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Citește Biblia într-un an! 
 

SĂPTĂMÂNA 14 
 

Duminică, 10 aprilie  

Luni, 11 aprilie             

Marți, 12 aprilie  

Miercuri, 13 aprilie  

Joi, 14 aprilie  

Vineri, 15 aprilie  

Sâmbătă, 16 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 ne rugăm pentru ...  
 
... mai multă credință. Haideți să nu îl 
lăsăm pe diavol să ne amăgească cu 
amărăciunea pe care o vedem cu ochii fizici 
aici pe pământ, ci să-I dăm voie vocii 
Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să ne umple 
de credința cu ajutorul căreia vom putea să 
ne schimbăm perspectiva asupra lucrurilor, 
și astfel vom putea înainta încrezători, 
conștienți fiind că mergem cu El spre Țara 
Lui. 
 
... cei care se pregătesc să încheie 
legământ cu Tatăl, în apa botezului. Fie 
protecția Domnului peste ei în această 
perioadă de pregătire, El să îi întărească atât 
fizic, cât și sufletește, să-i ferească de 
atacurile diavolului, și de asemenea de 
influențe negative. Dragii mei, e cea mai 
importantă și frumoasă decizie pe care ați 
luat-o, iar Domnul care e întotdeauna 
credincios promisiunilor Lui vă va lua 
literalmente pe brațele Lui și nu veți regreta 
nicicând acest pas, atâta timp cât Îi veți 
rămâne alături! 
 

"Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se 
văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se 
văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd 

sunt veşnice."  (2 Corinteni 4:18) 

Rut 1-4 

1 Samuel 1-3 

1 Samuel 4-6 

1 Samuel 7-10 

1 Samuel 11-13 

1 Samuel 14-17 

1 Samuel 18-20 

 

Au început cursurile de cateheză pentru 
botezul nou-testamentar din 15 mai 

2022. Acestea au loc în fiecare miercuri, 
de la ora 19:00.  

Lista de candidați este încă deschisă.  
Dacă dorești să faci acest pas, ia legătura cu 

fr. Eusebiu Stănilă (0722 800 691), ca să 
primești mai multe detalii. 



UNIȚI  ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE  BISERICII 

„Noi, în fiecare zi, ne lăudăm cu Dumnezeu şi pururi  
slăvim Numele Tău.”  

(Psalmul 44:8) 

“…Din veşnicie în veşnicie, Tu 
eşti Dumnezeu!” (Psalmul 90:2) 
Acesta este Dumnezeul nostru! 
Iar omul care vede acest lucru 
exclamă: “Noi, în fiecare zi, ne 
lăudăm cu Dumnezeu şi pururi 
slăvim Numele Tău.”  
(Psalmul 44:8) Așa declară și 
familia Nagy – 
Janos și Roxana, 
împreună cu 
băiețelul lor, Osea 
Beniamin. Iar noi 
cu întreaga biserică 
ne unim cu ei și 
spunem: 
„Binecuvântat să 
fie Domnul care 
zilnic ne poartă 
povara, Dumnezeu, 
Mântuirea 
noastră.”  
(Psalmul 68:19). 
  
Familia Nagy s-a 
întemeiat pe 14 
septembrie 2019. 
Iar în anul următor, 
Dumnezeu i-a 
binecuvântat cu 
primul copilaș: 
Osea Beniamin. 
„De când ne-am 
cunoscut am văzut 
cum Dumnezeu este cu noi și 
ascultă rugăciunile noastre. Ne 
încurajează să ne încredem 
mereu în El și nu ne-a lăsat 
niciodată singuri în momente 
mai grele. Un asemenea moment 
a fost când soția a avut sinuzită 
și nu îi trecea deloc, deși urma 
tratamentul. Dar Domnul S-a 
îndurat și a vindecat-o în urma 
rugăciunii. O altă experiență 
minunată am avut-o când în 
urma rugăciunii și ungerii cu 
untdelemn din partea fratelui 
păstor, soția mea a fost din nou 
vindecată, de data aceasta de o 
afecțiune pe care o avea de mulți 

ani. Dumnezeu ne arată zi de zi 
cum Se îngrijește de noi până in 
cele mai mici detalii, și pentru 
toate acestea nu putem decât să 
ne lăudăm cu Dumnezeul nostru 
mare!” 
 
Versetul familiei: „Noi, în 

fiecare zi, ne 
lăudăm cu 
Dumnezeu şi 
pururi slăvim 
Numele Tău.”  
(Psalmul 44:8) 
 
Motive de 
rugăciune: 
Familia Nagy 
are multe motive 
de rugăciune, 
dar cheamă 
biserica să o 
susțină într-un 
motiv special: 
„Domnul să ne 
mai binecuvân-
teze și cu alți 
copilași.” 
Dumnezeu să le 
asculte această 
rugăciune și 
toate celelalte 
cereri care sunt 
pentru slava Sa 

și binecuvântarea lor! 
 
