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... o inimă mulțumitoare. Domnul să ne ajute să putem să-I fim mulțumitori în
orice vreme, chiar și atunci când parcă nu mai vedem niciun motiv în viața noastră;
simplul fapt că El ne-a trezit în această dimineață poate părea banal, dar, de fapt, e
un real motiv pentru a avea o inimă plină de recunoștință și mulțumire la adresa
Creatorului nostru!

ÎMPOTRIVA

... pace. Fie ca noi să conștientizăm adevărata semnificație a acestui cuvânt și
îndemn pe care îl rostim des, și în același timp, să-I cerem Domnului să inunde
sufletele noastre cu pace, în toate domeniile vieții noastre. Voia Lui să se facă în
viața noastră, chiar și atunci când ea nu coincide cu a noastră, astfel încât planul
Său să se împlinească.

MORMĂIELII

"Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la
tine şi legământul Meu de pace nu se va clătina”, zice Domnul, care are milă de tine."
(Isaia 54:10)
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ANTIDOT

În viața de zi cu zi, Estera lucrează ca
economist în cadrul Universității de Științe
Agricole, iar Mădălin este consultat în
domeniul imobiliar, prin firma pe care o
deține.
Familia Surugiu este implicată de mai
mulți ani în departamentul de familii al
bisericii, participând la organizarea întâlnirilor
lunare, a conferințelor anuale sau a diverselor
evenimente și proiecte cu caracter social.
“Pentru vremea ce ne stă înainte, ne
rugăm Domnului să ne întărească în
credință și să ne trăim viața având în minte
rugăciunea lui Isus: "Și viaţa veşnică este
aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul
Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe
care L-ai trimis Tu." – Ioan 17:3”
Astăzi și întreaga săptămână viitoare
dorim să ne rugăm pentru familia Surugiu,
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!

„La mulți ani!”

ÎMPOTRIVA

MORMĂIELII

Domnul este bun și vedem acest lucru la fiecare pas. Recunoaștem aceasta atât ca familie lărgită
a bisericii Poarta Cerului, cât și fiecare familie în parte. Aceasta o spune și familia
Surugiu Mădălin și Estera, împreună cu cei doi copii cu care Domnul i-a binecuvântat,
Alessia (15 ani) și David (9 ani).

“Au trecut 17 ani de când Dumnezeu
Și-a întins Mâna Sa peste căsătoria
noastră. Privind în urmă, vedem cu bucurie
purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Bun a
fost cu noi, chiar dacă, în unele momente,
nu am înțeles de ce lucrurile merg într-o
altă direcție decât cea pe care ne-o doream.
Ca oameni, e firesc să avem ambiții, să
dorim să realizăm cât mai mult. Ne
străduim, muncim, mânați de scopuri
considerate bune și nu înțelegem de ce
Domnul, în loc să aprecieze toată truda
noastră, ne spune dintr-o dată:"Opriţi-vă şi

Urăm

să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu
stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe
pământ." – Psalmii 46:10.
A fost lecția învățată cel mai greu.
De anul trecut, încă o încercare a venit nu
numai peste noi, ci peste tot pământul.
Cred că suntem în mijlocul unui examen,
pe care îmi doresc să-l trecem cu bine, noi,
toți copiii Lui! M-am gândit în tot acest
timp la una din multele Lui promisiuni:
"De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar
zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în
inima mărilor." – Psalmii 46:2”

A. A.

„Mormăim cu toţii ca nişte urşi, ne văităm ca nişte
porumbei, aşteptăm izbăvirea, şi nu este, aşteptăm
mântuirea, şi ea este departe de noi.” – Isaia 59:11
De multe ori ne
îmbrăcăm de dimineață cu
această stare - mormăim și
jelim... de parcă am fi
ultimii oameni, bătuți de
soartă și puși la colț de
divinitate. Însă să fie oare
corect ceea ce facem? Ne
victimizăm, suntem
nemulțumiți de tot ceea ce
ne înconjoară și ne
baricadăm după imaginea
unui chip posac...

- indignat și supărat din
cauza unor mici aspecte...

E timpul să privești
altfel lucrurile! Fii
mulțumitor pentru ceea ce
ai – sunt daruri divine!
Bucură-te de lucrurile
mărunte - nu știi când îți
pot fi luate! Nu merită să
trăiești mereu bombănind în
felul acesta și astfel, viața
să treacă pe lângă tine. Îți
dorești aceasta? Ani irosiți
și neîmpliniți? Regretele
Nu e drept să fim
astfel... oprește-te ți uită-te vor fi pe măsură, de aceea
în jur! Mulți copii nu știu
oprește-te!
ce e iubirea, din cauza
Dă la o parte obiceiul
abandonului; sunt oameni
cârtirii și trăiește
rămași fără locuințe din
bucurându-te de fiecare zi!
cauza calamităților; unii
Indiferent de prognoza
chiar acum mor pentru că
meteo, viața ta este în
nu au hrană; alții
experimentează despărțirea siguranță când Îl ai pe Isus!
Nu fi precum un urs care
de cei dragi; unii sunt
privați de libertate și supuși mormăie sau ca un
sclaviei; alții nu au parte de porumbel întristat, ci fii
condițiile pe care le ai tu, și precum un copil care știe să
se bucure de ceea ce
totuși sunt mai fericiți.
primește!
Iar tu nu vezi partea
Viața este un dar - fii
frumoasă a vieții tale, ci te
jelești trist ca un porumbel responsabil(ă)!
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"Te laud că sunt o făptură aşa
de minunată. Minunate sunt
lucrările Tale şi ce bine vede
sufletul meu lucrul acesta! " –
(Psalmii 139:14)

