>> Rugăciune
Doamne, ajută-mă să primesc cu
liniște sufletească tot ce îmi aduce ziua
de azi. Învrednicește-mă să mă dau
întru totul sfintei voii Tale. În tot
ceasul, povățuiește-mă și în toate, sprijinește.
Oricare vor fi veștile pe care le voi
primi în timpul zilei, învață-mă să le
primesc cu suflet liniștit și întărit în
credința că peste toate este sfântă voia
Ta.
În toate faptele și cuvintele mele,
Tu călăuzește-mi gândurile și simțirile.
În toate întâmplările neașteptate, nu mă
lăsa să uit că totul vine de la Tine.
Învață-mă să fiu deschis și înțelept
cu fiecare din mădularele familiei mele
duhovnicești, pe nimeni amărând, pe
nimeni întristând.
Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi
voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să
iert. Amin.
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SĂ NE RUGĂM pentru...

... pentru cei care aşteaptă călăuzirea
Lui, în privința întemeierii unei
familii. Fie ca acest timp al aşteptării să
îi apropie şi mai mult de Tatăl şi să fie
pe deplin convinşi că Domnul nu i-a
uitat nicio clipă şi are cel mai bun plan
pentru ei.
"Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul
Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul
Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să
iubeşti şi să slujeşti Domnului Dumnezeului tău
din toată inima ta şi din tot sufletul tău, să
păzeşti poruncile Domnului şi legile Lui pe care
ţi le dau astăzi, ca să fii fericit?"
– Deuteronomul 10:12-13
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„Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit
și voi veți fi astfel ucenicii Mei.” (Ioan 15:8) | Deziderat 2021 |

... familiile bisericii noastre. Domnul
să călăuzească fiecare familie în aşa fel,
încât caracterul Creatorului să se
reflecte tot mai mult în membrii ei.
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PROGRAM SĂPTĂMÂNAL
LUNI 18-19:30 Seara de tineret
MARȚI 18-19:30 Rugăciune
MIERCURI 18-19:30 Întâlnire studenți
JOI 18-19:30 Studiu biblic
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17-18:30 Servicii divine

Isus, speranța copiilor noștri

V

iața de părinte e presărată în
mod permanent cu provocări, dar trebuie
să recunoaștem că și satisfacțiile sunt pe
măsură. Una dintre temerile multor
părinți creștini este că nu vor reuși să
influențeze atât de mult viața copiilor
lor, încât aceștia să Îl aleagă pe
Hristos. Uneori teama e fondată pe
faptul că părinții își dau seama că nu
investesc suficient timp, însă se simt
neputincioși să iasă din acest cerc vicios.
Alteori, teama e că deși vor investi
suficient, copilul e atât de răzvrătit, încât
nu pare să ofere speranțe în acest sens.

putere. Pe lângă acestea, Dumnezeu
promite să ne dea resursele de care avem
nevoie și chiar are promisiuni cu privire
la binecuvântările generaționale pe care
El este capabil să ni le ofere. Suntem
datori să sperăm și să ne învățăm copiii
de mici, Calea pe care trebuie să o
urmeze.

Pe de altă parte, trebuie să fim
conștienți că devenind adulți, copiii
noștri vor face propriile alegeri, la rândul
lor. Sunt perioade în care tot ceea ce
putem face este să ne rugăm. Iar dacă
suntem în perioada în care mai putem să
facem ceva în afara rugă-ciunii,
Provocările sunt multe și diverse, dependența de Dumnezeu în educația pe
iar bătălia pentru mintea și inima
care o oferim, ar trebui să fie imperativă.
copiilor noștri este din ce în ce mai
Așadar, să nu ni se pară niciodată prea
aprigă, dar Dumnezeu ne-a investit cu
devreme sau prea târziu să ne scăldăm
„Dacă
multă roadă,șiprincopiii
aceasta
Tatăl Meu va fi proslăvit
autoritate față de
ei, aduceți
cu responsabilitate
în rugăciuni.
și voi veți fi astfel ucenicii Mei.” (Ioan 15:8)
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Urăm

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII

„La mulți ani!”

