„Cred, Domnul meu

Citește Biblia într-un an!

și Dumnezeul meu!”

SĂPTĂMÂNA 17
Duminică, 1 mai
Luni, 2 mai
Marți, 3 mai
Miercuri, 4 mai
Joi, 5 mai
Vineri, 6 mai
Sâmbătă, 7 mai

1 Împărați 16-18
1 Împărați 19-22
Ioan 1-3
Ioan 4-6
Ioan 7-9
Ioan 10-12
Ioan 13-15

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

„Biblia nu este nici, învechită, nici
modernă, ci este eternă.” (Martin Luther)
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În ceata celor doisprezece ucenici
L-am așezat pe treapta cea de jos
Și noi atât de neînsemnați și mici,
I-am dat și-un nume: „Cel necredincios”.
Dar de-am privi în sine fiecare,
Și-am recunoaște cât de des,
Ne-am pus câte o nevrednică, păgână întrebare
Referitoare la Domnul Isus, am spune:
Toma, de n-ai fi văzut la Domnul în palme
Semnele de cuie, eu astăzi
Nicidecum n-aș fi crezut,
Chiar dacă mulți ar fi venit să-mi spună.
Ce bine e că la dorința ta,
Domnul Isus a venit încă o dată,
Ca degetul să-l pui în coasta Sa,
Acolo, în odaia minunată.
Fiindcă de atunci de câte ori și noi ne zăvorâm
În îndoieli și frici sau în tristeți,
Când parcă suntem goi, și ca pe tine,
Domnul ne ridică!
De aceea, astăzi, meditând
La Toma cel credincios și la răspunsul său,
E bine să putem spune aidoma:
„Cred, Domnul meu și Dumnezeul meu!”
 Autor necunoscut

Să-I mulțumim Domnului pentru ...
... micuțele: Clara Hîrtie și
HadasaDoroteea Pop, care în luna aprilie au fost
încredințate pe brațul Tatălui, fiind aduse
la binecuvântare. Ne rugăm ca El să
vegheze asupra lor și a familiilor lor, și să
aibă o creștere frumoasă și o viață
binecuvântată!

... familia Lupăștean Cătălin și Rebeca,
care s-a format luna trecută, în biserica
noastră. Domnul să le binecuvânteze
căsnicia, El să fie stâlpul familiei lor și
Îndrumător în noul drum pe care au pășit
împreună!
„Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela Mă
proslăvește, și celui ce veghează asupra căii lui,
aceluia îi voi arăta mântuirea lui
Dumnezeu.” (Psalmul 50:23)

Donează!

Susține lucrarea din biserica Poarta
Cerului! Pentru detalii, scanează
codul QR alăturat.

Toma a fost arătat cu degetul de
mulți de-a lungul timpului. Pe nedrept,
însă. N-a fost necredincios. Când Isus
l-a rugat să pună mâinile în semnele
cuielor, a avut credință și n-a mai fost
nevoie de verificare. L-a văzut pe
Dumnezeu și a crezut.
Mulți ar vrea azi să aibă credința
lui Toma, dar există oameni care merg
la biserică în fiecare duminică și nu îi
mișcă nimic. Pentru ei, în biserică sunt
oameni, cântări, rugăciuni, dar se
comportă ca și cum Dumnezeu e
plecat.
Astăzi le e ușor oamenilor să
creadă prognoza meteo, horoscoape și
multe prostii, dar le e greu să creadă în
Isus. Pe de altă parte, prea puțini vin
la biserică cu credința că Dumnezeu
poate ridica un bolnav din
scaunul cu rotile...
(continuare în pag. 3)

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII

„... Și funia împletită în trei nu se rupe ușor.”
(Eclesiastul 4:12b)
„Din El tot trupul, bine închegat
și strâns legat, prin ceea ce dă
fiecare încheietură, își primește
creșterea, potrivit cu lucrarea
fiecărei părți în măsura ei, și se
zidește în dragoste.”
(Efeseni 4:16). Binecuvântat să
fie Dumnezeu, care ne-a pus în
Trupul Său de la Poarta Cerului!
Dorim să creștem împreună și
toată slava să o
dam Celui care
ne-a câștigat cu
sângele Său!
Aceasta este și
dorința familiei
Neș – George și
Adelina. Îi suntem mulțumitori
Domnului pentru
această familie, și
totodată, suntem
bucuroși să facem
parte din aceeași
biserică!

dimineața nu am mai avut nimic,
nici de atunci încolo, niciodată,
toate cele 8 luni de sarcină și
până acum”. Slăvit să fie
Dumnezeu, pentru că S-a atins de
ea și i-a dat vindecare!

George și Adelina
formează o
familie din 3
august 2019.
Dumnezeu i-a
binecuvântat cu
tot felul de binecuvântări, iar ei Îi
sunt mulțumitori Domnului
pentru toată purtarea Sa de grijă.
Din 10 septembrie 2021, au
devenit și părinți, când
Dumnezeu le-a dăruit-o pe
micuța Lora Seraya.

Motive de
rugăciune: George
și Adelina cheamă
biserica să îi susțină
în rugăciune
pentru a fi părinți
înțelepți pentru micuța Lora.
De asemenea, ei doresc ca
Dumnezeu să îi călăuzească în
toate deciziile vieții. Ei mai cer
putere în a căuta și a face voia
Lui, precum și să fie lumină în
societate și la locul de muncă.

