Să ne rugăm pentru ...

Citește Biblia într-un an!
SĂPTĂMÂNA 20
Duminică, 22 mai
Luni, 23 mai
Marți, 24 mai
Miercuri, 25 mai
Joi, 26 mai
Vineri, 27 mai
Sâmbătă, 28 mai

... micuțul Elias Pușcașu, care este adus în
această dimineață pentru a primi
binecuvântarea Celui Preaînalt! Fie
protecția și dragostea infinită a Domnului
atât peste el, cât și peste toți cei dragi ai lui!
... conferința de familii, care va avea loc
sâmbătă, în biserica noastră. Haideți să ne
rugăm ca tot ceea ce se va face acolo să fie
spre slava lui Dumnezeu și învățătura și
zidirea fiecărei familii!

1 Cronici 18-20
1 Cronici 21-23
1 Cronici 24-26
1 Cronici 27-29
2 Cronici 1-4
2 Cronici 5-7
2 Cronici 8-10

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

"Acum, temeţi-vă de Domnul şi slujiţi-I cu
scumpătate şi credincioşie. Depărtaţi dumnezeii
cărora le-au slujit părinţii voştri dincolo de râu şi
în Egipt şi slujiţi Domnului." (Iosua 24:14)

ADRESA BISERICIi:
STR. BANUL MĂRĂCINE NR. 25

„Biblia este o fereastră prin care putem
să privim în eternitate.” – Timothy Dwight

„Trebuie să fim confortabili cu dezordinea, dacă vrem
să formăm copii sănătoși spiritual.”

– „Habits of the Household” de Justin Whitmel Earley

cesta este citatul meu preferat din
A
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asta mi-a adus aminte cât de importantă este

Vă stau la dispoziție pentru
nevoile dvs. spirituale:
PASTOR
PASTOR
PREZBITER
PREZBITER
DIACON
DIACON
DIACON
DIACON
DIACON
DIACON
DIACON

NELU FILIP
EUSEBIU STĂNILĂ
SANDU GULER
RAUL DAMEAN
BENIAMIN PROINEA
CĂLIN MARTINCONI
CIPRIAN MUNTEAN
ELISEI URSAN
FLORIN SILAGHI
JANI KARDOS
SORIN STREIANU

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

0745
0722
0722
0734
0749
0724
0765
0767
0724
0737
0723

306
800
510
539
938
700
459
320
529
176
817

Ne găsești și online @BIsericaPoartaCerului

COLECTIVUL DE REDACȚIE
Teo Laze | Ildikó Trică | Andrada Popa
Alina Avram | Alexandra Kardos
Roxana Guia | Dani Ardelean

Pentru materiale, sugestii şi propuneri, aşteptăm
să ne scrieţi la adresa de e-mail:
buletin.duminical@yahoo.com

431
691
842
044
951
470
691
559
836
997
964

atitudinea mea față de haosul zilnic din
casă, iar de această atitudine uneori depinde
chiar creșterea spirituală a copiilor mei.

Vă invităm sâmbătă, 28.05.2022, de la ora 17:00
la conferința pentru familii cu tema: Ritmul
comun în familie. Vom avea un timp de rugăciune
și părtășie, iar alături de invitatul nostru,
pastorul Ioan Szasz, vom stabili cum să avem un
ritm comun în familia noastră, bazat pe Scriptură.
Copiii vor avea activități specifice lor, sub
supravegherea surorilor din biserica noastră.
Vă rugăm să confirmați prezența pe grupul de
Whatsapp al familiilor bisericii sau la numărul de
telefon: 0734 539 044 (Raul Damean).
Vă așteptăm cu drag!
Dacă ți-a plăcut conținutul acestui
buletin duminical, nu-l păstra doar
pentru tine! Oferă-l unui prieten care
are nevoie de încurajare.

Pe Instagram vedem deseori postate poze cu
biblioteci de copii în care toate cărțile sunt
frumos aranjate, covoare fără jucării și pete
de carioci pe ele sau camere frumos
amenajate și curate. Hai să fim sinceri…
viața de zi cu zi, mai ales viața cu copii mici
este de fapt plină de haos, firimituri și
mâzgăleli, uneori cu nisip în șosete sau cu
gem întărit pe păr.
Aceasta este realitatea! Copiii produc
haos! Frumusețea cea mai mare este că
exact din acest mediu plin de imperfecțiuni
se pot învăța cele mai importante lecții de
viață. Conversațiile acelea cotidiene pot da
naștere unor discuții foarte interesante
despre Dumnezeu, iar acel timp de joacă
poate fi o oportunitate extraordinară de a te
apropia de copilul tău.

