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Citim Biblia într-un an! 
 

SĂPTĂMÂNA 40 
 

Duminică, 9 octombrie 

Luni, 10 octombrie 

Marți, 11 octombrie 

Miercuri, 12 octombrie 

Joi, 13 octombrie 

Vineri, 14 octombrie 

Sâmbătă, 15 octombrie 

NELU FILIP                 

EUSEBIU STĂNILĂ     

SANDU GULER 

RAUL DAMEAN           

BENIAMIN PROINEA 

CĂLIN MARTINCONI 

CIPRIAN MUNTEAN 

ELISEI URSAN  

FLORIN SILAGHI 

JANI KARDOS 

SORIN STREIANU 

2 Timotei 1-2 

Isaia 15-17 

Isaia 18-21 

Isaia 22-24 

Isaia 25-28 

Isaia 29-31 

Isaia 32-35 

Să ne rugăm pentru...  
… toți studenții care studiază în Timișoara și 
frecventează biserica noastră. Domnul să ne 
ajute să fim o lumină și o binecuvântare pentru 
ei! 
 
… sufletele care urmează să încheie legă-
mânt cu Domnul în apa botezului. El să înlă-
ture orice piedică din calea lor și să îi întăreas-
că, oferindu-le putere și statornicie pe cale! 
 

„Domnul însuşi va merge înaintea ta, El              
î nsuşi va fi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va 

lăsa; nu te teme şi nu te înspăimân-
ta!” (Deuteronom 31:8) 

 

Scanează codul QR alăturat pentru a asculta predica 
„Lupta la nivelul gândurilor”, pe care fr. Călin Onițiu 
a avut-o la Poarta Cerului 

„Biblia este Cuvântul Vieții. Vă rog să o 
citiți și să constatați voi înșivă acest  
lucru.” (Widrow Wilson) 

 
 

Au început cursurile de cateheză pentru  
botezul nou-testamentar care va avea loc în 
această toamnă. 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.  

Programul bisericii 
 
| Luni |  
19:00 Tineret 
| Marți |  
18:00 Rugăciune 
| Miercuri |  
19:00 Cateheză 
 

 
 

| Joi |  
18:00 Studiu biblic 
| Vineri |  
18:00 Liceeni 
| Duminică |  
09:00 & 18:00  
Servicii divine 

 P 
entru fiecare dintre noi 
este limpede că ispitele 
sunt o realitate cu care ne 

confruntăm la orice pas. Prezența 
ispitelor în viața noastră este o reali-
tate pe care nu o putem nega. Am 
putea spune că aproape nu există 
mișcare pe care s-o facem, fără să 
întâlnim o ispită. Fiecare dintre noi 
are vulnerabilități sau carențe de 
care Satana se folosește pentru a ne 
momi și ademeni în anumite păcate, 
care ofensează direct voia lui    
Dumnezeu.  
 
 Odată ce am pornit pe calea 
credinței, ispitele capătă instantaneu 
o intensitate mai mare. Cursa vieții 
este asemenea unui teren minat, pe 
care noi avem să-l parcurgem. Și, în 
tot acest parcurs, Dumnezeu Se ofe-
ră să ne ajute. Cel rău va uza de 
toate pârghiile pe care le are la dis-
poziție, pentru a ne prinde în cursă. 
De aceea, fiecare student și fiecare 
credincios trebuie să opună rezisten-
ță în confruntarea cu ispitele cotidie-
ne. 
 
 Dar oare cum vom putea să ne 
ținem curată cărarea? Cum vom 
putea să opunem rezistență în con-
fruntarea cu ispitele cotidiene? Psal-
mistul ne oferă răspunsuri la această 
întrebare.  
 
 Primul răspuns este: 
„Îndreptându-se după Cuvântul 
Tău” (Ps. 119:9). Ca să rămâi curat 
este nevoie, mai întâi de toate, să 
rămâi drept. Cum poți rămâne drept, 
când tot felul de vânturi te apleacă 
dintr-o parte sau alta? Folosind Cu-
vântul Domnului, Sfintele Scripturi, 
care ne dau învățătură în viața de 
credință. El este Îndreptarul; El îți 
dă direcția corectă ori de câte ori  

oscilezi. El te îndrumă când te-ai pierdut în gândurile 
tale neînțelepte; El te ridică atunci când prea multe 
poveri te-au doborât la pământ, și ai și uitat cum este 
să mergi drept; El îți dă călăuzire când nu mai știi pe 
care drum să pășești din toate cele care îți stau în față; 
El te sfătuiește, atunci când nu este nimeni care să te 
învețe, și îți îndreaptă pașii, atunci când te afli pe o 
cale greșită. 
 
