Binecuvântează, Doamne,
România!
Binecuvântează, Doamne,
Scumpă țărișoara mea
Și alungă orice duh
Ce se cuibărește-n ea:
Duh de boală, de minciună,
Duh de teamă și durere,
Duh de nepăsare, ură
Și de fugă după-avere...
Binecuvântează, Doamne,
Scump poporul meu iubit
Dă-i înțelepciune sfântă
Să-nțeleagă ce-i greșit
Și Te rog să-i pui în piept,
Dragoste și bucurie,
Să privească către ceruri,
Plin de dor de veșnicie!

Fă, Părinte, o trezire
Pe acest străbun pământ,
Să ne-ntoarcem toți la drumul
Care duce-n cerul sfânt!
Azi, în vremuri de-ncercare,
Mă aplec în fața Ta:
Binecuvântează, Doamne,
România, țara mea!
Maria Luca, www.resursecrestine.ro
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pentru…

... micuții: Agnes-Lidia Benzitoune și
Daniel Muntean, care sunt aduși în această dimineață pentru a primi binecuvântarea Domnului, prin rugăciune. Harul Lui
să-i însoțească mereu, și de asemenea,
protecția și dragostea Tatălui să se reverse
peste ei și familiile lor.
... România. Fie binecuvântarea
Domnului peste țara noastră, peste cei aflați
la cârma ei, peste poporul român și toți cei
care locuiesc în ea; puterea transformatoare a
Duhului Sfânt să inunde inimile și mințile
cât mai multor locuitori ai acestei țări, și
astfel să își poată întoarce fața spre Creatorul
lor.

"Domnul să facă să lumineze Faţa Lui
peste tine şi să Se îndure de tine!"
(Numeri 6:25)
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Ești valoros!

C

u siguranţă, cel puţin o dată în
viaţă, te-ai comparat cu cineva.
Te-ai uitat la tine şi la viaţa ta şi ai
constatat diferenţe majore. Alţii arată
mai bine decât tine şi sunt mai sănătoşi.
Sunt mai descurcăreţi, toate lucrurile sunt
uşoare pentru ei şi au mulţi prieteni. Sunt
lipsiţi, parcă, de încercări şi au totul din
belşug. Le merge totul bine…
Tu, în schimb, te lupţi pentru a obţine ceva.
Totul e realizat cu multă sudoare şi după
multă aşteptare. Poate ai un real handicap fizic
sau psihic. Poate chiar eşti mai puţin dotat
intelectual decât alţii. Poate caracterul tău e o
mare problemă. Poate, în mod real, eşti o
persoană cu multe slăbiciuni.
Indiferent cine eşti şi cum arăţi, tu eşti
creaţia lui Dumnezeu! Indiferent dacă eşti
puternic sau slab, tu eşti creaţia Lui. Chiar
dacă ai avut un start mai greoi în viaţă şi plin
de lipsuri... Chiar dacă trecutul tău nu e unul
cu care să te lauzi... Chiar dacă eşti un
necunoscut şi nu ai nimic... Dumnezeu poate
să folosească toate acestea spre slava Lui; El
nu iroseşte nimic - El poate folosi totul, toată
viaţa ta şi toate experienţele tale spre slava
Lui şi spre folosul altora.

„El nu irosește nimic, ci poate folosi
toată viaţa ta şi toate experienţele tale
spre slava Lui şi spre folosul altora!”
Dumnezeu are un mod unic de a lucra. Ceea
ce oamenii dispreţuiesc şi dau la o parte, El
alege: „Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale

