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... constanță în rugăciune. Fie ca toate 
zilele noastre, primite în dar de la Domnul, 
să înceapă, să continue și să se sfârșească cu 
rugăciune; numai așa vom putea să știm și să 
împlinim voia Tatălui nostru. 
 
... puterea spirituală de a discerne șoapta 
lui Satan de cea a Duhului Sfânt. Haideți 
să veghem și să-I cerem putere lui 
Dumnezeu pentru aceasta, astfel încât să nu 
dăm ascultare sfaturilor venite de la cel rău, 
ci să știm să-i distingem ademenirile și să le 
combatem prin lumina Scripturii. 
 
      

„Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi    
rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi 

vindecaţi. Mare putere are rugăciunea 
fierbinte a celui neprihănit.” (Iacov 5:16) 
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NELU FILIP                 

EUSEBIU STĂNILĂ     

SANDU GULER 

RAUL DAMEAN           

BENIAMIN PROINEA 

CĂLIN MARTINCONI 

CIPRIAN MUNTEAN 

ELISEI URSAN  

FLORIN SILAGHI 

JANI KARDOS 

SORIN STREIANU 

 

Citește Biblia într-un an! 
SĂPTĂMÂNA 4 

 
Duminică, 30 ian.   Exod 14-17 

Luni, 31 ian.           Exod 18-20 

Marți, 1 feb             Matei 1-3 

Miercuri, 2 feb.       Matei 4-6 

Joi, 3 feb.                Matei 7-9 

Vineri, 4 feb.           Matei 10-13 

Sâmbătă, 5 feb.       Matei 14-16 

Vă stau la dispoziție pentru nevoile dvs spirituale: 

LUNI  19 - 21 Tineret  

MARȚI  18 - 20 Rugăciune 

JOI   18 - 20 Studiu biblic   

VINERI  17 - 19 Întâlnire liceeni 

DUMINICĂ      09 - 12 | 18 - 20 

   Servicii divine 

 

 

 

„Sau te va ține Biblia departe de 
păcat, sau păcatul te va ține 

departe de Biblie.” - Jim Smith  

DĂRUIEȘTE 
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Încă o  

rugăciune 
„Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul 
de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta cu 

toată stăruinţa şi rugăciune pentru toţi 
sfinţii...”  (Efeseni 6:18) 

 
Rugăciunile după voia lui  
Dumnezeu nu mor niciodată, chiar dacă 
„proprietarii” acestora s-au mutat la 
Domnul. De-a lungul timpului, am auzit 
atâtea mărturii ale oamenilor care au fost 
mântuiți sau binecuvântați într-un anume 
fel, oameni care erau răspunsuri la 
rugăciunile cuiva. Rugăciuni de bunic, 
bunică, mamă, tată, și chiar rugăciuni 
înălțate de cineva necunoscut, căruia 
Dumnezeu îi pusese pe inimă să 
mijlocească pentru cineva anume.  
Mă bucur atât de mult să aud că și în 
prezent sunt rugăciuni care primesc 
răspuns, poate neașteptat, poate altfel... 
Dar rugăciunile continuă să aibă putere,  
să miște inima lui Dumnezeu și să miște  
și inimile oamenilor.  
 
Te vei gândi probabil că te-ai rugat 
atâta timp și că nimic nu se schimbă.  
Te vei gândi că tu nu ai suficientă putere 
în rugăciune ca alții, și că oricum 
Dumnezeu Își va face voia. Lasă-mă, te 
rog, să-ți aduc aminte că Dumnezeu S-a 
căit de răul pe care urma să-l facă cetății 
Ninive cea neascultătoare și plină de 
păcat. De ce? Pentru că oamenii:            
„au început  să strige cu putere către 
Dumnezeu şi să se întoarcă de la calea lor 
cea rea şi de la faptele de asuprire de 
care le sunt pline mâinile” (Iona 3:8). 
Așadar, Dumnezeu a lucrat astfel pentru 
că oamenii au început să se roage.   
 
Rugăciuni de mărturisire, rugăciuni de 
mulțumire, de cerere, de adorare față de 
Dumnezeu...  Să continuăm să ne rugăm 
încă o dată! Pune „pauză” la grabă și 
roagă-te! Cere-I lui Dumnezeu să-ți arate și 
să te ducă în locurile prezenței Sale mai 
mult decât până acum, căci Biblia afirmă 
că în prezența Lui sunt bucurii nespuse!  
 