 Un al doilea răspuns al psalmistului îl găsim în 
versetul următor, care ne îndeamnă să căutăm în toa-
te împlinirea Cuvântului, și să stăruim asupra 
acestui lucru (Ps. 119:10).  
 
 Un al treilea lucru pe care l-am identificat este 
asimilarea Cuvântului lui Dumnezeu în minte și în 
suflet. Să îl memorezi, să îl dorești și să te trezești 
dimineața cu dorința de a-l cunoaște mai mult și să 
adormi cu el în gând… aceasta înseamnă foame și 
sete după Cuvânt (Ps. 119:11).  
 
 Dragi studenți, luați-l ca exemplu pe Daniel: 
tânăr fiind, departe de casă, a ales să își țină curată 
cărarea, indiferent de ispitele și încercările pe care     
le- a întâmpinat (Daniel 1:8). Haideți să-i urmăm cu 
toții exemplul!      Jani Kardos (diacon) 



 

Data căsătoriei  
 
07.08.2022 
 
 Versetul familiei   
„Nu nouă, Doamne, 
nu nouă, ci Numelui 
Tău dă slavă pentru 
bunătatea Ta, pentru 
credincioșia 
Ta!” (Psalmul 115:1) 
  
O experiență cu 
Domnul 
 
Deși sunt o familie 
tânără, David și Sara au experimentat bunătatea și credincioșia Domnu-
lui. Iată ce spun ei despre purtarea de grijă a Domnului în viața lor de 
până acum: „Vedem bunătatea și credincioșia Domnului în fiecare zi, 
însă Îi suntem mulțumitori pentru că am fost binecuvântați cu locurile 
noastre de muncă. Apoi, am văzut cum ni s-au deschis uși în momentele 
organizării nunții, și acum, în viața de familie, recunoaștem că,           
într-adevăr, tot ceea ce face El este desăvârșit.” Slăvit să fie Dumnezeu 
pentru binecuvântările pe care le revarsă peste cei se încred în El! 
 
Slujire în biserică 
 
Dumnezeu binecuvântează lucrarea Sa din biserica Poarta Cerului prin 
slujirea familiei Tătar în departamentul de tineret; amândoi sunt impli-
cați în această slujire.  
 
Ocupația 
 
Sara este consilier juridic, iar David este inginer constructor. 
 
Motive de rugăciune 
 
David și Sara ne cheamă să îi susținem în rugăciune pentru dorințele lor: 
„Ne rugăm Domnului să rămânem mereu în voia Lui, și El să ne dea 
înțelepciune, călăuzire, dorință și putere în slujire, dar și în viața de zi 
cu zi, pentru ca dragostea Lui să poată fi văzută de cei din jurul nostru. 
Totodată, un motiv special al rugăciunilor noastre este mântuirea părin-
ților Sarei.” 
 
Astăzi și întreaga săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru familia     
Tătar, 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. 

COLȚIȘORUL FAMILIEI  

Raiul care poate  

să înceapă  pe pământ! 

Le urăm 
„La mulți ani!” 

în umblarea cu  
Domnul celor care își 

serbează ziua de 
naștere săptămâna 

viitoare: 
 

| DUMINICĂ 9 OCT. | 
 Adrian Gruia 

Ioana Leușcă 

Melissa Rosu  

 
| LUNI 10 OCT. | 
Daniel Aramă 

Maria Borz  
 

| MARȚI 11 OCT. | 
Beniamin Mureșan 

Eduard Cadia 

Lidia Filip   

 
| MIERCURI 12 OCT. |  

Mara Kramer  
 

| JOI 13 OCT. | 
Alexandru Pavel 

Alin Nedelcu 

Cornelia Olariu 

 
| VINERI 14 OCT. | 

Ana Măgduț 

Daniel Muntean 

Lidia Mureșan  

 
| SÂMBĂTĂ 15 OCT. | 

Petrică Vătămănelu  
  
„Când nu eram decât 

un plod fără chip, ochii 
Tai mă vedeau și în 

cartea Ta erau scrise 
toate zilele care-mi erau 
rânduite, mai înainte de 
a fi fost vreuna din ele.” 

