Să ne rugăm pentru...

Citim Biblia într-un an!
SĂPTĂMÂNA 36
Duminică, 11 septembrie
Luni, 12 septembrie
Marți, 13 septembrie
Miercuri, 14 septembrie
Joi, 15 septembrie
Vineri, 16 septembrie
Sâmbătă, 17 septembrie

Psalmii 133-135
Psalmii 136-139
Psalmii 140-143
Psalmii 144-147
Psalmii 148-150
Proverbe 1-4
Proverbe 5-7

Vă stau la dispoziție pentru
nevoile dvs. spirituale:
PASTOR

0745 306 431

EUSEBIU STĂNILĂ

0722 800 691

PREZBITER

SANDU GULER

0722 510 842

PREZBITER

RAUL DAMEAN

0734 539 044

DIACON

BENIAMIN PROINEA

0749 938 951

DIACON

CĂLIN MARTINCONI

0724 700 470

DIACON

CIPRIAN MUNTEAN

0765 459 691

DIACON

ELISEI URSAN

0767 320 559

DIACON

FLORIN SILAGHI

0724 529 836

DIACON

JANI KARDOS

0737 176 997

DIACON

SORIN STREIANU

0723 817 964

PROGRAMUL BISERICII
MARȚI

18 - 20 Rugăciune

JOI

18 - 20 Studiu biblic

DUMINICĂ 09 - 12 | 18 - 20
Servicii divine

... cei care mai au de susținut diferite
examene în perioada aceasta. Domnul
să-i întărească, să le dea putere de concentrare, să le înlăture emoțiile și să le
dea izbândă, iar ei să fie conștienți că
indiferent de rezultat, El e cu ei și asta e
cel mai important!
"Să vină, Doamne, îndurarea Ta peste mine,
mântuirea Ta, după făgăduinţa Ta! " –
(Psalmii 119:41)

ADRESA BISERICIi:
STR. BANUL MĂRĂCINE NR. 25

NELU FILIP

PASTOR

... micuții: Rebeca Pituț, Luca Marc,
Seth Păstrăvanu, care sunt aduși azi,
pentru a primi binecuvântarea Celui
Preaînalt! Fie harul, dragostea și protecția Lui peste aceste minuni primite de
Sus și peste familiile cărora au fost încredințați!
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n fotografie, există două momente
de aur în fiecare zi: răsăritul și apusul. Atunci, lumina soarelui face
fotografiile și mai frumoase decât de obicei.
Oricum răsăritul și apusul sunt momente plăcute ochiului, nu doar obiectivelor.
În viața unui copil, există două momente de aur în fiecare zi: momentul când se
trezește, și când se culcă. Un al treilea moment – care nu este zilnic, dar există mare
parte din an – este acela când vine de la
școală. Aceste momente oferă o oportunitate
specială părintelui pentru a-și arăta iubirea și
aprecierea față de copil, cât și de a crea o
rutină sănătoasă.
Dimineața, dacă timpul permite, câțiva
pupici și niște îmbrățișări îl pot binedispune
pe copil pentru noua zi. Nu trebuie să uităm
că dragostea are și o componentă fizică. Câteva cuvinte de apreciere, în timp ce îl iei în
brațe, pot forma un om pe viață. Mesele, luate împreună, sunt clipe pe care și le va aminti
cu bucurie, chiar dacă atunci este somnoros și
morocănos. Sigur, timpul sau programul nu
ne permite mereu acest lucru. Dacă micul-dejun nu e o opțiune, atunci cu siguranță
ai două minute pentru câțiva pupici, niște
îmbrățișări și pentru câteva cuvinte de bine.
Nu e un capăt de lume... Trebuie doar să nu
uiți, ca părinte, că au nevoie de acestea.
Trăiește pentru Cristos! (2 Corinteni 5:15)
// DEZIDERAT POARTA CERULUI 2022 //
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La prânz, câteva întrebări bune îl pot
forma pe viață. Isidor Rabi, laureat al premiului Nobel pentru fizică, spunea că mama
sa l-a pregătit să fie om de știință fără să știe.
Când se întorcea de la cursuri, ea nu-l întreba: „Cum a fost la școală?” , ci întrebarea ei
era: „Ai pus vreo întrebare bună astăzi?” Mi
se pare o modalitate excelentă pentru a motiva copilul să interacționeze la școală într-un
mod cât mai inteligent. Cred că și momentul
când se întoarce de la școală, în mașină, pe
jos sau la masă, poate fi un moment de aur.
Această întrebare îl va provoca pe copil să
povestească despre orele petrecute la școală.
Cel de-al treilea moment este seara,
înainte de culcare. Poate fi oportunitatea
ideală ca să citească, sau să i se citească. Este
un moment perfect în care toată familia poate
veni în rugăciune. Toată ziua suntem foarte
ocupați. E bine să încheiem ziua într-un mod
plăcut Domnului.
Un părinte care va profita de aceste
momente-cheie poate forma o relație specială
cu copilul său și poate avea o influență mai
mare în viața acestuia. Să le prețuim și să-i
prețuim, nu-i vom avea mereu cu noi. Va
veni momentul când vor pleca din cuibul
nostru și ce vom fi semănat în inimile și
caracterul lor va rămâne.
 Beni Cruceru, www.edictumdei.org

