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Să ne rugăm pentru…
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... micuțele Ana-Victoria Pandor și Elisa-Patricia Lala, care sunt aduse
azi la binecuvântare. Fie Harul Tatălui revărsat din plin peste ele și
familiile lor, iar la momentul maturității, ele să-L aleagă și să-L primească
pe Domnul în viața lor.
... tinerii bisericii Poarta Cerului. Haideți să-I cerem Domnului protecție,
îndurare și călăuzire pentru tinerii bisericii noastre, astfel încât, prin tot
ceea ce vor face, să-L onoreze pe El!
"Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite, Cuvântul Domnului este încercat: El este
un scut pentru toţi cei ce aleargă la El." (Psalmii 18:30)

RUGĂCIUNE

PROGRAMUL BISERICII
MARȚI 18 - 20 Rugăciune
JOI 18 - 20 Studiu biblic

DUMINICĂ 09 - 10:30 | 11 - 12:30
18 - 20 Servicii divine
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Doamne, deschide-mi ochii
inimii, ca să pot discerne
realitatea ascunsă a lumii ce
mă înconjoară. Ajută-mă să
întrezăresc împărăția spirituală
unde aceste mari bătălii sunt
purtate. Eliberează-mă de
dragostea pentru lucrurile din
lumea aceasta. Curățește-mi,
întărește-mi și adâncește-mi
dragostea pentru Tine.
(Steve Gallagher)
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Am citit zilele trecute într-o revistă un articol despre doi părinţi care au ales să fie
părinţi nu numai pentru copiii născuţi în familia lor, ci şi pentru câţiva copii orfani. Mama
respectivă numea aceşti copii adoptaţi: „copii născuţi în inimă”. Mi-a plăcut atât de mult
această expresie, m-a impresionat povestea lor de viaţă, mi-a atins inima dragostea acestor
oameni şi am rămas pe gânduri… Mi-am amintit versete din Biblie care menţionează
preocuparea lui Dumnezeu pentru orfani şi care dezvăluie dragostea Lui pentru aceştia.
„Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi” citim în Psalmul 68:6 şi mă gândesc că nu e
vorba doar de o părăsire fizică, pentru că am întâlnit atâţia copii care au părinţi şi totuşi sunt
orfani. Sunt orfani, pentru că sunt lipsiţi de grija unui părinte, de dragostea lor sau
poate se află în situaţii groaznice. Am întâlnit copii care, deşi aveau multe nevoi şi lipsuri
materiale, mai mult decât orice, aveau nevoie de o mângâiere pe creştetul capului, de un
zâmbet şi de o vorbă caldă. Am întâlnit copii care aveau nevoie de cineva care să le spună că
Dumnezeu a pus ceva de valoare în ei şi că pot realiza ceva în viaţă. Aceşti copii care nu
aşteaptă aproape nimic, care nu visează sau nuşi doresc prea multe, pentru că s-au resemnat,
au nevoie de o încurajare ca de apă sau de aer şi Doamne, cât de mulţi sunt…
Îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu că mi-a scos în cale astfel de copii. N-am
făcut niciodată prea multe pentru ei în felul în care mi-aş fi dorit sau am gândit eu, şi asta
pentru că nu aveau nevoie decât de puţin, atât de puţin şi totul se rezuma la o fărâmă de
dragoste, la puţină atenţie şi la puţin din timpul meu. Îmi place să mă gândesc că sunt
„o mamă” pentru ei. Îmi doresc ca inimile noastre să fie tot mai mult sensibilizate de Duhul
lui Dumnezeu şi să ne îndrepte atenţia înspre astfel de copii şi fie ca tot mai mulţi dintre noi
să fim „părinţi” pentru aceştia, chiar dacă aceasta se rezumă doar la a dărui puţin.
Articol scris de Mihaela Țărmure
„Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii Mei.” (Ioan 15:8)
Deziderat 2021

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII

Ce înseamnă numele copilului meu?

FAMILIA BOGDAN
„… toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup…”
(1 Cor. 12:12) Dumnezeu ne-a aşezat în biserica Poarta Cerului, ca să alcătuim trupul lui
Hristos din acest loc. Şi împreună cu celelalte părți ale trupului, Dumnezeu a aşezat şi familia
Bogdan – Dani şi Andreea, ca încheietură în acest trup al Său. Astfel, acest trup „prin ceea ce
dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei,
şi se zideşte în dragoste” (Efeseni 4:16). Suntem mulţumitori Domnului pentru familia Bogdan
şi totodată, bucuroşi să fim parte din aceeaşi biserică şi să slujim împreună Domnului!

