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Citește Biblia într-un an! 
 

SĂPTĂMÂNA 11 
 

Duminică, 20 martie     Iosua 1-3 

Luni, 21 martie             Iosua 4-7 

Marți, 22 martie            Iosua 8-10 

Miercuri, 23 martie       Iosua 11-14 

Joi, 24 martie                Iosua 15-17 

Vineri, 25 martie           Iosua 18-20 

Sâmbătă, 26 martie       Iosua 21-24 

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 

Să ne rugăm pentru...  
... corul bisericii noastre. Fie și pe mai departe numele Domnului înălțat prin vocile tuturor 
celor care Îl slujesc în acest mod, și de asemenea, Tatăl să atingă multe inimi prin aceste 
cântări, iar jertfa lor să fie răsplătită pe deplin de El! 
 
... pace. Rugăciunea noastră constantă să nu înceteze să fie pentru pace în această perioadă, 
atât pentru cea din lume, cât şi cea sufletească, fără de care nu putem auzi vocea călăuzitoare a 
Duhului Sfânt! 

 
"Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine." – (Isaia 26:3) 

 L umea se clatină. Și asta nu este o veste nouă, pentru că lumea se află pe o 
pantă descendentă de mult timp. Dar acum, parcă simțim mai acut asta. Pentru că 
problemele se află în apropierea „lumii noastre”.  
 
 Parcă nimic nu ne-a speriat și sensibilizat deopotrivă precum războiul din 
Ucraina. Aflați de doi ani sub stres pandemic, cu risc de infectare cu un virus 
„viclean”, val după val, parcă ne obișnuisem cu „noua normalitate” dată de restricții, 
distanțare, măști. Când, în sfârșit, se întrezărea o oarecare libertate și revenire la ceea 
ce a fost odată, țara vecină a fost atacată din senin și astfel, s-a iscat un război în toată 
regula. Ne-am cam zguduit iar, nu? Chiar când începusem „să respirăm mai ușurați”, 
o tragedie oribilă e în plină desfășurare, nu departe de granițele României.  
 
 Am trăit vremuri bune și nu am știut. Ne-am concentrat mereu pe ceea ce nu 
aveam și ne țineam ochii pironiți pe glie, pe lucrurile efemere ale acestui pământ 
degradat. Oamenii L-au uitat pe Dumnezeu, și și-au creat alți dumnezei cărora se 
închinau. Prinși în freamătul lumii, chiar și noi, creștinii, ne-am mai distanțat de cele 
sfinte, lucru dovedit inclusiv de implicarea tot mai scăzută, de obișnuința părtășiilor 
exclusiv mediate de tehnologie, chiar și după lockdown-ul din martie 2020. Dar 
temeiul bunăstării și al confortului nostru s-a cam surpat, încet, încet. 
 
 Dumnezeu ne-a vorbit prin pandemie, iar acum ne vorbește prin război. 
Oare de ce nu ne facem timp să-L ascultăm și să vedem ce trebuie să 
schimbăm?! Războiul din țara vecină ne-a demonstrat încă o dată că lucrurile se pot 
schimba, efectiv, peste noapte. Că trebuie să-i prețuim pe cei dragi și chiar banalitatea 
vieții de zi cu zi. Că trebuie să ne trăim viața frumos, pentru că nu noi creionăm 
decorul. Că toate binecuvântările, inclusiv pacea, protecția și călăuzirea divină, sunt 
daruri cerești, care trebuie primite cu mulțumire.     
            (continuare în pag. 3) 



UNIȚI  ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE  BISERICII 

„Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile şi planurile Tale pentru 
mine: nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aş vrea să le vestesc şi să le 

trâmbiţez, dar numărul lor este prea mare, ca să le povestesc.”  
(Psalmul 40:5) 

Acesta de mai sus este versetul 
și crezul familiei Şulma – 
Caius și Maria! Dar fiecare 
dintre noi, când privim la viețile 
noastre, putem face aceeași 
afirmație. De aceea, ne unim cu 
această familie 
și Îi mulțumim 
Domnului 
pentru 
minunile Sale, 
pe care le-a 
făcut pentru 
noi! Dar 
privim cu 
încredere 
înainte, știind 
că planurile 
Domnului 
pentru noi  
sunt spre 
binecuvântare! 
Binecuvântat 
să fie Domnul pentru toate 
lucrurile! 
 
