Să ne rugăm pentru...

Citește Biblia într-un an!

... micuțul Levi Dejeu, care e adus în
această dimineață pentru a primi
binecuvântarea Domnului. Fie Mâna bună
a Tatălui peste el și toți ai lui, iar atunci
când va crește să fie un luptător în armata
lui Dumnezeu.

SĂPTĂMÂNA 12
Duminică, 27 martie
Luni, 28 martie
Marți, 29 martie
Miercuri, 30 martie
Joi, 31 martie
Vineri, 1 aprilie
Sâmbătă, 2 aprilie

Judecători 1-3
Judecători 4-7
Judecători 8-10
Judecători 11-14
Judecători 15-17
Judecători 18-21
Luca 1-3

... conștientizarea importanței învierii
Domnului. Slăvit fie Domnul pentru
evenimente de genul conferinței de ieri din
biserica noastră, prin care El trimite
mesagerul Lui, ca să ne confirme
autenticitatea și importanța extraordinară a
Învierii Fiului. Fie aceasta spre zidirea
noastră spirituală, și totodată o mărturie
pentru cei care au încă îndoieli în această
privință.

PROGRAMUL BISERICII
LUNI
MARȚI
JOI
VINERI
DUMINICĂ

19 - 21 Tineret
18 - 20 Rugăciune
18 - 20 Studiu biblic
17:30 - 19 Liceeni
09 - 12 | 18 - 20
Servicii divine

ADRESA BISERICIi:
STR. BANUL MĂRĂCINE NR. 25

"Şi ştim că Cel ce a înviat pe Domnul Isus ne
va învia şi pe noi împreună cu Isus şi ne va
face să ne înfăţişăm împreună cu voi. Căci
toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru,
pentru ca harul mare, căpătat prin mulţi, să
facă să sporească mulţumirile spre slava lui
Dumnezeu." – (2 Corinteni 4:14-15)

Vă stau la dispoziție pentru
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Cu ajutorul telefonului,
scanează codul QR
alăturat, ca să asculți
noua cântare a Corului
Poarta Cerului - „E
speranță pentru
oameni!”
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Pentru materiale, sugestii şi propuneri,
aşteptăm să ne scrieţi la adresa de e-mail:
buletin.duminical@yahoo.com

"Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau şi în cartea Ta erau scrise toate zilele
care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.
Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, şi cât de mare
este numărul lor! "– (Psalmii 139:16-17)

C

hiar dacă vom fi copiii Domnului toată viața noastră, la un moment dat, El ne consideră
suficient de responsabili, încât să ne ofere niște ființe extrem de prețioase: copilașii.
Aparent, noi suntem cei prin care aceștia învață să se descurce, își dezvoltă noi
abilități, dar de fapt, e un proces bidirecțional – și noi, prin prezența lor, prin
intermediul provocărilor cu care avem de-a face pe parcursul anilor în care ne-au fost
încredințați, creștem, ni se dezvoltă răbdarea, dragostea, înțelepciunea și multe altele.
Dar v-ați gândit vreodată la această „meserie”, ca la una sfântă? Adică, noi am primit
o misiune de la Cel Preasfânt, aceea de a fi „ambasadorii” Lui pe pământ, și asta presupune o
anumită conduită din partea noastră, și nu orice conduită, ci una sfântă. "Căci este scris: „Fiţi
sfinţi, căci Eu sunt sfânt.”" – (1 Petru 1:16). Chiar dacă poate părea greu și aproape imposibil la
prima vedere, Domnul nu face nimic fără să Se asigure că ne va fi alături și de asemenea, că
avem un set de reguli care ne vor ajuta în această călătorie, care, dacă știm cum să o percepem,
va fi o mare binecuvântare atât pentru noi, cât și pentru copilașii noștri, și de ce nu, și pentru cei
din jurul nostru.
Setul de reguli la care mă refer ne este prezentat în Biblie, și Domnul Însuși ne
sfătuiește să începem a-l prezenta copiilor noștri timpuriu, astfel ca sămânța pusă de noi să
aibă rod mai târziu: "Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu
se va abate de la ea. " – (Proverbele 22:6). Aș îndrăzni să adaug că orice vom face cu copiii
noștri să fie însuflețit de dragoste, dragoste pe care vrem să le-o transmitem, pentru că
dragostea e unul din atributele principale ale Părintelui nostru. "Tot ce faceţi să fie făcut cu
dragoste!" – (1 Corinteni 16:14).
Dar ce facem atunci când vin încercările în viața de părinte? Cea mai bună soluție e să privim
tot la Tata și atunci, pentru că, de fapt, aceste încercări sunt „binecuvântări deghizate”, așa
cum spune o cântare, și rolul lor e de-a ne reaminti că nu e totul aici, avem o veșnicie care ne
așteaptă și un Dumnezeu Sfânt și plin de dragoste care ne va oferi mult peste așteptările
noastre, și atunci toate suferințele de acum nu vor mai conta, vom înțelege pe deplin de ce am
trecut prin ele.
(continuare în pag. 3)

