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Să ne rugăm pentru...
... micuţii Lois Martinconi şi Amos Iosif Vîrlan, care sunt aduşi azi de părinţii
lor, pentru a primi binecuvântarea Domnului. Fie ca Tatăl Ceresc să-i protejeze toată
viaţa, să îi facă o bucurie pentru familie şi cei din jur, iar la maturitate, ei să-L aleagă
ca Domn şi Mântuitor.

www.poartacerului.ro

BISERICA POARTA CERULUI
“Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)

... oamenii deosebiţi din viaţa noastră. Domnul să ne ajute să îi apreciem, să îi
înconjurăm de iubire, să fim implicaţi sincer şi activ în viaţa lor şi să ne rugăm
neîncetat pentru ei.
"Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea Ta şi ca jertfa de seară să fie ridicarea
mâinilor mele!" (Psalmii 141:2)

Colectivul de redacţie:

...rodul pântecelui este

Teo Laze
Dana Popa
Andreea Fiţ
Ildikó Trică
Ramona Codrea
Andrada Popa
Lili Gherasim
Dani Ardelean

o răsplată dată de El.
Psalmii 127:3b

„Învaţă pe copil calea pe care trebuie
s-o urmeze, şi când va îmbătrâni nu se va
abate de la ea.” (Proverbe 22:6)

Pentru materiale, sugestii şi
propuneri, aşteptăm să ne scrieţi la
adresa de e-mail:

buletin.duminical@yahoo.com

Pastor Nelu Filip:
Pastor asist. Eusebiu Stănilă:
Prezbiter Sandu Guler:

tel. 0745-306431
tel. 0722-800691
tel. 0722-510842

Prezbiter Romică Florescu:

tel. 0761-142533

Prezbiter Alex Păduraru:

tel. 0768-811488

Diacon Raul Damean:

tel. 0734-539044

ATENŢIE



ÎNTÂLNIRILE BISERICII

DUMINICĂ :
LUNI:
MARŢI :
MIERCURI:
JOI :
VINERI:

9 - 12 Serviciu divin
18 - 20 Serviciu divin
19 - 21 Seara tinerilor
18 - 20 Rugăciune
19 - 21 Seara studenţilor
18 - 20 Serviciu divin
18 - 20 Seara liceenilor



Dacă ai citit acest buletin şi te-ai simţit zidit sufleteşte,
ia-l şi dă-l unui prieten care are nevoie de Dumnezeu. Nu-l
arunca sau nu-l lăsa uitat pe vreun raft din camera ta!

În cazul în care ai “pierdut” un număr al buletinului şi doreşti să îl citeşti, intră
pe www.poartacerului.ro, la secţiunea Resurse.

Timişoara — str. Banul Mărăcine, nr.25
tel. 0256-472002

Vă stau la dispoziţie pentru nevoile
dumneavoastră spirituale:

Mediul familial şi dezvoltarea bunei-cuviinţe

O

familie creştină care îşi înţelege rolul şi scopul, poate avea o mare influenţă în societatea
seculară. Familia a fost şi este cel mai eficient cadru de educaţie creştină. În familie
învăţăm, ne dezvoltăm, ne cizelăm, ne simţim relaxaţi şi protejaţi, însă, totodată, provocaţi şi
copleşiţi.
Alegerile mele de fiecare zi influenţează pe termen lung viaţa copiilor mei. Vrem sau nu vrem,
în bine sau în rău, noi influenţăm generaţia următoare. Începând cu perioada în care schimbi
scutece, până în momentele când te bucuri cu emoţie şi lacrimi de diplomele de absolvire,
te vei izbi de un lucru, pe care-l întâlneşte fiecare părinte: disciplina, creşterea spirituală a copiilor,
educaţia, bunele maniere, buna-cuviinţă.
Iată câteva sfaturi din partea unui părinte pentru un alt părinte. Sper ca rândurile acestea să te
ajute să devii un părinte care şi-a îndeplinit scopul pe care Dumnezeu i l-a destinat.
Fii tu însuţi un exemplu demn de urmat! Singura cale de a forma copii buni într-o lume rea
este să devenim noi, părinţii, buni. Te simţi slab când este vorba de creşterea sănătoasă a copiilor?
Atunci când sunt slab în calitatea mea de părinte, Hristos este tăria mea. Doar părinţii care îşi
recunosc slăbiciunea sunt capabili să accepte suportul Lui. Adevăraţii pedagogi sunt părinţii. Dacă
vorbele tale afirmă un lucru, iar faptele altul, copiii îţi vor urma acţiunile, nu vorbele.
Începe de când este mic! Educaţia şi învăţatul bunei-cuviinţe au loc în primii ani. Aceştia
sunt cei în care copilul se dezvoltă moral. Învăţaţi-l de mic ce este ascultarea – acesta este primul
element al dezvoltării conştiintei şi al simţului moral.
Înţelege mediul social şi adaptează-ţi metodele în funcţie de acesta! Altele sunt valorile,
altul este ritmul vieţii, altele sunt pericolele: presiunea anturajului, consumul de droguri, de alcool,
deviaţiile sexuale, sectele de natura New Age, satanismul, rebeliunea socială, racolarea în mişcări
extremiste etc. Având în vedere nesiguranţa de pe stradă şi instabilitatea mediului din şcoli,
educaţia de acasă a devenit şi mai dificilă, dar mai importantă ca oricând.
(continuare în pag. 3)
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Familii unite în rugăciune

