
 

  

 Dacă ai citit acest buletin şi te-ai simţit zidit sufleteşte, 
ia-l şi dă-l unui prieten care are nevoie de Dumnezeu.         
Nu-l arunca sau  nu-l lăsa uitat pe vreun raft din camera ta! 

 

 În cazul în care ai “pierdut” un număr al buletinului şi doreşti să îl citeşti, intră 
pe www.poartacerului.ro, la secţiunea Resurse. 
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     ATENŢIE 

Colectivul de redacţie:  
 

Teo Laze 

 Dana Popa 

Andreea Fiţ 

Ildikó Trică 

Ramona Codrea 

 Andrada Popa 

Lili Gherasim 

 Dani Ardelean 
  

Pentru materiale, sugestii şi  
propuneri, aşteptăm să ne scrieţi 

 la adresa de e-mail:  
 

buletin.duminical@yahoo.com  

 ... serile de tineret, care vor reîncepe mâine. Domnul să binecuvânteze 
Departamentul de Tineret al bisericii, să-l întărească și să-l inspire pe fr. prezbiter 
Alex Păduraru și pe toți cei implicați în această lucrare, astfel ca toți tinerii care 
vor participa la aceste seri, să fie zidiți și transformați și să-L poată mărturisi și 
celor din jurul lor.  

 ... cei care trec prin diferite încercări. Fie ca Tatăl să fie refugiul tuturor 
celor care trec prin „valea Dura”, să fie pe deplin convinși că nu sunt singuri, El 
le e alături și să nu uite că înaintea oricărei biruințe, e o luptă mare, iar Domnul 
luptă alături de ei și pentru ei!  

"Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi                          
şi-l voi proslăvi." (Psalmii 91:15) 

Să ne rugăm pentru... 

 
ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

DUMINICĂ:    9-12 Serviciu divin 
    18-20 Serviciu divin 
LUNI:              19-21 Tineret 
MARŢI:   18-20 Rugăciune 
MIERCURI:   19-21 Seara studenților 
JOI:          18-20 Serviciu divin 
VINERI:   18-20 Seara liceenilor 
 

Vă stau la dispoziţie pentru nevoile 
dumneavoastră spirituale: 

 
Pastor Nelu Filip:                       tel. 0745-306431 

Pastor asist. Eusebiu Stănilă:    tel. 0722-800691 

Prezbiter Sandu Guler:              tel. 0722-510842 

Prezbiter Romică Florescu:       tel. 0761-142533 

Prezbiter Alex Păduraru:          tel. 0768-811488 

Diacon Raul Damean:               tel. 0734-539044 

Voi face din Tine  

bucuria şi veselia mea,  

      voi cânta     Numele Tău, 

Dumnezeule   Preaînalt 

 
Psalmii 9:2 
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„Domnul, Dumnezeul tău, este în mijlocul tău, ca un 
viteaz care poate ajuta; Se va bucura de tine cu mare 

bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de 
veselie pentru tine.” (Țefania 3:16) 

Doamne, Te bucuri de mine? 

 Î n ultimul timp, mi-am pus această întrebare, mai mult decât înainte. M-am 
întrebat ce Îi aduce bucurie lui Dumnezeu când privește la mine?                    