Tendința noastră naturală ca părinte este de
a păstra controlul asupra mediului din jurul

nostru. Încercăm să facem totul să pară
frumos, aranjat, ordonat. Problema este că
în încercarea noastră de a ne dovedi niște
părinți stăpâni pe ceea ce se întâmplă,
pierdem oportunități valoroase în care
putem să le formăm copiilor nu doar
comportamentul, ci și caracterul.
Amintirile lor preferate vor fi despre timp
petrecut împreună și râsete, despre sfaturi și
momente de vulnerabilitate, despre discuții
interesante și despre rugăciuni timide, dar
pline de credință.

Tot acest haos de zi cu zi este de fapt un
exercițiu al iubirii. Cu fiecare boacănă și
stângăcie exersăm iertarea, cu fiecare
jucărie strânsă exersăm răbdarea, iar cu
fiecare întrebare pusă a nu-știu-câta-oară
exersăm auto-controlul. Dezordinea
cotidianului este locul unde are loc
sfințirea noastră. Acolo, în mijlocul
dezordinii, are loc maturizarea noastră, și tot
acolo este și locul unde copiii noștri își vor
forma caracterul.
Nu fugi de haos! Îmbrățișează-l!
…și odată cu el, îmbrățișează-ți și copiii!
 www.ishatoday.ro

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII

10 motive pentru a cunoaște
puțin din istoria bisericii

„Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului, şi îţi vor izbuti planurile." (Proverbe 16:3)

(partea II)

și în echipa de coordonare din cadrul
Departamentului Școlii Duminicale.
Motive de rugăciune: Ciprian și Loredana,
împreună cu copiii, lor doresc să Îl caute mai
întâi pe Domnul, de aceea ne cheamă să ne
rugăm pentru ei: „Să ne ajute Dumnezeu să ne
canalizăm atenția pe ceea ce e mai important, și
să căutăm mai întâi Împărăția Cerurilor, știind
că toate celelalte lucruri Dumnezeu ni le va da
pe deasupra.”
„Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului,
încrede-te în El, şi El va lucra”. (Psalmul 37:5)
Ce promisiune binecuvântată! În biserica Poarta
Cerului dorim să experimentăm promisiunile
Domnului! De aceea, ne punem toată încrederea
numai în El! Și la fel face și familia Pușcașu
Ciprian și Loredana, împreună cu cei doi
copii ai lor. Îi suntem mulțumitori Domnului
pentru această familie, și totodată suntem
bucuroși să facem parte din aceeași biserică!
Ciprian și Loredana s-au unit ca familie în 3
august 2013. Loredana lucrează ca și consilier
juridic, iar Ciprian este administrator de sistem.
Ei și-au încredințat lucrările și viața lor de
familie în grija Domnului. Și El a lucrat!
După cum spun ei înșiși, au văzut lucrările
Domnului peste viața lor în toate domeniile:
„Dumnezeu a lucrat în viața noastră începând
cu modul în care ne-am cunoscut, întemeierea
familiei, găsirea locurilor de muncă și venirea
pe lume a copiilor noștri.” Ce binecuvântat este
omul care vede Mâna Domnului la lucru și
recunoaște că tot ceea ce este și are, vine de la
Domnul! Dumnezeu a binecuvântat familia
Pușcașu și cu doi băieți: Iannis (4 ani) și Elias,
care astăzi este adus la binecuvântare.
Bun este Domnul cu cei care se încred în El!

Astăzi și întreagă săptămână viitoare dorim să ne
rugăm pentru familia Pușcașu, 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.

Ce înseamnă numele copilului meu?

