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Citește Biblia într-un an! 
 

SĂPTĂMÂNA 13 
 

Duminică, 3 aprilie  

Luni, 4 aprilie             

Marți, 5 aprilie  

Miercuri, 6 aprilie  

Joi, 7 aprilie  

Vineri, 8 aprilie  

Sâmbătă, 9 aprilie  

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-I mulțumim Domnului pentru...  
 
... micuții Asher-Ezra Dumitrescu, Emanuel 
Tomuța și Levi Dejeu, care au fost aduși în 
luna martie la binecuvântare. Dumnezeu   
să-i ocrotească în permanență și să-i ajute să 
fie o binecuvântare pentru familiile lor, pentru 
cei din jur și pentru biserică! 
 
... întâlnirea surorilor din biserica noastră, 
cu tema: „Cele două fețe ale slujirii. Cum 
poți fi și Maria, și Marta”. Dumnezeu să 
binecuvânteze toate surorile care au participat, 
iar învățătura primită să poată fi pusă în 
aplicare de acestea. 
 
... conferința „A înviat Isus? Dovezi care 
atestă învierea”, care a avut loc în luna 
martie la Poarta Cerului. Slavă Domnului 
pentru astfel de părtășii, în care ni se 
reamintește despre importanța Învierii 
Domnului Isus! 
 

"Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl 
pentru toate lucrurile în Numele Domnului 

nostru Isus Hristos." – Efeseni 5:20 
 

 S e străduise să păzească cu grijă cele zece porunci, încă din tinereţe. Făcuse tot 
ceea ce ştia că trebuie făcut, dar era frământat de gândul moştenirii vieţii 
veşnice. Hotărât să găsească răspunsul, tânărul bogat Îl opreşte într-o zi pe Isus 

din drumul Lui. Alergarea îi reflectă dorinţa sinceră a inimii şi totuşi, răspunsul primit la 
întrebarea adresată Lui este şocant: ,,Îţi lipseşte un lucru.” Toate lucrurile făcute până 
atunci au fost importante. Nu au fost puţine, dar nu au fost nici suficiente. Un singur lucru 
pe care nu-l făcuse, acela îl împiedica să aibă viaţa veşnică. Un singur lucru! Doar unul! 
Şi Isus îi spune care este acesta: o inimă lipită de avuţiile pe care le avea (Marcu 10:17-21). 
 
 Aici trebuie să subliniem un aspect important: problema nu a fost faptul că el era 
bogat, ci că inima lui era lipită de bogăţie. Avuţia sa era un idol în viaţa lui, era ceva mai 
presus decât Dumnezeu. Şi din păcate, tânărul bogat n-a putut renunţa la tot ceea ce avea 
pentru a-L urma pe Isus.  
 
 Prima din cele zece porunci spune să nu ai alţi dumnezei sau idoli în afară de El. Vom 
spune imediat cu toţii că noi respectăm această poruncă, inclusiv pe toate celelalte, dar s-ar 
putea ca adevărul să fie altul. S-ar putea să ne lipsească, totuşi, un lucru. Sau chiar mai 
multe. Haideţi să nu ne înşelăm singuri, şi să-L rugăm pe Dumnezeu să ne arate toate 
lucrurile care ne despart de El, sau care-I fură întâietatea în vieţile noastre. El ne va 
spune adevărul despre noi, şi-o va face în dragoste. El nu ne arată lucrurile care trebuie 
schimbate, ca să ne condamne, ci ca să ne îndrepte. Totul depinde de noi şi de atitudinea 
inimii noastre. 
 
 Un singur lucru! Doar unul! E suficient pentru a pierde viaţa veşnică. Să-L rugăm pe 
Dumnezeu să nu îngăduie ca vreun lucru din vieţile noastre să ne despartă de El şi să fim 
dispuşi să renunţăm la orice de dragul Lui. Dacă ne dorim cu adevărat acest lucru, El ne va 
ajuta.   Mihaela Țărmure 

Luca 4-6 

Luca 7-9 

Luca 10-12 

Luca 13-15 

Luca 16-18 

Luca 19-21 

Luca 22-24 

 

„Niciodată să nu lași cărțile bune 
să ia locul Bibliei.  