(Psalmul 139:16) 

UNIȚI  ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII 

„Bunătatea Ta, Doamne, ajunge până la ceruri, şi credincioşia Ta,  
până la nori.” (Psalmul 36:5) 

 
Astăzi, Îi mulțumim Domnului și ne rugăm pentru: 

"Să nu urăşti pe fratele tău în inima ta; să 
mustri pe aproapele tău, dar să nu te în-

carci cu un păcat din pricina lui. Să nu te 
răzbuni şi să nu ţii necaz pe copiii poporu-
lui tău. Să iubeşti pe aproapele tău ca pe 

tine însuţi. Eu sunt Domnul."  
– Leviticul 19:17-18 

 

D 
ragii mei,  
Azi, când biserica noastră e 
plină de inimi tinere, când anul 
universitar a readus tineri din 

toate părțile în Poartă, Domnul vrea  
să ne concentrăm atenția asupra relați-
ilor. Cred că nu există cineva care nu a 
trecut printr-o relație eșuată, în familie, la 
școală, facultate sau loc de muncă, și de 
ce nu, și în biserică; oare vrea Domnul să 
lăsăm lucrurile așa? Bineînțeles că nu, El 
este cel Care Și-a restaurat relația cu 
omenirea, și nu a făcut-o oricum, ci L-a 
dat pe Isus ca jertfă pentru noi. Atunci, cu 
atât mai mult, noi nu putem să ne permi-
tem să lăsăm ca diavolul să ne convingă 
că relațiile problematice din viața noastră 
sunt sortite pieirii, ci trebuie să acționăm, 
și primul pas e să Îl rugăm pe Dumnezeu 
să ne dea înțelepciune, putere și dragoste, 
și mai apoi, având în gând ceea ce a făcut 
El pentru noi, cât a iertat și continuă să 
ierte, să iertăm și noi și să restaurăm acele 
relații, fără a mai ține ulterior ranchiună. 
Domnul a făcut-o pentru noi, e rândul tău 
și al meu acum! 
"Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără 
care nimeni nu va vedea pe Domnul." – 
Evrei 12:14        I.T. 

Tulbură-ne, Doamne... 
 
Tulbură-ne, Doamne, 

când suntem prea mulţumiți cu noi înşine, 

când ni se împlinesc visurile, 

fiindcă am visat prea mărunt; 

când am ajuns la destinaţie, 

fiindcă am vâslit prea aproape de ţărm. 

 

Tulbură-ne Doamne, 

când, sătui de lucrurile pe care le avem, 

ne-am pierdut foamea de Pâinea Vieţii; 

când, îndrăgostiţi de viaţă, 

am încetat să mai visăm la veşnicie; 

când, în strădania de a zidi un pământ nou, 

am uitat Cerul. 

 

Tulbură-ne Doamne, 

ca să îndrăznim mai straşnic, 

să ne-avântăm în mările învolburate, 

în larg, unde furtunile ne vor învăţa  

despre stăpânirea Ta 

şi unde, fără ţărmuri la orizont, vom vedea stelele. 

Îţi cerem să împingi zarea nădejdiilor noastre  

şi mai departe, 

iar viitorul să-l aduci şi mai aproape de noi, 

Cu putere, îndrăzneală, speranţă si dragoste. 

 

Îţi cerem acestea, în numele Căpitanului nostru, 

Isus Hristos 

(Sir Francis Drake) 

R U G Ă C I U N E  
 

Sufletul meu tânjește după Domnul, și cu lacrimi Îl caut. Cum aș putea să nu Te caut? Tu m-ai 
găsit mai întâi și mi-ai dat desfătarea Sfântului Tău Duh, și sufletul meu Te-a iubit. Tu vezi, 

Doamne, întristarea mea și lacrimile mele. Dacă nu m-ai fi atras prin iubirea Ta, nu Te-aș căuta 
așa cum Te caut. Dar Duhul Tău mi-a dat să Te cunosc, și sufletul meu se bucură că Tu ești 

Dumnezeul și Domnul meu, și până la lacrimi tânjesc după tine. (Siluan Athonitul) 