ELIAS Puşcaşu
Elias - acest nume

este forma greacă a
numelui ebraic Ilie, cu
semnificaţia de:
„Yahve e Dumnezeul
meu” sau „Domnul
este Dumnezeul
meu”. Ilie a fost un
mare prooroc,
menţionat în Vechiul
Testament, prin care
Dumnezeu a făcut multe minuni pentru a
Se descoperi poporului evreu şi pentru a-Şi
Versetul familiei: „Încredințează-ți lucrările în arăta puterea de singur Dumnezeu viu şi
mâna Domnului, și îți vor izbuti
adevărat.
planurile.” (Prov. 16:3)

Slujire în biserică: Familia Pușcașu s-a pus la
dispoziția Domnului și a lucrării Sale și slujesc
împreună ca familie în cadrul departamentului
de familii al bisericii. În plus, Loredana slujește

Dumnezeu să te binecuvânteze veșnic, Elias, iar
când vei fi mare, El să te ajute să primești cel mai
frumos nume, acela de Copil al lui Dumnezeu!
 A. P.

8. Istoria bisericii ne eliberează de
iluzia că psihologia modernă, laică,
este singura soluție pentru problemele emoționale și comportamentale.
Deși psihologia aduce perspective utile,
puritanii, Spurgeon și alții, și-au dezvoltat
abilitatea de introspecție pastorală cu mult
înainte ca cineva să audă de Ritalin sau de
terapia comportamentală. Cel care studiază
istoria bisericii se bucură de o multitudine de
resurse de consiliere.
9. Istoria bisericii conține relatări
pline de avertizări, care ne amintesc
că și creștinii Îl pot dezonora pe
Domnul lor.
Cruciadele, Procesele Vrăjitoarelor din
Salem, Inchiziția și îngrădirea libertății
religioase de către reformatori generează
umilință și prudență pentru credincioși. Zelul
nu este suficient pentru a ne justifica
cuvintele sau faptele. Trebuie să avem grijă
ca acțiunile pe care le etichetăm „creștine”
să-L reflecte cu adevărat pe Isus.

6. Istoria bisericii întărește credința.
Gândiți-vă la numărul mare de oameni care
L-au urmat pe Hristos de-a lungul veacurilor
și la contribuțiile lor uluitoare la dezvoltarea
umanității. Creștinii au ajutat la construirea
de spitale, orfelinate, instaurarea democrației,
a drepturilor omului, crearea de artă,
alfabetizare pe scară largă, și multe altele. 10. Istoria bisericii oferă credinÎntr-adevăr, „suntem înconjurați de un nor cioșilor o genealogie spirituală.
Știm cine sunt strămoșii noștri fizici. De ce să
atât de mare de martori…” (Evrei 12:1).
nu învățăm și despre strămoșii noștri
7. Istoria bisericii oferă termenii spirituali?
care descriu doctrinele dificile.
Așa că, încercați să cunoașteți istoria
Trinitatea este „o singură esență și trei
persoane”. Isus are „două naturi într-o bisericii. Probabil că o veți găsi mai
singură persoană”. Biblia este „inerentă și edificatoare decât v-ați gândit vreodată.
 David Roach
infailibilă”. Credincioșilor care nu cunosc
www.edictumdei.org
puțin din istoria bisericii, probabil că nu le
vor fi familiare aceste expresii.

Urăm „La mulți ani!”

MIERCURI 25 MAI

în umblarea cu Domnul celor care își
serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:

Maria Oneț, Mathias Dumitrescu

DUMINICĂ 22 MAI

VINERI 27 MAI

Anabela Chiu, Beniamin Avram,
Lavinia Petrovici, Maia Strungaru,
Maria Viruzab
LUNI 23 MAI

Asher Pașcalău, Daria Glokner, Flaviu Ardelean,
Narcisa Hasna, Sara Bogdan
MARȚI 24 MAI

Beniamin Bândiu, Claudiu Cărpineanu,
Nicolae Boha, Ovidiu Puşcaşu

JOI 26 MAI

Abiel Rusu

Athenais Jița, David Mezei, Marinela Chiu,
Sara Măgduț
SÂMBĂTĂ 28 MAI

Andrei Gruie, Delia Borcean, Estera Surugiu,
Florin Cîmpan, Liviu Rusu, Liviu Lanciu,
Ilina Bortoș
"Pe cine altul am eu în cer afară de Tine? Şi pe
pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni
decât în Tine. " (Psalmii 73:25)

