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SĂ NE RUGĂM pentru…

... pace. Doamne, Te rugăm, inundă-ne sufletele cu pacea Ta, acea pace pe
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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

care doar Tu poți să o oferi sufletelor noastre, chiar și atunci, când parcă nimic
nu mai are niciun sens... adu-ne aminte de valoarea noastră în ochii Tăi și nu ne
lăsa să ne-ndoim!

... dragoste. Fie ca modelul Domnului Isus să ne fie mereu etalon în a fi
plini de dragoste pentru toți cei din jurul nostru, arătându-le aceasta și în mod
practic, activ, prin implicare în viețile lor și uneori, chiar sacrificându-ne pentru
ei, asemenea Lui.

Creștinul și lumea

"Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veşnică, de aceea îţi
păstrez bunătatea Mea!" (Ieremia 31:3)
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„În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului
nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine și eu, faţă de lume!”
(Galateni 6:14)

De multe luni, am început să privesc
în jos, la lume, la lucrurile și bucuriile
acestei lumi: la case, bani, mașini,
influență, haine, parfumuri și bijuterii.
Minciuna diavolului care distruge sufletul
omului este aceea că omul, cu cât va
deţine mai mult și cu cât va avea un statut
social mai înalt, va fi mai fericit. Cu cât va
călători mai mult și va face tot ceea ce
prietenii lui nu fac, fiindcă poate nu își
permit, va fi mai respectat, apreciat și
iubit. Va fi mai sus...
Dar diavolul nu îi spune nimic
omului despre golul din inima sa. Fiindcă
poţi avea bani, dar ce folos, dacă îţi este
frică de moarte - și e garantat că a morții
clipă? Diavolul ne prinde într-o cursă
continuă cu ceilalţi, iar singurul care
câștigă este chiar el, deoarece câștigă
sufletele noastre. Fiindcă în această
alergare în lume, fără Domnul Isus
suntem pierduţi!

Ceea ce a pus Dumnezeu în noi,
chemarea noastră, frumuseţea noastră care
se naște din cenușă, calitățile și darurile
din partea Duhului Sfânt se ofilesc atunci
când ne întoarcem privirea și nu ne mai
continuăm alergarea pe drumul nostru, ci
plecăm pe drumul altcuiva.
Doamne, ajuta-mă ca privirea-mi să
fie pururi aţintită spre Tine, inima mea să
caute prezența Ta mai mult decât orice,
sufletul meu să fie însetat după Cuvântul
Tău și aprinde un foc în inima mea, după
Tine. Ajută-mă să trec biruitoare printre
vocile și gândurile cu care mă confrunt.
Ajută-mă să îmi urmez chemarea și nimic
să nu mă întoarcă din drum și fă din mine
un ucenic cu inima sensibilă la vocea Ta.
Fă din mine un lucrător pentru Împărăţia
Împăratului!
Articol scris de Diana Pop

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII

FAMILIA GHERMAN
„Orice lucru El îl face frumos la vremea lui!” (Eclesiastul 3:11) Dumnezeu știe
cel mai bine care este timpul potrivit pentru toate lucrurile din viaţa noastră. Chiar dacă
vremurile pe care le trăim sunt schimbătoare și de multe ori, dificile, El știe timpul
potrivit pentru fiecare eveniment. A știut că data de 5 septembrie 2020 este momentul
potrivit, pentru ca Florin și Antonela să formeze o familie – familia Gherman, și a știut
că data de 20 septembrie 2020 este momentul potrivit pentru ca ei să pășească împreună
în apa botezului!
Astfel, familia Gherman declară încredere în Mâna cea bună a Domnului, de peste
vieţile lor! Și împreună cu ei, declarăm suveranitatea Domnului în biserica Poarta
Cerului! Suntem mulţumitori lui Dumnezeu pentru această familie, și totodată, suntem
bucuroși să facem parte din aceeași biserică.
Familia Gherman mulţumeste Domnului pentru toată purtarea Sa de grijă și pentru
toate binecuvântările pe care le-a revărsat peste ei până în prezent. În mod deosebit, ei
L-au văzut pe Dumnezeu la lucru când i-a ajutat să se mute din chirie în casa lor.
De asemenea, Dumnezeu a fost binevoitor cu ei, și i-a ridicat din boală. În toamnă, atât
Florin și Antonela, cât și familia lor lărgită au trecut prin COVID și au fost foarte
bolnavi, dar Dumnezeu le-a întins mână de vindecare, iar acum s-au recuperat cu
toţii.
Versetul familiei: Psalmul 50:14 - „Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și
împlinește-ți juruințele făcute Celui Preaînalt!”
Ca ocupaţie, Florin lucrează în vânzări, iar
Antonela este educatoare.

