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SĂ NE RUGĂM PENTRU…

DEZIDERAT 2021
„Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit
și voi veți fi astfel ucenicii Mei.” (Ioan 15:8)

... constanță în părtăşia cu Tata. Haideți să facem din acest timp de
importanţă maximă pentru sufletele noastre, prioritatea nr. 1, şi astfel să nu
lăsăm să treacă nicio zi fără să vorbim cu Creatorul nostru.

De vorbă cu Tata...

... cei bolnavi. Domnul să se atingă cu vindecare de toți cei care trec prin
diferite boli, să-i întărească şi să nu-i lase în deznădejde.
"Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost” şi faci din Cel
Preaînalt turnul tău de scăpare, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge,
nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. "Căci El va porunci îngerilor
Săi să te păzească în toate căile tale."
– Psalmii 91:9-11
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Te simt, ești aproape, așa ai fost mereu,
dar eu multă vreme nu Te-am chemat, nu
Te-am dorit și totuși fără să știu, lăuntrul
meu a suspinat mereu după Tine! Nu Te simt
întotdeauna lângă mine, dar Te cunosc și știu
că mi-ești cu putere
alături, pentru că
am învățat glasul
Tău și acum
Îl recunosc,
bunule și
milostivule
Păstor!
Chiar
acum,
când îmi
ești aproape,
glasul Tău nu
contenește să
mă cheme duios
și copleșitor
de dulce: “Vino, nu pregeta!“
Pentru că mă vrei mai aproape, pentru că nu
sunt încă așa cum Ți-ai dori, iar Tu mă vrei cu
gelozie pentru Tine!
Ești aici, aproape, Îți aud glasul și-mi
pare că peste pustiul si întunericul lumii
care se face tot mai gros, aud pașii revenirii
Tale și vai, nu știu cum stau cu candela mea,
dacă mai arde pentru Tine, dacă uleiul nu e
prea puțin și dacă dorul inimii îmi este destul
de fierbinte după Tine! Cum pașii Tăi se aud
parcă aievea, am deschis geamul cu speranța că
Te voi vedea în mijlocul nopții, dar nu erai
Tu… încă mai zăbovești în îndelunga-Ți
răbdare, spre binele și spre mântuirea multora.

Am închis repede geamul de teamă să nu
intre pustiul și poate pustiirea în camera mea…
Dar Tu, Dumnezeule viu, Tu Lumină a

luminilor, cum ai pătruns lăuntrul meu
luminându-l, pe ce cale Te-ai coborât,
poposind la mine în odaie și în
suflet? Ce sunt eu și ce preț am în ochii
Tăi, ca să dorești să stai cu mine la masă și să
mă binecuvântezi
cu prezența
Ta plină
de pace?
Sunt
ca
tâlharul
lângă
care ai
pătimit
murind,
sunt precum
cei din ținutul
Gadarei, sunt
ca fiul care a risipit
averea tatălui, dar
Te rog, rămâi în
sufletul meu pentru
totdeauna, nu pleca de la mine, nu
Te duce de la noi!
Doamne, văd parcă aievea în rănile
Tale, suferințele zecilor de mii de oameni
care și-au pierdut viața în ultimele luni și
nădăjduiesc ca mulți dintre ei să-și fi
încredințat Ție ultima respirație; apoi mă
gândesc la mâinile jertfitoare ale celor care
luptă pentru viață, mâinile celor care nu
obosesc să ajute, să mângâie, să spele, să
ocrotească, la multele mâini ce se ridică spre
Tine și Te imploră în rugăciune.
Binecuvântează, Te rugăm, și ocrotește toate
aceste mâini… sunt ca mâinile Tale, străpunse
de cui, gata să ierte, să Se milostivească de
noi...
continuare în pagina 3

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU
FAMILIILE BISERICII
Familia GHERASIM

Îți mulțumesc că în
rănile Tale ai scris și numele
meu, ale întregii mele familii
și ne-ai izbăvit de pierzarea
veșnică… ajută-ne să ne ducem
împreună cu Tine izbăvirea
până la capăt.

Dumnezeu este
credincios și vedem aceasta
la fiecare pas. „Recunoaște-L în toate căile tale și El
îți va netezi cărările. ”
(Proverbe 3:6)

Declarăm credincioșia
lui Dumnezeu în marea
familie de la Poarta
Cerului! La fel o spune și
familia Gherasim, Raul și
Sara. Suntem binecuvântați
să facem parte din același
Trup al lui Hristos și să
creștem împreună, prin ceea
ce dă fiecare mădular în
parte.
Raul și Sara formează o familie din 12
iulie 2020, și chiar dacă s-au întemeiat ca
familie în vremuri tulburi, ei L-au
recunoscut pe Domnul în viața lor
cunoscându-I bunătatea și credincioșia.
“Chiar dacă întemeiem o familie de
puțină vreme, am văzut mâna Domnului
în familia noastră în tot acest timp. El a
fost sensibil atât la nevoile, cât și la
dorințele noastre.” Bun este Domnul, care,
de multe ori, împlinește până și dorințele
noastre nerostite!