Adapă-te din Izvor, nu din 
șuvoaiele care izvorăsc 

din Izvor.” 
 – Amy Carmichael 



UNIȚI  ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE  BISERICII 

„Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care  
nu lipseşte niciodată în nevoi.” 

(Psalmul 46:1) 

 “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) 
Binecuvântat este omul care face 
din Domnul scăparea lui și care 
vede lucrările Sale în viața pe 
care o trăiește! 
„Încă de la 
începutul 
drumului de 
căsnicie am 
văzut cum 
Dumnezeu ne 
poartă de grijă, 
și pentru 
aceasta Îi 
suntem 
mulțumitori. O 
minune este 
este nașterea 
lui Timotei. 
Chiar dacă a 
venit în viețile 
noastre după o lungă așteptare, 
de 7 ani, și depistat cu o 
malformație la inimioară, 
Dumnezeu a fost credincios și a 
continuat minunile în viețile 
noastre.” Așa vede familia 
Bruda, Dan și Mihaela, 
împreună cu băiețelul lor, 
Timotei, lucrările Domnului în 
dreptul lor: minuni la tot pasul! 
„Cu ajutorul financiar al multor 
oameni minunați și foarte multe 
rugăciuni, Timotei a fost operat 
și acum este bine. Slăvit să fie 
Domnul!” Îl slăvim și noi pe 
Domnul împreună cu ei, dar Îi și 
mulțumim totodată pentru 
familia Bruda, pentru că facem 
parte din același Trup al lui 
Hristos și pentru că lucrarea 
Domnului în viața lor este un 
motiv de laudă și încurajare 
pentru întreaga biserică! 

Versetul familiei: „Dumnezeu 
este adăpostul şi sprijinul nostru, 
un ajutor care nu lipseşte 
niciodată în nevoi.” 
(Psalmul 46:1) 
 
Slujire în biserică: Atât Dan, cât 
și Mihaela slujesc în biserică la 
grupele de Școală Duminicală. 
 
Motive de rugăciune: Familia 

Bruda ne 
cheamă să ne 
rugam mai 
departe 
pentru 
Timotei, dar și 
ca ei să fie o 
binecuvântare 
pentru 
biserică.     
„Ne rugăm ca 
Dumnezeu să 
lucreze mai 
departe cu 
vindecare 
deplină în viața 
lui Timotei, să 

ne dea pricepere și înțelepciune 
cum să îl îndrumăm pe calea 
Domnului și să trăim în fiecare 
zi după voia Lui. Dar dorim să 
cerem și putere și pasiune, ca să 
slujim mai departe în lucrarea 
de la Școala Duminicală. Suntem 
binecuvântați că facem parte din 
biserica Poarta Cerului, o 
familie minunată.” 
 
Astăzi și întreagă săptămână 
viitoare dorim să ne rugăm 
pentru familia Bruda, 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!   A. A. 

Urăm 
La mulți ani! 
 
în umblarea cu Domnul  
celor care își serbează  
ziua de naștere  
săptămâna viitoare: 
 
|  DUMINICĂ 3 APRILIE | 
Alisa Curea 
Ana Maria Cuc 
Andreea Blaga 
Corina Cireşan 
Estera Spătar 
Florin Vlad 
Mariana Cheregi  
 
|  LUNI 4 APRILIE | 

Ovidiu Cunţan 
Radu Gabor  
 
|  MARȚI 5 APRILIE | 
Daniel Ţifrea 
Diana Prîsneac  
 
|  MIERCURI 6 APRILIE | 
Albert Marcu 
Alin Mureşan 
Darius Trufin 
Flavius Onaga 
Florin Tudor  
 
|   JOI 7 APRILIE | 
Bianca Tomuţa 
Florin Rățoi 
Sergiu Rusu 
 
|  VINERI 8 APRILIE | 
Beniamin Dejeu 
Catinca Mercore 
Cleopatra Jiţa  
  
|  SÂMBĂTĂ 9 APRILIE | 
Maria Gheorghiu 
Narcisa Marchiş 
Ruben Petrovici 
Dan Avramescu  
 
