Meditează!
„Crucea este o
putere numai
în viața acelui
creștin care o poartă
cum a purtat-o Isus,
cu toată lepădarea de sine,
cu toată bucuria,
cu toată dăruirea,
cu toată dragostea,
cu toată nădejdea,
cu toată sinceritatea și
cu toată jertfa, de la început
până la sfârșit.”
Alexandru Pop | www.resursecrestine.ro

ANUNȚ
Marți, 20 aprilie 2021, de la
ora 19 (după ora de
Rugăciune) va avea loc
darea de seamă.
Vă așteptăm cu drag!
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SĂ NE RUGĂM pentru…
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... micuțul Victor Adrian Bota , care
este adus în această dimineață, pentru
a fi dedicat Domnului, prin rugăciunea de binecuvântare. Fie protecția
Tatălui peste el, părinții lui și familia în
care El a hotărât să-l trimită, și de asemenea, tot El să le dea acestor părinți
înțelepciune, dragoste, răbdare și
pasiune, pentru a-l crește pentru
Împărăția Lui!

„Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu
va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii Mei.”

... cei care trec prin diferite
încercări. Doamne, Te rugăm, ajută-ne
să nu ne rugăm doar pentru noi înșine,
călăuzește-ne prin Duhul Tău în așa fel,
încât să o facem cu aceeași dăruire și
pasiune și pentru cei de lângă noi,
împlinind astfel porunca Ta!

na din practicile foarte frumoase
care există în bisericile evanghelice este aceea
că la o lună după naștere, copiii sunt aduși în
biserică, pentru binecuvântare. Este un lucru
deosebit, foarte frumos, pentru că biserica se
roagă, frații păstorii îl iau pe brațe pe acest
copilaș, și îl încredințează, în mod ceremonial,
Domnului.

„Rugaţi-vă neîncetat.”

Ce aș dori să subliniez legat de acest
lucru? Mă adresez în special părinților.
Este foarte bine că ai hotărât să vii cu
copilul la binecuvântare, dar nu uita să
fii o binecuvântare o viață întreagă
pentru copilul tău! Mama și tata trebuie
să trăiască într-un anumit fel, așa încât să
fie o binecuvântare pentru copil.

(1 Tesaloniceni 5:17)
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(Ioan 15:8)
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Despre

binecuvântarea
copiilor de către părinți

U

binecuvântat, punându-Şi mâinile peste
ei.” (Marcu 10:14-16)
Atrag atenția asupra faptului că i-a
binecuvântat. Ce se întâmplă? Este ceva
deosebit, mistic, atunci când îi binecuvântezi? Cum aș putea să obțin și eu
binecuvântarea asta pentru copiii mei? Ce
a făcut, până la urmă, Domnul Isus
Hristos?

În Evanghelia dupa Marcu, în
capitolul 10, se spune că sunt aduși niște
copii la Domnul Isus, ca să îi
În primul rând, vedem din text că
binecuvânteze. Ucenicii, spune Scriptura, Isus a fost disponibil pentru acești
îi ceartă: Suntem la studiu biblic, avem
copii. Isus era la studiu biblic, făcea ceva
lucruri importante și voi ați venit cu
important. Dar cum să nu fi disponibil
copiii și ne deranjați. Dar învăț de la
pentru copilul tău? Și tu, ca părinte, ca să
Domnul Isus Hristos, următoarele:
fii o binecuvântare pentru copii, trebuie
„Când a văzut Isus acest lucru, S-a
să fii în primul rând, disponibil pentru ei.
mâniat şi le-a zis: Lăsaţi copilaşii să
vină la Mine şi nu-i opriţi; căci
Este o vreme a întrebărilor, este o
Împărăția lui Dumnezeu este a celor ca
vreme în care poți forma în ei tot felul de
ei. Adevărat vă spun că oricine nu va
realități. Nu neglija oportunitățile acesprimi Împărăția lui Dumnezeu ca un
tea. Va veni timpul când vei vrea să-l
copilaș, cu niciun chip nu va intra în
înveți și nu vei mai putea, pentru că nu va
„Dacă
aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit
ea! Apoi, i-a luat
în aduceți
braţe şimultă
i-a roadă, prin avea
urechi să te audă.
și voi veți fi astfel ucenicii Mei.” (Ioan 15:8)
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UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII

FAMILIA GOG
„Ştiu că Domnul este mare şi că Domnul nostru este
mai presus de toți dumnezeii. Domnul face tot ce vrea...”
Astfel declară omul lui Dumnezeu în Psalmul 135:
Domnul este suveran şi El face tot ce vrea! Domnul ține
în mâna Sa întregul pământ şi ține şi viețile noastre. De
aceea, în biserica Poarta Cerului declarăm suveranitatea
şi bunătatea Domnului!
Şi, împreună cu biserica, declară suveranitatea
Domnului în viața lor familia Gog: Dan-Valerian şi
Simona.
Familia Gog s-a întemeiat în 14 Iulie 2019 şi a fost
completată în 20 mai 2020 cu încă o binecuvântare
specială de la Dumnezeu, şi anume, o fetiță, pe nume
Dorothea. Familia Gog este o binecuvântare pentru
biserica noastră, mai ales prin slujirea Simonei, prin
cântare. Suntem mulţumitori Domnului pentru această
familie şi totodată, suntem bucuroşi să facem parte din
aceeași biserică!

