastre!"
(Psalmii 90:17)

(continuare din pag. 1)

Unde mă aflu acum?
Unde te afli și tu?
La răscruce de drum? În locul în care îi slujești pe
alții? În loc pustiu, în loc plictisitor sau poate în
locul ascuns și prea aglomerat al inimii?
Și totuși, care e locul în care stai acum?
E timpul aici și acum să te ridici, să îți scuturi
palmele de praf și să te apuci de treabă. Schimbă.
Reorganizează. Repară. Râzi, totuși, să te auzi tu pe
tine, ca semn că ești prezent aici, în schimbare.
Schimbările ne sunt necesare nouă, oamenilor...
E timpul să ne mai și lăsăm uimiți. A trimis
Dumnezeu peste noi foarte multe binecuvântări,
mult frumos și mult har. Ce a blocat acest izvor al
bucuriei? Frica? Stresul? Mânia? Neîmplinirea?
Absența vorbelor cu El?
Cum de nu mai cântă inima?
Cum de nu mai sclipesc ochii?
Mă rușinez când știu că Dumnezeu e cu noi în
fiecare secundă, dar când asta nu ne mai uimește
devenim anxioși, nefericiți, urâți...
Și partea mai rea e că nefericirile și
supărările interioare năpădesc în exterior. Așa
stricăm relații, ridicăm tonuri, aruncăm cuvinte,
întristăm inimi.
De meditat...
Cine ne răpește bucuria?
Ce putem schimba în legătură cu asta?
Omul trebuie să știe ce-i tristețea, ce-i lipsa, ce-i
lacrima, dar și ce-i uimirea, pacea, râs și zâmbet.
Adesea, nepăsători fiind, pierdem echilibrul dintre
acestea...
Caut să îmi amintesc să mă bucur de Dumnezeu, de
mine, de tine, de zile și de noi, de drumuri, de
provocări.
Caut să mă bucur până și de îngrijorările ce
năpădesc mintea, să mă bucur că Dumnezeu îmi
spune să I le arunc, căci El va purta de grijă.
Să fii bucuros, drag suflet! Faci parte dintre
luptători. Caută bucurii, caută să te lași uimit...
și mergi mai departe.
Articol scris de Daria Alexandru

Gânduri...
„Poate că singurul mod de
a trăi mai departe o viață
din belșug este să dăruiești
mai departe.”
„Îndurările lui Dumnezeu se
înnoiesc în fiecare
dimineață, nu ca o obligație
pentru tine, ci ca o
împuternicire a ta.”
„Acela a cărui suflare naște
galaxiile înfiripă și
vindecarea în inima celui
frânt.”
„Să trăiești mulțumirea
înseamnă să trăiești în
prezența lui Dumnezeu, să
fii prezent înaintea feței Lui,
și aceasta este întotdeauna
un exercițiu al ochilor. Nu
trebui să schimbăm ce
vedem. Numai cum vedem.”
„Viața nu se rezumă la a-ți
alege un stil de trai, ci o
modalitate de a sluji.”
„Dragostea nu are legătură
cu a fi de acord cu cineva,
ea are legătură cu a te
sacrifica pentru cineva.”
„Atunci când ți se pare că
nu ai nimic de oferit în mod
natural, privește la
Dumnezeu ca să-ți dea
supranaturalul.”
(autor: Ann Voskamp)

