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Citim Biblia într-un an! 
 

SĂPTĂMÂNA 34 
 
 
Duminică, 28 august 

Luni, 29 august 

Marți, 30 august 

Miercuri, 31 august 

Joi, 1 septembrie 

Vineri, 2 septembrie 

Sâmbătă, 3 septembrie 
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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 115-118 

Psalmii 119 

Psalmii 120-123 

Psalmii 124-126 

Psalmii 127-129 

Galateni 1-3 

Galateni 4-6 

  PROGRAMUL BISERICII  

Să ne rugăm pentru...  
… predicarea Cuvântului lui  

Dumnezeu, ea să fie făcută sub auto-

ritatea Scripturii și plină de Duhul 

Sfânt, ca să ne aducă zidire sufleteas-

că! 

 

… puterea rugăciunii. Să nu uităm 

că Dumnezeu lucrează și niciun 

munte, nicio problemă nu poate sta 

în fața unei asemenea puteri!      

Domnul să ne dăruiască o inimă 

smerită, o inimă a rugăciunii. 
 

 

„Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, 
încuie-ţi uşa, şi roagă-te Tatălui tău, 
care este în ascuns, şi Tatăl tău care 

vede în ascuns, îţi va răsplăti.” – 
(Matei 6:6) 

„Motivul pentru care creștinul crede în 
originea divină a Bibliei este că Însuși 
Isus Cristos a propovăduit-o.”  
– John Stott  

 D acă ești om, înseamnă în mod 
obligatoriu că viața te-a prins 

deja pe un anumit drum, fie că e în aglo-
merație, în stație, în pădure, pe marginea 
unui drum părăsit, sau într-un punct anume 
de pe hartă.  
 
 Pentru mulți e drumul pe care l-au 
stabilit dinainte, pentru alții e cel în care         
s-au rătăcit, pentru alții e cea de-a doua sau 
a treia opțiune, și pentru alții e cel în care 
au intrat fără să vrea, sau au ajuns din pură 
întâmplare. 
 
 În mod ironic parcă, la naștere nu am 
primit un itinerar cu drumul perfect al vie-
ții noastre de la plecare până la sosire, cu 
indicatoare și directive spre o destinație de 
vis, ci am venit purtând cu noi o sete de 
explorare optimistă, și atât. Practic, noi 
trebuie să ne facem drumul; nu ni se spune 
pe care din ele să mergem, ceea ce înseam-
nă că viața noastră ar avea numeroase sce-
narii, în funcție de direcția luată. 
 
 Chiar dacă în călătoria noastră nime-
rim cărări netede, plăcute, primitoare care 
par a fi destinația, se întâmplă, totuși, de-
seori, să dai din ele drept în pietre și în 
praf. Și atunci?! 
 
 Ei bine, din acest moment ai două 
variante: te plângi că nu ai vrut să ajungi 
aici și îți urăști prezentul și viața și pe toți 
din raza apropiată ție, sau te bucuri că ai 
descoperit un drum neexplorat, și îți spui 
că exact aici trebuia de fapt să ajungi,   
încântat fiind de noutatea evenimentului. 
 
 Aud foarte mulți în jurul meu plân-
gându-se că asta nu e viața pe care și-au 
dorit-o, că de ce Dumnezeu nu i-a făcut 
bogați, sau frumoși, sau talentați, sau deo-
sebiți, astfel încât să se simtă și ei apre-
ciați, să fie „cineva”, ca mulți alții din 
jurul lor...          
      (continuare în pag. 3) 

 
Dăruiește! 
 
Susține lucrarea din  
biserica Poarta Cerului!  
Pentru detalii,  
scanează codul QR alăturat. 



Le urăm 
„La mulți ani!” 
în umblarea cu Domnul 
celor care își serbează  

ziua de naștere 
săptămâna viitoare: 

 

| DUMINICĂ 28 AUG. | 

Oliver Stana 
Sara Bota  

 
| LUNI 29 AUG. | 

Daniel Sărăcuți 
Denis Gherle 

Ruben Jița  
 

| MARȚI 30 AUG. | 
Alessia Fertu 

Dumitru Brehuescu 
Maria Ţifrea 

Robert Munteanu  
 

| MIERCURI 31 AUG. | 
Andreea Popa 
Andreea Fetcu 
Aneline Calotă 

Călin Martinconi 
Mathea Guia 
Miriam Sas 

Natalia Buzea  
 

| JOI 1 SEPT. | 
Abel Martin  

 
| VINERI 2 SEPT. | 

Cezar Proinea 
Debora Florescu 
Denisa Croitoru 
Dorina Nedelcu 
Laurenţiu Trică  

 
| SÂMBĂTĂ 3 SEPT.| 

Marinela Ștefănescu  
 

„Domnul să-ţi dea ce-ţi 
doreşte inima şi să-ţi 

împlinească toate  
planurile tale!” –  
(Psalmul 20:4) 

