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Să ne rugăm pentru…
... micuța Olivia Maria, care este adusă
azi pentru a primi binecuvântarea Celui Preaînalt!
Dumnezeu să o poarte pe brațul Său toată viața
ei, să reverse har atât peste ea, cât și peste
întreaga ei familie și totodată să îi ajute pe părinți
să o crească pentru El!
... bucurie. Fie ca Domnul să ne
reumple inimile cu bucurie autentică, bucuria
care vine din El, acea bucurie care sfidează
circumstanțele și prin care putem să-I
fim mulțumitori pentru tot ceea ce trăim, eliberați
complet din capcanele celui rău, care ne duce
mereu în trecut, spre regrete, sau în viitor, spre
îngrijorare. Domnul e în control, ne iubește
enorm, haideți să ne bucurăm că avem acest
privilegiu!
„Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi şi
nu vă înspăimântaţi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău
va merge El Însuşi cu tine, nu te va părăsi şi
nu te va lăsa.” (Deuteronomul 31:6)
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A

ni, luni, zile... filele
calendarului se rotesc grăbite.
De fapt, nu e vorba de un calendar, ci de
însăși viața ta – se scurge precum nisipul
printre degete; se risipește precum fumul
la orizont. Și cu ce rămâi? Să fie doar
trudă, sudoarea frunții, lacrimi,
dezamăgiri și răni? Să fi trăit doar
pentru asta? Oare trebuia să cunoști
numai suferință, să fi trăit să vezi
răutatea, agonia, disprețul și mânia?

ușor să stai cu capul plecat și să pierzi
savoarea vieții; e mai confortabil să
porți ochelarii tristeții și să nu te mai
poți bucura de recitalul unei păsări, de
sunetul unei ape curgătoare, de raza de
soare, de oamenii de lângă tine, de
lucrurile banale.

Ești atât de deranjat de sunetul
ticăitului timpului, încât nu-ți mai poți
descreți fruntea ca să te bucuri de cele
mai mărunte momente? Chinuit de
Dacă erai creat/ă doar pentru
regretele trecutului și măcinat de frica
acestea, erai incomplet/ă – erai o floare viitorului, oare te mai poți opri să-ți
fără miros, o zi fără soare, un înger fără încarci plămânii cu „aerul prezentului”?
aripi... faptul că a decis Cineva să te
Nu-ți mai epuiza sufletul alergând când
naști pe acest pământ, faptul că a hotărât înainte, când înapoi pe axa timpului.
să fii doar un vizitator aici, mă face să
Revino la prezent... bucură-te de ceea ce
cred că ai fost creat să experimentezi
ai acum; savurează fiecare clipă;
plinătatea vieții. Pentru tine au fost
schimbă gustul amar cu dulceața
create apusurile și răsăritele, pentru tine bucuriei prezentului; caută motive
zâmbesc stelele pe cer... ai fost creat/ă
pentru care să fii mulțumitor; trăiește
cu o complexitate enormă; ai primit
imaginându-ți că mai ai de trăit doar o
simțuri, emoții, stări – toate le poți folosi săptămână...
ca să descoperi lumea aceasta. E mai

(continuare în pag. 3)
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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 Poarta Cerului 2021

Urăm

„La mulți ani!”

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII

FAMILIA TUDOR

în umblarea cu Domnul
celor care își serbează
ziua de naștere
„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus
săptămâna viitoare:
Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou,
| DUMINICĂ 17 OCT. |

Adela Beuca
Adriana Rus
Andrei Tudose
Camelia Crăciun
Eva Martin
Flavius Florea
| LUNI 18 OCT. |

Alice Chiş
Flavius Rosca
Mariana Boru
Marius Petroescu
Silvia Ficiu
| MARȚI 19 OCT. |

Aurora Roşu
Matthias Pașcalău
Octavian Lele
Radu Cunțan
Ramona Petrovici
Samuel Giuchici
| MIERCURI 20 OCT. |

prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie şi la o moştenire
nestricăcioasă şi neîntinată şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri
pentru voi.” (1 Petru 1:3-4) Aleluia! În biserica Poarta Cerului Îl lăudăm
pe Domnul pentru că este Sprijinitorul vieţilor noastre aici pe pământ și
Nădejdea noastră pentru veșnicie! Împreună cu biserica se bucură de
mântuirea Domnului și de o viaţă binecuvântată alături de El și familia
Tudor – Florin și Andreea! Suntem mulţumitori Domnului pentru
această familie și totodată, suntem bucuroși să facem parte din aceeași
biserică!

Florin și Andreea s-au unit pentru a forma o familie în 18 iulie
2017, iar doi ani mai târziu, în luna iulie 2019, L-au mărturisit pe Domnul
împreună, în apa botezului. După cum spun chiar ei, aceasta a fost cea
mai minunată experienţă din viaţa lor: „Cea mai minunată experienţă cu
Domnul a fost când ne-a călăuzit pe amândoi, după nașterea din nou, să
ne botezăm împreună, în aceeași zi.” De atunci încoace familia Tudor se
bucură de binecuvântările vieţii de copil al Domnului și sunt la rândul lor
o binecuvântare pentru alţii: „Slujim la Poarta Cerului împreună cu
grupul de familii, în studii de casă, vizite la bisericile locale din judeţ și
slujire prin depunerea mărturiei.” Binecuvântat să fie Domnul pentru
lucrările Sale! Domnul a îmbogăţit familia lor și cu două fete:
Ariana Maria (3 ani și jumătate) și Olivia Maria, care astăzi este adusă
înaintea Domnului, la binecuvântare. Dumnezeu să lase binecuvântarea
Sa și peste Ariana Maria, dar și peste Florin și Andreea!