Poate spune: „Sunt mândru de tine!”? Aceste gânduri m-au răscolit în ultima 
vreme, pornite de la întrebarea pe care mi-o pune zilnic, de câteva ori pe zi, o fetiță 
de doi ani și jumătate, de la grădinița la care lucrez. Fetița Kara, de câte ori face 
ceva bine, mă întreabă: „Are you proud of me?” („Ești mândră de mine?”). Dacă îi 
spun da, ea zice: „Și mami și tati sunt mândri de mine?” „Da, toți suntem bucuroși 
de ceea ce faci.”, îi răspund. Gândindu-mă la ceea ce mă întreabă Kara, am început 
să mă întreb și eu: „Tatăl meu care ești în ceruri, ești mândru de mine?” 
 Pare puțin ciudat să pui această întrebare lui Dumnezeu. Nu m-am gândit să-L 
întreb acest lucru pe Dumnezeu până acum. Poate nici tu care citești aceste rânduri, 
nu L-ai întrebat până acum: „Doamne ești mândru de mine?” Iov nu cred că și-a 
pus această întrebare, dar Dumnezeu avea răspunsul când vorbea cu Satan despre 
Iov: „Nu este nimeni ca el.” (Iov 1:8). Cu alte cuvinte, Domnul voia să spună: 
„Sunt mândru de Iov” sau „Mă laud cu el.” Ce L-a motivat pe Dumnezeu să spună 
aceste cuvinte mari despre Iov? În versetul 8, El spune despre Iov: „Este fără 
prihană și curat la suflet” (spiritual este bine), „se teme de Mine” (relația Mea cu 
el e foarte bună), „se abate de la rău” (relația cu oamenii e bună). Deci, în orice 
domeniu din viața lui Iov se uită Dumnezeu, vede totul frumos și bine. Atunci, cum 
să nu fii mândru de un asemenea om? Cum să nu te lauzi cu el în fața tuturor?  
                (continuare în pag. 2) 
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Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care               
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Duminică, 14 ianuarie - Claudia Ceaca, Denis Bădău, Levi Bîrîiac  
Luni, 15 ianuarie - Alina Mureşan, Iconia Huţiu, Marcela Leusca 
Miercuri, 17 ianuarie - Ana Mureşan, Ligia Muntean,  
    Marcu Muntean  
Joi, 18 ianuarie - Lidia Toader, Toma Brabete  
Vineri, 19 ianuarie  - Amos Vîrlan, Mianda Neagu  
Sâmbătă, 20 ianuarie - Ioana Bunea, Valerica Manoilă  
    

"Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa 

mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului şi să mă minunez de 

Templul Lui." (Psalmii 27:4) 

(continuare din prima pagină) 
 
 Dumnezeu se lăuda cu Iov în Cer și avea motive să o facă. Fetița Kara, când face 
ceva rău, eu îi zic: „Să știi că nu sunt mândră de tine acum și nici mami cu tati nu sunt 
mândri de tine!” În următorul moment, realizează că a greșit și imediat își schimbă 
comportamentul în bine. Dorința ei este ca cei din jur să fie tot timpul mândri de ea.      
M-am gândit ce frumos ar fi, dacă și noi, oamenii mari, am fi la fel când greșim; să 
realizăm pe moment, să ne îndreptăm, să nu persistăm în greșeala și păcatul nostru. Să 
fim conștienți că ochii Tatălui din Cer sunt permanent ațintiți spre noi și că suntem 
responsabili de mândria sau tristețea Lui în ceea ce ne privește.  
 Suntem într-un an nou, un an în care viața mea și viața ta poate să-i aducă bucurie 
Tatălui sau poate să-L întristeze. Dumnezeu vede în Iov „un om fără prihană, curat la 
suflet.” El se străduiește să aibă sufletul curat, viața spirituală plăcută lui Dumnezeu. 
„Iov se teme de Dumnezeu.” – asta implică păzirea poruncilor Lui, tot ce înseamnă 
respect față de Dumnezeu, a-L onora cu viața lui.  
 Dumnezeu Se mai laudă cu încă un lucru cu privire la Iov în versetul 8 și anume:  
„Iov se abate de la rău.” În relația cu oamenii, Iov era foarte bine, făcea tot posibilul  să 
respecte pe toată lumea, să-i ajute pe toți. Asta însemna că iubea oamenii, pentru că nu-i 
poți ajuta dacă nu-i iubești mai întâi. Toate acestea, Iov le făcea nu numai pentru el 
personal, ci pentru toată familia lui. Să fii ca Iov, să ai un soț ca Iov, să ai un tată ca Iov, 

să ai frate, un băiat, un prieten, un vecin, te-ai 
mândri cu el, ca om, în discuțiile cu cei din jur? 
Dacă fiecare am fi cel puțin ca Iov, ar avea 
Dumnezeu motive să fie mândru de noi? Cu 
siguranță, DA. Suntem atât de iubiți de Dumnezeu, 
încât ne dă CADOU încă un an în care putem să 
trăim fiecare zi, în așa fel încât atunci când 
privește  spre noi să spună: „Sunt mândru de tine 
FIUL meu, FIICA mea! Mă laud cu tine!”  
    TRĂIEȘTE în așa fel încât să aduci BUCURIE 
lui Dumnezeu!  
        Rodica Pele - www.resursecrestine.ro 
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Un moment de lectură 