Urăm

continuare din pagina 1

Astfel ne bucurăm de slujirea familiei
Gherasim: Sara, în corul bisericii, iar Raul
în grupurile de laudă și închinare. În viața
de zi cu zi, Sara este studentă în anul II la
Medicină, iar Raul este programator.
Raul și Sara Gherasim ne cheamă să îi
purtăm în rugăciune. Ei își doresc să stea
aproape de Domnul și să fie instrumente
ale binecuvântării în mâna Lui: “Noi ne
dorim sa stăm toată viața aproape de
Dumnezeu, iubindu-L neîncetat și
totodată, unul pe celălalt. Vrem sa fim
instrumente în mâna Lui, atât în ceea ce
privește slujirea în biserică, precum și
slujirea aproapelui în locurile unde El nea așezat.”

Dumnezeu binecuvântează toate
familiile din biserica Poarta Cerului, atât
pe cele tinere, cât și familiile cu mai multă
experiență; dar și biserica este
binecuvântată prin fiecare familie.
Astăzi și întreaga săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru familia
Gherasim, 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.

Doamne Isuse, Tu Cel
care în zilele vieții pământești
ai stat mereu sub ocrotirea
Celui Preaînalt și Te-ai odihnit
la umbra Celui veșnic, măcar că
erai și ești Dumnezeu; ai suferit
în trup moartea în locul nostru.
Te rugăm să ne păstrezi
împreună cu Tine sub această
ocrotire. Știu și cred că poți să
ne izbăvești de ciuma și molima
aceasta care bântuie ziua în
amiaza mare, însă știu și cred în
același timp, că oricât de
credincioși am fi, Tu poți
îngădui să fim adăugați oricare
din noi lângă zecile de mii care
au plecat deja!
Este alegerea Ta, căci
suntem ai Tăi, fie că trăim, fie
că murim, dar am luat o
hotărâre în inima mea, aceea că
orice vei alege Tu, eu tot Te voi
lăuda până la capăt. Dar mai
știu un lucru, este o certitudine
pe care am dobândi-t-o odată cu
învierea Ta, și anume aceea că
orice ar fi și orice ar veni
peste cel credincios, totuși
VIAȚA ARE PRIORITATE,
viața care nu se termină la
mormânt! Uite acum că suntem

împreună și mi-am deschis
sufletul Ție, vreau să Te rog să
picuri peste nevrednicia inimii
mele o picătură de untdelemn și
har, pentru ca din ea să răsară
crâmpei de psalm către Tine,
propriul meu psalm, pe care să
Ți-l dăruiesc ca pe o închinare
plăcută Ție, iar apoi Te-aș ruga
încă să nu Te oprești și să picuri
peste inima mea din harul Tău,
iar, și iar și iar...

„La mulți ani!”

Învrednicește-mă Te rog
pentru asta, dă-mi voința și
înfăptuirea, ca să fac din
Cuvintele Tale pavăză, scut și
adăpost, Calea pe care să
înaintez fără să rătăcesc drumul
spre Casă! Ești aici în odaia
mea, Te văd și Te simt cu
sufletul de Tine plăsmuit și mai
deunăzi, Te-am văzut în
curgerea frumoasă a râului
printre stânci și în unduirea
copacilor.

| LUNI 1 MARTIE |

Ești frumos, Doamne,
ești Cel mai frumos dintre
oameni, descoperit nouă în
Hristos! Aproape de vuietul
râului Iin, am urcat pe cea mai
mare si stabilă stâncă, și de
acolo, am privit frumusețea Ta,
Doamne, revelată și în creație,
cu gândul la Stânca mea și a
noastră a tuturor, care este
Hristos, și cu gândul la ceea ce
i-ai spus lui Moise când a cerut
să vadă slava Ta (Exod 33:21)...

Articol scris de Ghiță Stoian (wwww.resursecrestine.ro)

„O, deaş avea eu limbi o mie
Şi mii de buze să cuvânt
Pe tonuri mii o armonie
Spre slava Celui pururi sfânt,
Iaş mulţumi de ce-a făcut
Cu mine, fiul cel pierdut.”

în umblarea cu Domnul
celor care își serbează
ziua de naștere
săptămâna viitoare:
| DUMINICĂ 28 FEB. |

Andrei Hera
Filip Bîrîiac
Florica Florea
Mile Novacovici

Denisa Sabău
Ioan Stan
Marius Curea
Matthias Cadia
Ștefan Cărpinean

| MARȚI 2 MARTIE |

Cosmin Puşcaşu
Maria Hepea
Maria Popescu

| MIERCURI 3 MARTIE |

Elias Ceaca
Eunice Ardelean
Mariana Croitoru
| JOI 4 MARTIE |

Claudia Mureşan

| VINERI 5 MARTIE |

Levi Silaghi
Nadia Beuca

| SÂMBĂTĂ 6 MARTIE |

Luciana Moisa-Luca
Raul Damean
Ligia Criste

"Familii de popoare,
daţi Domnului, daţi
Domnului slavă şi
cinste! "
(1 Cronici 16:28)