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII

„Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că
acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie
prin viaţa mea, fie prin moartea mea.” (Filipeni 1:20)
„Toate cărările Domnului sunt
îndurare şi credincioşie pentru cei
ce păzesc legământul şi poruncile
Lui.” (Psalmul 25:10) Acesta este
garanția Cuvântului lui Dumnezeu
pentru cei care se dedică să
împlinească voia Domnului în viețile
lor. Ce promisiune
minunată, aducătoare
de speranță și pace!
Dumnezeu să ne ajute
să o punem la inimă, ca
să ne bucurăm de
binecuvântările pe care
ea le aduce!
Dumnezeu a
binecuvântat biserica
Poarta Cerului cu încă
o familie tânără:
Crișan
Vlad și Tabita.
Chiar dacă
împrejurările din
ultimii doi ani au oprit
multe activități, ele nu
au împiedicat
dragostea lor unul pentru altul, și
nici planul lui Dumnezeu pentru
familia lor: „În data de 5 iulie 2020
am devenit o familie. Domnul ne-a
binecuvântat nespus de mult, nu
meritam. Uitându-ne în urmă,
realizăm că numai prin harul Lui am
ajuns unde suntem. Vedem
bunătatea Lui în fiecare zi, cum ne
dă biruință la joburile noastre, în
planurile pe care ni le-am propus și
ne umple de pacea Lui.” Slăvit să fie
Dumnezeu pentru lucrările Sale!

și-au ales ca verset al familiei un
motto prin care declară că vor să
trăiască pentru Hristos toată viața si
în orice împrejurare: „Mă aștept și
nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat
de rușine cu nimic, ci că acum, ca
totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu
îndrăzneală în trupul
meu, fie prin viaţa mea,
fie prin moartea
mea.” (Filipeni 1:20)
Spunem și noi împreună
cu ei: Așa să ne ajute
Dumnezeu!
Motive de rugăciune:
Vlad și Tabita își doresc
de la Domnul să fie o
bună mărturie pentru
numele Lui, dar și
înțelepciune de a
rămâne în voia Sa:
„Ne dorim ca Domnul
să ne îmbrace în
dragostea Lui, astfel
încât să Îl putem
reprezenta cu cinste în
mijlocul acestei lumi. De asemenea,
cerem înțelepciune în toate deciziile
și puterea de a accepta voia Lui,
care știm că este mult mai bună
decât toate planurile noastre.”

Astăzi și întreagă săptămână viitoare
dorim să ne rugăm pentru familia
Crișan, 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
Dar familia Crișan nu privește numai din jur și pentru biserică!  A. A.
în urmă, ci și în viitor. De aceea

Ce înseamnă numele copilului meu?
LEVI DEJEU
Levi - Băiețelul adus azi la binecuvântare se numește Levi.
Acest nume este de origine ebraică şi înseamnă “alipire,
ataşare, alăturare” (de la ebraicul “yillaweh”). În Biblie,
numele Levi a fost purtat de cel de-al treilea fiu al lui
Iacov şi al Leei; de asemenea, în Noul Testament, îl
întâlnim şi pe vameşul Matei, care se mai numea şi Levi,
şi care a fost unul din cei 12 ucenici ai Mântuitorului.
Dumnezeu să te binecuvânteze veșnic, Levi!  A.P.

Urăm
La mulți ani!
în umblarea cu Domnul
celor care își serbează
ziua de naștere
săptămâna viitoare:
| DUMINICĂ 27 MARTIE |

Elizabeth Rusu
Ines Iudean
Naomi Bogdan
Patricia Trifan

| LUNI 28 MARTIE |

Adina Stana
Amalia Ciobanu
Aurel Toader
Vasilica Romaniuc

| MARȚI 29 MARTIE |

Alina Hudema
Cerasela Cioroboreanu
| MIERCURI 30 MARTIE |

Daniela Gruia
Elian Bogdan
Estera Buzea
Filip Negru
Timeea Sandu

| JOI 31 MARTIE |

Lucia Alăzăroae
Ovidiu Păduraru
Tabita Giuchici

| VINERI 1 APRILIE |

Ana Ungur
Lidia Croitoru
Luca Olteanu

„Rugăciuni periculoase” de Craig Groeschel (recenzie)
Cercetează-mă,
frânge-mă, trimite-mă! Trei strigăte
ale inimii în jurul
cărora se țese
cartea Rugăciuni
periculoase, de Craig
Groeschel (Scriptum,
Oradea, 2020). Dacă
a umbla cu Isus nu
înseamnă o viață
lipsită de riscuri,
atunci până și
rugăciunile noastre ar
trebui să se maturizeze. De fapt, duhovnicește
vorbind, creștem odată cu rugăciunile
noastre.