„Dacă Îi vei preda slăbiciunile tale, El le
va folosi într-un mod extraordinar! ”
lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte.
Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca
să facă de ruşine pe cele tari. Şi Dumnezeu a
ales lucrurile josnice ale lumii şi lucrurile
dispreţuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca
să nimicească pe cele ce sunt” (1 Cor.1:2728). Aşadar, chiar dacă a ta comparaţie a fost
una corectă şi sinceră, iar tu eşti unul dintre
cei slabi, totuşi, pentru Dumnezeu tu eşti unul
din cei valoroşi. Dacă Îi vei preda slăbiciunile
tale, El le va folosi într-un mod extraordinar!
Biblia este plină de exemple de oameni slabi,
fricoşi şi limitaţi, care au fost folosiţi de
Dumnezeu în lucrări măreţe.
Puterea Lui nu poate fi limitată de slăbiciunile
noastre, ci dimpotrivă: „... puterea Lui în
slăbiciuni este făcută desăvârşită”
(2 Cor. 12:9). Tot ceea ce trebuie să faci este
să fii onest. Recunoaşte-ţi slăbiciunile, nu le
ascunde, fii mulţumit de modul în care te-a
creat Dumnezeu şi lasă-L să folosească totul
spre slava Sa.
Articol scris de Mihaela Țărmure

„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

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII

Urăm

Ce înseamnă
NUMELE COPILULUI MEU?

„La mulți ani!”

FAMILIA MUNTEAN

în umblarea cu Domnul
„Slujiţi Domnului cu celor care își serbează
ziua de naștere
bucurie, veniţi cu veselie
săptămâna
viitoare:
înaintea Lui.” (Ps. 100:2)
- aceasta este declaraţia
| DUMINICĂ 28 NOV. |
omului care se încrede în
Lidia Rus
Domnul din toată inima
Phillip
Pielmuși
lui! Și aceasta este
atitudinea pe care ne-o
| LUNI 29 NOV. |
dorim toţi cei care ne
Dorina Giuchici
închinăm în biserica
Simion
Cercelaru
Poarta Cerului! Împreună
cu biserica, slujește
| MARȚI 30 NOV. |
Domnului cu bucurie și familia Muntean – Ciprian și Ligia, cu
Alexis Silaghi
cei 4 copilași cu care Domnul i-a binecuvântat: Marcu (7 ani),
Dalecia
Boartăş
Larisa (4 ani jumătate), Andrei Ioan (2 ani) și Daniel (6 săptăOlivia
Tudose
mâni), care astăzi este adus la binecuvântare înaintea
Domnului. Suntem mulţumitori Domnului pentru această familie
| MIERCURI 1 DEC. |
și totodată, suntem bucuroși să facem parte din aceeași biserică!
Alex Duma
Anca
Dedan
Ciprian și Ligia formează o familie din 28 august 2010.
Andrei
Muntean
Dumnezeu a fost cu ei în tot acest timp, iar ei au văzut mâna Sa la
Caleb Pantea
lucru în casa lor: „Sunt multe experiențe pe care le-am avut cu
Daniel
Cioara
Domnul în anii aceștia, experiențe care ne-au arătat că Domnul e
bun cu noi.” Domnul Și-a arătat bunătatea faţa de ei prin purtarea
| JOI 2 DEC. |
de grijă în toate aspectele vieţii lor și prin protecția Sa. Ei sunt
Andreea Chifa
recunoscători Domnului mai ales pentru că a vindecat copilașii
Gusti Iacob
atunci când au fost bolnavi și că i-a însănătoșit.
Ionatan Săulean
Versetul familiei: „Să alegem doar un verset a fost o provocare
Lucian Guia
destul de mare, deoarce în cursul anilor am strâns și am îndrăgit
Patricia Stupar
mai multe versete care ne-au încurajat și ne-au înviorat. În cele
Rahela Ciobanu
din urmă, ne-am oprit la o promisiune a Domnului din Maleahi
Rebeca Petreuș
3:17a: ʽEi vor fi ai Mei, zice Domnul oștirilor, Îmi vor fi o
comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu.ʼ”
| VINERI 3 DEC. |
Crăciunel Zlătaru
Slujire în biserică: Ciprian slujește ca diacon și se ocupă de
Debora Boartăș
departamentul de liceeni din cadrul bisericii, iar Ligia slujește ca
Levi Pană
învățătoare la școala duminicală.
Raul Gherasim
Motive de rugăciune: Familia Muntean ne cheamă să le fim alături
în rugăciune - „Ne dorim să-L slujim pe Domnul cu dedicare
toată viața și ne dorim călăuzirea Lui, pentru a fi cât mai
roditori.”

| SÂMBĂTĂ 4 DEC. |

Nicolae Ciobanu
Natanael Ungur

„Binecuvântat să fie
Domnul Dumnezeul lui
Israel, singurul care
face minuni!”
(Psalmii 72:18)
Articol scris de Alina Avram

Astăzi și întreaga săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru familia
Muntean, 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!