Caius și Maria formează o 
familie exact de 2 ani, din 21 
martie 2020! Astfel, le facem 
urarea ca Domnul să meargă cu 
ei pe tot drumul vieții lor, să îi 
poarte și să îi călăuzească, așa 
cum a făcut-o și până acum. 
Pentru că ei ne spun cum 
Domnul a fost cu ei până aici: 
„Privind în retrospectivă, 
putem vedea cum Dumnezeu  
ne-a călăuzit în toate deciziile  
și planurile noastre, El ne-a 
trecut biruitori prin toate.” Ce 
binecuvântată este familia care 
se pune la adăpostul mâinii Lui 
Dumnezeu și vede lucrările 
Sale! Îi suntem mulțumitori 
Domnului pentru această 
familie, și totodată suntem 
bucuroși să facem parte din 
aceeași biserică! 
 
 

Slujire în biserică: Caius și 
Maria se pun la dispoziția 
Domnului și își doresc să fie 
folositori Împărăției Cerului. 
Astfel, ei slujesc în 
departamentul de familii al 

bisericii. Dar 
simt și cu cei 
nevoiași, 
participând la 
pregătirile și 
lucrările 
departamentului 
de caritate, 
pentru oamenii 
fără adăpost. 
 
Motive de 
rugăciune: 
Caius și Maria Îl 
doresc pe 
Domnul alături 
de ei în toate și 
au o dorință 

specială - să lumineze faţa 
Domnului peste ei, ca mai apoi 
să poată fi o lumină pentru cei 
din jurul lor: „... El să rămână 
în toate cu noi, să facă să 
lumineze faţa Lui peste noi și să 
se îndure de noi. Să ne ajute să 
fim o lumină și să rămânem 
pentru totdeauna în voia Sa.” 
 
Astăzi și întreagă săptămână 
viitoare dorim să ne rugăm 
pentru familia Şulma, 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! 
  

 Alina Avram 

Urăm 
La mulți ani! 
 
în umblarea cu Domnul celor 
care își serbează  
ziua de naștere  
săptămâna viitoare: 
 
|  DUMINICĂ 20 MARTIE  | 

Ana-Maria Avram 
Gabriela Dejeu 
Livius Boartăş 
Ştefania Buta  
 
|  MARȚI 22 MARTIE | 
Alexandra Melen 
Daniela Benga 
Denisa Duma 
Simona Blidar 
Valeria Gîscă  
 
|  MIERCURI 23 MARTIE | 
Claudia Gligor 
Răzvan Tutunaru 
Simona Toma  
 
|   JOI 24 MARTIE   | 
Florica Cioră 
Mariana Jura 
Nicoleta Beres  
 
|  JOI 25 MARTIE | 
Lucas Muntean 
  
|  SÂMBĂTĂ 26 MARTIE | 
Andreea Tudor 
Beatrice Stoica 
Emanuela Bela 
Marian Cămui Blăgniceanu 
Ramona Guia 
Rebeca Florescu 
 
 
"Domnul este tăria mea şi temei-
ul cântărilor mele de laudă: El    
m-a scăpat. El este Dumnezeul 
meu: pe El Îl voi lăuda. El este 
Dumnezeul tatălui meu: pe El Îl 
voi preamări. " – (Exodul 15:2) 
 
 

 

(continuare din pag. 1) 

 
Și mai e cel puțin încă ceva de 
care e bine să ne amintim – 
Psalmul 11:4 – „Domnul este în 
Templul Lui cel Sfânt, Domnul 
Își are scaunul de domnie în 
ceruri. Ochii Lui privesc și 
pleoapele Lui cercetează pe fiii 
oamenilor.” Între aceste lecții, e 
bine să nu uităm că, peste toate și 
în controlul tuturor, e Dumnezeul 
suveran și bun, care scrie istoria, 
știe fiecare detaliu care poate fi 
perceput și chiar dincolo de ceea 
ce poate fi perceput, și nu doar 
atât – ci El are puterea de a 
schimba traiectoria și sensul 
lucrurilor. 
 
