Citește Biblia într-un an!

SĂ NE RUGĂM pentru...
... 2022. Haideți să-L rugăm pe Tatăl nostru să
ne dea înțelepciunea necesară pentru a ne putea
bucura de harul de fi pășit în acest nou an, și nu
doar să ne bucurăm, ci să ne putem organiza
viețile astfel încât Domnul Isus să fie în centrul
priorităților noastre, să facem totul prin El și
pentru El, neuitând să îi iubim pe ceilalți ca pe
noi înșine!
... sănătate fizică și emoțională. ,,Tată scump,
Îți mulțumim că ne asculți mereu și ne iubești
atât de mult; Te rugăm, umple-ne trupurile
noastre slăbite cu putere și sănătate, dar, Te
rugăm, de asemenea, ocupă-Te și de
inimile noastre, nu le lăsa să se îngrijoreze sau
să se întristeze, sau mai mult, să se cufunde în
deznădejde, ci dimpotrivă, Duhul Sfânt să
inunde orice suflet și să schimbe total
perspectiva, înspre Tine!”
„Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele. De aceea
nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia
Domnului.” (Efeseni 5:16-17)

MARȚI 18 - 20 Rugăciune
JOI 18 - 20 Studiu biblic
VINERI 17-19 Întâlnire liceeni
DUMINICĂ 09 - 12 | 18 - 20

ADRESA BISERICIi:
STR. BANUL MĂRĂCINE NR. 25

PROGRAMUL BISERICII

Anul acesta, ca biserică, vrem să trăim pentru
Hristos, un scop atât de frumos și de dorit
pentru fiecare creștin! În acest sens, ne
propunem să ne bazăm trăirea pe Cuvântul lui
Dumnezeu. Astfel, vom știi cum să trăim cu
dăruire pentru Hristos și cauza Lui.
Pe parcursul acestui an (10 ianuarie 202210 ianuarie 2023) veți găsi în buletinul
duminical un plan mixt de citire a Bibliei (ne
propunem să citim zilnic câteva capitole, iar
ordinea citirii va fi de o carte-două din
Vechiul Testament, apoi una din Noul
Testament).
Vă invităm să fiți parte din această inițiativă.
În aceste vremuri de incertitudine, haideți să
ne hrănim zilnic din Cuvântul lui Dumnezeu,
această armă spirituală puternică,
și vom fi biruitori!

SĂPTĂMÂNA 1
Luni, 10 ian.
| Geneza 1-4
Marți, 11 ian.
| Geneza 5-7
Miercuri, 12 ian. | Geneza 8-10
Joi, 13 ian.
| Geneza 11-13
Vineri, 14 ian. | Geneza 14-17
Sâmbătă, 15 ian. | Geneza 18-20
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Începutul și sfârșitul

A

fost oare cel mai greu an sau am uitat eu greul altor ani „ca niște ape
care s-au scurs” (Iov 11:16)? Am simțit greul ȋmbrǎcat ȋn multe forme:
boalǎ, neputințǎ, teamǎ, pierdere și iar pierdere. Nu pot sǎ spun cǎ doar
asta am simțit. Dumnezeu, care este Dumnezeul meu și ȋn care mǎ ȋncred, mi-a fost
aproape. M-a ȋntǎrit, m-a mângâiat, m-a sprijinit și mi-a dat speranțǎ.
Ca orice om, am nevoie de rǎspunsuri,
chiar dacǎ nu le primesc acum sau poate le
primesc și nu le ȋnțeleg ȋncǎ. Versete
precum Romani 8:28 nu mǎ mai ating ca
altǎdatǎ. Știu cǎ toate lucrurile lucreazǎ
spre bine, cǎ El este ȋn control și are
ultimul cuvânt ȋntotdeauna, dar durerea nu
pare sǎ fie micșoratǎ de aceste gânduri.
Caut mângâiere și o gǎsesc ȋn rǎspunsuri
care ȋmbracǎ și ele multe forme.
Rǎspunsurile vin sub alte forme decât mǎ
aștept, pentru cǎ El știe cum, când și ce
ȋmi atinge inima și duhul. Dragostea Lui
ȋmbracǎ multe forme. O simt ȋntr-un
cuvânt spus de cineva la vremea potrivitǎ,
o simt ȋntr-o promisiune cititǎ ȋn Cuvânt, o
simt! Am nevoie de mai multǎ mângâiere
ȋn momentele grele, iar El nu mǎ priveazǎ
de ea, deși poate pǎrea așa uneori...
Psalmul 139 ȋmi oferǎ mângâiere. El mǎ
cunoaște, știe gândul meu, știe tot ceea ce
fac ȋn fiecare moment. El știe nevoia mea!

