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19-21 Seara de Tineret 
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 STR. BANUL MĂRĂCINE NR. 25 

Primăvara înfloresc copacii. Așa de frumos întâmpină ei un nou început! Nicio 

floare nu este la fel, dar toate sunt superbe. Așa se transformă și viața omului 

care Îl cunoaște pe Isus. E plin de flori, de bucurie și oriunde merge, duce 

primăvara cu el. 

      Omul care a primit mântuirea arată 

promițător. Florile bucuriei lui sunt ga-

ranția roadelor – asta dacă nu se va găsi 

vreun ger să strice ceea ce a început 

Hristos. Pomii îmbrăcați în parfum și 

haine colorate te binedispun.  

     Tuturor ne plac, dar cu timpul,  

florile dispar și pare că  

ceea ce a fost frumos  

a devenit banal, într-o  

lume obișnuită. Viața  

colorată de drag și  

bucurie se transformă  

într-o viață obișnuită  

cu bune și rele. Nu mai  

pare nimic special și copa- 

cii înfloriți devin ca toți co- 

pacii, acoperiți de frunze. Nu  

deosebești de la distanță care e mân- 

tuitul dintre ei. Florile transformate  

în roade mici și verzi, sunt ascunse cu     

             grijă în haina obișnuitului.  

       Ai nevoie să te apropii 

   cu mai mult de 

un salut  

ca să știi că dincolo  

de frunze se vede cerul. Pe măsură  

ce trece timpul, roadele cresc.  

Noi ne-am dori repede, dar nu se poate 

așa. Trebuie ca roadele pomului să 

treacă și prin ploi și prin arșiță, ca să 

devină dulci. 

     Noi avem impresia că haina colorată   

    și frumoasă s-a pierdut în vuietul     

                 zilelor, dar nu-i adevărat. Nu  

                      putea rămâne floare ca s-o  

                         admiri de la distanță,  

                          trebuia să devină fruct,  

                           să îți hrănească interio-  

                            rul, și acest lucru Îl  

                             dorește Hristos… 

   Multe interioare trans

  formate prin cuvântul 

  celor schimbați deja ori 

        prin  promisiunea hainelor 

      înflorite de  primăvară. Până  

                   la urmă, viața noastră îm-

 preună cu Hristos începe ca un 

 copac înflorit și continuă cu 

 roade. Dar dacă vine gerul peste  

          flori, rămânem doar cu impresia 

       că am mers bine și sfârșim tăiați.   

        De aceea, rezistați! Gerul nu mai 

 are putere pentru că primăvara 

 este aici. Fiți tari, înfloriți  

                    și aduceți  roadă! 
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Urăm 
La mulți ani! 
 
în umblarea cu Domnul  
celor care își serbează  
ziua de naștere  
săptămâna viitoare: 
 
 
|   DUMINICĂ 1 MAR. | 

Denisa Sabău 
Ioan Stan 
Marius Curea 
Matthias Cadia 
Ștefan Cărpinean 
 
|   LUNI 2 MAR. | 

Cosmin Puşcaşu 
Maria Hepea 
Maria Popescu 
 
|   MARȚI 3 MAR. | 
Elias Ceaca 
Eunice Ardelean 
Mariana Croitoru 

 
|   MIERCURI 4 MAR. | 
Claudia Mureşan 

 
|   JOI  5 MAR.   | 
Levi Silaghi 
Nadia Priala Beuca 
 
|   VINERI 6 MAR.   | 
Ligia Criste 
Luciana Moisa Luca 
Raul Damean 
 
|   SÂMBĂTĂ 7 MAR.   | 
David Trăuşan 
Julia Opriş 
Luca Mark 
Sara Aghajani 
Tania Condre 
Andreea Meici   

"Tu să te ţii în totul  

totului tot numai de 

Domnul Dumnezeul 

tău." (Deut. 18:13) 

A.P. 

(continuare din prima pagină) 

 

 Astăzi şi întreagă săptămâna viitoare să ne alăturăm şi 

noi familiei Pandor în rugăciune, mijlocind pentru 

această familie tânără, şi pentru cauzele pe care ei le 

aduc înaintea lui Dumnezeu. El să le poarte de grijă în 

toate aspectele vieții lor şi să îi facă o binecuvântare 

pentru toți cei din jurul lor.  