Sensibilizarea care s-a produs în 
inimile noastre, văzând milioanele 
de ucraineni care au plecat din 
țară, femei, copii, familii 
fragmentate, neștiind unde merg și 
ce le rezervă viitorul – nu este 
întâmplătoare. Dincolo de 
tehnologii și mediatizare, am 
realizat că avem ceva din 
Dumnezeu în noi: avem o inimă, 
nu suntem roboți și nici de 
piatră! Dincolo de suferința pe 
care o vedem și de nevoile pe care 
încercăm să le împlinim, mă rog   
să-L căutăm pe Dumnezeu și să ne 
ancorăm puternic în El. Să fim 
siguri că suntem ai Lui, că suntem 
mântuiți, eliberați, iertați, copii ai 
Tatălui ceresc, mistuiți de pasiune 
pentru lucrarea Lui, primii în fapte 
bune, vegheatori și în pregătire ca 
fecioarele înțelepte, adunând ulei 
în candele cât încă se mai poate, și 
mai presus de toate, nerăbdători  
să-L întâlnim pe Isus, ai Cărui pași 
se aud tot mai tare. 
 
Cred că acestea ar putea fi un 
punct de pornire, cercetare și 
acțiune a celor neprihăniți, în 
vremuri în care temeliile se 
surpă... Doamne, ajută-ne pe toți la 
aceasta! 
 

 A. P. 

 
Ce bine e în Brațul Tău 

 
Ce bine e în Brațul Tău, Mântuitorul meu slăvit 

Ce bine e să știu că sunt iertat, iubit și mântuit! 

Ce pace, ce iubire sfântă, ce Har, ce binecuvântare, 

Reverși peste acei ce cheamă a Ta prezență-n adunare! 

 

Ce curcubeu multicolor se-arată-acolo-n largul zării, 

Și ce speranță pui în omul aflat în pragul încercării! 

Ce dor nespus se naște-n inimi când Îți gustăm din bunătate, 

Ce Har măreț să Te slujim și să Te regăsim în toate! 

 

Ce adieri de vânt ușor reverși în fiii ce Te cheamă 

Si ce putere dai Tu celor ce spulberă din inimi teama! 

Ce noi comori găsim în Tine, ce daruri veșnice de Har, 

Ce dulce e să fie jertfa primită pe al Tău altar! 

 

Ce infinit de șoapte sfinte, ce dragoste nemărginită, 

Ce foc poți să aprinzi Isuse, în cel cu inima trudită. 

Ce-ncurajări trimiți prin îngeri, și ce balsam divin, curat, 

Cum am putea să-Ți mulțumim pentru tot ceea ce ne-ai dat? 

 

Ce jertfă binecuvantată s-a frânt acolo sus pe deal, 

Ce matematică preasfântă să ne iubești în mod egal! 

Ce fericire și ce zâmbet ne pui pe chipul obosit, 

Și câtă pace și iubire de când pe Tine Te-am găsit! 

 

Ce-nțelepciune torni în noi când vrem să stăm în ascultare, 

Ce mângâiere dai Tu celor ce se zdrobesc în dormitoare. 

Ce viitor frumos scrii celor ce-și împart visele cu Tine, 

Ce minunat ești Tu cu toți, și cât de special cu mine! 

 

Îți multumesc de tot ce-mi dai și mie și fraților mei, 

Și vreau ca a Ta iubire caldă să știu cum să o-mpart cu ei, 

Ajută-mă ca-ntotdeauna să pot fi pentru toți lumină, 

Până în ziua când voi fi cu Tine-n slava Ta divină! 

 

 Laura Neagu 