Gheorghe Gheleşel
Luisa Ursu

Florin este chimist, iar Andreea se dedică creșterii și îngrijirii celor
două fetiţe.

| JOI 21 OCT. |

Versetul familiei: „Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi
vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte şi
slava Domnului te va însoţi.” (Isaia 58:8)

Ana Todosiu
Emanuela Jurca
| VINERI 22 OCT. |

Daniel Rus
Daniela Stan
Isac Sabou

| SÂMBĂTĂ 23 OCT. |

David Boha
David Spătar
Ioan Vermeșan
Nelea Pituț
Mihaela Aramă

Familia Tudor cheamă biserica să o
susţină în rugăciune. Ei își doresc să stea
sub călăuzirea și protecţia Domnului cu
întreaga lor familie și să fie sfinţiţi de
Domnul: „Am vrea să vă rugaţi ca Domnul
să ne călăuzească, să ne sfinţească și să ne
poarte de grijă până la final, când ne vom
arăta înaintea Lui spre viaţa veșnică a
noastră, ca familie.”

Astăzi și întreaga săptămână viitoare dorim
să ne rugăm pentru familia Tudor, aducând
înaintea Domnului această familie binecuvântată.
"Pot să se mute munţii,
pot să se clatine dealurile,
Domnul să Se îngrijească de toate nevoile lor aici
âdar dragostea Mea nu se va pe pământ şi să le fie alături la fiecare pas! El să-i
muta de la tine şi legământul
Meu de pace nu se va clătina”, ajute să rămână o binecuvântare pentru cei din jur
și pentru Biserică!
zice Domnul, care are milă
de tine." (Isaia 54:10)

Articol scris de Alina Avram

Ce înseamnă numele copilului meu?
Fetița adusă azi la binecuvântare se numește
Olivia-Maria Tudor. Mai jos e semnificația prenumelui ei:

Olivia – nume derivat

din elementul latinesc
„olivia” - nume al
arbustului și al fructului
numit la noi „măslin,
măslină”. În Biblie,
măslinul este simbolul
rodirii, al frumuseţii şi
demnităţii. De asemenea,
forma „Oliverius” este
strâns legată de numele
sărbătorii creștine „dies olivae” sau
„domenica olivarum”, care corespund
„duminicii Floriilor”.

Maria - este poate cel mai popular şi

îndrăgit nume biblic feminin, prezent în
foarte multe limbi. Numele Maria provine
din vechiul nume ebraic Myriam („copil
dorit”), care la rândul său are la bază
cuvântul aramaic „mar” - „domn”,
„stăpân”. În Biblie, Maria a fost aleasă de
Dumnezeu pentru o lucrare specială. Ea a
fost o fecioară curată, plăcută înaintea lui
Dumnezeu și a primit harul de a deveni
mama Domnului Isus.
Dumnezeu să te binecuvânteze, Olivia-Maria, și să
te ajute să fii roditoare pentru Împărăția Cerului!
Articol scris de Andrada Popa

FRAGMENT
Înrădăcinează-ți nevoile, vorbele și
faptele în înțelepciunea minunată a
Scripturii.
Slujba ta este să fii o unealtă în
mâna lui Dumnezeu în procesul prin
care EI pune chipul Fiului Lui în
copiii tăi. În acest sens, Biblia este
primul tău ajutor. Scopul tău nu
este doar să îi înveți pe copii să
stea între granițele impuse de
Dumnezeu, ci și să aibă o
perspectivă asupra vieții inspirate
din Cuvântul Lui. În Biblie, copiii tăi
vor descoperi cine este Dumnezeu,
cine sunt ei și care este scopul și
sensul vieții. Vor învăţa despre
pericolul păcatului și despre
salvarea prin har, despre lupta
împotriva ispitei și despre cum să
discearnă între bine și rău.
[...] Dar cel mai important lucru
este că vor fi confruntați cu
adevărul oferit de Dumnezeul
dragostei glorioase, care Și-a trimis
Fiul să ne salveze din păcat. Nu
lăsa ca slujbele de duminică,
lucrarea cu tinerii sau școala
duminicală să fie singurele locuri în
care copiii tăi primesc învățătură
din Cuvântul Domnului. Fă în așa fel
încât reacțiile tale, vorbele și
sfaturile pe care le oferi copiilor tăi
să fie inspirate din Cuvântul Lui.
fragment din cartea „Pentru părinți: 14 principii
biblice care îți pot schimba radical familia”,
scrisă de Paul-David Tripp
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Filele calendarului nu le poți opri, însă îți poți opri propria viață! Meditează
mai mult, nu trăi superficial și neimpresionat/ă de viață! Nu ai fost creat/ă pentru
a vedea doar urâțenia acestui pământ, ci ai fost creat/ă pentru a te bucura de viață
și pentru a aduce verdeață și lumină în locurile pustii.
Da, viața nu este mereu luminoasă, însă nu-ți stinge tu însuți/însăți lumina...
nu lăsa să treacă viața pe lângă tine, ci ia-L pe Isus de mână în această călătorie și
povestește cu El despre fiecare peisaj pe care viața ți-l pune înainte!
Articol scris de Miriam Guia