UNIȚI  ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII 

“Până la bătrâneţea voastră Eu voi fi acelaşi, până la cărun-
teţea voastră vă voi sprijini. V-am purtat, şi tot vreau să vă 

mai port, să vă sprijin şi să vă mântuiesc.” (Isaia 46:4)  

"Domnul este lumina şi mântuirea mea: de 
cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul 
vieţii mele: de cine să-mi fie fri-
că?" (Psalm 27:1) Binecuvântat este omul 
care face din Domnul lumina, mântuirea și 
sprijinitorul vieții sale! Dar slăvit să fie 
Dumnezeu care este neschimbător, și în 
care ne putem încrede în orice clipă! 
Aceasta este nădejdea noastră în biserica 
Poarta Cerului! Și aceasta este și nădejdea 
familiei Moisa – Nelu și Rodica, așa cum 
declară prin versetul pe care îl au pentru 
familia lor: “Până la bătrâneţea voastră 
Eu voi fi acelaşi, până la cărunteţea voas-
tră vă voi sprijini. V-am purtat, şi tot 
vreau să vă mai port, să vă sprijin şi să vă 
mântuiesc.” (Isaia 46:4) Slăvit să fie Dum-

nezeu, care este lângă cei care se încred în El! Îi mulțumim Domnului pentru 
familia Moisa și totodată, suntem bucuroși să facem parte din aceeași biseri-
că! 
 
Familia Moisa a fost întemeiată pe 24 august 1985: „Privind în urmă, am 
văzut purtarea de grijă a Domnului, în multe și diverse binecuvântări.” Însă, 
această familie își amintește de câteva momente speciale: „Am fost binecu-
vântați cu trei comori: Lucian, Raluca și Alexandra.” Un alt moment speci-
al a fost acela când Dumnezeu l-a păzit pe fratele Nelu în mod extraordi-
nar: „Să aleg o experiență cu Domnul îmi este greu. Sunt multe, dar nu pot 
uita ziua de 30.12.1989 când, de fapt, Domnul a scris ʽviațăʼ în dreptul meu. 
În ultimul moment când liftul urma să coboare în subteran (mină) am fost 
chemat de către șef, ca să stăm de vorbă. Atunci, liftul s-a prăbușit sute de 
metri în adâncuri și cei 7 colegi au murit.”  Dumnezeu încă vrea să îl folo-
sească pe fratele Nelu, astfel că ne bucurăm cu toții că familia Moisa este o 
binecuvântare pentru biserica Poarta Cerului, și pentru celelalte biserici unde 
ei slujesc. 
 
Slujire în biserică „Prin harul Domnului sunt onorat să fac parte din comi-
tetul de conducere al bisericii Poarta Cerului și să fiu pastor a trei biserici: 
„Filadelfia” Beregsău Mare, „Betel” Liebling și „Filadelfia” Conacu Iosif. 
Soția mea mă însoțește adeseori, aducând laudă Domnului prin cântare.” 
 
Familia Moisa ne cheamă să îi susținem în rugăciune: „Dorința noastră în 
rugăciune este să fim binecuvântați cu sănătate și înțelepciunea care vine 
de Sus. Domnul să Se îngrijească de toate nevoile noastre. Domnul să ne 
ajute să fim și să rămânem o binecuvântare atât pentru cei din jurul nostru, 
cât și pentru biserică.” 
 
Astăzi și întreagă săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru familia 
Moisa, 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 bise-
rică! A.A. 

"Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te  
Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău,  

care vede în ascuns, îţi va răsplăti." – (Matei 6:6) 
 