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII

„Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El,
şi El va lucra” (Psalm 37:5)
“Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de
voi.” (1 Petru 5:7) Ce binecuvântare să ai o astfel de promisiune din partea
Creatorului cerului și al pământului! De aceea, astăzi în biserica Poarta Cerului, declarăm puterea și providența lui Dumnezeu peste orice situație cu care
ne confruntăm! O punem în mâna Lui, și Îl rugăm pe El să poarte de grijă! Iar
noi vrem să ne închinăm liberi și să dăm toată slava Celui care o merită! Și
împreună cu biserica, declară providența lui Dumnezeu și I se închină și familia Grigoraș – Dorin și Lăcrămioara. Îi mulțumim Domnului pentru aceasta
familie, și totodată suntem bucuroși să facem parte din aceeași biserică!
Familia Grigoraș s-a întemeiat pe 11 iulie 1998. În tot acest timp ei au umblat cu Domnul și au văzut purtarea Sa de grijă. Sunt recunoscători mai ales
pentru intervenția specială a Domnului într-o situație dificilă, după cum ne
spun chiar ei: „Am văzut purtarea de grijă a Domnului la operația unuia dintre băieți, care a necesitat o sumă foarte mare de bani pentru noi. Am văzut
mâna Domnului la lucru în obținerea sumei pentru operație și în recuperarea
copilului”. De aceea, ei declară prin versetul familiei: „Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra” (Psalm 37:5) Ne unim
și noi cu ei în mulțumire către Domnul pentru lucrările Sale! Dorin și
Lăcrămioara se bucură de cei doi copii pe care Dumnezeu li i-a dăruit: „Abel
a absolvit facultatea de istorie la King's College London și continuă studiile
la University College London - Bioarheologie, anul II. Elisei este student în
anul IV la Politehnica Timișoara, Facultatea de Construcții - Măsurători
Terestre și Cadastru.”
Slujire în biserică: Familia Grigoraș este o binecuvântare pentru biserica
Poarta Cerului, Dorin fiind liderul departamentului de ordine și membru în
comitetul bisericii. În viața de zi cu zi Dorin este profesor de religie și discipline teologice de specialitate la Liceul Teologic Penticostal „Logos”.
Lăcrămioara este profesor de discipline teologice de specialitate și director la
Liceul Teologic Penticostal „Logos”.
Familia Grigoraș ne cheamă să îi susținem în rugăciune pentru „o cunoaștere si o umblare autentică cu
Dumnezeu atât a băieților, cât și a
noastră.”
Totodată, la acest început de an școlar, dorim să ne rugam și pentru
Liceul Teologic Penticostal „Logos”,
unde familia Grigoraș este direct implicată. Dorim să ne rugam și pentru
profesori și elevi, precum și pentru
întreg personalul implicat în această
instituție.

Le urăm
„La mulți ani!”

în umblarea cu
Domnul celor care își
serbează ziua de
naștere săptămâna
viitoare:
| DUMINICĂ 11 SEPT.|

Alice Duma
Luca Stupar

| LUNI 12 SEPT. |

Aurica Duma
Cristina Cireşan
Ileana Prichici
Noah Aramă
Olivia Bândiu
Rahela Beldeanu
| MARȚI 13 SEPT. |

Hadasa Criste
Melisa Rus

| MIERCURI 14 SEPT. |

Anca Cadia
Lidia Marișescu
Naomi Protea
Remus Alăzăroae
| JOI 15 SEPT. |

Beniamin Brehuescu
Cristian Păstrăvaru
Estera Negru
Mario Diac
| VINERI 16 SEPT. |

