Să-I mulțumim Domnului pentru ...
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... cei 2 Elias, care au fost aduși în luna mai
pentru a primi binecuvântarea Tatălui:
Elias Andrei Goanță și Elias Pușcașu. Fie
protecția divină peste ei și familiile lor, iar
Domnul să le fie mereu cel mai bun Sfătuitor.
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... botezul nou testamentar, care a avut loc
luna trecută la Poarta Cerului. Îl slăvim pe
Domnul, și totodată Îi suntem mulțumitori
Duhului Sfânt pentru aceste suflete care I-au
ascultat șoapta blândă, și astfel au decis să-L
urmeze pe al lor Creator; să nu încetăm să-i
purtăm în rugăciune!
... conferința departamentului media din
biserica noastră, care a avut loc luna
trecută. Fie binecuvântarea Domnului și peste
acest departament atât de necesar în zilele
noastre; Îi suntem mulțumitori că acești tineri
au ales să-și pună la dispoziția Lui și a
noastră talentul și talantul legat de tehnologie,
și astfel Cuvântul lui Dumnezeu să poată fi
transmis într-un mod cât mai modern și totuși
autentic, în conformitate cu Scriptura!
... conferința de tineret cu tema : ''Decizii'',
care l-a avut ca invitat pe fratele pastor
Cristian Popa și s-a desfășurat tot în luna mai
la noi în biserică. Slavă Domnului pentru
acești tineri minunați, căutători ai Cuvântului
și voii Lui, și de asemenea pentru acest frate
pastor care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu
și a tinerilor; ne rugăm ca tot ceea au învățat
în cadrul acestei conferințe să-i ajute să ia
cele mai bune decizii, avându-L ca reper pe
Domnul!
... conferința de familii, cu titlul: "Ritmul
comun în familie", care a avut loc la sfârșitul
lunii mai în biserica noastră. Îi mulțumim
Tatălui pentru ceea ce ne-a transmis prin
fratele
pastor
Ioan
Szasz,
suntem
recunoscători pentru părtășia avută și fie ca
El să ne ajute să putem aplica acest mesaj în
familiile noastre și tot Domnul să-i
răsplătească mesagerului toată implicarea.
"Slăvit să fie Numele Tău pe vecie şi să se zică:
‘Domnul oştirilor este Dumnezeul lui Israel. Şi
casa robului Tău David să rămână înaintea Ta!’" –
(2 Samuel 7:26)
Dacă ți-a plăcut conținutul acestui
buletin duminical, nu-l păstra doar
pentru tine! Oferă-l unui prieten care
are nevoie de încurajare.

A

legeri, alegeri... unele mai
importante decât altele. Zilnic
trăim rezultatul unor alegeri
vechi sau noi; unele se pot
schimba, dar altele rămân, iar
umbra acestora ne însoțește zi de zi, în
călătoria noastră pe pământ.
Pus în fața unei alegeri importante,
Avraam face un gest deosebit: lasă
deoparte regulie vremii, și dă drept de
alegere nepotului său, Lot. Eu cred că
Avraam face acest gest ca pe un pas al
credinței; era clar că acela care alegea
va lua „partea mai bună”. Așa s-a și
întâmplat: Lot a ales câmpia, despre
care ni se spune că era „ca o grădină a
Domnului” (Geneza 13:10) și mai mult,
și-a extins cortul până la Sodoma. Unii
ar spune că Lot a ales înțelept, dar dacă
citim mai departe, putem observa că
binecuvântarea Domnului nu era peste
acel loc, care mai apoi a fost nimicit.
Pentru că acel loc era „ca” o grădină a
Domnlui, era un loc al aparențelor...
(continuare în pag. 3)

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII

„Încrede-te in Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe
înțelepciunea ta! Recunoaşte-L in toate căile tale şi El
îți va netezi cărările.” (Proverbe 3:5-6)
“Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se
umple fața de rușine.” (Psalmii 34:5) Ce promisiune binecuvântată,
ca într-o lume tulburată, să poți avea bucurie! Sursa bucuriei noastre
este Dumnezeul în Care ne încredem și pe care Îl slujim! Aceasta
declarăm în biserica Poarta Cerului, împreună cu familia Gheorghe,
Marius și Cristina. Îi suntem mulțumitori Domnului pentru această
familie, și totodată suntem bucuroși să facem parte din aceeași
biserică!
„Noi alegem să trăim frumos, zâmbind, privind cu încredere și
speranță în viitor la binecuvântările lui Dumnezeu care ne așteaptă
undeva în drumul nostru spre Cer.” De când au întemeiat o familie,
în 5 septembrie 2020, Marius și Cristina și-au trăit viața după acest
motto: „Privim la viitor prin lentila purtării de grijă a lui
Dumnezeu”. Ce perspectivă minunată! Dar ei ne mai împărtășesc
ceva: nu doresc doar să aibă parte de binecuvântările Domnului, dar
se angajează să fie o binecuvântare pentru cei din jurul lor, și să Îl
arate pe Domnul: „Ne dorim să fim o binecuvântare pentru cei din
jurul nostru, iar în toate să se vadă măreția Lui!” Domnul Și-a
împlinit promisiunile, și le-a făcut parte de binecuvântările Sale. Dar
cea mai specială binecuvântare este Aaron Filip, băiețelul lor, pe
care Domnul li l-a dăruit în 7 octombrie 2021. Dumnezeu să poarte zi
de zi familia Gheorghe în mâna Sa de Tată!
Versetul familiei: „Încrede-te in Domnul din toată inima ta și nu te
bizui pe înțelepciunea ta! Recunoaște-L in toate căile tale și El îți va
netezi cărările.” (Proverbe 3:5-6)
Motive de rugăciune: Marius și Cristina cheamă biserica să îi
susțină în rugăciune, pentru ca
Domnul să le dea „înțelepciunea
care vine de Sus”, precum și
răbdare în creșterea lui Aaron. De
asemenea, ei își doresc să rămână
în toate în voia Domnului, și cer:
„tot mai multă călăuzire în
luarea deciziilor”.
Astăzi și întreagă săptămână
viitoare dorim să ne rugăm pentru
familia Gheorghe, 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.