 D ragi cititori și familiști, cum ne încheiem noi ziua? Oare o facem obosiți, pe fugă, purtând 
poverile zilei care se încheie și pe cele ale următoarei? Sau, fiind conștienți de identitatea 

noastră în Hristos, înainte de ne duce la culcare, ne rugăm, și astfel, Îi încredințăm toate poverile noastre? 
 Dacă alegem a doua variantă, cea în care ne sfârșim ziua în părtășie cu Tata, cred că ar fi înțelept 
să o facem împreună cu soțul/soția, copiii, și când avem posibilitatea, chiar cu bunicii sau străbuni-
cii. De ce e benefică o astfel de părtășie? În primul rând, cum scriam mai sus, ne dă posibilitatea să ne 
lăsăm toate problemele în grija Domnului, asta în timp ce ne conectăm cu Cerul, și lăsăm deoparte orice 
altceva; în al doilea rând, avem ocazia să-I mulțumim punctual pentru tot ceea ce a făcut pentru noi în 
acea zi, pentru purtarea Lui de grijă, pentru hrană, sănătate, dragoste, să ne rugăm pentru cei aflați în 
nevoie; și nu în ultimul rând, copiii noștri vor vedea acest lucru, vor crește cu acest obicei, și poate peste 
ani și ani, aceste rugăciuni vor rămâne ca o aducere aminte pentru ei, ajungând apoi chiar ei să le practice 
în familiile lor. 
 Și un ultim sfat: rugați-vă cu voce tare, pe rând, astfel încât fiecare membru al familiei să poată 
să își înalțe rugăciunea către Tatăl, iar la sfârșit, rugăciunea Tatăl Nostru ar putea constitui încheierea 
tuturor rugăciunilor, în special cu cei mai mici, care nu înțeleg pe deplin semnificația acestui moment. 
"Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime 
de vorbe, vor fi ascultaţi." – (Matei 6:7) 
 Bineînțeles, o cântare de laudă la adresa Domnului și citirea unui pasaj din Biblie sunt de asemenea 
de un real folos sufletelor noastre. Începem din seara asta?  I.T. 

 (continuare din pag. 1) 

 
Ei bine, am și eu un gând: indiferent pe ce drum 
te-ai găsi, ceea ce va da importanță itinerarului 
tău va fi nu lungimea sau calitatea drumului, ci 
mentalitatea cu care pășești pe el.  
 
Am văzut bătrâni care au stat câte 90 de ani în-  
tr-o căsuță în vârful dealului, și nu au părăsit 
niciodată bătătura locului, dar care în fiecare 
dimineață și seară Îi mulțumeau lui Dumnezeu 
pentru sănătate, și pentru viața lor frumoasă, și 
am mai văzut oameni care erau chiriași în pro-
priile palate, robi ai muncii și călători prin va-
canțe luxoase totodată, dar desfigurați de ură și 
invidie, care Îl luau pe Dumnezeu drept „țap 
ispășitor” al eșecurilor lor de a fi și mai presus. 
Oameni buni și de credință, a nu se uita că omul 
este simplu călător și trecător prin lume! 
 
Nu e rău nici să fii sărac, nici bogat, nici de 
mijloc. Rău e să porți amărăciune din cauza 
stării în care te afli și să pierzi din vedere fru-
musețea existenței propriu-zise. 
 
Înfățișarea ta, meseria ta, banii tăi, succesul tău 
vor trece ca și cum n-au existat. Pământul, în 
schimb, va mai exista încă multă vreme, cu tot 
cu drumurile și casele „noastre”, ba chiar multă 
vreme după ce tu și eu nu vom mai fi. 
 
 

 

Dar tu, omule?  
Vei trece din viață nemulțumit cu condițiile de 
trai și de călătorie pe care le-ai avut, sau vei 
trece vesel și mulțumitor, crezând că ai mers pe 
toate drumurile pe care ai fi putut să mergi și că 
toate ți-au fost prielnice, parcă pregătite anume 
pentru tine?  
Astăzi, stând în mijlocul drumului și uitându-mă 
când în spate, când înainte, am realizat ce mic e 
omul în Univers și ce distanță mare e între el și 
Cer. Atât de mare încât el nu poate să spună 
decât două fraze din acest punct: „Mulțumesc, 
Doamne!” și „Doamne-ajută”! 
 
M-am mai oprit un pic din drumul meu după ce 
am rostogolit o pietricică cu piciorul în praf și 
am scris în caietul meu electronic: 
„Nu uita: omului mulțumitor i se va părea că 
toate drumurile se deschid în fața lui, pe când 
cel nemulțumit va rămâne blocat mereu        
într-un singur drum, scurt și lung în același 
timp: acela al învârtirii în cerc la nesfârșit în 
jurul propriei amărăciuni.” 
Drum bun și gânduri neapărat bune!  

 Anca Monineți 

COLȚIȘORUL FAMILIEI  

Raiul care poate  să înceapă pe pământ!  

„Indiferent pe ce drum te-ai găsi, ceea 
ce va da importanță itinerarului tău va 
fi nu lungimea sau calitatea drumului, 

ci mentalitatea cu care pășești pe el.”  