Oare nu ne-a fost clar, de-a lungul vieții, că
Dumnezeu chiar nu Se conformează? N-am
înțeles că, deși ne rugăm necontenit pentru
siguranță, Dumnezeu îngăduie uneori
situații dureroase în viața noastră? N-am
realizat că felul lui Dumnezeu de-a ne face
vulnerabili înseamnă, de fapt, calea
maturizării noastre? Și dacă le-am
conștientizat pe toate acestea, nu mai rămâne
decât să ne schimbăm rugăciunile.

Urmând modele din Vechiul și Noul
Testament, autorul aduce înaintea noastră
rugăciuni de o maturitate superioară.
Folosind cuvinte alese și încurajatoare, el ne
invită la un salt al credinței, dincolo de noi
înșine. Suntem invitați să depășim
banalitatea rugăciunilor mecanice, intrând
Ce este, în cele din urmă, rugăciunea? „Este o într-o altă dimensiune a închinării. De fapt,
comunicare sacră, limbajul dorului, un dialog numai acest nivel spiritual ne face capabili de
divin între tine și Tatăl tău ceresc, Ava al tău, marile trimiteri. Nu putem niciodată sluji cu
adevărat lui Dumnezeu fără ca mai întâi să ne
Tăticul tău. Când te rogi, Dumnezeul
punem, necondiționat, la dispoziția Lui. Însă
universului ascultă. Și nu doar că ascultă, ci
este și interesat de lucrurile pe care I le spui, această angajare nu trebuie rostită sporadic, în
de toate lucrurile pe care le porți în inima ta momentele noastre de înălțare mistică, ci
trebuie pusă în rugăciuni și atitudini. Marii
și pe care nu le cunoaște nimeni altcineva;
oameni ai Bibliei și ai istoriei s-au rugat în
poate chiar unele lucruri de care nici
măcar tu nu ești conștient. Dumnezeu vrea să acest fel. Au devenit, cu adevărat, parteneri cu
Dumnezeu în conversație și lucrare.
te audă și să vorbească cu tine. El vrea să
comunice cu tine ca și cu o ființă dragă, cu
Aceste pagini au capacitatea de a ne trezi din
care să stea față în față și să se bucure de o
conversație intimă.” (p. 29) Din această cauză letargie. Pur și simplu, ne îmbunătățesc viața
de rugăciune și, implicit, viața spirituală.
„rugăciunile tale contează” (p. 29)
Craig Groeschel se dovedește încă o dată un
autor profund, un ghid devoțional excelent. O
Suntem chemați să facem și alte rugăciuni
recomand pentru orice categorie de vârstă,
decât cele pentru confort. Suntem chemați,
de fapt, la realism spiritual. Conștienți că nu inclusiv celor care au o anumită „vechime” pe
ne putem maturiza decât trecând prin felurite calea credinței. Cu cât vom învăța să ne rugăm
mai periculos, cu atât vom învăța – de fapt –
încercări, am face bine să lăsăm uneori la o
să ne rugăm.  Ghiță Mocan, www.coramdeo.ro
parte rugăciunile pentru protecție imediată.

| SÂMBĂTĂ 2 APRILIE |

Constantin Tutunaru
Elena Bortoş
Petru Gherasim Jr.
Florin Cîmpan

"Celui ce va birui îi voi da să
mănânce din pomul vieţii, care
este în raiul lui Dumnezeu.’" –
(Apocalipsa 2:7b)

(continuare din pag. 1)

În încheiere, aș vrea să vă încurajez să vă consultați în orice problemă, oricât de mică ar
părea, cu Domnul nostru, Cel care știe cel mai bine să vă sfătuiască; părtășia zilnică cu El ajută
mult în acest sens, cămăruța, acolo unde măștile cad și omul se vulnerabilizează, iar Mântuitorul
preia povara și o transformă în binecuvântare. Copiii vor vedea asta, și ei la rândul lor vor urma
modelul, și poate nici nu va mai fi nevoie să le explicăm prea multe, vor face la fel și astfel vom
împlini versetul care spune: "Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul
lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu." – (1 Corinteni 3:9)  I. T.

