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Să ne rugăm pentru…
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... protecție. Tatăl Ceresc să lase protecția Sa peste toți cei care vor
călători în această perioadă, să-i păzească de orice primejdie.
... cei deznădăjduiți. Doamne, atinge-Te, Te rugăm, de toți aceia care
și-au pierdut orice fărâmă de speranță, credință și putere; ridică-I Tu cu
dragoste și blândețe, prin Duhul Tău cel Sfânt, adu-le aminte de
promisiunile din Cuvântul Tău și umple-i din nou de pace!
"Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se va
bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de veselie
pentru tine." – (Tefania 3:17)

PROGRAMUL
BISERICII

Pot totul în Hristos
„Pot totul în Hristos, care mă întărește”
(Filipeni 4:13)

MARȚI 18 - 20 Rugăciune
JOI 18 - 20 Studiu biblic
DUMINICĂ 09 - 10:30 | 11 - 12:30
18 - 20 Servicii divine

Aș vrea să-ți întrerup „visarea” pentru câteva minute și,
în timp ce vei citi rândurile care urmează, aș vrea să ai câteva
momente de reflecție, de meditare. Mă rog ca Dumnezeu să îți
vorbească prin câteva simple gânduri așternute în scris...
(continuare în pagina 3)

Pot și-n furtuni s-aduc un zâmbet,
Al celui ce greul și-l poartă,
Când văd și totuși nu-nțeleg
De ce viața îl încearcă.

Beneficiar: Biserica Penticostală Poarta Cerului

Dar pot fi azi o mângâiere,
Prin tot ce am și tot ce sunt,
Căci sufletul îmi e avere,
Nu ce am strâns jos pe-acest pământ.

IBAN RON: RO62BRDE360SV47409193600
Cod SWIFT: RNCBROBU

Diana Părăoan, www.partascuhristos.ro

DONAȚII PENTRU LUCRĂRILE BISERICII SE POT FACE
PRIN TRANSFER BANCAR ÎN CONTURILE:

Se duc zilele, timpul zboară și iată-ne ajunși la jumătatea
anului 2021. Deja e vară, anotimpul mult așteptat de toți pentru o
deconectare temporară de la activitățile cotidiene, pentru călătorii,
vacanțe, vreme bună, (mai mult) timp cu cei dragi, relaxare și
odihnă...
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IBAN EUR: RO94RNCB0249116670050001
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CUI 18547150
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„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

FAMILIA CHINDIA
„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) - aceasta este promisiunea pe care Dumnezeu o
face în Cuvântul Său pentru încurajarea noastră. Chiar dacă vremurile sunt
tulburi, noi știm că viața noastră este în mâna Domnului și vedem acest
lucru, zi de zi. La fel a trăit această promisiune și familia Chindea, Elias și
Naomi. Dumnezeu le-a deschis toate ușile pentru se bucura de nunta lor,
chiar dacă a fost făcută în condiții de pandemie.

Familia Chindea s-a întemeiat pe 20 septembrie 2020. Ei au
văzut mâna Domnului la lucru, deoarece în ciuda tuturor restricțiilor
din acea perioadă, Dumnezeu a deschis uși, pentru ca ei să poată
organiza nunta și să se bucure de aceasta, așa după cum și-au dorit.
De aceea, ei se declară foarte mulțumitori înaintea Domnului și sunt
încurajați să pornească în viața de familie cu această biruință. Ne
alăturăm și noi cu întreaga biserică și declarăm suveranitatea lui
Dumnezeu în viețile noastre, spre slava Sa! Suntem mulţumitori
Domnului pentru familia Chindea și totodată suntem bucuroși să
facem parte din aceeași biserică.
Versetul familiei: Psalmul 62:5 - „Da, suflete, încrede-te în
Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea.”

Motive de rugăciune: Elias și Naomi mulțumesc Domnului pentru
purtarea de grijă pe care au văzut-o când au organizat nunta în
condiții de pandemie. Dar ei Îl văd pe Domnul cum le poarta de
grijă în fiecare zi. Chiar dacă uneori vin și gânduri de îngrijorare,
Dumnezeu este credincios și lucrează. Și pentru toate acestea, ei Îi
sunt foarte mulțumitori.
Totodată, familia Chindea
cheamă biserica să îi susțină prin
rugăciune pentru dorința lor de
a fi credincioși în umblarea cu
Domnul în orice împrejurare.
Astăzi și întreaga săptămână
viitoare dorim să ne rugăm pentru
familia Chindea, 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

Urăm

Planurile sunt bune, dacă la temelia lor
este Dumnezeu. Daru neori e greu să le pui în
practică... și să fii constant...

