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Citește Biblia într-un an! 
 

SĂPTĂMÂNA 9 
 

Duminică, 6 martie     Marcu 1-4 

Luni, 7 martie             Marcu 5-8 

Marți, 8 martie            Marcu 9-12 

Miercuri, 9 martie       Marcu 13-16 

Joi, 10 martie               Deuteronom 1-4 

Vineri, 11 martie         Deuteronom 5-7 

Sâmbătă, 12 martie      Deuteronom 8-10 

Vă stau la dispoziție pentru  
nevoile dvs spirituale: 

LUNI       19 - 21 Tineret  

MARȚI       18 - 20 Rugăciune 

JOI        18 - 20 Studiu biblic   

VINERI       17:30 - 19 Liceeni 

DUMINICĂ   09 - 12 | 18 - 20 

        Servicii divine 
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Ne găsești și online  @BIsericaPoartaCerului 

R 
ăzboiul din Ucraina a sensibilizat o 
lume întreagă. Parcă nu ne așteptam și 
nu eram pregătiți ca generația noastră să 
asiste la un asemenea conflict. Și totuși, 

Biblia ne spune că: „Veți auzi de războaie și vești 
de războaie. Vedeți să nu vă neliniștiți, căci 
aceste lucruri trebuie să se întâmple.”   
(Matei 24:6a NTR). 
 
Nu poți rămâne indife-
rent față de familiile care 
sunt despărțite, pentru că 
tatăl e obligat să rămână 
să lupte într-un conflict 
care nu îi aparține, iar 
mama împreună cu copiii 
pleacă fără să știe unde, ținând în mână o 
valiză. Văzând aceste imagini, nu am putut să nu 
mă întreb: „Ce poate să încapă într-o 
valiză?”        
 
Am făcut chiar un exercițiu de imaginație și m-am 
gândit ce aș pune eu într-o singură valiză... Grea 
decizie, chiar și când faci bagajele pentru 
concediu, dar când te gândești că sunt ultimele 
lucruri pe care le poți lua din tot ceea ce ai 
agonisit... Oare care sunt criteriile după care alegi 
ce anume să pui în valiză? Ce lucruri au devenit 
prioritare pentru oamenii încercați din 
Ucraina? Cu siguranță altele decât cele pe care le 
considerau prioritare în urmă cu o lună. Aflați în 
fața războiului, lipsiți de siguranță, oamenii își 
reconsideră prioritățile, lucrurile importante 
sau fără de care „nu pot trăi ”.  
 

Așadar, într-o valiză s-ar putea să 
încapă mai puține lucruri decât ai crezut că vei lua 
într-o călătorie, și totuși suficiente încât să 
pleci doar cu ceea ce ai reușit să pui acolo.  
 
Pe de altă parte, mi-am dat seama că o 
valiză poate să ducă multe dintre lucrurile 

nevăzute. Îmi imaginez 
că în aceeași valiză, 
mamele au pus tot dorul 
de casă, dorul de soțul 
care rămâne pe frontul de 
luptă, amintirile fru-
moase, planurile și 
dorințele pentru ele și 
familiile lor. Le vor duce 

așa cu ele, înghesuite în valiză, până când vor găsi 
un loc sigur unde să deschidă valiza și să afle ce a 
mai rămas din ele.  
 
 Ce încape într-o valiză? Depinde de 
momentul în care pleci și care e destinația, dar 
poate să cuprindă mai multe decât crezi și mai 
puține decât ai presupus că vei lua.  
 
 Să ne rugăm pentru Ucraina și 
Rusia, pentru că ne dorim ca Dumnezeu să 
intervină. Să ne rugăm, de asemenea, pentru 
mamele care caută adăpost și siguranță alături de 
copiii lor, pentru soții și tații rămași în mijlocul 
războiului. Iar odată cu această situație, să 
învățăm să ne aranjăm prioritățile în funcție 
de locul căruia aparținem, pentru că ne așteaptă 
Patria Cerească.         
 

Articol scris de Sandi Coștoi 

„Într-o valiză s-ar putea să 

încapă mai puține lucruri decât ai 

crezut că vei lua într-o călătorie, și 

totuși suficiente încât să pleci doar cu 

ceea ce ai reușit să pui acolo...” 

Să-I mulțumim Domnului pentru...  
... micuții Matei Beldean, Dacian Moise și       
Tudor Marcu Lakatos, care au fost aduși la 
binecuvântare în luna februarie. Fie protecția și 
dragostea Tatălui peste ei și familiile lor mereu! 
 
