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Să ne rugăm pentru...
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BISERICA POARTA CERULUI

... micuţul Elias Miletici, care e adus în dimineaţa aceasta în Casa Domnului,
pentru a primi binecuvântarea Lui. Fie ca Dumnezeu să îi umple viaţa de bucurii
în mijlocul celor dragi, iar el să îşi dedice existenţa Tatălui.

“Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)

... stăruinţă în rugăciune. Domnul să ne ajute să nu încetăm să aducem în
faţa Lui toate problemele şi îngrijorările noastre, să ne rugăm Lui cu multă
credinţă, fiind pe deplin convinşi că El ne ascultă, e în control şi ne va răspunde
la timpul potrivit.

"Rugaţi-vă neîncetat!" (1 Tesaloniceni 5:17)
“Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta”
- este cea dintâi poruncă,
însoţită de o făgăduinţă:
„ca să fii fericit şi
să trăieşti multă vreme
pe pământ.‟”
Efeseni 6:2-3
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“Pentru copilul acesta mă rugam, şi Domnul a ascultat
rugăciunea pe care i-o făceam.” (1 Samuel 1:27)

Când un părinte se roagă

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: 9-12 Serviciu divin
18-20 Serviciu divin
MARŢI:

18-20 Rugăciune

JOI:

18-20 Serviciu divin



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:

S

amuel, profetul, a condus naţiunea Israel timp de 40 de ani şi l-a
călăuzit pe David în unele dintre cele mai importante decizii, dar
care a fost influenţa dominantă din propria-i viaţă? Mama sa! “De aceea,
vreau să-l dau Domnului: toată viaţa lui să fie dat Domnului” (1 Sam. 1:28).
Până când îi mai ai lângă tine pe copiii tăi, strânge-i în braţe, iubeşte-i,
îngrijeşte-i şi împuterniceşte-i, dar înţelege că eşti doar un ispravnic, nu un
proprietar. Copiii tăi Îi aparţin lui Dumnezeu, nu ţie! Într-o bună zi, vor
creşte şi vor pleca. Asigură-te că, atunci când o vor face, vor avea o ancoră
spirituală, căci viaţa le va oferi o mulţime de furtuni. Nu subestima niciodată
puterea care vine atunci când un părinte se roagă lui Dumnezeu pentru
copilul lui. Cine ştie câte rugăciuni primesc răspunsul chiar acum, datorită
stăruinţei pline de credincioşie a unei mame sau a unui tată, de acum zece
sau douăzeci de ani?
(continuare în pag. 3)
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Sfaturi pentru creşterea copiilor

P

ărinţii au marea responsabilitate, înaintea Domnului şi înaintea
societăţii, în creşterea şi educarea copiilor. Creştera copiilor e o muncă
fără pauză, ea începe încă înainte de a se naşte copilul şi părintele o termină
când este chemat Acasă.
1) RUGĂCIUNE. Rugăciunea are un mare rol în creşterea copiilor, prin ea îi
spunem lui Dumnezeu că vrem să ne creştem copiii după voia Lui şi că avem
nevoie de călăuzire. Dumnezeu este gata să ne ofere ajutor; Ana s-a rugat
pentru Samuel şi Dumnezeu a ascultat-o (1 Samuel 1:11-27), iar Iov s-a rugat
pentru fiecare dintre copiii lui şi aducea câte o ardere de tot, mijlocind înaintea
Domnului pentru ei (Iov 1:5).
2) ÎNVĂŢARE. Rugăciunea e necesară, dar nu e suficientă. Părinţii trebuie să
ofere copiilor exemplu personal şi învăţătură (Proverbe 22:6). A-i învăţa pe copii
este o poruncă dată de Dumnezeu şi trebuie să o păzim.
3) PORUNCĂ. Copilul trebuie învăţat că ascultarea de părinţi este o poruncă,
care aduce după sine binecuvântare: „ca să fii fericit şi să trăieşti multă vreme
pe pământ” (Efeseni 6:3).
4) ÎNDREPTARE. Când observăm că
rugăciunea,
învăţătura,
mustrarea,
porunca nu sunt suficiente în creşterea şi
educarea copiilor, e nevoie să apelăm la
îndreptare. Pomicultorul, o dată ce
plantează un pom, se şi uită după ţăruşul
de care să fie legat, ca să crească drept.
Biblia ne învaţă că, dacă ne iubim copiii,
trebuie să îi îndreptăm atunci când
creşterea nu este cea dorită.
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(continuare din prima pagină)

