Să ne rugăm

Citește Biblia într-un an!

pentru….

SĂPTĂMÂNA 27
Duminică, 10 iulie
Luni, 11 iulie
Marți, 12 iulie
Miercuri, 13 iulie
Joi, 14 iulie
Vineri, 15 iulie
Sâmbătă, 16 iulie

… viitoarele mămici, surorile însărcinate din biserica noastră. Domnul
să Se atingă de ele cu sănătate, să le
ajute să ducă sarcina la capăt cu bine,
să aibă încredere în Domnul și El să le
dea înțelepciune apoi să crească copilașii, împreună cu soții lor, în dragoste
și sub îndrumarea Celui Sfânt.

Iov 29-32
Iov 33-35
Iov 36-39
Iov 40-42
Psalmii 1-3
Psalmii 4-6
Psalmii 7-9
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„Unele dintre cele mai mari comori ale
Bibliei nu pot fi descoperite decât cu
ochii înlăcrimați.” – Autor necunoscut
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... răbdare. „Tată, pune în noi această
roadă a Duhului Tău Sfânt, dă-ne o
inimă liniștită și sensibilă la nevoile
celorlalți, dă-ne putere și credință în
așteptarea răspunsurilor Tale la rugăciune, și ajută-ne să avem perspectiva
Ta asupra circumstanțelor prin care
trecem, astfel încât să ne încredem pe
deplin în Tine și în voia Ta pentru noi,
care e bună, plăcută și desăvârșită.”
„Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi
împlini astfel legea lui Hristos."
– (Galateni 6:2)
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duminical, nu-l păstra doar pentru tine!
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P

rivim în jurul nostru și vedem atâta
mizerie: minciună, hoție, înșelăciune, curvie, sodomism, ură, mândrie, gelozie, patimi…
Pământul a ajuns o groapă de gunoi
uman și aici, în această groapă, a coborât
Domnul Isus. A venit să caute diamante, și a
fost întâmpinat cu palme, cu bice, cu
scuipat, cu o bucată de lemn și cuie. Nu
putea fi suferit. Strălucea prea tare și descoperea toate gunoaiele. Și dacă a văzut că în
această groapă nu sunt diamante, s-a hotărât
să facă El diamante… din gunoaie. A inventat o fabrică de reciclare a gunoaielor. L-a
costat mult, propria-I viață! Dar pentru ca
fabrica să funcționeze, era nevoie de agent
de purificare, de sânge, sânge curat, pur,
sângele Lui. Acum, fabrica funcționează de
peste 2000 de ani. Face diamante strălucitoare. Am trecut și eu prin ea. Am avut, era
să zic, noroc... A fost HAR!

M-a găsit în aceeași groapă comună de
gunoi. Când I-am văzut fața strălucitoare,
mi-a fost frică. Eram murdară rău. Mi-a
făcut o promisiune: că dacă Îl las să mă ia
de acolo, din groapă, o să facă din mine un
diamant, ca să strălucesc ca o stea. Eu, diamant?! Cam neîncrezătoare, dar pentru că
era așa de frumos, am zis: DA! Și a făcut
din mine un diamant în stare brută. Credeam
că e bine așa, și e gata treaba. Dar El a spus:
NU! El vroia un diamant șlefuit, prelucrat,
strălucitor, frumos, pe care să-l admire îngerii. Și de atunci, tot șlefuiește. Uneori mă
întreb oare când voi fi gata...? Nu-mi prea
place să fiu șlefuită. Uneori mă doare. Dar
El zâmbește și mă mângâie. Tare-I pasionat
de mine!
Uneori când mă uit în oglindă…
oglinda Lui, mi-aduc aminte de unde m-a
luat. Dar nu mă mai uit înapoi, nici nu regret
nimic. Acum sunt a Lui… diamantul Lui!
 R.G.

Le urăm
„La mulți ani!”
în umblarea cu Domnul
celor care își serbează
ziua de naștere
săptămâna viitoare:
| DUMINICĂ 10 IULIE |

Daniela Oproiu
| LUNI 11 IULIE |

Adriana Naiden
Dana Popa
Flavia Sărăcuți
Naomi Cheregi
| MARȚI 12 IULIE |

Delia Aslam
Sofia Stan
| MIERCURI 13 IULIE |

Gabriela Verona
Lidia Busuioc
Roxana Guia
Violeta Pantea
| JOI 14 IULIE |

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII

Mai mult decât un simplu tâmplar - de Josh McDowell
“Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El
însuşi îngrijeşte de voi.”
“Eu însă Îţi voi aduce jertfe cu un strigăt de mulţumire, voi împlini juruinţele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul.” (Iona 2:9)
Îi mulțumim Domnului pentru toată bunătatea Sa, pe care ne-o arată în
fiecare zi! Tot ceea ce suntem și avem este doar prin bunătatea și îndurarea Domnului! De aceea, în biserica Poarta Cerului, Îi mulțumim neîncetat Celui care este Sursa tuturor binecuvântărilor! Și împreună cu biserica Îi mulțumește Domnului și se încrede în El și familia Stoica –
Radu și Beatrice! Îi mulțumim Domnului pentru această familie și
totodată suntem bucuroși să facem parte din aceeași biserică!
Radu și Beatrice formează o familie din 15 august 2021. Ca familie
tânără, ei își pun toată încrederea în Domnul, știind că El este Sursa
binecuvântării din viața lor. Dar ei ne spun cum L-au văzut pe Domnul
și ca protector al vieții lor, încă de la începutul umblării lor ca familie:
„Fiind împreună în mașină, am suferit un accident grav, în care mașina noastră a fost distrusă complet și definitiv, pe noi scăpându-ne Dumnezeu cu viață.” De aceea, ei Îi mulțumesc Domnului pentru harul Său,
dar ne unim și noi cu ei, mulțumindu-I Domnului, fiindcă i-a scăpat din
această primejdie!
Versetul familiei: “Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre,
căci El însuşi îngrijeşte de voi.” (1 Petru 5:7)

