Să-I mulțumim
Domnului pentru...

Citește Biblia într-un an!
Duminică, 7 august
Luni, 8 august
Marți, 9 august
Miercuri, 10 august
Joi, 11 august
Vineri, 12 august
Sâmbătă, 13 august

2 Corinteni 4-6
2 Corinteni 7-9
2 Corinteni 10-13
Psalmii 57-59
Psalmii 60-63
Psalmii 64-67
Psalmii 68-70

„Cine a pierdut pe Dumnezeul său, acela Îl
poate găsi din nou în această Carte, și cel
ce nu L-a cunoscut niciodată, acela găsește aici adierea Cuvântului Dumnezeiesc.”
– Heinrich Heine
Vă stau la dispoziție pentru
nevoile dvs. spirituale:
PASTOR

… tabăra de Tineret Poarta Cerului,
intitulată „Trăiește pentru Hristos”, care
a avut loc luna trecută, lângă Hațeg. Îi
mulțumim Domnului pentru prezența Lui
care ne-a însoțit zi de zi, pentru Duhul
Sfânt care S-a coborât în mijlocul nostru și
a atins inimile tinerilor care au decis să-și
predea viața în mâna Lui!
… misiunea din Oltenia, care a avut loc
în weekend-ul 29-31 iulie. Suntem mulțumitori pentru echipa din biserica noastră
care s-a pus la dispoziția Domnului, și
totodată, pentru toți cei care s-au implicat
activ în această lucrare; de asemenea, și
pentru felul în care Dumnezeu lucrează în
această zonă, schimbând și transformând
viețile oamenilor!
… familiile din biserica noastră, datorită
cărora, în fiecare duminică seară, după serviciul divin, avem o părtășie frumoasă și gustăm din binecuvântările pământești, pe care le primim din mâna
Domnului nostru!
"Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus
Hristos ." (1 Corinteni 15:57)
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Dacă ți-a plăcut conținutul acestui
buletin duminical, nu-l păstra doar
pentru tine! Oferă-l unui prieten care
are nevoie de încurajare.

NU UITA:
Dacă ai articole, poezii, recenzii de
cărți sau alte materiale scrise de tine,
care crezi că ar putea să-și găsească
locul pe paginile buletinului,
trimite-le pe e-mail:
buletin.dumincal@yahoo.com

ADRESA BISERICIi:
STR. BANUL MĂRĂCINE NR.

SĂPTĂMÂNA 31

V

a fi din nou Cina Domnului... se va ține în același loc, singura diferență
fiind faptul că va avea loc într-un alt timp. Motivele pentru care ne împărtășim sunt aceleași: "Să faceți lucrul acesta spre pomenirea
Mea" (1 Cor. 11:24); "Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți paharul
aceasta, vestiți moartea Domnului, până va veni El" (v. 26). Condițiile pentru a ne
împărtăși sunt aceleași: "Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuși, și așa să
mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta" (v. 28).
Dumnezeu este același, El nu Se schimbă în ființa, perfecțiunile, scopurile și
promisiunile Sale, deși acționează și simte diferit ca răspuns la situații diferite. Dacă
Dumnezeu S-ar schimba în mai bine, înseamnă că El nu a fost o ființă perfectă până
acum, și nici atunci când ne-am pus încrederea în El prima dată. Dacă El S-ar
schimba în mai rău, înseamnă că nu puteam avea încredere că în viitor nu Se va
schimba în foarte rău, și nu ar mai fi Dumnezeul perfect, neschimbător și bun, în
care noi ne-am pus încrederea la început.

Chiar dacă nu-L cunoaștem pe deplin, Îl cunoaștem în parte, și cunoaștem foarte multe adevăruri despre El. Știm că este plin de milă, har și
răbdare. Mila lui Dumnezeu reprezintă bunătatea Sa față de cei aflați în suferință și
în necaz. Harul lui Dumnezeu reprezintă bunătatea Sa față de cei care merită
pedeapsa. Răbdarea lui Dumnezeu reprezintă bunătatea Sa arătată prin neaplicarea
pedepsei pentru cei care păcătuiesc, pentru o perioadă de timp.

