Să ne rugăm pentru….

Citește Biblia într-un an!
SĂPTĂMÂNA 24
Duminică, 19 iunie
Luni, 20 iunie
Marți, 21 iunie
Miercuri, 22 iunie
Joi, 23 iunie
Vineri, 24 iunie
Sâmbătă, 25 iunie

... micuța Miruna Teodora Proinea, care este
adusă azi, pentru a fi dedicată pe brațul
Domnului. Fie protecția și dragostea Lui peste
această scumpă fetiță și familia ei mereu!
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Estera 5-7
Estera 8-10
Iov 1-3
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ADRESA BISERICIi:
STR. BANUL MĂRĂCINE NR. 25

„Biblia nu e doar o carte; ea e
putere vie.” (Napoleon)

... Asociația Lumină și Speranță de la Variaș,
care ne vizitează azi. Haideți să purtăm în
rugăciune, și de asemenea să-i susținem cum
putem pe acești oameni minunați și credincioși
- fratele pastor Laurențiu Timiș, împreună cu
soția lui, Ofelia și părinții ei, de asemenea,
familia Prata Sebastian și Ligia, precum și toți
cei care se implică, de la personalul asociației
până la cei care simt cu această lucrare, și nu în
ultimul rând cei 21 de copii, cei pe care
Domnul i-a așezat pentru o vreme aici; fie
protecția Lui peste ei, și tot El să-i întărească
pe cei care se ocupă de ei și să le umple inimile
de dragoste, răbdare și înțelepciune!
"Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în
Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine."
– (Ioan 14:1)
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Amos Iosif Vîrlan (5 ani și 4 luni)
S-a născut cu o malformatie rară la organul
genital, numită epispadias peno-pubian,
forma cea mai gravă. A urmat după naștere
o perioadă foarte dificilă pentru el: controale,
analize, ecografii. Singura soluție de a se rezolva
ceva în cazul lui este prin operație de
reconstrucţie a organului genital, la o clinică de
Urologie din Belgrad. Operația este complicată,
are multe riscuri, şi este de asemenea costisitoare.
Ajută și tu! Donează:
Titular: GABRIELA VIRLAN
IBAN: RO45RZBR0000060003742716
Valuta: Lei | Nume bancă: Raiffeisen Bank

Titular: GABRIELA VIRLAN
IBAN: RO24RZBR0000060023624020
Valuta: Euro | Nume bancăă: Raiffeisen Bank

Le urăm
„La mulți ani!”

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII

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

„Cât despre mine, eu şi casa mea vom
sluji Domnului.” (Iosua 25:15b)
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Ana Negru

"Nu te lăsa biruit de
rău, ci biruieşte răul
prin bine."
– Romani 12:21

“... alipiţi-vă de Domnul Dumnezeul vostru, cum aţi făcut până în
ziua aceasta.” (Iosua 23:8) Binecuvântat este omul care se alipește
de Domnul! El va trece biruitor peste toate provocările vieții, pentru
că își pune speranța și tăria în Domnul! Aceasta dorim să facem cu
toții în biserica Poarta Cerului, și aceasta este și dorința familiei
Proinea – Beni și Laura. Îi suntem mulțumitori Domnului pentru
această familie, și totodată suntem bucuroși să facem parte din
aceeași biserică!
Beni și Laura au întemeiat o familie în data de 2 iunie 2019.
Dumnezeu a fost credincios în viața familiei lor până acum. În fiecare
zi şi-a înnoit promisiunile. El Și-a arătat bunătatea și Și-a revărsat
binecuvântările cu multă generozitate peste fiecare dintre ei. De
aceea, ei Îi sunt mulțumitori Domnului pentru tot ceea ce a făcut El în
viețile lor, până în ziua de azi. Dar sunt nerăbdători să descopere
experiențele minunate pe care Dumnezeu le are pregătite pentru ei
mai departe. Astăzi, ei Îi mulțumesc Domnului pentru noua
binecuvântare din familia lor: micuța Miruna Teodora, a doua
născută, în data de 2 mai 2022, care astăzi va fi adusă înaintea
bisericii pentru rugăcunea de binecuvântare. De asemenea, se bucură
și de Cezar Victor, primul lor copil, născut în 2 septembrie 2020.
Versetul familiei: „Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji
Domnului.” (Iosua 25:15b)