„Încolo, fraţii mei, tot ce este 
adevărat, tot ce este vrednic de 
cinste, tot ce este drept, tot ce 
este curat, tot ce este vrednic de 
iubit, tot ce este vrednic de 
primit, orice faptă bună şi orice 
laudă, aceea să vă însu-
fleţească.” – (Filipeni 4:8) 

 
 

1. Când alegi neiertarea, tocmai ți-ai creat propria 
închisoare. Nimeni nu intră, nimeni nu iese, nici 
chiar tu.  
Cu cât practici mai mult neiertarea, cu atât îți vine 
mai ușor să judeci oamenii, să te victimizezi, să crezi 
că tu ești infailibil, și cel mai tragic, nu ai nicio 
problemă să rupi o relație, orice fel de relație ai avea: 
în familie, în biserică, la lucru.  
L-am întrebat într-o zi pe soțul meu: „Tu cum de mă 
ierți așa ușor?” Și el mi-a răspuns: „Dacă nu iertăm, 
nu trăim esența, nu putem fi ca și Cristos. Iertarea 
stă la baza creștinătății noastre, e baza pentru ceea 
ce suntem azi.” 
 
2. Când alegi neiertarea, trăieșți în neascultare 
față de Dumnezeu și devii o piedică în calea 
harului Lui. O cântare frumoasă spune: „Harul ce 
curge din Golgota, m-a mântuit, m-a fericit/ Aici Isus 
a fost morții dat, păcatul meu El l-a ispășit/ Harul, 
harul, harul e darul nemeritat…” 
Eliberarea din închisoarea neiertării poate avea loc 
doar printr-un act al credinței. Trebuie să Îl crezi pe 
Dumnezeu pe cuvânt că El îți poartă povara, El îți 
vindecă rănile și tot El te iubește cu o dragoste 
necondiționată.  
Același har al iertării pe care l-ai primit prin Cristos 
trebuie să-l lași să-i atingă pe toți în jurul tău. Dacă 
cineva ți-a greșit, ai ocazia să deblochezi harul, ai 
ocazia să oferi un dar nemeritat. Ce poate fi mai 
scump decât asta? 
 
3. Când alegi neiertarea, îți oprești singur 
binecuvântările. Matei 6:14-15 spune: „Dacă iertaţi 
oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă 
va ierta greșelile voastre. Dar, dacă nu iertaţi 
oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va 
ierta greșelile voastre.” 
Cine Îl are pe Dumnezeu că Tată, nu poate să rămână 
în neiertare, pentru că ar respinge însăși natura Lui 
Dumnezeu, care este dragoste.  
Dacă vrei ca harul Lui Dumnezeu, care este îndurător 
și iertător să rămână veșnic peste tine, începe să ierți 
până ierți din toată inima.   Naomi Vlassa 

De ce iertăm atât de greu? 

Rugăciunea lutului 
 

Frământă-mă mai bine, Tată; 

Să nu mai fiu un  

bulgăre-ntărit de lut. 

Mai pune-mă din nou pe roată. 

Dă-mi forma vasului pe care  

Tu l-ai vrut. 

 

Și chiar de plâng simțind durere 

Să nu Te-oprești... să nu mă lași,  

Olar Preasfânt. 

Căci lutul ce-i zdrobit nu piere; 

Pe când cel nelucrat  

devine doar pământ... 

 

Dar ca să pot purta în mine 

Comoara Duhului din  

Slăvile Cerești, 

Ajută-mă s-ascult de Tine 

Când mă vei trece prin cuptor  

să mă călești... 

 

Mai dă-mi putere-n încercare 

Că-s numai un căuș de lut  

în Mâna Ta... 

Să fiu un vas de sărbătoare; 

Aceasta-i rugăciunea  

și dorinţa mea! 



  Mihaela Mănescu 