... iertare. Tată, Îți mulțumim pentru iertarea de la 
Cruce, și de asemenea pentru iertarea zilnică de 
care beneficiem din partea Ta! Slavă Ție pentru 
harul Tău nemăsurat și dragostea Ta pentru noi, 
copiii Tăi! Nu ne lăsa să rămânem insensibili la 
aceste daruri neprețuite - ajută-ne, Te rugăm, să le 
putem împărți și celor din jur cu aceeași 
generozitate! 
 
"Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi 
în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii 
pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări 
duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire  

în inima voastră." – (Coloseni 3:16) 



UNIȚI  ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE  BISERICII 

„Eu, zice Domnul, te voi învăța și-ți voi arăta calea pe care trebuie  
s-o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată  

asupra ta.” (Psalmul 32:8) 

 
„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). Această promisiune 
a fost rostită către israeliți, în timp ce 
erau în robie. Pare imposibil să 
speri la un viitor când te afli în robie. 
Dar când promisiunea vine de la 
Dumnezeu, perspectiva se schimbă! 
De aceea în biserica Poarta Cerului, 
suntem deplin încrezători  
în promisiunile lui Dumnezeu, 
chiar și când circumstanțele pot părea
potrivnice! La fel declară și familia 
Matei –  Marius și Simona,  
împreună cu copiii lor! 
Suntem mulțumitori Domnului pentru 
această familie, și totodată suntem 
bucuroși să facem parte din aceeași 
biserică!  
 
Marius și Simona au întemeiat  
o familie în 25 mai 2014. Au locuit o 
perioadă în Italia, iar în 2021 au 
revenit în România. Dumnezeu  
i-a binecuvântat cu doi copilași: 
Joyce și Eliot.  
 
Familia Matei împărtășește cu noi 
cum Dumnezeu le-a schimbat 
perspectiva: 
„Noi ne rugam pentru un motiv 
important al familiei. Dumnezeu 
ne asculta rugăciunile. Am văzut o    
ușă deschisă și am crezut că lucrul     
acela era ceea ce a pregătit El pentru
noi. Dar apoi a venit și răspun-
sul: negativ. El ne spusese  
personal printr-un verset -  
Ieremia 29:1 - că are ceva mai bun 
 pregătit pentru noi, că nu este  
spre răul nostru. Voia Lui s-a făcut și 
promisiunea s-a împlinit după încă  

6 luni de așteptare. Astăzi, uitân-     
du-ne înapoi, nu vedem alt drum pe 
care l-am fi putut parcurge,  
decât acela pe care ni l-a des-
chis El, și din orice punct de vedere  
este mult mai bun decât am fi putut 
anticipa noi. Prin harul Lui, acum  
suntem acasă, în România.” 
 
Versetul familiei: 
„Eu, zice Domnul, te voi învăța         
 și-ți voi arăta calea pe care trebuie  
s-o urmezi, te voi sfătui și voi  
avea privirea îndreptată asupra ta.” 
(Psalmul 32:8) 
  
Slujire în biserică: 
„Ne dorim să Îl slujim pe Dumnezeu  
în tot ceea ce suntem chemați să fa-
cem, știind că niciodată nu-L 
vom putea sluji îndeajuns pentru 
cât de mult bine ne-a făcut.” 
 
Motive de rugăciune: 
Familia Matei se roagă ca Domnul 
să îi călăuzească în toate căile lor.   
De asemenea, ei cer înțelepciune și  
pricepere în decizii și în creșterea  
copiilor. Dorința lor cea mai mare 
este: „Să dobândim, ca sfârșit al  
credinței noastre, mântuirea 
sufletelor.” 
 
Astăzi și întreagă săptămână viitoare, 
dorim să ne rugăm pentru 
familia Matei, 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!  

Rubrică realizată de Alina Avram 

 
Neînțelegerea valorii Euharistiei 

O formă de închinare pe care o practicăm în 
bisericile creștine este Cina Domnului           
(1 Corinteni 10:16; 1 Corinteni 11:17-34; 
Faptele Apostolilor 2:42), numită și frângerea 
pâinii sau Euharistie. Prin Cina Domnului, 
creștinii se împărtășesc din pâinea nedospită 
(care reprezintă Trupul lui Hristos care S-a frânt 
pentru noi) și din rodul viței (reprezentând 
sângele lui Hristos vărsat pe crucea Calvarului).  
 