Ce înseamnă numele copilului meu?

Familia KARABENCSOV

Copilaşii aduşi azi la binecuvântare se numesc Lois şi Amos Iosif. Iată semnificaţiile acestor nume:

Membrii familiei: Marian și Claudia
Karabencsov formeazӑ cea mai tȃnӑrӑ familie
a bisericii noastre. Ei au intrat ȋn legӑmȃntul
cӑsӑtoriei și formeazӑ o familie binecuvȃntatӑ
de Domnul din data de 25 februarie 2017.
Slujire în biserică: Momentan, cei doi
soți se bucurӑ de pӑrtӑșiile din biserica
noastrӑ și, totodatӑ, ei cautӑ sӑ descopere
voia lui Dumnezeu
ȋn
legӑturӑ
cu
implicarea familiei
lor ȋn activitatea
bisericii, dorind sӑ
se punӑ la dispoziția
Domnului și sӑ fie
folositori ȋn lucrarea
Lui.
Ocupaţie: În
viaţa de zi cu zi,
Marian și Claudia
lucreazӑ ȋn Sӑnӑtate,
ca asistenți medicali.
Versetul familiei: Cuvântul Scripturii,
pe care Marian și Claudia l-au pus la temelia
familiei lor, stă scris în 1 Cronici 17:27 –
“Binecuvântează, dar, casa robului Tău, ca
să rămână pe vecie înaintea Ta! Căci ce
binecuvântezi Tu, Doamne, este binecuvântat
pentru veşnicie!”
Experienţe cu Domnul: Atȃt Marian cȃt
și Claudia au experimentat bucuria celor
nӑscuți din Dumnezeu precum și cea a

rugӑciunii ascultate, ȋncӑ dinainte de a
ȋntemeia o familie. Ei ne-au mӑrturisit: “Cea
mai însemnată experiențӑ cu Domnul a fost
momentul întâlnirii personale cu El, momentul
cȃnd ne-a descoperit existența Lui realӑ. Ca
familie, ȋn aceastӑ prima lunӑ de cӑsnicie am
simțit ocrotirea și binecuvȃntarea lui
Dumnezeu, dar și măreția creației Sale.”
Motive de rugăciune: Ca biserică,
vom
purta
în
rugăciune familia
Karabencsov astӑzi
și întreaga săptămânӑ viitoare și
vom aduce ȋnaintea
Domnului frumoasele dorințe ale
celor
doi
soți:
“Dorim ca Dumnezeu sӑ ne
dea înțelepciune și cӑlӑuzire ȋn deciziile
pe care urmeazӑ sӑ le luӑm, ȋn special ȋn ceea
ce privește locul unde sӑ ne stabilim. O altӑ
dorințӑ a noastrӑ este să fim o luminӑ și o cale
spre Dumnezeu pentru cei care nu Ȋl cunosc pe
El.”
Dumnezeu sӑ lase ocrotirea Sa peste
aceastӑ familie ȋn orice vreme, iar acum la
ȋnceput de drum ȋn doi, El sӑ le ȋndrume pașii
și sӑ continue sӑ reverse ȋn casa lor
binecuvȃntӑri din belșug, multӑ dragoste,
armonie, pace și bucurie!  L.G.

Urăm “La Mulţi Ani!” în umblarea cu Domnul celor care îşi serbează
ziua de naştere săptămâna viitoare:
Duminică, 26 martie - Bianca Cojanu, Emanuela Bela, Ramona Guia, Rebeca Florescu
Luni, 27 martie - Ines Iudean, Naomi Bogdan, Titus Talfeş
Marţi, 28 martie - Amalia Ciobanu, Aurel Toader
Miercuri, 29 martie - Alina Hudema, Elena Rus
Joi, 30 martie - Daniela Gruia, Andrei Cazacu, Elian Bogdan,
Emilia Băla, Estera Buzea, Filip Negru, Tabita Nicolaescu
Vineri, 31 martie - Lucia Alăzăroae, Ovidiu Păduraru, Tabita Giuchici
Sâmbătă, 1 aprilie - Lidia Croitoru, Luca Olteanu, Mihai Dărăban
"„Domnul este partea mea de moştenire”, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El."
(Plâng. lui Ieremia 3:24)