Familia Neș se pune la adăpostul
mâinii lui Dumnezeu și se încrede
în El pentru toate lucrurile. Au
văzut mâna Domnului mai ales
când, în primul trimestru de
sarcină, Adelina avea momente
când nu putea merge, din cauza
unei afecțiuni la picioare.
„Ne-am rugat Domnului într-o
seară cu credință ca până
dimineața să îmi treacă, și

Astăzi și întreagă săptămână
viitoare dorim să ne rugăm pentru
familia Neș, 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!
 A. A.

Versetul familiei: „... Și funia
împletită în trei nu se rupe ușor.”
(Eclesiastul 4:12b)
Slujire în biserică:
Dumnezeu
binecuvântează
biserica Poarta
Cerului prin
slujirea Adelinei la
cor, iar prin
George, la tineret.
Ocupație: Adelina
este profesor de
biologie la clasele
V – XII, iar George
este inginer.

Urăm
La mulți ani!

Pe ce scaun stai la

Cina Domnului?

în umblarea cu Domnul
celor care își serbează
ziua de naștere
săptămâna viitoare:
| DUMINICĂ 1 MAI |

Denis Criste
Loredana Toma
Rahela Trăistaru
| LUNI 2 MAI |

Andrei Pană
Iosif Ceaca
| MARȚI 3 MAI |

Andrei Pantilimon
Caius Șulma
Damaris Cociorvan
Denisa Băiașu
Viniciu Smeureanu
Ştefan Sărăcuţi
| MIERCURI 4 MAI |

Andrei Ungureanu
Mirela Şomrak
| JOI 5 MAI |

Ana Ungur
Daniela Boartăş
Larisa Muntean
Nicolae Chiu
Tabita Paliuc
| VINERI 6 MAI |

David Pantea
Lăcrimioara Mateaş
Patrick Marcu

Scaunul de domnie al Domnului (Psalmii 47:8 (continuare din pag. 1)

Isus S-a adresat în mod special lui
Toma ca să înțelegem că fiecare om în
parte e important înaintea lui
Dumnezeu,
indiferent
dacă
are
momente de îndoială. Toți cei care au
îndoială ar trebui să creceteze Scriptura,
nu să renunțe la ea și să se pună praful
pe Biblie. Îndoiala cu abandon te
depărtează de Dumnezeu dar, îndoiala
accesorizată cu dorință de căutare de
răspunsuri în Scriptură te apropie de El.
Cine caută, găsește. Despre Toma nu ni
se spune că a vrut să fugă de
Dumnezeu, ci că nu era acolo cu ceilalți
când S-a arătat Isus. Inima lui Toma
tânjea după Isus, de aceea și dorința lui
enormă după certitudine. Dumnezeu va
binecuvânta orice om care tânjește după
El. Cumva, Hristos Se va arăta tuturor
celor care Îl doresc din toată inima și
care vor Adevărul.
Poate ți s-a arătat și ție, și operația
ți-a reușit, examenul l-ai luat, interviul
l-ai trecut cu bine, copilul tău s-a întors
la Dumnezeu sau ți-ai găsit partenerul
potrivit.
Tu L-ai văzut pe Isus în toate
astea? Unii Îl văd și în răsăritul de
soare...

| SÂMBĂTĂ 7 MAI |

Bianca Goagără
Daniel Bogdan
Marius Briscan
Rebeca Berinde
Simina Dume
Maria Marchis

"Căci Domnul este drept,
iubeşte dreptatea, şi cei
neprihăniţi privesc Faţa
Lui." – Psalmii 11:7

 Alexandru Fintoiu,
www.fiti-oameni.ro

„Dumnezeu împărăţeşte peste neamuri, Dumnezeu
şade pe scaunul Lui de domnie cel sfânt.”). Este
locul Celui Preasfânt! La Cina Domnului, să ne
aducem aminte că Isus trebuie să domnească în
viața noastră.

Scaunul de judecată (2 Corinteni 5:10 – „Căci

toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de
judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi
primească răsplata după binele sau răul pe care-l
va fi făcut când trăia în trup.”) Hristos stă pe acest
scaun. Bine ar fi să ne cercetăm înainte de Cina
Domnului, bine ar fi să ne judecăm singuri înainte
de împărtășire. Cel ce se împărtășește în mod
corect, are viață din Dumnezeu și are făgăduința
învierii (Ioan 6:54).

Scaunul celor batjocoritori (Psalmii 1:1 –

„Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi,
nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se
aşează pe scaunul celor batjocoritori!”) Este
scaunul celor care batjocoresc ceea ce nu cunosc
(Iuda 1:10), numele creștinilor (Iacov 2:7), și cel
mai grav este că ei Îl batjocoresc și pe Fiul lui
Dumnezeu (Evrei 10:29). Întotdeauna se vor găsi
la Cina Domnului oameni batjocoritori; să nu ne
tulburăm din pricina lor!

Scaunul harului (Evrei 4:16 – „Să ne apropiem

dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să
căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim
ajutaţi la vreme de nevoie.”) Acesta este scaunul pe
care trebuie să stai la Masa Domnului. Cu cât mai
mult stai la Masa Domnului și cât mai mult te
apropii de Dumnezeu, înțelegi mai mult ce
înseamnă aceasta. Ucenicul Domnului Isus, Ioan,
stătea la Cină cu capul pe pieptul Mântuitorului. Ce
har, să poți auzi cum bate inima Mântuitorului!
Astăzi noi avem alt har – Îl avem pe Duhul Sfânt în
noi. Și avem o nădejde vie, că într-o zi vom sta în
Cer la Masa Domnului, unde Îl vom vedea față în
față!

 Iosif Huțan,
www.resursecrestine.ro