(continuare în pag. 3) 

TRĂIEȘTE PENTRU CRISTOS!  (2 Corinteni 5:15) 
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Dani și Anda 
au întemeiat o 
familie în 14 
mai 2017, în 
biserica 
Poarta 
Cerului, apoi  
s-au stabilit în 
Australia, Dani 
fiind născut și 
crescut acolo. 
Ne spun chiar 
ei câteva 
momente 
importante din 
viaţa lor: „În 
tot acest timp, 
am văzut 
purtarea de 
grijă a lui 
Dumnezeu și binecuvântările 
Lui peste noi, lucru pentru care 
Îi mulţumim nespus de mult. 
Chiar și atunci când am trecut 
prin încercări, am văzut cum El 
ne-a scos biruitori de fiecare 
dată. În iulie 2020, Dumnezeu 
ni l-a dăruit pe Filip, care este 
cea mai mare binecuvântare 
pentru noi. Cu ajutorul 
Domnului, anul trecut am reușit 
să ne întoarcem în ţară și să ne 
stabilim aici.” Le zicem încă o 
dată bun revenit, și Dumnezeu 
să Își reverse binecuvântările 
Sale peste ei, oriunde ar fi! 
 
Versetul familiei: „Învaţă-mă 
să fac voia Ta, căci Tu eşti 
Dumnezeul meu! Duhul Tău 
cel bun să mă călăuzească pe 
calea cea dreaptă!”  
(Psalmii 143:10) 

Slujire în 
biserică: 
Familia Pal își 
dorește să fie 
de folos în 
lucrarea lui 
Dumnezeu. 
Dani e 
implicat în 
lucrarea cu 
oamenii 
străzii, iar 
Anda în 
lucrarea cu 
copiii de la 
școala 
duminicală. 
 
Motive de 
rugăciune: 

Familia Pal se roagă Domnului 
pentru călăuzire, înţelepciune în 
creșterea micuțului Filip și să 
fie o sursă de binecuvântare: 
„Ne rugăm Domnului să 
continue să ne călăuzească, să 
ne dea înţelepciune cum să îl 
creștem pe Filip după voia Lui, 
și să ne ajute să fim folositori 
tot mai mult în lucrarea Lui.” 
 
Astăzi și întreaga săptămână 
viitoare, dorim să ne rugăm 
pentru familia Pal, 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! 
 

Rubrică realizată de Alina Avram 

Urăm 
La mulți ani! 

 
în umblarea cu Domnul 
celor care își serbează 

ziua de naștere săptămâna 
viitoare: 

 

|   DUMINICĂ 30 IAN.   | 

Hanna Guia  
 

|   LUNI 31 IAN.   | 

Genovia Pavel 
Iosif Sand 
Lidia Pap 

Luiza Gheorghe 
Roxana Nagy 
Sanvina Filip  

 
|   MIERCURI 2 FEB.   | 

Janos Nagy 
Slavița Martin  

 
|   JOI 3 FEB.   | 
Abel Cornea 

Dan Ursu 
Mihaela Cuzman  

 
|   VINERI 4 FEB.   | 
Cristina Mureșan 

Marcela Stan 
Vlad Epure  

 
|   SÂMBĂTĂ 5 FEB.   | 

Alexandra Grunzac 
Daniel Cornea 

Daniela Moldovan 
Tabita Tomuța  

 
„Toţi cei ce Te caută să se 
veselească şi să se bucure 

în Tine! Cei ce iubesc  
mântuirea Ta să zică 

neîncetat: ʽPreamărit să 
fie Dumnezeu!ʼ”  

(Psalmii 70:4) 
 

 (continuare din prima pagină) 

 
 
Probabil mulți dintre noi nu am primit ceea ce ne-am dorit la o anumită rugăciune, și astfel am 
renunțat să ne mai rugam constant și perseverent. Ne-a dezamăgit Dumnezeu? Niciodată! Să fi 
așteptat oare greșit, răspunsuri fabricate pentru propriile noastre dorințe? Probabil...   
 
Personal, printre tot felul de rugăciuni, mă rugam foarte mult ca Dumnezeu să mă binecuvânteze cu 
ajutorul meu potrivit. Credeam foarte mult în ceea ce-mi doream eu. Dar totuși continuam să mă rog... 
Când L-am lăsat pe Dumnezeu să Își împlinească promisiunea în felul în care El vrea, când vrea, cu cine 
vrea, Dumnezeu a început să mă schimbe pe mine... iar câteva luni mai târziu, Dumnezeu a creat un 
drum nou.  
 