 A. A. 

Î N   R U G Ă C I U N E   P E N T R U   F A M I L I I L E  B I S E R I C I I  

      Din marea familie de la Poarta     

Cerului face parte şi familia Pandor: 

George şi Filica. Prin binecuvântarea 

Domnului, George şi Filica se bucură de 

viața de  familie începând cu 22 septem-

brie 2019. Dacă până la această dată s-au 

bucurat de bine-

cuvântările Domnul 

fiecare în mod individ-

ual, de atunci încoace, 

ei Îl experimentează 

împreună pe Domnul 

în această călătorie 

minunată care se nu-

meşte familia creştină. 

Suntem bucuroşi să 

facem parte din 

aceeaşi adunare şi să Îl 

slujim cu toții pe Mâ-

ntuitorul nostru!  

     Slujire in biserică: 

George este implicat 

în lucrarea de misiune, iar Filica este o 

binecuvântare prin lucrarea pe care o face 

slujind la Şcoala Duminicală. În viața de 

zi cu zi, George este consultant agricol, 

iar Filica este dedicată învățării copiilor,  

fiind educatoare. Dumnezeu să Îşi reverse 

binecuvântările peste ei în tot ceea ce fac! 

     Versetul familiei: Habacuc 3:17-18 -

“Căci, chiar dacă smochinul nu va în-

flori, vița nu va da niciun rod, rodul 

măslinului va lipsi, şi câmpiile nu vor da 

hrană, oile vor pieri din staule, şi nu vor 

mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucu-

ra în Domnul, mă voi bucura în 

Dumnezeul mântuirii mele!” 

      Experiențe cu Dumnezeu: “Cea mai 

mare minune din viața noastră a fost 

atunci când Domnul Isus ni S-a de-

scoperit ca Domn și 

Mântuitor personal. 

Din oameni pierduți și 

vrăjmași cu 

Dumnezeu, Tatăl ne-a 

făcut oameni noi, prin 

credința în Domnul 

Isus. Astăzi Îi 

mulțumim că suntem 

copiii Lui, împăcați cu 

Tatăl, și așteptăm prin 

credință, ziua 

răsplătirii cerești. 

Doamne ajută-ne! Noi 

vrem să Îl slujim pe 

Dumnezeu în orice 

vreme, chiar dacă circumstanțele ne sunt 

sau nu favorabile.“ 

      Motive de rugăciune: De când Îl 

cunosc pe Domnul, George și Filica se 

bucură de însoțirea Lui şi, totodată, Îl 

roagă pe Dumnezeu să le dea o inimă 

credincioasă. De asemenea, ei doresc ca 

Dumnezeu să îi binecuvânteze în orice 

moment cu pacea Lui. Una din cele mai 

mari dorințe ale familiei Pandor este    

mântuirea celor dragi, care nu Îl cunosc 

pe Dumnezeu.              (continuare în pag. 3) 

 

... micuții: Katarina Petrovici, Melisa Damean și 

Moise Dejeu, care au fost aduși în luna februarie, 

pentru a primi binecuvântarea Domnului. El să-i 

protejeze mereu, să le dea o copilărie și mai apoi, o 

maturitate plină de prezența Duhului Sfânt, și astfel să 

poată să umple de dragoste și bucurie famiile lor și pe 

toți cei apropiați. 

 

... dragostea și credincioșia Lui. Slăvit să fie Domnul 

pentru nemărginita Lui dragoste și credincioșie față de 

noi; chiar și atunci când nu merităm, El rămâne Același, 

ne oferă zilnic o nouă șansă de a ne apropia de El, de a 

aduce roade pentru Împărăția Lui și de a ne învinge tot 

mai mult eul, pentru a-l putea înlocui cu dragoste și 

pace Cerească! 

 

 

"Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo 

mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, 

dacă este vreo milostivire şi vreo îndurare, faceţi-mi bucuria 

deplină şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un 

gând." (Filipeni 2:1-2) 