FAMILIA FRENȚI
Dumnezeu Își revarsă binecuvântările peste
copiii Lui în moduri minunate. Suntem bucuroși
atunci când Domnul ne ascultă rugăciunile, dar
suntem uimiţi atunci când El lucrează în moduri
neașteptate. De acceea, în biserica Poarta
Cerului declarăm măreţia lui Dumnezeu! Și
împreună cu biserica declară măreţia Domnului
și familia Frenţi Cristi și Alina! Suntem
mulţumitori Domnului pentru această familie și
totodată, suntem bucuroși să facem parte din
aceeași biserică.
Cristi și Alina formează o familie din 4
august 2001, iar Dumnezeu a fost de partea lor
în tot acest timp. Ei își amintesc cu precădere
două momente speciale: primul este de acum 15
ani, când Dumnezeu i-a binecuvântat cu prima
fetiţă, Alessia, iar al doilea este când Dumnezeu
le-a dăruit-o pe Damaris, acum 4 ani jumătate.
Familia Frenţi este o binecuvântare pentru
biserică și prin slujirea pe care o fac: Cristi în
departamentul de ordine, iar fetele în corul de
copii.
Versetul familiei: Exod 23:25 - „Voi să slujiţi Domnului, Dumnezeului vostru, şi El
vă va binecuvânta pâinea şi apele şi va depărta boala din mijlocul tău.”
Întreaga familie Frenţi își arată recunoștinţa faţă de Domnul pentru bunătatea Sa,
pentru că i-a trecut biruitori peste infectarea cu COVID-19. Deși Cristi a stat chiar și în
spital pentru câteva zile, Dumnezeu a rostit sănătate în dreptul lui și a revenit acasă, în
timp ce alţi pacienţi, din același salon, nu au mai revenit niciodată la casele lor.
Binecuvântat să fie Domnul pentru îndurarea Sa cea mare!
Familia Frenţi ne cheamă să le fim alături în rugăciune. După experienţa COVID, ei s
-au apropiat și mai mult de Domnul. Astfel, ei își doresc să se apropie tot mai mult de
Domnul, pentru că mâna Domnului este cel mai de dorit loc.
Astăzi și întreaga săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru familia Frenți,
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!
Articol scris de Alina Avram

ÎNCURAJARE:
Cu mâna Mea de Tată te ajut
Diana Paraoan | www.partascuhristos.ro

„El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin.”
(Faptele Apostolilor 2:25)

Te țin, Eu, Domnul, chiar acum
Cu mâna Mea de Tată te ajut,
Căci pe al vieții tale drum,
Sunt multe lupte de înfrânt.
Văd lacrimi, temeri și-ndoială,
Dar amintește-ți, sunt cu tine,
Din zori de zi și până-n ceas de seară,
Pune-ți încrederea în Mine!
În așteptarea biruinței tale,
Ce de-atât timp Mi-o ceri în rugă,
Rămâi statornic, rămâi tare
Căci Eu sunt Cel ce te ascultă.
continuare din pagina 1

Mi-aș dori să fim convinși că dacă noi ne
îndeplinim misiunea lăsată de Dumnezeu, aceea de a
arăta Calea copiilor pe care El ni încredințează, El va fi
credincios promisiunilor Sale, iar noi ar trebui să trăim
cu credință că: „Acela care a început în copiii
noștri această bună lucrare o va isprăvi până în ziua
lui Isus Hristos” (Filipeni 1:6).
Am fost chemați să creștem un Daniel, David,
Moise sau o Estera pentru vremurile acestea. Să nu
abandonăm lupta, crezând că provocările sunt prea
mari. Cel care e în noi e mai mare și e deja biruitor
peste toate! Îmi doresc să fim încurajați, pentru că, deși
uneori drumul e greu, El ne va conduce către o
destinație frumoasă!
Articol scris de Sandi Coștoi

în umblarea cu Domnul
celor care își serbează
ziua de naștere
săptămâna viitoare:
| DUMINICĂ 11 APRILIE |

Gabriela Vîrlan

| LUNI 12 APRILIE |

Alexandra Sârbu
Mihaela Ardelean
Tincuţa Mureşan

| MARȚI 13 APRILIE |

Adrian Tănase
Denisa Secoşan
Floarea Horobăţ
Gabriel Motrescu
Horia Pantea
Ligia Ispas | Maria Pop
| MIERCURI 14 APRILIE |

Carmen Tudor
Daniel Copăceanu
Ilie Trăistaru | Tiberiu Gianga
Timotei Cheregi
| JOI 15 APRILIE |

Eduard Curea
Florin Drăghici | Lidia Cocia
| VINERI 16 APRILIE |

Estera Nistor | Florin Coștoi
| SÂMBĂTĂ 17 APRILIE |

Ana Maria Pașcalău
Norica Tutunaru
Viorica Panda
Mark Guler

"Un lucru cer de la Domnul şi-l
doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc
toată viaţa mea în Casa Domnului,
ca să privesc frumuseţea Domnului
şi să mă minunez de Templul Lui."
(Psalmii 27:4)