 P rea ancorați în vremelnicia clipei, în mirajul 
evenimentelor și în imediatul cotidian, uităm 

esențialul. Am fost creați pentru a trăi veșnic, iar faptul 
acesta e atât de măreț, încât ne copleșește. Condiția de 
creștin obligă mintea și inima să se ancoreze Sus, într-o 
realitate care ne depășește, dar spre care tânjim 
neostenit. Suntem chemați să trăim în perspectiva 
marilor făgăduințe, fiind în același timp vrednici de 
chemarea pe care Dumnezeu ne-a     făcut-o pentru 
această viață. 
 Aceasta este și ideea cărții Surprins de 
speranță, scrisă de Tom Wright, apărută la 
editura Metanoia din Oradea. Apreciatul teolog englez 
ne adresează o dublă și dificilă întrebare: „În cine ți-ai 
pus încrederea pentru viața aceasta? Dar pentru cealaltă?”. A avea un răspuns 
senin în fața unei asemenea provocări, o convingere corectă și asumată în mod 
temeinic - iată un deziderat spre care tinde orice creștin serios.  
 Structurată în trei părți, lucrarea se ocupă întâi de pregătirea cadrului acțiunii. 
Aici suntem familiarizați cu termenii: speranță, viață, moarte, destin etern. Autorul 
își propune în această primă parte să demoleze. Sute de ani de gândire creștină 
sunt expuși unei radiografii necruțătoare, dar benefice. Limbajul dulceag al 
creștinismului occidental (și nu numai) este înfierat în cel mai avizat mod cu 
putință. Textele biblice trebuie tratate cu rigoare exegetică, fără teama că ne-ar 
putea conduce la concluzii nepopulare. Ni se introduce apoi planul viitor al lui 
Dumnezeu, adică acel proiect divin ce se va duce negreșit la îndeplinire. Aici, 
elementele escatologice abundă. Viitorul cosmic al creației, întrebările delicate ale 
fiecărui muritor și realitatea revenirii lui Hristos ne sunt explicate într-o notă ilustră. 
În fine, ca un fel de concluzie practică, partea a treia se ocupă de înviere și 
misiunea Bisericii. Totul este integrat în teologia Împărăției lui Dumnezeu, în acele 
sensuri care depășesc activismul confesional. A merge spre lumea flămândă, 
conștient de resursele, pe care ți le oferă Dumnezeu, înseamnă mult. A-ți construi 
o doctrină stabilă, bine articulată biblic și relevantă este cu adevărat un leac 
pentru suflet.  
 Pe scurt, această carte e „hrană tare”. Pe alocuri, ai impresia că autorul îți 
răpește până și ultima speranță, înfige securea la rădăcina unor iluzii care-ți erau 
așa de dragi. Te simți descumpănit, scos la tablă și prins cu tema nefăcută, chiar 
incomodat. Ai senzația unui duș rece, a bisturiului chirurgical ce taie exact pe 
unde trebuie. Speranța va crește mai viguros din pământul primenit al inimii 
cunoscătoare. Argumentele la care ai renunțat te stânjenesc, atunci când ai luat 
act de realitatea Scripturii. Pentru că, vă rog să mă credeți, Wright chiar dorește 
să ne sporească nădejdea. Doar că, trecând-o prin concepte specifice, ne-o 
cizelează într-un mod aparte. Miza e prea mare, ca să credem orice, așa că 
nimeni nu poate risca. Această analiză morfologică a speranței disecă textele    
într-un mod magistral, dar, pe de altă parte, leagă răni sufletești și aduce 
confirmări de mare calibru.  www.coramdeo.ro    

 

Tom Wright  -  Surprins de speranță 