De asemenea, Îl cunoaștem pe Dumnezeu ca fiind sfânt, independent, personal,
infinit, atoputernic, invizibil, înțelept, atotprezent, drept, iubitor, etern… Este posibil
să înțelegem într-o anumită măsură dreptatea, dragostea și înțelepciunea lui
Dumnezeu, pentru că într-o foarte mică măsură și noi avem dreptate, dragoste și
înțelepciune.
(continuare în pag. 3)

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

| DUMINICĂ 7 AUGUST |

Andra Covrig
Daniel Tănasă
Loredana Neculcea
Rebeca Szava
| LUNI 8 AUGUST |

Daniel Ognean
Iasmina Pantea
Samuel Rogojină
Sorin Coldea
| MARȚI 9 AUGUST |

Ayan Melen
David Candreanu
Maricica Acatrinei
Simona Drăgoi
| MIERCURI 10 AUGUST |

Amalia Dodea
Carmen Birda
Nelu Filip

| JOI 11 AUGUST |

Alexandru Oneț
Cristina Săulean
Daria Jurca
| VINERI 12 AUGUST|

Adela Micşa
Bianca Tomuța
Cristina Iudean
Mario Vârlan
Sebastian Balogh
Vasile Priala

| SÂMBĂTĂ 13 AUGUST |

Felicia Glokner
Laura Proinea
Mircea Costea
Darius Bălaj

"Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: ‘Întăreşte-te şi
îmbărbătează-te’? Nu te
înspăimânta şi nu te îngrozi,
căci Domnul Dumnezeul tău
este cu tine în tot ce vei
face.”" – (Iosua 1:9)

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII

„Fă-mă să aud dis-de-dimineaţă bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la
Tine îmi înalţ sufletul.” (Psalmul 143:8)
„Bunătățile Domnului nu s-au
sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt,
ci se înnoiesc în fiecare dimineață.” (Plângeri 3:22-23a) Astăzi celebrăm încă o dată, în prezența Domnului,
înnoirea bunătăților Sale! Încă de dimineață, declarăm că viața noastră întreagă
este posibilă prin bunătatea și îndurarea
Domnului! El este Cel în care avem
viața, mișcarea și ființa! Iar împreună cu
biserica recunoaște acest lucru și familia Sabou – Marius și Ana, împreună
cu băiețelul lor, Noah. Îi mulțumim
Domnului pentru această familie, și
totodată suntem bucuroși să facem parte
din aceeași biserică!
Marius și Ana s-au legat ca familie în
19 mai 2019. Iar un an mai târziu,
Dumnezeu i-a binecuvântat cu primul
lor copilaș: Noah. Astfel, ei s-au bucurat
de binecuvântările Domnului, din primii ani de căsnicie. Dar ei l-au văzut pe
Dumnezeu și în momente mai dificile, încă de la începutul vieții lor de familie. Însă Dumnezeu a fost și rămâne bun și credincios. „Când eram spre
sfârșitul sarcinii mi s-au declanșat mai multe hernii de disc, dintre care una
a necesitat operație. Astfel, după naștere, a avut loc operația. Apoi a început perioada de recuperare, deosebit de grea pentru mine fizic și emoțional,
dar și pentru noi ca familie. Noah era în primele luni de viață și avea nevoie
de mine, iar eu eram în convalescență. Marius a fost un sprijin pentru mine,
dar a trebuit să se ocupe și de Noah. Și pentru el a fost o perioadă grea și de
încercare. Îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru soțul meu care a fost
aproape de mine în suferința aceasta, și este o binecuvântare pentru familia
noastră. De asemenea, familia ne-a fost aproape. În toată această perioadă
durerile au fost foarte mari, dar cel mai greu a fost să lupt cu deznădejdea.
Cel rău venea cu multe șoapte și gânduri negre, dar Dumnezeu m-a întărit.
El mi-a dat biruința, chiar și când simțeam că nu mai pot lupta. Ultimii doi
ani au fost grei pentru mine, am încercat mai multe tratamente în țară și în
străinătate, dar în continuare am rămas cu dureri mari. Medicii spun că
trebuie să mă obișnuiesc cu durerile, însă eu cred și sper că Dumnezeu îmi
va da vindecare deplină. Mă rog pentru sănătate și putere peste trupul meu.
Știu că Dumnezeu are planul Lui cu noi, și ne rugăm să Îi fim credincioși
Lui. Așa cum spune psalmistul: "De multe ori vine nenorocirea peste cel
fără prihană, dar Domnul îl scapă întotdeauna."”
Versetul familiei: „Fă-mă să aud dis-de-dimineață bunătatea Ta, căci mă
încred în Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi
înalț sufletul.” (Psalmul 143:8)
Familia Sabou cheamă biserica să se roage împreună cu ei pentru dorințele
lor: „Ne rugăm ca Domnul să ne dea înțelepciune și pricepere să îl creștem
pe Noah după voia Sa, să-l învățăm de mic căile Domnului și să-i sădim în
inimă cuvântul Lui. Și împreună, ca familie, ne dorim să creștem în ascultare de Domnul, și să luptăm lupta cea bună, ca să putem fi o binecuvântare
și pentru alții.”
Astăzi și întreagă săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru familia
Sabou, 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.