În ȋntunericul meu, El este lumina! În El
sunt toate rǎspunsurile, deși nu trebuie sǎ
le primesc pe toate. Credința și ȋncrederea
mea ȋn El acoperǎ ȋntrebǎrile fǎrǎ rǎspuns.
Gǎsesc pace ȋn gândul cǎ nu trebuie sǎ știu
și sǎ ȋnțeleg totul, pentru cǎ gândurile Lui
sunt nepǎtrunse (vers.17).
E de ajuns cǎ El știe și ȋnceputul, și
sfârșitul oricǎrui lucru și oricǎrei ființe.
Așa gǎsesc scris: „Tu mi-ai ȋntocmit
rinichii, Tu m-ai țesut ȋn pântecele mamei
mele...”, iar apoi: „...și ȋn cartea Ta erau
scrise toate zilele care-mi erau rânduite,
mai ȋnainte sǎ fi fost vreuna din
ele” (vers.13-16).
Astǎzi rǎspunsul primit de la El ȋmi este
suficient, harul Lui este pe mǎsura nevoii
mele și va fi așa ȋn toate zilele mele!
El știe ȋnceputul și sfârșitul pentru cǎ El
este Începutul și Sfârșitul!
Articol scris de Mihaela Țărmure

„Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce
a murit și a înviat pentru ei.” (2 Corinteni 5:15) // DEZIDERATUL BISERICII POARTA CERULUI 2022

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII

FAMILIA Negrilă

Vlad & Diana
„Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi-L
cântând cu instrumente cu
coarde!” (Ps.150:4b)

În biserica Poarta Cerului, facem o
întăritură din lauda lui Dumnezeu, iar
Domnul Se coboară în mijlocul
laudelor. Și împreună cu biserica, se
bucură de prezenţa Domnului și
familia Negrilă - Vlad și Diana. Mai
mult, Diana Îl laudă pe Domnul cu
instrumentul cu coarde și face ca
prezenţa Lui să Se coboare! Suntem
mulţumitori Domnului pentru această
familie și, totodată, suntem bucuroși să
facem parte din aceeași biserică!
Vlad și Diana formează o familie din 7
august 2021. Ne spun chiar ei cum s-au cunoscut și cum a lucrat
Domnul în vieţile lor: „În seara de Revelion, la finalul anului 2019,
m-am rugat în mod special ca în anul ce urmează să îl întâlnesc pe
viitorul meu soţ. Am făcut o rugăciune cu credinţă și am simţit că îmi
doresc asta mai mult ca oricând. La momentul acela, încă nu îl
cunoșteam pe Vlad. După numai 9 zile, în data de 9 ianuarie, ne-am
cunoscut. Totul a decurs atât de frumos și natural, fiindcă aceasta a
fost voia Lui. Anul 2021 a adus cel mai important eveniment din vieţile
noastre, legământul căsătoriei. Prin îndurarea Domnului, am reușit
să ne organizăm nunta exact așa cum ne-am dorit. Pentru noi a fost
un har ca într-o perioadă atât de dificilă, plină de restricţii și multă
incertitudine, să ne putem împlini visul. Am realizat că, în orice
decizie, trebuie să Îl chemăm pe El să ne călăuzească. Ne bucurăm
că facem parte din Biserica Poarta Cerului, că suntem uniţi și fiecare
întâlnire este un prilej de bucurie.”
Versetul familiei: „Dar, mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu
dragostea, care le leagă pe toate într-o armonie perfectă.”
(Coloseni 3:14, trad. NTR)

Slujire în biserică: Diana slujește în corul bisericii, precum și cu
vioară, la timpul de laudă și închinare.
Motive de rugăciune: Vlad și Diana cer de la Domnul însoţire în
prezent și viitor, iar protecţia Sa să fie peste ei și peste familia lărgită.
De asemenea ei cer ca, la vremea potrivită, Dumnezeu să îi
binecuvânteze cu copii, iar atunci când vor veni încercări, să treacă
biruitori prin ele.
Astăzi și întreaga săptămână viitoare, dorim să ne rugăm pentru
familia Negrilă, 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!
Rubrică scrisă de Alina Avram

Urăm
La mulți ani!
în umblarea cu
Domnul celor care
își serbează ziua de
naștere săptămâna
viitoare:

Am găsit agenda lui... Isus
(partea I)

„Cine petrece prea mult timp încercând să
învingă timpul, riscă să fie învins de timp.”