„La mulți ani!”
în umblarea cu Domnul
celor care își serbează ziua
de naștere săptămâna
viitoare:
| DUMINICĂ 27 IUNIE |

Alexandru Hoduț
Aurel Miletici
Luminița Popa
Veronica Hora

| LUNI 28 IUNIE |

Ada Rogojină
Estera Mihăilă
Ion Botoș
Maria Costea

| MARȚI 29 IUNIE |

Adriana Manofu

| MIERCURI 30 IUNIE |

Adina Dejeu
Alisa Băla
Bogdan Gheorghe
Celine Sîrbu
Mădălina Tifrea
| JOI 01 IULIE |

David Rusu
Iemima Mureșan
Petrina Vermeşan
| VINERI 02 IULIE |

Camelia Muntean
David Hepea
Ionuț Pop
Lazăr Roiban
Levi Puşcaşu
Rodica Costea

| SÂMBĂTĂ 03 IULIE |

Daria Stănilă
Loredana Puşcaşu
Patric Ceaca
Iosif Dan

"Arată-ne, Doamne,
bunătatea Ta şi dă-ne
mântuirea Ta!"
(Psalmii 85:7)

(continuare din prima pagină)
Am început anul cu mai mult sau mai
puțin entuziasm, dar pentru majoritatea, 2021
a fost speranța unei reveniri la
„normalitate”, speranța unui nou început.
Poate ți-ai pus unele dorințe la început de an,
poate ți-ai propus anumite ținte și ai avut unele
așteptări... nu aș vrea să supra-spiritualizez
ideile, pentru că sunt sigură că, oameni fiind,
am avut și dorințe de ordin uman, pământesc,
dorințe care nu cred că sunt greșite, atât timp
cât sunt făcute având călăuzirea și pacea lui
Dumnezeu, și în același timp, care nu ne abat
de la Calea spre Cer. Dar... nu neapărat pe
acestea aș vrea să le aduc în prim plan.
Spiritual vorbind, cred că fiecare din noi
ne-am pus anumite dorințe, ne-am fixat niște
ținte. Chiar ca biserică, ne-am propus anul
acesta să fim roditori, având ca deziderat
versetul din Ioan 8:15: „Dacă aduceţi multă
roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit
şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.”

Poate te uiți în urmă și constați că 2021
nu a fost așa cum ți-ai imaginat că va fi, deci
nici planurile nu au fost așa de realizabile pe
cât sperai... și asta produce dezamăgire,
frustrare... Poate un timp ai reușit să împlinești
ceea ce ți-ai propus, dar s-a produs ceva care
te-a făcut să o „lași mai moale” cu credința...
și astfel, te-ai depărtat mai mult de Țintă,
decât erai la început de an... Poate citești
aceste rânduri și te gândești că nu ai planificat
ceva din punct de vedere spiritual, poate ai
mers mai mult din inerție, fără să te
concentrezi prea mult la rezultate...
Indiferent din care categorie faci parte,
am o veste foarte bună pentru tine azi: cu
Dumnezeu, chiar azi poți avea parte de un
nou început. Da, nu e 1 ianuarie, nu e foarte
„în trend” să îți propui ținte acum, dar nu
privi lucrurile astfel. Ne aflăm la jumătatea
anului, iar Dumnezeu ți-a dat harul de a trăi
până acum și fiecare zi e un dar din Mâna Sa:
„Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit,
îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc
în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este
atât de mare!” (Plâng. lui Ieremia 3:22-23)
Nu lăsa zilele să se scurgă, fără să te
bucuri de binecuvântările Domnului! E
momentul să te rededici Lui, să-I cauți
prezența și călăuzirea. Poate planurile nu au
mers până acum sau te-ai împotmolit, pentru
că ai încercat să faci lucrurile pe cont propriu,
fără călăuzirea lui Dumnezeu sau poate te-ai
lăsat ispitit și înșelat de cel rău...

Nu știu care au fost dorințele tale în prag
de an nou; poate ai vrut să fii mai activ în
slujire, să te apropii mai mult de Dumnezeu în
E momentul unui nou început, chiar
rugăciune, să ai zilnic timp de părtășie cu El
aici, chiar acum! Nu ezita să-I vorbești
sau să vorbești celorlalți despre Hristos.
Domnului despre temerile tale, falimente,
Fiecare știm ce ne-am dorit, ce am pus
înaintea Domnului.
eșecuri, despre starea de neputință în care te
simți... El îți e alături, te ascultă și va lucra!
Mă rog să nu lași să treacă timpul, să ți se
Întrebarea pe care vreau să o
lansez azi, la mijloc de an, este: Unde scurgă printre degete, ci să rămâi lângă
Dumnezeu, luptând cu tărie pentru Împărăția
ești, drag cititor, în raport cu aceste
Sa și pentru împlinirea planului bun pe care Îl
planuri? Ai reușit să te focusezi pe
are pregătit pentru tine!

relația ta cu Dumnezeu, în mijlocul
tuturor provocărilor cu care ai avut
de-a face până acum în 2021?

Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta!!
Articol scris de Andrada Popa