Fetițele aduse azi la
binecuvântare se numesc
Ana-Victoria și
Elisa-Patricia. Haideți să
descoperim semnificația
numelor lor:

Familia Bogdan s-a întemeiat în 26.07.2015 şi s-a completat mai întâi cu Sara. Acum
cei trei îl aşteaptă pe cel mai mic membru al familiei, un băiat, care este răspunsul Domnului
la rugăciunile lor.
Slujire în biserică: Familia Bogdan
slujeşte cu multă bucurie de fiecare dată când
are oportunitatea. Dani slujeşte în
departamentul de media, dar şi la închinare,
iar Andreea se bucură de părtăşiile bisericii.
Versetul familiei: Isaia 43:4 - „De
aceea, pentru că ai preț în ochii Mei, pentru
că eşti pretuit şi te iubesc, dau oameni pentru
tine şi popoare pentru viața ta.”
Ocupație: Dani lucrează în IT, iar
Andreea este medic stomatolog.
Experiența cu Domnul: Pentru familia
Bogdan, fiecare zi este o nouă experienţă cu
Domnul. Ei se bucură de ocrotirea şi însoţirea
Lui zi de zi, dar sunt mulţumitori Tatălui
ceresc în special pentru că le-a ascultat
rugăciunile şi le-a dăruit un al doilea copilaş,
pe care şi l-au dorit foarte mult - Andreea este
însărcinată în 6 luni cu un băiat.
Motive de rugăciune: Dani şi Andreea cheamă familia mare a bisericii să le fie alături în
rugăciune pentru viețile lor. Ei doresc să fie părinți credincioşi, iar rugăciunea lor este ca
Dumnezeu să le dea înțelepciune, ca să crească cei doi copii în, și după voia Sa.
Astăzi și întreagă săptămâna viitoare dorim să ne rugăm pentru familia Bogdan,
aducând înaintea Domnului această familie binecuvântată. Domnul să Se îngrijească de toate
nevoile lor aici pe pământ şi să le fie alături la fiecare pas! El să-i ajute să rămână o
binecuvântare pentru cei din jur și pentru Biserică!
Articol scris de Alina Avram

ANA - provine din ebraicul
„channah” - „har, favoare,
binecuvântare, îndurare”; în
sens mai larg, numele Ana
înseamnă „Dumnezeu s-a
îndurat şi mi-a dat un copil”
sau „Dumnezeu a făcut lumii
un cadou”. În Biblie, acest
nume a fost purtat de mai multe
persoane israelite; printre ele, se
numără şi mama lui Samuel,
care, stearpă fiind, s-a rugat mult
pentru un copil, iar Dumnezeu a
ascultat-o! Drept mulţumire,
Ana şi-a închinat copilul
Domnului, ducându-l să
locuiască în Templu încă din
primii ani ai vieţii.

Ana - Victoria Pandor

VICTORIA - este cuvântul
latinesc pentru „victorie”
sau „cucerire, cuceritor”.

Urăm

„La mulți ani!”
în umblarea cu Domnul
celor care își serbează
ziua de naștere
săptămâna viitoare:
| DUMINICĂ 13 IUNIE |

Andreea Blaga
Filip Toma
Gabriela Gagiu
| LUNI 14 IUNIE |

Francisc Fogarași
Mărioara Pielmuşi
Sandra Ieneșesc
| MARȚI 15 IUNIE |

Andrei Trif
Constantin Acatrinei
Doru Todorescu
| MIERCURI 16 IUNIE |

Ani Scoruş
Diana Neșiu
Ioan Marcu
Ioana Ungureanu
| JOI 17 IUNIE |

ELISA - este prescurtarea numelui
Elisabeta, care provine de la cuvântul
ebraic „elisheba” – „Dumnezeu
este jurământul meu”. O altă posibilă
semnificaţie a acestui nume ar fi şi
„promisiunea lui Dumnezeu”.

PATRICIA - la baza numelui Patricia
stă numele latin Patricius, la rădăcina
căruia stă cuvântul „pater”, care tradus
în limba română înseamnă „tată”.
O altă ipoteză susține ideea potrivit
căreia numele Patricius ar însemna
„nobil” sau „aristocrat”.
Dumnezeu să-Și reverse din
plin binecuvântarea peste voi,
Ana-Victoria și Elisa-Patricia!
Articol scris de Andrada Popa

Elisa - Patricia Lala

Elisei Mureșan
Marius Alexandru
Ramona Cirici
Ciprian Mureşan
| VINERI 18 IUNIE |

Alexandra Papană
Cosmin Alăzăroae
Oana Alăzăroae
Simona Lakatos
| SÂMBĂTĂ 19 IUNIE |

Paul Ștefănescu
Sarah David
"Gustaţi şi vedeţi ce bun
este Domnul! Ferice de
omul care se încrede în El!"
(Psalmii 34:8)