▼Agnes-Lidia
Benzitoune
(continuare din nr. anterior)

Modurilor în care pot fi
binecuvântați copiii noștri:
Binecuvântează-ţi copilul
verbal. Da, unele din vorbe
trebuie să fie binecuvântări
clasice, biblice, dar nu doar așa.
Binecuvântarea copilului poate
însemna și următoarele expresii,
sau mai ales acestea, până ajunge
el să înțeleagă ce înseamnă „Să te
binecuvânteze Domnul!” „Bravo!”; „Curaj, continuă!”,
„Felicitări!”; „Hai să încercăm
împreună. Unde nu a mers?”;
„Hai în brațe la mine! Ești un
copil grozav!”; Sunt mândru/
mândră de tine!”;„Ești o
binecuvântare pentru mine!”;
„Te iubesc!”
Binecuvântează-ţi copilul,
iubindu-i mama sau tatăl. Ești
soț; o binecuvântare imensă pe
care o poți aduce copilului este
să-ți iubești soția mai mult decât
pe el, iar el trebuie să vadă clar și
distinct asta. Ești soție; o
binecuvântare imensă pe care o
poți aduce copilului este să-ți
iubești soțul mai mult decât pe el,
iar el trebuie să vadă clar și
distinct asta. O familie în care
aceste priorități se schimbă, e una
în care se aruncă blestem asupra
copiilor. O relație corectă, biblică
și sănătoasă între părinți este una
din cele mai mari, mai
binefăcătoare și mai eficiente
binecuvântări din viața unui copil.
Binecuvântarea copiilor atârnă
de noi. Ce vom face? Îi vom blestema
sau îi vom binecuvânta? Consecința
alegerii noastre afectează direct și
dramatic viitorul.
Sursa: www.filedinjurnal.ro

Agnes – provine de la cuvântul

grecesc „hagnos”, care marchează
ideea de curăție sufletească,
puritate, sfințenie, dar și milostenie.
În limba latină numele „Agnes”
simbolizează mielul, unul dintre cele
mai sfinte animale din punct de
vedere religios. Dacă unim cele două
semnificații, putem observa faptul că
numele „Agnes” prezintă ideea unui
miel sfânt, blând și pur –
ducându-ne astfel cu gândul la Domnul Isus Hristos,
așa cum este descris de profetul Isaia, în capitolul 53.

Lidia – nume de origine greacă, înseamnă „din

Lydia”, mic stat din Asia Mică. În Noul Testament,
cea care a purtat acest nume a fost o creştină din
Macedonia, convertită de apostolul Pavel; ea a fost
prima creştină din Filipi, o colonie romană din
Macedonia, în vechea Grecie, care este considerată
prima comunitate creştină din Europa.
▼ Daniel
Muntean

Daniel – nume de origine ebraică,

înseamnă „Dumnezeu este
judecător” şi „Dumnezeu
S-a îndurat”, provenind de la
„Dan-” (cu sensul de „judecată”,
dar şi de „îndurare”, „dăruire”) şi
„-ihel” (prescurtare cu care era
desemnat Yahve). În Biblie, cel care
a purtat acest nume a fost un tânăr
evreu, exilat în Babilon, cunoscut
pentru credincioşia şi încrederea lui
în Dumnezeu, mai ales din
întâmplarea cu groapa cu lei; tot el
este considerat unul dintre profeţii
mari ai Vechiului Testament, cartea
sa cuprinzând importante profeţii cu
privire la poporul evreu și vremurile din urmă.
Fie ca binecuvântarea primită azi să vă însoțească în
fiecare clipă, iar când veți crește, să-L acceptați pe Isus ca
Domn și Mântuitor, iar astfel, veți ajunge să purtați cel mai
frumos nume, acela de copil de Dumnezeu!
Rubrică realizată de Andrada Popa