Lidia Cioiu
Nicolae Spătar
Raul Jița
Răzvan Meștereagă
Sorin Coșa
| SÂMBĂTĂ 17 SEPT. |

Alin Dume
Laura Ştreangă
Eduard Smeureanu

Astăzi și întreagă săptămână viitoare
dorim să ne rugăm pentru familia
Grigoraș, aducând înaintea Domnului
această familie binecuvântată. Domnul "Fericirea și îndurarea
să Se îngrijească de toate nevoile lor mă vor însoți în toate
aici pe pământ şi să le fie alături la zilele vieții mele și voi
fiecare pas! El să-i ajute să rămână o locui în Casa Domnului
binecuvântare pentru cei din jur și până la sfârșitul zilelor
pentru biserică!  A.A.
mele." (Psalmul 23:6)

COLȚIȘORUL FAMILIEI

Ce înseamnă numele
copilului meu?

Raiul care poate
să înceapă pe pământ!

REBECA PITUȚ
Rebeca - derivă din numele ebraic “Rivqah” şi
are semnificaţia de “cea
care leagă (prin frumuseţe), cea care acaparează (atrage)”. În
Biblie, acest nume a fost
purtat de o fată frumoasă, modestă şi plină de
bunătate, care a devenit soţia lui Isaac, iar mai
apoi, mama lui Iacov şi Esau.

LUCA MARC
Luca - de origine greacă,
derivă de la numele grecesc “Loukas” = “om din
Lucania”, Lucania fiind o
regiune din sudul Italiei,
despre care se crede că a
fost denumită după un cuvânt ce avea semnificaţia de “luminos, strălucitor”. În Biblie, cel care a purtat acest nume este evanghelistul Luca, care a scris a treia
Evanghelie din Noul Testament şi cartea Faptele Apostolilor. De asemenea, Luca era și
medic.

SETH PĂSTRĂVANU
Seth - nume de origine ebraică, având înțelesul de
“înlocuit, stabilit, fixat”. În
Biblie, Set a fost băiatul lui
Adam și Eva, născut după
moartea lui Abel. La rândul
său, Set a avut un băiat, Enos,
după nașterea căruia Biblia
menționează că „atunci au
început oamenii să cheme Numele Domnului” (Geneza 4:26)
Dumnezeu să vă binecuvânteze veșnic, Rebeca, Luca și
Seth,, iar când veți fi mari, El să vă ajute să dobândiți cel
mai frumos nume, acela de Copil al lui Dumnezeu!
 A. P.

„Domnul Se va lupta pentru voi, dar
voi staţi liniştiţi.” – Exodul 14:14
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ubrica de azi se adresează
viitorilor familiști, pentru că
și voi, dragii mei și dragile
mele, sunteți extrem de importanți în ochii
Lui, și mai mult, foarte iubiți. Să nu cumva
să credeți minciunile perfide ale diavolului,
care vă tot șoptește că Dumnezeu v-a uitat,
că veți rămâne singuri pentru totdeauna...
aici e minciuna gogonată - cum ați putea fi
vreodată singuri, fiind copiii Lui???? "Căci
Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire
la voi’, zice Domnul, ‘gânduri de pace, şi
nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi
o nădejde." – Ieremia 29:11. Dar cum să
faceți astfel încât să nu dați crezare șoaptelor celui rău? Chiar Domnul vă răspunde în
continuarea versetului de mai sus, tot prin
cuvintele profetului Ieremia: "Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi dacă Mă veţi căuta cu
toată inima." – Ieremia 29:13. Aici e cheia: din toată inima - Tata vrea să fie parte din viața copiilor Săi, le promite că le are
în vedere viitorul, și le va oferi ceea ce e
cel mai bine pentru ei, dar ei, adică voi,
dragi viitori familiști, să stați lipiți de El și
să nu încetați să Îl căutați în părtășiile zilnice, acolo, în cămăruță. Și, mai trebuie să va
spun ceva, ceva ce poate nu ați vrea să citiți: poate ca povestea voastră nu implică o
căsătorie, poate Domnul a hotărât în dreptul
vostru ca El să fie familia voastră pe acest
pământ, și apoi și în Cer - dacă e așa, în loc
să vă întristați, considerați acest lucru drept
un privilegiu, pentru că Dumnezeu vă consideră speciali, și vă vrea doar pentru El!
 I.T.

