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SĂ NE RUGĂM pentru...

www.poartacerului.ro
Totuși, în toate aceste lucruri

... micuții: Filip Macula și Rareș-Cristian Bob, care sunt aduși în această dimineață, pentru a primi binecuvântarea Domnului. El să le fie scut și adăpost, să-i țină
pe Brațul Său mereu, iar părinților să le dea multă înțelepciune, dragoste și răbdare,
ca să îi poată crește pentru El.

noi suntem mai mult decât biruitori,

prin Acela care ne-a iubit.
Romani 8:37

... toate mamele, femeile si surorile noastre din biserică și toate cele apropiate nouă și nu în ultimul rând și pentru tații, bărbații și frații noștri. Domnul să
întărească toate mamele și tații, ca să poată fi adevărate modele pentru copiii lor; fie
ca Harul Lui să fie și peste toate femeile care se închină în biserica noastră, să nu
uite că sunt prețioase în ochii Lui și de asemenea, Domnul să păzească toți bărbații
de tot ceea ce ar putea să îi îndepărteze de El!
"Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm
îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie." ( Evrei 4:16)

Colectivul de redacţie:
Dacă nu zidește Domnul o casă,
degeaba lucrează cei ce o zidesc.
Psalmul 127:1a

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

„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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Pastor Nelu Filip:

tel. 0745-306431

Pastor asist. Eusebiu Stănilă: tel. 0722-800691
Prezbiter Sandu Guler:

tel. 0722-510842

Prezbiter Romică Florescu: tel. 0761-142533

Diacon Raul Damean:

ATENȚIE

tel. 0734-539044

DUMINICĂ:

9-12 Serviciu divin
18-20 Serviciu divin
LUNI:
19-21 Tineret
MARŢI:
18-20 Rugăciune
MIERCURI: 19-21 Seara studenților
JOI:
18-20 Serviciu divin
VINERI:
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:

D

Relația dintre părinți și copii

acă în familie nu e fericire, nicăieri nu-i fericire. Fericirea trebuie să existe
în cămin. Acesta e făcut de Dumnezeu, ca să fie locul în care se împlinesc
soțul și soția, în care soțul și soția creează ambianță pentru împlinirea copiilor. Și
unul dintre elementele de bază aici e CINSTIREA: „Să cinstești pe tatăl tău și pe
mama ta”, care e și invers: „Să cinstești pe copilul tău și pe fiică ta”, adică, să le respecți personalitatea.
Cum putem îmbina lucrurile acestea? Mie îmi place să definesc bunătatea ca
fiind alcătuită din patru elemente: VALOARE – fiecare ființă umană are valoare;
DEMNITATE – fiecare ființă umană trebuie să știe că are demnitate și că-i este respectată demnitatea; CINSTIREA - onorează-ți părinții; IUBIREA – bunătatea e acolo
unde fiecare e prețuit, fiecare e tratat cu demnitate, fiecare e respectat, e onorat și fiecare e iubit necondiționat. Toate laolaltă formează bunătatea și implicit, fericirea.
Părintii trebuie să știe cum să-și crească copiii în așa fel, încât copiii să simtă că
sunt prețuiți. Fiecare copil are nevoia de a se simți prețuit. Are nevoie să simtă că i
se respectă demnitatea și că e cinstit, iubit necondiționat.
Apoi, când (tu, copilul) crești puțin mai mare, ține minte, trebuie să-ți respecți
părinții și să gândești așa: „Ființa mea vine din ființa voastră. Ce sunt eu, sunt datorită vouă. Vă respect, pentru că mi-ați dat ființă. Vă respect, pentru că port în mine
ființă voastră”. Și caută pe orice cale să se vadă că îi respecți. Că îi cinstești.
Așadar, într-un cămin, trebuie să fie prețuire, trebuie să fie demnitate, trebuie să
fie respect, cinstire și dragoste necondiționată. Această-i bunătatea. Și bunătatea în
cămin înseamnă fericirea în cămin.
 adaptare după Iosif Țon - www.rodiagnusdei.wordpress.com