- Vechi proverb șoricesc (Torben Kuhlmann Einstein, Călătoria uimitoare a unui șoricel în timp și
spațiu, Editura Corint Junior, ediția a II-a)

| DUMINICĂ 9 IAN. |

Anca Stârc
Dorel Hârțaucă
Elisei Ursan

| LUNI 10 IAN. |

Ionel Velciov
Magdalena Ban
Veronica Capota
| MARȚI 11 IAN. |

David Oneț

| MIERCURI 12 IAN. |

Alex Lakatos
Ariana Tudor
Ioana Dejeu
Marcel Moise
Nicoleta Cimpoieru
Vanesa Ginga
| JOI 13 IAN. |

Karla Porumbel
| VINERI 14 IAN. |

Denis Bădău
Levi Bîrîiac

| SÂMBĂTĂ 15 IAN. |

Alina Mureşan
Andreea Nemeș
Gabriel Pop
Nathan Pielmuși
Ovidiu Rad
Marcela Leusca

„Domnul mi Se arată
de departe: „Te iubesc
cu o iubire veşnică, de
aceea îţi păstrez
bunătatea Mea!”
(Ieremia 31:3)

Am găsit agenda lui Isus... se găseşte pe toate
drumurile. M-am gândit la chestia asta, acum când
evaluez anul care a trecut şi fac planuri pentru cel
nou. M-am surprins gândindu-mi agenda la fel ca
înainte de îmbolnăvire: evenimente şi activităţi.
Locuri exacte, planificări riguroase, acţiuni ciclice,
făptuiri ritmice. Tot încercam să le potrivesc în
calendar. Uneori agenda îmi sună: „activităţi
pentru că Îl aşteaptă Marele Preot.
suprapuse”. Anul meu este deja prevăzut şi
A stat cu vameşii, în loc să stea în
previzibil. M-am oprit...
pridvorul templului, a stat la
masă, în loc să fie la lectură. Tot
Discutam zilele trecute cu un prieten drag despre
timpul nepotrivit şi tot locul
felul în care ne-am petrecut ultimul an. Am fost
nepotrivit. Calcă în regiuni
concentraţi pe agendele noastre cu evenimente,
interzise şi stă de vorbă cu oameni
activităţi, locuri exacte şi ore fixe. Mă uit la
Domnul Isus, la apostolul Pavel şi ce descopăr?
stigmatizaţi. Credeţi sau nu, chiar
şi Nicodim era un astfel de
„interzis”!
1. Agenda lor a fost concentrată pe oameni şi
zone.
Nu văd niciun alt tipar recurent în
Isus avea de mântuit o lume întreagă! Cum de
viaţa lui Isus, altul decât
avea timp „să piardă” cu samariteanca, o
rugăciunea în noapte. Acesta este
„ratată”? Cum de-a putut „pierde nopţile” cu
singurul program care pare a se
unul ca Nicodim? Isus n-a avut întâlniri
repeta. În rest... Domnul nu are
programate în agendă, nu „S-a uitat la ceas” în
program. Nu are agendă...
timp ce vorbea cu oamenii, nu Și-a cerut niciodată
Aminteşte tot de o singură ORĂ
scuze că trebuie să plece la altă întâlnire,
în toată viaţa lui: „nu mi-a venit
Ora”, „îmi va veni Ora” etc.

Isus „pierde timpul” cu un nesaţ
de neînţeles pentru cineva care
trebuia să Își restrângă toată
activitatea, toată cariera, la trei
ani şi jumătate.
(sfârșit partea I - continuarea în nr. viitor)

Articol scris de Marius Cruceru
www.edictumdei.org