Astăzi și întreagă săptămână 
viitoare dorim să ne rugăm 
pentru familia Nagy, 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 10 APRILIE | 
Florin Vițan 
Stela Curuți  
 
|  LUNI 11 APRILIE | 

Gabriela Vîrlan 
 
|  MARȚI 12 APRILIE | 
Mihaela Ardelean 
Tincuţa Mureşan  
 
|  MIERCURI 13 APRILIE | 
Adrian Tănase 
Denisa Secoşan 
Floarea Horobăţ 
Gabriel Motrescu 
Horia Pantea 
Ligia Ispas 
Maria Pop  
 
|   JOI 14 APRILIE | 
Carmen Tudor 
Daniel Copăceanu 
Tiberiu Gianga 
Timotei Cheregi  
 
|  VINERI 15 APRILIE | 
Eduard Curea 
Florin Drăghici 
Ilie Trăistaru 
Lidia Cocia  
  
|  SÂMBĂTĂ 16 APRILIE | 
Estera Nistor 
Florin Coștoi  
 
"De aceea, noi nu cădem 
de oboseală. Ci chiar 
dacă omul nostru de 
afară se trece, totuşi 
omul nostru dinăuntru se 
înnoieşte din zi în zi."  
 (2 Corinteni 4:16)  
 
 
 

 

De ce iertăm atât de greu? 

Dacă totuși omul înțelege acest 
lucru, diavolul schimbă 
tactica și îi sugerează 
acestuia că dacă tot e așa de 
simplu și la îndemână, poate 
să mai amâne puțin 
momentul predării, să o lase 
pe mai târziu. Să se bucure și 
să guste din viață, pentru că 
oricând poate să se predea 
Domnului. Și uite așa ajung 
unii să rătăcească o viață 
întreagă, ezitând să ia cea mai 
importantă decizie din viața 
lor. Trecând tot mai mult timp, 
satana trece la următorul nivel. 
Îi bagă în cap omului că dacă 
nu a facut alegerea asta când 
trebuia, degeaba o mai face așa 
de târziu. Pentru ce? După ce a 
făcut atâtea lucruri de care știe 
că nu sunt pe placul 

Domnului? Nu mai are niciun rost! Și încet-încet, începe să se 
scufunde în marea deznădejdii! Am auzit o mulțime de oameni 
care își duc viața între trecutul plin de regret că nu au făcut ce 
trebuia, și viitorul îngrijorător în care nu stiu ce îi așteaptă. 
Parcă îi aud zicând: Dacă atunci aș fi făcut cutare lucru, acum 
eram departe. Scăpând din vedere esențialul - prezentul, în care 
încă pot să hotărască să Îl urmeze pe Dumnezeu! Da, încă pot să 
aleagă. Prezent care chiar poate schimba viitorul! Și citind 
Scriptura, descoperim că au fost oameni care au fost salvați în 
ultima clipă sau au ales pe loc, fără să ezite. Mă gândesc acum la 
tâlharul de pe cruce, salvat cu doar câteva clipe înainte de plecarea 
din lumea aceasta.  
 
De asemenea, în Fapte citim cum un om care aude pentru prima 
dată Cuvântul, ia imediat decizia să-L urmeze pe Hristos, nu 
amână, nu stă pe gânduri. Înțelege adevărul, vede în perspectivă, 
începe să prețuiască mai mult ceea ce e dincolo, decât ceea ce e 
aici. 
 
"Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: 
„Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat?”"  
– Faptele apostolilor 8:36 
 
Alegând să trăim alături de Dumnezeu nu înseamnă că suntem 
scutiți de încercări. Să nu uităm că Hristos a fost dus în pustiu, ca 
să fie ispitit nu înainte de botez, ci după!  
 
Atunci, deci, când se întâmplă să cădem, pentru că nimeni nu este 
scutit de asta, să încercăm repede să ne ridicăm. Asta și așteaptă 
Dumnezeu de la fiecare dintre noi. 
 
"Căci cel neprihănit de şapte ori cade şi se ridică, dar cei răi se 
prăbuşesc în nenorocire." – Proverbele 24:16 
 
Așadar, să-L alegem pe Dumnezeu acum, nu mai târziu și orice      
s-ar întâmpla, să rămânem pe Cale, încrezători că El ne va purta de 
grijă!   Mădălin Surugiu 

E în firea omului și nu e rău 
deloc să caute bunăstarea, 
liniștea, siguranța, fericirea. Și 
pentru a atinge  acest lucru, 
niciun efort nu ni se pare prea 
mare, facem tot ceea ce putem să 
depășim orice obstacol. Ne 
înhămăm la tot felul de lucruri 
grele, care ne mănâncă mult 
timp și ne consumă multă 
energie, însă fără să avem vreo 
certitudine că vom reuși să 
ajungem unde ne-am propus. 
Dar nu renunțăm, convinși fiind 
că o mai mare străduință  
înseamnă mai multe șanse de 
reușită.  
 
Văzând că de cele mai multe ori, 
în plan material, rețeta asta 
funcționează, omul se așteaptă 
să îi fie la fel de folositoare și în 
plan spiritual. „Obișnuința este 
a doua natură a omului” -
spunea un filozof. De aceea 
caută să găsească cea mai bună 
cale de a intra în grațiile 
Domnului. Din acest punct, din 
necunoaștere a adevărului sau 
sub influența celui rău, suntem 
martori la tot felul de practici 
care de care mai bizare, ritualuri 
ori canoane care să-L înduplece 
pe Dumnezeu. Pentru că pare 
foarte greu de acceptat că 
veșnicia noastră stă doar într-o 
alegere! Trebuie să facem și noi 
ceva! De ce oare credem că 
Dumnezeu are neapărat nevoie 
de o mână de ajutor din partea 
noastră? Trebuie să înțelegem că 
jertfa de pe Cruce a fost de 
ajuns! 
 
Sigur că acceptarea lui Hristos 
în viața noastră ne transformă,       
ne schimbă comportamentul, 
trăirea. Numai că acestea sunt o 
consecință, un efect al trăirii 
aproape de Dumnezeu, nu o 
compensare sau un târg cu El. 