www.poartacerului.ro

Puterea pe care o are rugăciunea în
viața unei femei

S

unt multe lupte atunci când vrei să te rogi, și
singurul nostru dușman, diavolul, ne dă tot felul
de preocupări pentru că nu vrea ca noi să experimentăm puterea în rugăciune, așa cum spune Iacov în
epistola sa: „Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui
neprihănit.” (Iacov 5:16b).
E o putere pe care eu mi-o doresc din toată inima să
crească cu fiecare zi, și aceasta depinde de mine și de modul cum aleg să mă disciplinez pentru aceasta.
Cu câțiva ani în urmă, am primit un semn de carte, și
puterea cuvintelor scrise pe acest semn m-au urmărit și mă
urmăresc mereu: „Puterea rugăciunii nu are margini!”. Este
o mare realitate, nu se întâmplă peste noapte, dar cu fiecare zi și cu fiecare timp de calitate petrecut cu El, văd
progres in viața mea.
Rugăciunea este o respirație a sufletului, fără de care
nu putem avea viață spirituală, și de aceea și luptele sunt
pe măsură, pentru că diavolului îi este teama de femeile
care știu să se roage. Cunoscând puterea rugăciunii, îndrăznind cu Dumnezeu, folosindu-ne drepturile și autoritatea pe care o avem ca femei în Hristos, vom fi mai mult
decât biruitoare.
În calitate de fiică a Lui, am anumite drepturi. Ceea
ce eu am înțeles este că după modul în care eu îndrăznesc
cu Dumnezeu în rugăciune, se poate vedea cât este de mare sau de mic Dumnezeul meu.
Am învățat să depind de Dumnezeu și vreau să depind
și mai mult de Dumnezeu, pentru că întotdeauna sunt tot
mai multe lucruri de învățat de la El. Chiar și în rugăciune,
sunt mai multe etape și cu cât petrec mai mult timp de calitate cu El, ajung să Îl cunosc mai mult și să tânjesc după
tot mai mult din El. Acesta este un proces continuu până
vom ajunge la El. Îmi doresc să învăț să trăiesc tot mai
mult și mai bine cu El, ca să fiu fascinată de El.
Rugăciunea are greutate și nu costă nimic financiar, ci
doar timp. Nu e nicio plată, dar aduce o mare răsplată!
Domnul să mă ajute pe mine și pe orice femeie, să
avem un timp tot mai calitativ cu El și să fim surprinse tot
mai mult de El, datorită rugăciunilor noastre și a dragostei
pentru El.  www.alfaomega.tv
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Ce înseamnă numele copilului meu?

Urăm
“La Mulţi Ani!”
în umblarea cu
Domnul celor care
îşi serbează
ziua de naştere
săptămâna
viitoare:

Filip - Acest nume provine din cuvântul grecesc “Philippos” şi are
semnificaţia de “iubitor de cai” (“philos” - drag, iubit, iubitor de;
“hippos” - cal). În Biblie, cel care a purtat acest nume, a fost unul
din cei 12 ucenici ai Domnului Isus.

Rareș - nume de origine românească, cu
semnificația de „viteaz, curajos”.

Cristian - provine de la numele latine
„Christianus”, „Christiana”, care derivă
de la „Christus” - formă preluată de roMacula
mani şi care stă la baza lui „christianus”,
care apare cu valoare de nume personal distinctiv când
creştinismul a devenit religie oficială, însemnând „urmaşul lui
Christos”. Numele „Christos” provine din verbul grecesc
„chriein” care înseamnă „a unge”.
▲ Filip

Duminică, 10 martie

David Benga
Tabita Marcu
Eusebiu Stănilă

Luni, 11 martie

Adrian Criste
Ciprian Meseşan
Gheorghe Jita
Laura Macula

Marți, 12 martie

Alexandra Croitoru
Gavrilă Paşca
Teodor Laze

Miercuri, 13 martie

Andronic Ştreangă
Kevin Porumbel
Selia Alazaroae
Silvia Cârcu
Timotei Candreanu
Joi, 14 martie

Diana Graisinger

Vineri, 15 martie

Angela Sărăcuţi
Anişoara Busuioc
Filip Dejeu
Maria Borcoi
Monica Răsăean

Sâmbătă, 16 martie

David Gruia

"Inima îmi zice din
partea Ta: „Caută Faţa
Mea!” Şi Faţa Ta,
Doamne, o caut!"
(Psalmii 27:8)

▲ Rareș-Cristian

Fiți binecuvântați, Filip și Rareș-Cristian!  D. P.

Bob

Un moment de lectură
Devenind o mamă puternică - Heidi St. John
uptă cu toată ființa pentru familia și credința ta!
L
„Încurajare, înțelepciune și eliberare pentru cele
care caută o variantă mai bună la definiția pe care o acordă

lumea maternității. Îmi doresc să o fi citit când am devenit
prima data mamă.” - ERIN ODOM, The Humbled Homemaker
Te-ai uitat vreodată la chipurile celor care îți spun
„mamă” și te-ai întrebat în ce oare te-ai băgat?!
Dacă semeni cu multe mame creștine din zilele noastre,
înseamnă că citești cu frustrare și teamă titlurile articolelor și
că urmărești schimbările care au loc la foc automat în lumea
noastră. Să recunoaștem: ne confruntăm cu probleme și întrebări la care generațiile anterioare nici măcar nu s-au gândit.
De aceea, îndrăgita oratoare și blogger, Heidi St. John (alias The Busy Mom) crede
că Dumnezeu le dă mamelor o tărie specială: El ne cheamă să fim mame puternice!
Haideți să vedem ce înțelepciune biblică și sfaturi practice ne oferă Heidi despre:
- cum să te descurci atunci când te simți depășită de situație,
- cum să descoperi călăuzirea nepieritoare pe care le-o oferă Dumnezeu părinților în
Biblie,
- cum să te raportezi la cele mai dure și mai derutante aspecte culturale prin prisma
Cuvântului lui Dumnezeu,
- cum să dai cea mai mare luptă din viața ta, pentru inimile și sufletele copiilor tăi.
Acest mesaj este special pentru tine, mama care ia în piept toate aceste lucruri. Prin
încurajare, motive practice de rugăciune și momente autentice, de genul: „Am trecut și eu
pe-aici”, Heidi te va provoca și te va inspira să te încumeți să devii o mamă puternică, așa
cum doar tu poți să fii: învață-ți copiii să audă vocea lui Dumnezeu și să umble în adevăr,
indiferent de direcția în care se îndreaptă lumea noastră.  www.liferomania.ro