Le urăm
„La mulți ani!”
în umblarea cu Domnul
celor care își serbează
ziua de naștere
săptămâna viitoare:
| DUMINICĂ 5 IUNIE |

Elias Miletici

| LUNI 6 IUNIE |

Lavinia Puşcaşu
Micael Pantea
Naomi Gabor
Sebastian Melen
| MARȚI 7 IUNIE |

Adriana Mihăilă
Antonela Gherman
Adela Marinescu
Rareș Gherasim
Ștefan Gherasim
| MIERCURI 8 IUNIE |

Daniel Criste
Elisei Cheregi
Paul Prichici
Ruth Veveriță
| JOI 9 IUNIE |

Abel Grigoraș
Darius Costea
Emanuel Secoșan
Larisa Sburlea
| VINERI 10 IUNIE |

Anca Matei
Elisabeta Birda
George Cîmpan

| SÂMBĂTĂ 11 IUNIE |

Olivia Tudor
Estera Gligor

"Când Mă va chema, îi
voi răspunde; voi fi cu
el în strâmtorare, îl voi
izbăvi şi-l voi proslăvi."
– (Psalmii 91:15)

(continuare din prima pagină)
Încerc să-mi imaginez scena retragerii lui Avraam. El era
cel căruia Dumnezeu îi făcuse promisiuni, era capul
familiei. Avraam era cel care ar fi trebuit „să nimerească
partea mai bună”, nu? Pentru că așa avem noi, oamenii,
impresia că trebuie să se întâmple. Credem că
Dumnezeu ne va da mereu partea aparent mai bună:
sănătate deplină, biruință în examene, favoare și trecere
înaintea oamenilor, căsnicii înfloritoare, copii cu IQ peste
medie, casă și mașini de lux... Intenționat am scris
„aparent”, pentru că ne interesează foarte mult
aparențele. Ceea ce am enumerat mai sus reprezintă doar
câteva idealuri și realizări necesare pentru a nu suferi
complexe de inferioritate, și a nu cădea în așa-zise
depresii moderne și fel și fel de spaime... O lume
îmbâcsită de superficialitate... Aici trăim. Aceștia
suntem... sau așa am fost, mai bine zis, nu?! Pentru că așa
e lumea fără Dumnezeu...
Pentru unii dintre noi totuși, ceea ce am scris mai sus face
parte din etapa „așa am fost”, pentru că, slavă Domnului,
a existat un moment în viața multora dintre noi când S-a
plecat spre noi și ne-a zis – ca lui Avraam altădată –
„Ridică-ți ochii”. Din pulberea țărânei și din poleiala
murdară ce îmbracă firea, ne-a îndreptat ochii spre
noi orizonturi. Ba mai mult, ca să putem ajunge Sus, a
deschis Cerul, a croit drum spre noi, prin însăși viața Sa.
A ales calea ieslei, calea slujirii, calea Crucii – ca să ne
învețe adevăratele valori: smerenia, credința, bunătatea,
harul și, mai presus de toate, dragostea desăvârșită!

Permite-mi să te întreb azi: având asemenea orizont
de har deschis, spre ce ai ochii îndreptați zi de zi?
Suntem oameni, alunecăm ușor pe panta firescului și ne
trezim cu ochii doar spre cele materiale, trecătoare...
Azi, când citești aceste rânduri, mă rog să te
conștientizeze Duhul Sfânt că există o perspectivă infinit
mai bună. Mă rog să-ți ridici ochii dincolo de realitatea
vizibilă, să experimentezi măcar o fărâmă din harul lui
Dumnezeu, și să te bucuri de comorile cerești.
Desigur, asta nu presupune că ne uităm spre cer și trăim
pe norișori de puf. Dacă privim spre versetele următoare
din Geneza 13, după ce Domnul îi schimbă perspectiva lui
Avraam, îi dă și o misiune nouă: „Scoală-te, străbate țara
în lung și în lat, căci ți-o voi da ție.” (vs. 17). Și noi am
primit o nouă misiune specific consemnată în Matei 28:19
– „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile,
botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh.”
Să ne ajute Dumnezeu să avem perspectiva divină în
minte și în inimă, și să ne trăim viața frumos și cu folos,
trăind asemenea lui Cristos și împlinind voia Sa.  A.P.

Pășind spre Cer
Când vei lăsa de dragoste divină
Să fie adânc cuprinsă ființă ta,
Atunci tot ceea ce te reprezintă
Parfum de Cer în toate va purta.
De ultimul de care îngriji-vei
E eul tău predat cu dor de Cer;
Fiori de Duh în pieptul tău simți-vei
De milă vei purta în gând mereu.
Dacă-narmat cu sfântă armătură
Pornești din zori de zi în lupta sfântă,
Vei birui prin dragoste orice ură
Chiar fi-va lupta crâncenă și cruntă.
Când Ceru-i destinația finală
Spre care tinzi cu pieptul plin de dor
Ai să înțelegi că viața este goală
Pământu-i sterp, doar Ceru-i glorios!

 Marinela Ștefănescu

