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... răbdare. Tată, venim în fața Tronului
Tău cu multă smerenie și Te rugăm să
ne umpli inimile cu răbdarea de care avem
nevoie pentru a aștepta liniștiți împlinirea
promisiunilor Tale și ajută-ne, de
asemenea, să putem să revărsăm această
răbdare și în relațiile cu semenii noștri, și
astfel să putem „împărți” cu ei puțin
din ceea am primit de la Tine, dar slava să
rămână doar a Ta!
... cei care trec prin încercări. Haideți să
mijlocim pentru aceia care trec prin „văi”
acum; fie ca Domnul să le dea pacea și
puterea necesară pentru a putea depăși
perioadele de încercare biruitori și să nu
uite că El e cu ei și pe „munte”, dar și în
„vale”, și tot El îi va ridica din nou, prin
puterea și dragostea Lui!
„Domnul să vă îndrepte inimile spre
dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea
lui Hristos!” (2 Tesaloniceni 3:5)
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ulți cred că a binecuvânta înseamnă doar a le ura de de bine, a le dori
bine, a ne ruga pentru ei, pentru copii. Acest lucru este benefic și poate fi
o reală binecuvântare ,după cum vom vedea azi, însă este o „felie” mică din ceea
ce poate să însemne binecuvântarea cuiva, în acest caz, din binecuvântarea
copiilor.
Poate știți că noi transmitem mesaje nu doar verbal, ci și nonverbal și
paraverbal, 55% din totalitatea mesajului pe care îl comunicăm este transmis prin
limbajul trupului – elementul nonverbal (gesturi și atitudine), 38% este transmis
prin elementele paraverbale (tonul, ritmul și volumul vocii) și doar un procent de
7% este transmis prin intermediul cuvintelor (elementul verbal propriu-zis). La asta
aș adăuga că vorbim de un parcurs al vieții, și nu de o binecuvântare care se rostește
o dată. Cu alte cuvinte, binecuvântarea nu se transmite doar verbal și mai ales
faptic. Binecuvântarea verbală vine doar să „decoreze” corespunzător acțiunea de
binecuvântare.
Vreau să spun, mai pe înțelesul tuturor, că degeaba îl binecuvântezi cu gura pe
copil, dacă tu, ca tată sau ca mamă, ești plecat/ă tot anul în străinătate. Degeaba îți
binecuvântezi verbal copilul, dacă tu, soţule, nu te înțelegi cu soția ta, mama
copilului tău. Degeaba binecuvântezi cu gura, dacă nu te implici activ în viața lui, ci
ești o prezentă pasivă, ca un bolovan.
(continuare în pagina 2)
„Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit și voi
veți fi astfel ucenicii Mei.” (Ioan 15:8) | Deziderat Poarta Cerului 2021

Urăm

„La mulți ani!”

în umblarea cu Domnul
celor care își serbează
ziua de naștere
săptămâna viitoare:
| DUMINICĂ 21 NOV. |

Cătălin Conea
Daniela Filip
David Mureșan
Lara Dumitrescu
Rebeca Mureşan
Viorica Cotârlan

(continuare din pagina 1)

Haideți să aruncăm o privire asupra modurilor în care
pot fi binecuvântați copiii noștri:
Binecuvântează-ţi copilul prin
prezența ta acasă. Știu că e greu, știu că
se câștigă mai bine în afara țării, știu că
se câștigă mai bine lucrând peste
program sau având al doilea serviciu,
știu toate aceste lucruri, dar nu sunt o
motivație pentru a lipsi de acasă de la
copilul tău. Mai bine toți în lipsă, deși
„lipsă” e un termen exagerat, mai bine
toți acasă, chiar dacă nu vă permiteți de
toate, decât cu de toate, dar cu tata, sau
mama, sau ambii lipsă. Prin lipsa ta
creezi un bine temporar, dar creezi un
blestem pentru viitor, un blestem mare,
care se va răsfrânge asupra familiei
copilului tău și asupra nepoților tăi. Prin
absența ta ca tată, copilul nu va putea să
Îl perceapă corect pe Dumnezeu. Prin
absenţa ta, oprești binecuvântările lui
Dumnezeu pregătite pentru familia ta.
Nu lipsi de acasă. Întoarce-te acasă și
asta va fi o mare binecuvântare pentru
copiii tăi, mult mai mare decât banii,
confortul și tehnologia.
Binecuvântează-ţi copilul
printr-o prezență activă în viața sa.