Lois - nume de origine greacă, cu semnificaţia de “plăcut”, “de dorit”. Lois (nume
menţionat o singură dată în Biblie) a fost purtat de bunica lui Timotei, la a cărei
credinţă neprefăcută face referire apostolul Pavel în 2 Timotei 1:5.
Amos - de origine ebraică, acest nume are semnificaţia de “a purta”, “purtat de
Dumnezeu”; o altă posibilă semnificaţie este şi cea de “purtător de poveri/
responsabilităţi”. În Biblie, Amos a fost un profet păstor care a scris cartea ce îi
poartă numele. Dumnezeu a chemat la pocăinţă poporul evreu
prin gura proorocului Amos, în secolul al VIII-lea î.Hr.
Iosif – provine din ebraică şi înseamnă “Domnul va adăuga”.
În Biblie, acest nume a fost purtat de fiul Rahelei şi al lui Iacov;
▲ Lois Martinconi
de asemenea, a mai fost purtat de soţul Mariei, mama Domnului
Isus; în Noul Testament, îl mai întâlnim pe Iosif din Arimateea, un ucenic ascuns
al Domnului, care a oferit locul de înmormântare pentru trupul lui Isus.
Dumnezeu să vă binecuvânteze mereu, Lois şi Amos Iosif!  D.P.

Amos Iosif Vîrlan ▲

(continuare din prima pagină)

Reguli clare, urmate de fiecare. Dă-i copilului direcţie, fixându-i reguli pe care să le
urmeze. Chiar şi un copilaş de patru anişori poate să-şi strângă jucăriile, hainele sau hârtiile
care zac pe jos. Astfel, copilul învaţă ce este disciplina şi ascultarea.
Fapte mici, efecte mari. Nu critica, spune cuvinte înţelepte, recunoaşte şi respectă opinia
copilului tău, promovează dialogul, comunică pe limba lui.
Inspiră-i încredere şi bun simţ! Ajutaţi-l pe copil să-şi formeze o imagine încurajatoare
despre viaţă, să ştie să se comporte. De exemplu, învăţaţi-l să spună „te rog” şi „mulţumesc”.
Laudă-l în public şi mustră-l în particular! Mulţi părinţi se tem să nu-şi compromită
astfel demnitatea, să nu devină ridicoli. De fapt, lauda are un efect terapeutic, întrucât
încurajează. Arată-i că este o persoană valoroasă, prin felul în care îl prezinţi altora.
Supraveghează anturajul copilului, dar nu-l sufoca! Încurajează-ţi copilul să-şi aleagă
cu grijă prietenii şi apropie-l de persoane cu caracter, care văd viaţa din perspectiva creştină.
Ajută-l să-şi descopere specificul şi încurajează-l în dezvoltarea specializată! Nimeni
nu poate excela în toate domeniile, dar putem asigura copilului o educaţie care să-l ajute să fie
cinstit, politicos, vesel, loial, credincios. Învaţă să apreciezi diferenţele; chiar dacă fiul tău nu
va urma cariera pe care ai îmbrăţişat-o tu, asigură-te că-i vei da libertatea de a-şi urma propriul
drum în viaţă, potrivit înclinaţilor şi talentelor cu care l-a înzestrat Dumnezeu.
Scoate ce este mai bun din el! Părintele este ca un antrenor, un arhitect sau un sculptor, el
cizelează şi şlefuieşte, conform unui model pe care îl are în imaginaţia sa. Nu uitaţi: rădăcina
cuvântului de origine latină educaţie înseamnă „a scoate, a extrage”, deci, o educaţie
autentică „scoate” un om dintr-un copil.
Ascultă-i ritmul şi înţelege-i inima! Fii îngăduitor şi răbdător! Nu uita că nici tu nu eşti
perfect. Thomas Jefferson a dat un sfat înţelept: „În probleme de principiu, stai tare ca o
stâncă, în probleme legate de înclinaţii personale,
lasă-te dus de curent.”
Pregăteşte-l pentru cer! Este extrem de valoros
să îţi educi copiii nu numai pentru viaţa de aici, ci şi
pentru eternitate. Copiii tăi pot deveni oameni cu care
Dumnezeu să scrie istorie şi să aibă influenţă peste
generaţii; însă, influenţa lor începe prin influenţa ta
asupra lor.
Scopul educaţiei nu este de a creşte genii, ci de a
forma oameni pentru oameni şi oameni pentru cer.
 www.viatadefamilie.ro