Urăm

continuare din pagina 1

În al doilea rând, are un loc acolo, cu Isus, i se
oferă o atingere, o îmbrățișare, un mod de manifestare a
dragostei și afecțiunii.

În al treilea rând, Isus i-a binecuvântat. Textul
nu detaliază cum anume i-a binecuvantat, ce a rostit
Isus asupra lor. Însă, verbul „a binecuvanta” este
compus din alte două cuvinte: „a cuvânta” și „bine”,
ceea ce înseamnă „a cuvânta de bine”, a vorbi de bine,
a fi apreciativ, a fi unul care încurajează. Dumnezeu
așteaptă de la mine să fiu disponibil, să fiu gata să îl
îmbrățișez și să arăt afecțiune pentru copilașul meu.
Cât este de ușor de criticat, certat sau muștruluit...
Copiii trebuie nu doar corectați, ci și apreciați, lăudați,
motivați și încurajați atunci când fac binele. În felul
acesta, eu, părintele copiilor mei, sunt o binecuvântare
pentru ei. Să învățăm să fim părinti, privind la Tatăl
Ceresc, care este Părinte desăvârșit!
Articol scris de Tiberiu Ciubotari | www.alfaomega.tv

Ce
înseamnă
numele
copilului
meu?

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.”
Iată ce ne împărtăşeşte familia Gog: „De când a început pandemia, am simțit cum
Domnul ne-a deschis porți acolo unde toți cei din jur ziceau că nu este posibil. Am mers în
Germania să nasc, deşi era în plină pandemie. A trebuit să facem mai multe drumuri
România - Germania chiar când erau restricții severe, însă Domnul a lucrat de fiecare dată
şi am trecut granițele fără nicio problemă. De asemenea, după ce s-a născut fetița noastră,
Dorothea, ni s-a spus că are piciorușul stâng deformat şi ar trebui operat. Am mers în
Germania la chirurg şi i-a pus piciorușul în ghips, urmând ca apoi să o opereze. Noi ne-am
rugat ca Domnul să lucreze, ca să nu fie nevoie de operație. După 4 ghipsuri, am revenit cu
ea în România, ca să continuăm ceea ce am început în Germania, dar Îi mulțumim Domnului
că după încă un ghips, după ce doctorul a examinat-o, a spus că nu este nevoie de operație,
picioruşul revenindu-şi foarte bine.”
Familia Gog ne cheamă să le fim alături în rugăciune pentru ca Dumnezeu să îi
călăuzească la fiecare pas: „Domnul să ne călăuzească să putem lua cele mai bune decizii
pentru noi şi pentru fetița noastră, să ne facă o binecuvântare oriunde vom fi şi să ne ajute
să Îi fim plăcuți în toate.”
Astăzi și întreaga săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru familia Gog, 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

▲ VICTOR ADRIAN BOTA
VICTOR - Provine de la un nume de origine latină
care înseamnă „victorios, biruitor, învingător”.
ADRIAN - Originea acestui nume este latină, de la
„hadrianus”, cuvânt care face referire la familia
romană originară din Hadria (în apropierea Mării
Adriatice), iar semnificația lui este: „Cel care vine de
la mare” sau „Cel care stă în apropierea Mării
Adriatice”.
Dumnezeu să te binecuvânteze din belșug, Victor Adrian,
și să te ajute să fii mereu biruitor!
Articol scris de Andrada Popa

„La mulți ani!”
în umblarea cu Domnul
celor care își serbează
ziua de naștere
săptămâna viitoare:
| DUMINICĂ 18 APRILIE |

Cornelia Iovanov
Liliana Bușan
Mihaela Stănilă
Narcis Pantea | Ovidiu Guia
Renata Balaj-Todorescu
Sara Dinu | Sofia Guler
Ștefania Savu
| LUNI 19 APRILIE |
Daniela Dejeu | Ildikó Trică
| MARȚI 20 APRILIE
Laura Scoruş | Lavinia Codreanu

Beniamin Proinea
Nicoleta Cioagă

| MIERCURI 21 APRILIE |

Adriana Goagără
Angela Laze

| JOI 22 APRILIE |

Abigail Iacob
Ionuț Jurca | Mădălin Surugiu
Maria Szücs | Narcis Gherasim
Rebecca Rudan
| VINERI 23 APRILIE |

Viorica Ursu

| SÂMBĂTĂ 24 APRILIE |

Eugenia Gheleşel
Matei Dejeu | Timotei Dejeu
Valentin Verzea
Emanuel Fărcuţ
„Nu vă mai gândiţi la ce a fost mai
înainte şi nu vă mai uitaţi la cele
vechi! Iată, voi face ceva nou şi-i
gata să se întâmple. Să nu-l cunoaşteţi voi oare? Voi face un drum prin
pustie şi râuri în locuri secetoase." (Isaia 43:18-19)

