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Citim Biblia într-un an! 
 

SĂPTĂMÂNA 33 
 
 
Duminică, 21 august 

Luni, 22 august 

Marți, 23 august 

Miercuri, 24 august 

Joi, 25 august  

Vineri, 26 august 

Sâmbătă, 27 august  
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Ne găsești și online @BIsericaPoartaCerului  

NELU FILIP                 

EUSEBIU STĂNILĂ     

SANDU GULER 

RAUL DAMEAN           

BENIAMIN PROINEA 

CĂLIN MARTINCONI 

CIPRIAN MUNTEAN 

ELISEI URSAN  

FLORIN SILAGHI 

JANI KARDOS 

SORIN STREIANU 

Psalmii 92-95 

Psalmii 96-98 

Psalmii 99-101 

Psalmii 102-104 

Psalmii 105-107 

Psalmii 108-110 

Psalmii 111-114 

  PROGRAMUL BISERICII  

Să ne rugăm pentru...  
... o inimă deschisă pentru a fi modela-
tă. "Tată, ajută-ne, Te rugăm, să ne lăsăm 
prelucrați de Tine, Tu care ne cunoști cel 
mai bine, și ne vrei binele suprem, nu ne 
lăsa pradă dorințelor noastre egoiste, ci 
modelează-ne inimile în vederea dobândi-
rii Veșniciei." 
 
... dragoste. Fie inimile noastre umplute 
în primul rând de dragoste pentru       
Dumnezeu, și mai apoi, unii pentru alții, 
astfel încât să împlinim porunca Domnului 
Isus, și să putem prin aceasta să-i îndrep-
tăm și pe alții spre Cer. 
  
"Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe 

alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi 

unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi 

că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dra-

goste unii pentru alţii.” – (Ioan 13:34-35) 
„Biblia este portretul lui Isus Cristos.”  
– John Stott  

A 
m mai auzit până acum vorbindu-se despre noi ca 

fiind comparaţi cu vase de lut. Am mai auzit, am 

citit şi am văzut ilustraţii despre aceasta.  

 

Dumnezeu este Olarul vieţilor noastre, iar noi suntem vase în 

mâna Lui. El prelucrează aceste vase atât cât e nevoie, şi le dă 

forma dorită fiecăruia în parte. Ştim că procesul durează destul 

de mult şi că e unul dureros. Ştim că la final fiecare vas va ară-

ta minunat. Ştim, poate, multe detalii despre fiecare etapă a 

prelucrării unui vas, dar vreau să ne mai gândim la un aspect: 

ce fel de lut suntem? Suntem uşor de prelucrat? 

 

Poate vă gândiţi că dacă Dumnezeu este Acela Care ne prelu-

crează, atunci El face ceea ce vrea cu noi, că El ne dă forma pe 

care o doreşte şi că noi nu putem interveni şi nici schimba ni-

mic în acest proces. Nu este aşa, pentru că deşi suntem com-

paraţi cu lutul, Dumnezeu ne-a dat o voinţă liberă. El nu 

trece peste ea. El va face ceva cu noi, doar dacă Îi vom permi-

te. El ne va schimba prin prelucrare, doar dacă Îl vom lăsa şi 

atât cât Îl vom lăsa să o facă. În sensul acesta găsim o altă ilus-

traţie în Biblie. Ieremia este dus de Dumnezeu în casa olarului. 

Acolo i se arată cum olarul lucrează pe roată un vas, dar pentru 

că nu-i reuşeşte de prima dată, face apoi altul. Dumnezeu pune 

în acel moment o întrebare: ,,Nu pot Eu să fac cu voi ca olarul 

acesta?” Citind mai departe vedem că Dumnezeu poate să o 

facă, dar aşteaptă pocăinţa poporului Israel (Ieremia 18:1-10).  