Dacă ceea ce faci tu în societatea aflată
în evoluţie rapidă te împiedică să te rogi
pentru copiii tăi, înseamnă că faci prea mult!
Nu există nimic mai special, mai preţios,
decât timpul pe care îl petrece un părinte
mijlocind înaintea lui Dumnezeu pentru un
copil.
Gândeşte-te la mama lui Isus, care a
trebuit să-şi vadă Fiul răstignit, dar care a
avut şi bucuria de a-L vedea înviat din morţi.
Se poate să intri în mormânt, întrebându-te
dacă rugăciunile tale vor primi vreodată un
răspuns, dar nu înceta să te rogi. De ce?
Fiindcă atunci când părinţii se roagă,
Dumnezeu ascultă!
 adaptare după Bob Gass,
Biruitori - Meditaţii tematice

Isuse scump, eu sunt micuţ
Isuse scump, eu sunt micuţ,
Ştiu încă prea puţine
De jertfa şi de harul Tău,
Dar Te iubesc pe Tine.
De-acum eu Te urmez cu drag
Şi stau mereu cu Tine.
Căci lângă Tine, scump Isus,
Mă simt aşa de bine.
O! Ţine-mă mereu, Te rog,
Sub dulcea Ta privire,
Şi fă ca-n inimă să port
Pe veci a Ta iubire.
Ca să fiu bun şi-ascultător
La greu, ca şi la bine,
Pe veci cu Tine să rămân
Şi Tu pe veci cu mine.

 adaptare de pe www.resursecrestine.ro

Urăm “La Mulţi Ani!” în umblarea cu Domnul celor care îşi serbează
ziua de naştere săptămâna viitoare:
Duminică, 23 iulie - Daniel Dancea, Diana Prichici, Daniel Toma
Luni, 24 iulie - Alexia Ursu, Decebal Alexan, Estera Păduraru,

Lavinia Cornea, Nicoleta Dănilă, Valentina Oproiu

Marţi, 25 iulie - Alina Jurmescu, Dorina Florescu
Miercuri, 26 iulie - Mircea Velea, Rodica Cristea
Joi, 27 iulie - Denisa Filip, Marinela Prisneac, Mathias Popa,

Mihaela Bruda, Patrick Gherasim, Ramona Buga

Vineri, 28 iulie - Patricia Hepeş, Sebastian Rusu
Sâmbătă, 29 iulie - Carina Tomuţa, Mario Fărcuţ

"Harul să fie cu toţi cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăţie. Amin. "
(Efeseni 6:24)

Anonim

Ce înseamnă numele copilului meu?
Copilaşul adus azi la binecuvântare se numeşte Elias.
Acest nume este forma greacă a numelui ebraic Ilie, cu
semnificaţia de “Iahve e Dumnezeul meu” sau “Domnul este
Dumnezeul meu”. Ilie a fost un mare prooroc, menţionat în
Vechiul Testament, prin care Dumnezeu a făcut multe minuni
pentru a Se descoperi poporului evreu şi pentru a-Şi arăta puterea
de singur Dumnezeu viu şi adevărat.
Domnul să-l binecuvânteze pe micuţul Elias Miletici, iar
când va creşte mare, să îl ajute să pună la temelia vieţii lui
frumoasa semnificaţie a numelui său.  D. P.

Elias Miletici ►