Familia Gherman ne cheamă să le fim
alături în rugăciune: „În primul rând, dorim
să Îi mulțumim Domnului pentru tot ceea ce
ne-a dat până în prezent, pentru binecuvântările Lui, iar pe mai departe, să ne țină uniți și
să nu ne depărtăm niciodată de El, orice
vremuri ar veni.”
Astăzi și întreaga săptămână viitoare dorim
să ne rugăm pentru familia Gherman, 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

„HARUL”

RECENZIE DE CARTE

Urăm

„La mulți ani!”

de Max Lucado
Harul - Modul uimitor
prin care Dumnezeu poate
schimba orice om de pe
acest pământ.
Schimbarea inimilor de asta se ocupă El. Dar
oare chiar îl înțelegem?
De atâtea ori, te mulțumești
doar cu un cântec care îl
pomenește sau auzind
Cartea a fost publicată de
vorbindu-se despre el. Dar ai fost
editura Scriptum, în 2015, și
tu, într-adevăr, schimbat de el?
are 201 pagini. O puteți găsi în
librăriile creștine din țară.
Harul e vocea care ne cheamă să
ne schimbăm, și apoi ne dă
puterea de a ne schimba. În loc să-ți spună să te schimbi,
El este Cel care săvârșește schimbarea. Dumnezeu te
acceptă așa cum ești și începe să te curățească...
Totuși, nu vom întelege harul, până când nu vom
înțelege cu adevărat cine suntem. Suntem niște răzvrătiți.
Oricâte fapte bune am face, în fața Lui, sunt ca niște „haine
mânjite”. Dar Dumnezeu a avut o idee mai bună: „Căci prin
har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la
voi, ci este darul lui Dumnezeu.” (Efeseni 2:8)
Ajunge cu legalismul! Faptele noastre nu contribuie cu
nimic, totul este un dar de la El. Oprește-te din a excela în
fața lui Dumnezeu! Dragostea Lui nu trebuie câștigată - o
ai deja. Nu trebuie să ne străduim să ne ispășim păcatul. El
deja a făcut-o în locul nostru. Dumnezeu Și-a arătat
dragostea, prin faptul că L-a dat pe Fiul la moarte, pe când
noi nu Îi eram de niciun folos (Romani 5:6-8).
Harul Său ne găsește unde suntem, dar refuză să ne
lase acolo. Tot ceea ce dorește El de la noi este credința. Nu
uita, harul a cerut un preț mare! A accepta harul înseamnă a
accepta oferta de adopție a lui Dumnezeu.
Recenzie scrisă de Cristina Pelihaci

în umblarea cu Domnul
celor care își serbează
ziua de naștere
săptămâna viitoare:
| DUMINICĂ 23 MAI |

Asher Pașcalău
Daria Glokner
Flaviu Ardelean
Narcisa Hasna
| LUNI 24 MAI |

Beniamin Bândiu
Ovidiu Puşcaşu
Claudiu Cărpineanu
Nicolae Boha
| MARȚI 25 MAI |

Maria Oneț

| MIERCURI 26 MAI |

Andrada Povian
Valentin Olteanu
| JOI 27 MAI |

Athenais Jita
David Mezei
Marinela Chiu
| VINERI 28 MAI |

Andrei Gruie
Cristian Matias
Delia Borcean
Estera Surugiu
Florin Cîmpan
Ilina Bortoș
Liviu Rusu
Liviu Lanciu

| SÂMBĂTĂ 29 MAI |

Iosif Cioagă
Larisa Pantea
Cristian Strungaru

„Domnul Dumnezeul tău este în
mijlocul tău, ca un viteaz care
poate ajuta; Se va bucura de tine
cu mare bucurie, va tăcea în
dragostea Lui şi nu va mai putea
de veselie pentru tine.”
(Țefania 3:17)