 

      (continuare în pag. 3) 

Ce trebuie să conțină un ghiozdan? 
Ghiozdan, încălțăminte, gel de duș, caiete, 
pixuri și stilou, bloc de desen, acuarele, ceva 
dulce (preț: 240 lei) 
 
Vrei să te implici? Sună la: 
+40 722 847 562 (Doru Rusu) 
+40 745 429 859 (Andrei Pantilimon) 
și vei putea pregăti ghiozdanul pentru un copil 
din medii defavorizate 



UNIȚI  ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII 

“Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară de-
osebită, în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, 

cum are milă un om de fiul său care-i slujeşte.” (Maleahi 3:17) 

“Domnul este păstorul meu: nu 
voi duce lipsă de nimic.” (Psalm 
23:1) Ce binecuvântare pentru 
un om să fie sub călăuzirea și 
protecția Păstorului cel Bun! Dar 
slăvit să fie Dumnezeu care S-a 
făcut El însuși Tatăl și Păstorul 
nostru, și ne-a dat harul de a ne 
numi fii Lui! Îl lăudăm cu toții 
pentru toate binecuvântările 
Sale! Iar împreună cu biserica, 

se alătură în închinare și familia Cioagă – Flavius și Nicoleta, împreu-
nă cu Fabian și Iosif. Îi mulțumim Domnului pentru această familie, și 
totodată suntem bucuroși să facem parte din aceeași biserică! 
 
Familia Cioagă se încrede în fiecare zi în Domnul. El este cu ei și îi 
poartă. Iată cum ne împărtășesc ei experiența vieții lor: „Anul acesta se 
împlinesc 18 ani de când am întemeiat o familie, pe 18 decembrie 2004. 
Iar Dumnezeu Și-a arătat bunătatea Lui faţă de noi încă din prima cli-
pă. Cele mai mari binecuvântări primite de la Domnul sunt cei doi copii 
ai noștri: Fabian – 15 ani și Iosif – 5 ani. ”. Ei continuă și ne împărtă-
șesc cum Dumnezeu i-a scăpat din strâmtorare: „Acum aproximativ 3 
ani, când eram în concediu, un TIR a intrat în mașina noastră, șoferul 
pretinzând că nu ne-a văzut. Mașina noastră a fost distrusă și nu a mai 
putut fi recuperată. Am văzut în acele momente intervenția Domnului, 
și știm că doar El ne-a protejat și doar datorită Lui suntem astăzi toți 4 
în viață. Simțim faptul că fiecare zi din viața noastră este o experiență 
cu Domnul”. 
 
Versetul familiei: “Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o 
comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, 
cum are milă un om de fiul său care-i slujeşte.” (Maleahi 3:17) 
 
Slujire în biserică: Familia Cioagă este o binecuvântare pentru biserică 
prin slujirea Nicoletei ca învățătoare în cadrul Școlii duminicale. Fabian 
slujește prin cântare, atât individual, cât și în corul bisericii; „Iar impre-
ună ca familie ne bucurăm de părtășiile bisericii”. 
 
Familia Cioagă cheamă biserica să îi susțină în rugăciune pentru dorințe-
le lor: „Dorim ca zi de zi să ne apropiem tot mai mult de Domnul, și să 
ne dea înțelepciune duhovnicească pentru a ne crește copiii în asculta-
re deplină de El. De asemenea, dorim călăuzirea lui Dumnezeu în toate 
lucrurile și binecuvântarea Lui peste familia noastră”.  
 
Astăzi și întreagă săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru familia 
Cioagă, 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. 

Le urăm 
„La mulți ani!” 

în umblarea cu Domnul  
celor care își serbează  
ziua de naștere  
săptămâna viitoare: 

 
 
|  DUMINICĂ 21 AUGUST | 
Adriana Dănilă 
Ciprian Pușcașu 
Eugen Macula 
Lia Silaghi 
Rebeca Mezei 
 
|  LUNI 22 AUGUST | 
Larisa Fertu 
Ramona Alăzăroae 
Samuel Boartăș 
 
|  MIERCURI 24 AUGUST |  
Dina Groza 
Fabian Buzea 
Ioana Mark 
Maria Acatrinei 
Tudor Trifan 
  
| JOI 25 AUGUST | 
 Ana Rus 
Christian Kasznel 
Georgiana Petroescu 
Teofil Pantea 
 
|  VINERI 26 AUGUST | 
Alexandru Stan 
Codruța  Palincaș 
Miasela Manofu 
 
|  SÂMBĂTĂ 27 AUGUST | 
Cosmin Martinconi 
Daniela Frenţi 
Roxana Irimia 
Sergiu Popa 
 
 
„Până la bătrânețea 
voastră Eu voi fi 
Același, până la 
căruntețele voastre vă 
voi sprijini.V-am pur-
tat, și tot vreau să vă 
mai port, să vă spri-
jinesc și să vă mântui-
esc.” (Isaia 46:1) 
 

COLȚIȘORUL FAMILIEI  

Raiul care poate  să înceapă pe pământ!  