Nu știu ce loc ocupă rugăciunea în prioritățile tale, dar te îndemn să meditezi asupra celor de mai sus.  
Iar dacă ești obosit, suflete drag, mai roagă-te încă o dată și încă o dată. Revizuiește dorințele adresate 
Domnului și lasă-L pe Dumnezeu să lucreze așa cum dorește. Știu bine că în urma rugăciunilor, se 
întămplă minuni, dar totodată, prin a renunța la a ne mai ruga, putem să oprim răspunsurile Lui.  
Iar cea mai mare și necesară minune este că rugăciunea ne schimbă pe noi, de la o fire egoistă și o 
viziune limitată, la o sincronizare cu voia și viziunea lui Dumnezeu.   
Roagă-te pănă la capăt!                 Articol scris de Daria Alexandru 

“F 
iindcă nu ai fost niciodată om -  
ah, abominabil avantaj al 
Dușmanului! - nu-ți dai seama cât 

de înrobiți sunt impulsurilor celor mai 
banale. Aveam odată un pacient ateu de 
primă mână, care obișnuia să citească în 
British Museum. Într-o zi, pe când citea, am 
văzut cum un firicel de gând începuse să o ia 
razna în capul lui. Dușmanul, firește, i s-a 
înființat imediat lângă ureche. Într-o clipită, 
am văzut cum munca mea de 20 de ani 
începe să se clatine. Dacă din zăpăceală      
m-aș fi apucat să-mi apăr cauza cu 
argumente, aș fi fost pierdut. Dar n-am fost 
așa de prost. Am intervenit imediat acolo 
unde știu că sunt ascultat, și i-am sugerat 
omului că venise ora prânzului. Dușmanul, 
presupun, i-a sugerat contrariul - știi bine că 
oricât ai trage cu urechea, nu poți nicicum să 
auzi ce le spune El! Cum că ce făcea el 
atunci era mult mai important decât prânzul. 
Cel puțin mă gândesc că așa ar fi trebuit să 
fie, fiindcă atunci când eu am propus: Ei, da, 
de fapt, mult prea important, ca să-i dai de 

cap la sfârșitul studiului de dimineață, 
pacientul s-a luminat la față; iar pe când 
adăugam: Mai bine te întorci cu forțe 
proaspete după prânz! - era deja în drum 
spre ușă. Odată ajuns în stradă, bătălia era 
câștigată. I-am arătat un băiat cu ziare care 
anunța foaia de prânz, apoi autobuzul 73 
care-i trecea prin față și, înainte să ajungă la 
scări, îi înșurubasem adânc în cap 
convingerea că, indiferent ce idei ciudate      
i-ar trece omului prin minte, când se află 
singur cu cărțile sale, o doză sănătoasă de 
viață adevărată (prin care înțelegea 
autobuzul și băiatul cu ziare) era de ajuns    
să-i arate că astfel de lucruri pur și simplu nu 
se susțin. Știa că scăpase ca prin urechile 
acului, și peste ani îi plăcea să vorbească 
despre acel instinct nedefinit al palpabilului 
care ne salvează în ultimul moment de 
aberațiile logicii abstracte. Acum e bine 
mersi în Casa Tatălui Nostru...”   
(preluare din cap. 1 al cărții „Sfaturile unui diavol bătrân 

către unul mai tânăr”, de C.S. Lewis - 
www.resursecrestine.ro) 

Pe parcursul următoarelor numere, vă propunem să 
lecturați pasaje din cartea „Sfaturile unui diavol 
bătrân către unul mai tânăr”, scrisă de C.S. Lewis. 
Aici, el abordează problema ispitirii omului și a 
luptei duhovnicești dintr-o altă perspectivă, aceea a 
diavolilor care se sfătuiesc cum să-i prindă pe 
oameni în capcana păcatelor. Sfredelin, diavolul 
bătrân, discută prin scrisori cu Amărel, diavolul mai 
tânăr, și îl sfătuiește cum să se comporte în preajma 
diferitelor tipuri de caractere și circumstanțe.  

UNIȚI  ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE  BISERICII 

„Până la bătrâneţea voastră Eu voi fi acelaşi, până la cărunteţea voastră 
vă voi sprijini. V-am purtat, şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijin şi să 

vă mântuiesc.” (Isaia 46:4) 
În biserica Poarta Cerului declarăm că Dumnezeu este Cel care ţine 

viețile noastre în mâna Sa! De aceea, suntem încrezători în promisiunile 
Sale și în credincioșia Sa! Aceasta este și certitudinea 
 familiei Pal – Dani și Anda, împreună cu micuţul Filip. 

 Suntem mulţumitori Domnului pentru această familie și, totodată,  
suntem bucuroși să facem parte din aceeași biserică!  