Să fii acasă nu e totul. Să fii acasă și
prezent activ în viața copilului e infinit
mai bine, iar binecuvântarea crește
exponențial. Mulți copii au ambii părinți
acasă, dar blestemul stă lipit de ei.
Părinții care fac din copii o prioritate,
care se implică și îi implică, părinții care
știu viața copiilor lor, pentru că sunt
implicați în ea, îi binecuvântează. Acei
părinți devin prietenii copiilor lor și asta
e una din cele mai mari realizări ale
profesiei de părinte și una din cele mai
mari binecuvântări.
Binecuvântează-ţi copilul prin
credincioșie față de Dumnezeu.
O relație corectă cu Dumnezeu duce la o
ascultare de El, iar ascultarea aduce
binecuvântare, chiar și până la al miilea
neam. În plus, ascultarea de Dumnezeu,
deblochează binecuvântările lui
Dumnezeu pentru întreaga familie. O
familie cu părinți trăind în ascultare de
El va fi automat binecuvântată de
prezența Lui.
(sfârșit partea I - continuarea în nr viitor)
Sursa: www.filedinjurnal.ro
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Mariana Mezei
| MARȚI 23 NOV. |

Andrei Nicolaescu
Evelyn Goagără
Nuria Avram
Oliver Carcea

| MIERCURI 24 NOV. |

Abigael Bogdan
Maria Criste
Nicoleta Coșa
Paul Papană
Sofia Cherteș
Nicolae Popa
Traian Popa
| JOI 25 NOV. |

Lavinia Czirtye

| VINERI 26 NOV. |

Claudiu Ardelean

| SÂMBĂTĂ 27 NOV. |

Emanuel Sărăcuți
Daria Rus

„Să nu te părăsească
bunătatea şi credincioşia:
leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe
tăbliţa inimii tale!”
(Proverbele 3:3)

Câteva moduri în care

SĂ DEVII NEFERICIT
1. Enumeră-ți necazurile, numește-le unul câte unul –
încă de la micul dejun, dacă te ascultă cineva, sau cât de
devreme este posibil.

2. Îngrijorează-te în fiecare zi pentru ceva. Nu-ți
permite să te dezveți de acest obicei. Nu va adăuga nimic
la lungimea vieții tale, dar s-ar putea să pierzi câteva
calorii.
3. Plânge-ți de milă. Dacă faci acest lucru suficient de
mult, nimeni altcineva nu va mai trebui să o facă pentru
tine.
4. Născocește modalități ingenioase, dar decente, de a-I
sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Până la urmă, omul
trebuie să trăiască, nu-i așa?
5. Fă tot posibilul să afli ce-și cumpără anul acesta
Cutărescu sau unde merge în concediu. Încearcă să-l
depășești, chiar și dacă lucrul acesta presupune să mai
iei un credit.
6. Stai departe de absoluturi. Contează ceea ce este
corect pentru tine. Fii tu însuți și nu îngădui să fii oprit
de ceea ce așteaptă alții de la tine.
7. Asigură-te că-ți primești drepturile. Nu contează
drepturile altora. Tu ai viața ta de trăit, ei o au pe-a lor.
8. Ai grijă să nu cazi în vreo capacă a compasiunii –
acel gen de situație în care oamenii pot să profite de tine.
Dacă te implici prea mult în necazurile altor oameni, s-ar
putea să le neglijezi pe ale tale.
9. Nu lăsa ca rugăciunea și citirea Bibliei să stea în
calea a ceea ce este cu adevărat relevant – lucruri de
genul programelor TV și al știrilor. Lucrurile invizibile
sunt veșnice. Dar tu vrei să rămâi focalizat asupra
lucrurilor care se văd – pentru că ele formează prezentul.
Fragment preluat din cartea „Fii încrezătoare: porții zilnice pentru suflet”,
de Elisabeth Elliot