"„Nu vă mai gândiţi la ce a fost mai înainte şi nu vă mai uitaţi la cele vechi!" – 
(Isaia 43:18); "Eu, Eu îţi şterg fărădelegile, pentru Mine, şi nu-Mi voi mai aduce 

aminte de păcatele tale." – (Isaia 43:25) 
 

C 
um ar fi oare, dacă după o ceartă, un conflict, care s-a încheiat cu o împăcare, nimeni 
să nu îi mai aducă aminte celuilalt de vina sau greșeala lui? Și acum mă adresez atât 
celor mari, cât și celor mici... Însuși Domnul ne spune că El odată ce ne-a iertat, acele 

păcate nu mai există în "contabilitatea" Lui. Și atunci de ce ar trebui să existe în a noastră? 
De ce, cu orice ocazie conflictuală care se ivește, nu ezităm să îi atacăm pe cei din jurul nos-
tru cu greșeli din trecut, când tocmai nouă, Tatăl ne-a iertat atât de multe și le-a șters pe veci? 

Cred cu tărie că Domnul vrea să nu mai trăim 
în trecut, nici condamnându-i pe ceilalți, dar 
nici prinși în capcana melancoliei; El vrea să 
privim cu dragoste la tot ceea ce a pregătit azi 
pentru noi, să ne bucurăm de fiecare moment 
alături de familiile noastre și de toți cei dragi, și 
să așteptăm plini de credință ceea ce urmează, 
pentru că Tata e deja acolo! 
"Iată, voi face ceva nou şi-i gata să se întâmple. 
Să nu-l cunoaşteţi voi oare? Voi face un drum 
prin pustie şi râuri în locuri secetoase." 
 – (Isaia 43:19)                                              I.T. 

(continuare din pag. 1) 
 
Aşadar, Dumnezeu deşi poate să facă orice în dreptul 
nostru, nu va interveni niciodată, dacă noi nu-I permi-
tem asta. Încă de la începutul creaţiei sale, El a dat voie 
omului să aleagă între bine şi rău. El ne pune înainte viaţa 
şi moartea, binecuvântarea şi blestemul, şi ne dă libertate 
deplină în alegerea noastră. Desigur, El ne vrea binele, El 
vrea să alegem voia Lui, dar nu ne va forţa s-o facem. 
 
Ce fel de lut suntem? Ne lăsăm prelucraţi de mâna Lui puternică şi iubitoare? Prelucrarea noas-
tră nu presupune numai durere şi suferinţă, ci şi ascultare, smerenie şi supunere. Ea mai 
presupune şi credinţă şi încredere în El. Ca să fim uşor de prelucrat, trebuie să le avem pe toate 
acestea. Pe de altă parte, măsura în care ne lăsam prelucraţi este direct proporţională cu durata şi 
intensitatea procesului. 
 
Să medităm împreună la acestea... Să ne gândim dacă suntem un pământ bun, uşor de prelucrat, şi 
să-L lăsăm să facă din noi acele vase pe care El şi le doreşte.                             Mihaela Țărmure 

 
„Toate profunzimile și înălțimile ființei sunt nevăzute; tot miezul, toată esența și 

tot rostul tuturor lucrurilor este nevăzut - nevăzut pentru ochiul simțitor, dar    
văzut pentru ochiul lăuntric, pentru vederea dumnezeiască din lăuntrul nostru,  

iar aceasta este mintea. Într-un cuvânt, ochiul trupesc vede semnele sau chipurile, 
iar mintea vede duhul și rostul…”  

 
(citat din cartea „Prin fereastra temniței”, de Nicolae Velimirovici) 