Această formă de închinare a fost practicată 
încă din primele secole ale acestui veac. 
Frângerea pâinii este una dintre cele patru 
lucruri de temelie în care biserica primară a 
stăruit (Fapte 2:42). Dar în viața bisericii din 
Corint a fost o neînțelegere cu privire la valoarea 
Euharistiei. Astfel ,au fost niște abuzuri care au 
apărut în contextul sărbătorii Cinei Domnului.  
În fiecare duminică, atunci când se adunau toți 
creștinii din cetate, într-o locuință mai spațioasă 
(Rom. 16:23), pentru a se împărtăși, aveau 
obiceiul de a lua masa împreună. Pentru aceasta, 
fiecare trebuia să aducă de acasă alimentele și 
produse culinare, după putința lui. Masa de 
dragoste (agape), care preceda Cina Domnului, 
funcționa și ca o mărturie simbolică a părtășiei 
lor desăvârșite, prin care erau depășite 
diferențele de gen și statut social. Numai că cei 
bogați și însemnați considerau că a sta la masă 

cu confrații inferiori social era sub demnitatea 
lor. De aceea, se adunau mai devreme, își 
puneau belșugul de bucate în comun și luau 
masa împreună, înaintea celorlalți (1 Cor. 
11:21). Când cei mai săraci (zilierii și sclavii) își 
făceau apariția aducând puțină hrană cu ei, cei 
bogați erau deja îmbuibați, astfel că săracii 
rămâneau la fel de flămânzi cum veniseră.  
 
Pavel le arată că gestul lor de dinainte de 
Cină contrazicea însăși însemnătatea tainică a 
Cinei, anume mântuirea tuturor, fără 
discriminări, în trupul lui Hristos, prin harul 
jertfei Lui. De aceea, fiecare trebuia să 
deosebească trupul Domnului – adică Biserica – 
de societatea în care rangurile sociale și 
economice erau respectate cu strictețe. Biserica 
este un alt fel de societate.  
 
Când creștinii se împărtășesc cu trupul 
euharistic al Domnului, mărturisesc că sunt 
în armonie și cu trupul mistic al Domnului, 
Biserica. Dar gestul lor anterior contrazicea 
flagrant această realitate. De aceea, era 
responsabilitatea fiecăruia să se autoexamineze 
înaintea de a se împărtăși cu trupul și sângele 
Domnului, pentru a nu se face vinovat.  
 

Articol scris de fr. diacon Jani Kardos 

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

 
DUMINICĂ 06 MARTIE |  Denisa Pancioc, Ligia Criste, Raul Damean 
LUNI 7 MARTIE  | Andreea Meici, David Trăuşan, Julia Opriş, Luca Mark  
MARȚI 8 MARTIE  | Daniel Ardelean  
MIERCURI 9 MARTIE | Adriana Dan, Cristian Sâmbotean, Daniel Semerean, Noemi Martinconi  
JOI 10 MARTIE  | Claudiu Popovici, Emanuela Gorcea, Tabita Crișan,  
              Eusebiu Stănilă, Valentin Mihoc  
VINERI 11 MARTIE  | Adrian Criste, Ciprian Meseşan, Gheorghe Jița, Laura Macula  
SÂMBĂTĂ 12 MARTIE  | Alexandra Croitoru, Teo Laze, Gavrilă Paşca   

"Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul ca să aveţi o dragoste de fraţi 
neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii din toată inima." (1 Petru 1:22) 

„Însemnătatea tainică a Cinei este mântuirea tuturor, fără discriminări,  
în trupul lui Hristos, prin harul jertfei Lui.” 

 

Femeie,  
de ce plângi? 
 
Femeie, de ce plângi 

Că-ți este grea menirea, 

Nu știi că Domnul  

pus-a-n pieptul tău, 

Mai mult decât în orișice făptură, 

Din plin iubirea? 

 

De ce să plângi 

Când lumea nu înțelege, 

Că printr-o Jertfă sus, la Golgota, 

S-a șters zapisul  

ce-ți stătea-mpotrivă, 

Și-ai fost răscumpărată  

de un Rege? 

 

De ce să plângi, 

Când mulți îți sunt potrivnici, 

Și-n mii bucăți zdrobită parcă ești, 

Nu vezi cum  

mâna sfânt-a Celui veșnic 

Te reclădește iar să strălucești? 

 

De ce să plângi, 

Când toate vin de-a valma 

Și n-ai putere piept ca să le ții? 

N-ai înțeles?  

Tu, în Hristos, poți totul 

Prin El tu ai puteri spre-a birui. 

 

De ce să plângi, 

Când e prea grea-ncercarea 

Doar ști ce mult a pătimit Isus, 

Nu simți, cum Duhul Sfânt  

te ia de mână 

Să te conducă înspre tot mai sus? 

 

Să nu mai plângi, 

Căci ești o fiică aleasă 

Și pentru tine a murit Hristos, 

Și tu ești scrisă-n  

palmele-I străpunse 

Femeie, ești un suflet tare valoros! 

 

Poezie scrisă de Marinela Ștefănescu 