COLȚIȘORUL FAMILIEI

(continuare din pag. 1)

Însă nu putem înțelege infinitatea, invizibilitatea și eternitatea lui
Dumnezeu, pentru că noi nu suntem
deloc infiniți, invizibili sau eterni.
Dumnezeu este infinit pentru că nu
este supus niciunei limitări omenești
sau a creației în general. Dumnezeu
este invizibil, pentru că întreaga Sa
ființă spirituală nu poate niciodată să
fie văzută de noi, oamenii, deși El ni
Se arată prin lucruri vizibile sau
create. Dumnezeu este etern, pentru
că nu are început, sfârșit sau succesiune de momente în ființa Sa; El vede
tot timpul la fel de clar, și totuși, vede
evenimentele în timp și acționează în
timp. Timpul, însă, nu afectează ființa
lui Dumnezeu, dar nici cunoașterea
Sa. Spre exemplu, Dumnezeu nu uită,
nu învață lucruri noi. De asemenea,
Dumnezeu este absolut peste tot, în
absolut orice moment. El nu are mărime sau dimensiuni spațiale, drept pentru care este prezent în fiecare punct
din spațiu cu întreaga Sa ființă, deși
acționează diferit în locuri diferite.
Va fi din nou Cina și Dumnezeu
este prezent ca întotdeauna și pentru
totdeauna. El este prezent datorită
naturii, caracterului și promisiunilor
Sale, nicidecum datorită vreunui merit
omenesc. El va veni să ofere, din milă
și cu răbdare, însă va veni să primească ceea ce este al Său la noi. Noi suntem ai Săi. Noi vom merge la El și ne
vom închina. Nu ne putem ascunde;
oriunde am fugi, El este deja acolo.
Dacă totuși o să fugim, o să fugim la
El. În brațele care poartă pentru
todeauna semnele că ne iubește.
Dumnezeu ne iubește. Ne-a iubit întotdeauna, dar acum știm și noi. Știm,
credem și simțim.
 Luigi Mițoi - fiți-oameni.ro

Raiul care poate
să înceapă pe pământ!
"... până la bătrâneţea voastră Eu voi
fi Acelaşi, până la cărunteţele voastre
vă voi sprijini. V-am purtat şi tot vreau
să vă mai port, să vă sprijin şi să vă
mântuiesc." – (Isaia 46:4)

Î

n această duminică, Domnul vrea să
aducă un cuvânt de încurajare bunicilor, acești oameni atât de prețioși în
ochii lui Dumnezeu, și atât de dragi nouă.
Ce mod mai minunat de a vedea credincioșia Tatălui și împlinirea promisiunilor
Lui, decât atunci când îi vedem pe bunici
interacționând cu nepoții, cu atâta dragoste și răbdare, așa cum Însuși Tatăl o face
cu toți copiii Lui, din neam în neam! Bunicii au un rol esențial în viața de familie,
și e bine atunci când atât ei își știu bine
misiunea pe care Domnul le-a încredințato, și acționează conform ei, cât și cei din
familie, de la mic la mare îi tratează tot
așa, cu dragoste, răbdare și multă înțelepciune! Haideți să înconjurăm cu multă
dragoste aceste comori prețioase - bunicii,
chiar și atunci când poate viziunile noastre sunt puțin diferite, pentru că, să nu
uităm: suntem cu toții iubiți și prețuiți de
Însuși Creatorul Universului!  I.T.