Emma Tănasă
Marco Alăzăroae
Marius Sandu
Ruth Horobăţ

Slujire in biserică: Radu și Beatrice sunt doi oameni dedicați slujirii,
atât până când s-au cunoscut, cât și mai apoi: “Până la căsătorie, am
slujit în corul de tineri al bisericii, unde ne-am și cunoscut. Beatrice, a
slujit și în departamentul de tineret, organizare și întâmpinare. În
prezent, slujim în grupurile de misiune.”

| VINERI 15 IULIE |

Familia Stoica cheamă biserica să îi susţină în rugăciune, ca fiecare
clipă a vieții lor să fie trăită alături
de Dumnezeu. De asemenea, ei Îi
cer înțelepciune si călăuzire la
fiecare pas. Totodată, și ei se roagă pentru biserică: „Dorim să
mulțumim bisericii pentru că ne
aduce în faţa lui Dumnezeu prin
rugăciune. Dumnezeu să binecuvânteze toată biserica Poarta
Cerului.”

Caius Asofronie
Lăcrămioara Grigoraș
Mirela Chiricescu
Sidonia Dobra
Snejana Hende
| SÂMBĂTĂ 16 IULIE |

Cristina Pelihaci
Dorin Grigoraș
Ionela Anechitei
Viorel Matei
Voichița Codrea
"Aceasta este ziua pe care a
făcut-o Domnul: să ne
bucurăm şi să ne veselim în
ea! " – (Ps. 118:24)

RECENZIE

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

„Cum se face că poţi vorbi despre
Dumnezeu, şi nu se supără nimeni;
însă imediat ce aduci vorba de Isus,
adesea oamenii vor să pună capăt
conversaţiei? De ce, de-a lungul veacurilor, părerile au fost împărţite în
privinţa răspunsului la întrebarea:
ʽCine este Isus?ʼ”
„Mai mult decât un simplu tâmplar” se
numără printre cele 150 de cărţi scrise de
Josh McDowell, și a fost publicată pentru
prima dată în 1977. De atunci s-a vândut în
peste 15 milioane de exemplare. Ediţia de
faţă este revizuită și adăugită de fiul autorului, pentru a potenţa relevanţa cărţii pentru
noile generaţii.
McDowell nu a fost dintotdeauna creştin, ci
şi-a început călătoria spirituală ca agnostic,
după o copilărie şi o tinereţe marcate de
abuz. A ajuns să creadă în Dumnezeu și să
fie creștin, bazându-se pe faptul că dovezile
pe care le-a descoperit în favoarea credinţei,
spunea el, le-a zdrobit pe cele împotrivă.
Deși a făcut studii în domeniul dreptului și
începuse o carieră politică, McDowell a virat
total spre teologie, studiind la Colegiul
Wheaton (Illinois, SUA) și apoi la Seminarul
Teologic Talbot din cadrul Universităţii
Biola (California, SUA), unde a obţinut un
masterat în teologie magna cum laudae.
Fondator al organizaţiei creștine transconfesionale Campus Crusade for Christ, este
cunoscut publicului din România după o
carieră de zeci de ani și mai multe volume
publicate în domeniul apologeticii. Fiul său,
Sean McDowell, coautor la volumul de faţă,
predă apologetică la seminarul absolvit de
tatăl lui, și a semnat peste 20 de volume pe
teme legate de credinţă.
Scrisă într-un limbaj accesibil și prietenos,
cartea își trasează structura prin apel la

experienţa personală a autorului și propriul
lui parcurs în descoperirea dovezilor în
favoarea adoptării credinţei creștine. Însă în
acest demers, reușește să răspundă la câteva
dintre cele mai importante obiecţii aduse
credinţei în divinitatea lui Hristos.
Fiecare capitol argumentează împotriva unei
presupoziţii contrare credinţei: „Domn, mincinos sau lunatic?”, „Cum rămâne cu
știinţa?”, „Sunt informaţiile din Biblie
demne de crezare?”, „Nu mai există nicio
altă cale?” și probabil apogeul argumentativ
al cărţii: „Cine ar muri pentru o minciună?
La ce ar folosi un Mesia mort?”
Volumul este scurt, aproape ca o broșură,
însă lucrul acesta îl face foarte versatil ca dar
pentru cei care sunt dispuși să examineze
motivele pentru care credincioșii creștini
încă mai consideră adevărată o idee tot mai
greu de crezut de noile generaţii, cum că
Însuși Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ
și a murit pentru a salva omenirea captivă în
consecinţele eterne ale propriilor alegeri
greșite.
 Alina Kartman, www.semneletimpului.ro