E

xistă o zicală care spune că
vorbele sau cuvintele sunt ca
niște pene, care odată ce au fost
împrăștiate, nu vor mai putea fi adunate.
Acest lucru ar trebui să ne responsabilizeze
foarte cu mult cu privire la vorbirea noastră,
ce cuvinte rostim, dar și cât vorbim.

Pe de altă parte, Biblia ne atenționează
că: „Cine vorbește mult nu se poate să nu
păcătuiască, dar cel ce-și ține buzele este
un om chibzuit.” (Proverbe 10:19).
Apostolul Pavel, de asemenea, scrie:
„Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har,
dreasă cu sare, ca să știți cum să
răspundeți fiecăruia.” (Coloseni 4:6). Dar
nu-i așa că, de multe ori, cuvintele noastre
nu sunt cele mai alese, atunci când
comunicăm cu cei mai apropiați, cei din
casa noastră? Ca părinți, ne dorim să fim un
exemplu pentru copii, însă exemplul începe
de la felul în care ne văd și ne aud, lucruri
pe care uneori le pierdem din vedere.

Poate că ne surprindem uneori
spunând imediat ceea ce ne
deranjează, ceea ce am dori să se
schimbe la ceilalți, însă ezităm
atunci când trebuie să aducem
aprecieri sau laude celor mai dragi
oameni. În felul acesta, oferim
modele de relaționare copiilor noștri,
și îi învățăm ceea ce merită
verbalizat și ceea ce nu. Ce-ar fi să
ne propunem, ca într-un mod
conștient, să ne binecuvântăm
copiii, să ne apreciem unii pe alții, și
să îi lăudăm pe cei din familie atunci
când fac lucrurile bine?
Să nu uităm că relațiile
durabile se clădesc în fiecare zi, cu
fiecare atitudine, fiecare cuvânt și
fiecare faptă. Toate acestea cer
timp, dedicare și responsabilitate,
însă noi Îl avem ca model pe Hristos,
Care ne-a învățat cum să iubim.
Dacă ne dorim binecuvântarea peste
casa și copiii noștri, să nu uităm că
viața este în puterea limbii, așa că
avem nevoie de întțelepciunea de
Sus, ca să fim „aducători de viață”.
 Sandi Coștoi

Slujire în biserică: Beni şi Laura se bucură de părtăşiile bisericii, dar
şi slujesc. Beni face parte din echipa de slujitori a bisericii, precum și
din departamentul de ordine, iar
Laura slujește prin cântare.

Ce înseamnă numele copilului meu?

Motive de rugăciune: Familia
Proinea recunoaște că tot ceea ce
sunt și au este de la Domnul și prin
harul Său. Dar au câteva dorințe
speciale, și cheamă biserica să îi
susțină în rugăciune. Ei doresc să fie
înțelepți în toate lucrurile, pentru
a-și crește copiii în căile Domnului.
De asemenea, își doresc să fie cu
toții în voia Domnului.

Miruna - Numele provenit din limba slavă, existând
mai multe variante care să explice originea acestuia.
Se presupune că una dintre acestea ar fi reprezentată
de substantivul comun „myron”, care vine tradus ca
fiind „balsam” sau „ulei parfumat”. Cea de-a doua
variantă este cea potrivit căreia numele Miruna este
asociat păcii, deoarece prima parte a acestuia, adică
„mir-”, semnifică „pace”/„lume”.

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

Teodora - Provine de la numele grecesc Theodoros, în componența căruia
intră cuvântul „Theos”, care înseamnă „Dumnezeu”, dar și substantivul
comun „doron”, care înseamnă „dar”. Astfel, numele Teodora reprezintă, de
fapt „darul primit de la Dumnezeu”.

MIRUNA TEODORA Proinea

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

