Să ne rugăm

Citește Biblia într-un an!
Duminică, 31 iulie
Luni, 1 august
Marți, 2 august
Miercuri, 3 august
Joi, 4 august
Vineri, 5 august
Sâmbătă, 6 august

Psalmii 54-56
1 Corinteni 1-3
1 Corinteni 4-7
1 Corinteni 8-10
1 Corinteni 11-13
1 Corinteni 14-16
2 Corinteni 1-3

„Vă mărturisesc că majestatea
Scripturilor mă umple cu admirație,
după cum puritatea Evangheliei își are
influența ei asupra inimii mele.”
– Jean Jacques Rousseau

PASTOR

... misionari și lucrarea de misiune.
Haideți să nu uităm să purtăm în rugăciune aceste suflete deosebite, care,
într-o lume în care oamenii vor să audă
tot mai puțin de Hristos, au răspuns
chemării Lui, și Îl slujesc în acest fel.
... o inimă plină de bucurie. Tată,
ajută-ne, Te rugăm, „să ne aruncăm
toate îngrijorările asupra Ta”, și
astfel să putem să ne eliberăm inima
de toate poverile, și să ne-o umplem cu
bucuria care vine din prezența Ta.
"Domnul este Păstorul meu: nu voi duce
lipsă de nimic. " – (Psalmii 23:1)
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are nevoie de încurajare.
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ă ne imaginăm un pescar stând
pe malul apei, având o undiță în
mână. El știe că nu va reuși să
pescuiască, dacă nu va acționa. Aruncarea
cere un anumit efort, și cu cât aruncă mai
departe, cu atât șansele de a prinde ceva
devin mai mari.

Credința nu înseamnă că înțelegem
totul pe deplin, dar ascultăm și ne încredem în grija și îndrumarea desăvârșită a lui
Dumnezeu! Credința ne spune să avem
convingerea că Domnul ne poartă de
grijă. Atunci când mergem înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu și le
lăsăm pe toate în mâna Lui, ele se vor topi
Zilnic, adunăm în „bagajul” nostru ca bruma când răsare soarele dimineața, și
temeri, îndoieli, griji, pe care le tot cărăm astfel, vor lăsa o binecuvântare în urma
după noi. Dar Dumnezeu ne poruncește în lor.
Cuvântul Său, să aruncăm aceste îngrijoLa fel ca pescarul, decizia de a arunca
rări. Cum putem arunca asupra lui
Dumnezeu îngrijorările noastre? Din punct ne aparține nouă. Puterea cu care aruncăm
de vedere fizic, știm că pentru a putea stă, de asemenea, în mâinile noastre. De
ridica o povară grea, avem nevoie de aceea, să fim mereu gata să ne aruncăm
ambele mâini. La fel și spiritual, atunci îngrijorările în mâna Tatălui nostru, pentru
când ne confruntăm cu povara îngrijorări- că promisiunea pe care o avem este minulor, avem nevoie de mâna rugăciunii și nată: El Însuși îngrijește de noi!
mâna credinței. Prin rugăciune, Îi spu R.G.
nem Domnului îngrijorarea noastră, și
Îi cerem ajutor. Prin credință, ne exprimăm convingerea că El poate să ne ajute.

Le urăm
„La mulți ani!”
în umblarea cu Domnul
celor care își serbează
ziua de naștere
săptămâna viitoare:
| DUMINICĂ 31 IULIE |

David Martin
Fabian Timofte
Mihaela Marcu
Veronica Coșa
| LUNI 1 AUGUST |

Denis Bot
David Miletici
Maria Benak
| MARȚI 2 AUGUST |

Mădălina Dragoș
| MIERCURI 3 AUGUST |

Amalia Ardelian
Nuţi Neiconi
Simona Streianu
| JOI 4 AUGUST |

Damaris Frenți
Daniela Pantea
Oana Miletici
| VINERI 5 AUGUST|

Culiţa Palade
Eduard Ceaca
Emanuel Hasna
| SÂMBĂTĂ 6 AUGUST |

Emanuel Fertu
Paraschiva Bardac
"Domnul mi Se arată de
departe: ʽTe iubesc cu o
iubire veşnică, de
aceea îţi păstrez
bunătatea Mea!ʼ"
– (Ieremia 31:3)

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII

COLȚIȘORUL FAMILIEI

Raiul care poate
să înceapă pe pământ!
„Domnul este tăria mea şi scutul meu; în El mi se încrede
inima şi sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima
şi-L laud prin cântările mele.” (Psalmul 28:7)

"Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o
preoţie împărătească, un neam sfânt,
un popor pe care Dumnezeu Şi l-a
câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi
puterile minunate ale Celui ce v-a
chemat din întuneric la lumina Sa
minunată…" – 1 Petru 2:9

„Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele; El m-a mântuit.” (Psalmul 118:14) Omul care face din Domnul tăria lui, va avea şi
motive de laudă, pentru că Domnul este Mântuitorul său! De aceea, în
biserica Poarta Cerului facem din Domnul tăria noastră, El,
Mântuitorul! Îl lăudăm pentru toate momentele când Și-a arătat puterea
şi măreția! Și împreună cu biserica, se unește şi familia Trif –
Paul și Dennisa, lăudând-L cu toții pe Acela care merită toată slava şi
închinarea! Îi mulțumim Domnului pentru această familie, și totodată
suntem bucuroși să facem parte din aceeași biserică!
„O zi care va rămâne mereu în inimile noastre, o zi specială, binecuvântată - 1 august 2021; aceasta a fost ziua în care Domnul ne-a arătat
dragostea Lui nemărginită, ziua în care am devenit o familie. Ne apropiem de împlinirea primului an de căsătorie, și putem spune că Domnul
este bun! Îi suntem mulțumitori Domnului pentru toate lucrurile, pentru
modul în care El lucrează și ne călăuzește pas cu pas în această nouă
etapă a vieții.”
Versetul familiei: „Domnul este tăria mea şi scutul meu; în El mi se
încrede inima şi sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima
şi-L laud prin cântările mele.” (Psalmul 28:7)

Dennisa slujește în corul de tineret al Biserici Poarta Cerului, iar Paul a
slujit în trecut în grupul de media al studenților. În viața de zi cu zi, Paul
lucrează ca designer grafic, iar Dennisa a absolvit luna aceasta Facultatea de Științe ale Comunicării, în cadrul Universității Politehnica
Timișoara.
Familia Trif cheamă biserica să se roage împreună cu ei pentru dorințele lor.
„Dorim să ne rugăm pentru călăuzire
din partea Domnului la orice pas pe care
îl facem, El să ne fie modelul după care
noi să ne trăim viața. Ne rugăm pentru
sănătate și ocrotire din partea Lui, pentru că știm că El este suveran peste viețile noastre, și tot ceea ce se întâmplă este
doar cu voia Lui. De asemenea, Îi cerem
înțelepciune în luarea deciziilor, punându-l pe El în mijlocul nostru, pentru ca
tot ceea ce facem să aducă glorie numelui Său.”
Astăzi și întreagă săptămână viitoare
dorim să ne rugăm pentru familia Trif,
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.

Doar un cuvânt
Doar un cuvânt, Isuse,
doar un cuvânt din Tin’
Să mă ridice iar din colb
înspre divin,
Să-mi dea curajul
ce m-a părăsit deplin
Când valuri reci și-nalte
spre mine parcă vin.
Doar un cuvânt, Isuse,
doar un cuvânt de-alin
Să-mi dea din nou puteri
să înăbuș un suspin,
Și să m-ascunzi în Tine
de-al răului venin
Curat și plin de Duhul
în suflet să fiu plin.
Doar un cuvânt, Isuse,
doar un cuvânt senin
Din gura Ta de aur
ce-mi umple a-l meu destin,
Cuvinte ca argintul
pe falduri de satin
Să împodobească gândul
și sufletul. Amin!
 Marinela Ștefănescu

D

ragi copii,
Astăzi, rubrica noastră vi se adresează în mod special, cu accent pe
cuvântul special. Voi sunteți cu adevărat
speciali, și știți de ce? Pentru că sunteți
iubiți și prețuiți de Însuși Creatorul
Universului, Cel care v-a creat și pe voi.
Oare nu e acesta un privilegiu deosebit?
Cum vă simțiți știind acest lucru? Eu cred
ca vă simțiți într-adevăr speciali, dar vă
mai spun ceva: sunt atâția copilași în
această lume, care din diverse motive nu
se simt așa, și sunt convinsă că dacă și voi
cunoașteți măcar un copilaș din această
categorie, puteți să faceți ceva minunat
pentru ei... Nu e nevoie de lucruri mari,
e nevoie în primul rând să vă pese de ei,
să îi observați și să vă apropiați de ei; dacă faceți asta, veți împlini porunca dragostei dată de Domnul Isus, și mai mult, prin
comportamentul vostru, Îl veți arăta acelor copilași pe Însuși Domnul nostru!
Fie ca Isus să vă ajute la aceasta!  I.T.

