
 

  

 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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 ... familiile întemeiate sub binecuvântarea Domnului, în luna iulie: Abel&Andreea 
Matache, Cosmin&Georgiana Eacomi, Daniel&Simona Gog și Cristian&Cristina     
Popescu. Domnul să-i țină uniți în credință, dragoste și înțelepciune, iar ei să rămână mereu 
în prezența Lui. 
 

 ... cele 2 tabere organizate de biserica noastră luna trecută: cea a copiilor, cu te-
ma: „Visul lui Iosif” și cea de tineret, cu sloganul: „Biruitor”. Fie ca Tatăl să răsplătească 
tuturor celor implicați în aceste tabere tot efortul și dragostea de care au dat dovadă, iar parti-
cipanții să nu uite cele învățate și trăite acolo, în părtășie cu El. 
 

 ... micuții: Eunice Sărăcuți și Levi Ursan, care au fost aduși la binecuvântare în luna 
precedentă. Domnul să le asigure toată protecția și să le fie ajutor părinților în creșterea aces-
tor comori. 
 

  „Astfel dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El, fiind 
înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, şi 

sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu.” (Coloseni 2:6-7) 

SĂ-I MULȚUMIM DOMNULUI pentru...  

Vă stau la dispoziţie pentru nevoi-
le 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 

Diacon Raul Damean:            tel. 0734-539044 

Colectivul de redacţie:  
 

Teo Laze 

Dana Popa 

Ildikó Trică 

Andrada Popa 

Lili Gherasim  

Alina Avram 

Dani Ardelean 

 
Pentru materiale, sugestii şi pro-
puneri, aşteptăm să ne scrieţi la 

adresa de e-mail:  
 

buletin.duminical@yahoo.com  

 

DUMINICĂ:      9-12 Serviciu divin 

        18-20 Serviciu divin 

MARŢI:            18-20 Rugăciune 

JOI:             18-20 Serviciu divin 

ATENȚIE 

Surse fotografii: www.google.com/images 
   www.pexels.com 

Duhul este acela care dă viaţă,  

carnea nu foloseşte la nimic;  

cuvintele pe care vi  

le-am spus Eu  

sunt duh şi viaţă. 

 

Ioan 6:63 

 

  

Când vrei să fii un Pavel, dar ești mai mult un Iona 

Z ilele trecute am auzit la radioul din mașină citându-se din Iona. Mi-am dat 
seama că nu mai citisem de ceva vreme din cartea aceasta, așa că, ajuns 

acasă, am deschis Biblia și am citit-o din nou. Nu era prima dată, dar acum parcă îmi 
spunea altceva.  

Analizând-o un pic, mi se pare că totul e relatat foarte pe scurt, aproape ca o 
știre. Se intră direct în subiect, este descrisă acțiunea și se termină fără să știm clar ce    
s-a întâmplat cu personajul. Domnul ne revelează doar atât cât avem nevoie să tragem 
învățăminte. Fără detalii inutile. La o primă vedere, îl vedem pe Iona, care se pozițio-
nează și acționează într-o totală contradicție cu statutul său. Face exact opusul a ceea ce 
așteaptă de la el atât Domnul, cât și semenii săi.  

Am încercat să înțeleg ce i-a determinat acest comportament. Asta m-a făcut să 
găsesc o asemănare izbitoare cu unii dintre noi. La ce mă refer? Păi, mă uit în urmă și 
văd cum pornim cu elan pe calea credinței, tânjim după prezența Domnului, vrem să-I 
auzim glasul, facem promisiuni și legăminte mari, căutăm să slujim și ne punem la dis-
poziția Domnului! Ne-am dori, dacă se poate, să-l întrecem pe Pavel! Doar că vedem 
cât de bună este comparația acestuia când pune față în față viața credinciosului cu cea a 
unui sportiv de performanță. Din păcate, nu ajungi la un vârf de formă și rămâi acolo, ci 
treci prin suișuri și coborâșuri, din care, dacă ai ochii deschiși, înveți ceva, altfel ești 
condamnat să repeți aceeași greșeală, cu consecințe uneori deosebit de grave. 

Iona nu era un oarecare. Era un om care avea o relație cu Dumnezeu, căruia 
Domnul îi vorbea direct și clar. Cu toate astea, Iona se dovedește nu doar a fi neascultă-
tor, ba chiar se și împotrivește într-un mod destul de grosolan. Dumnezeu îi cere să facă 
ceva, iar el refuză și încearcă să scape de responsabilități.  

            (continuare în pag. 3) 

Totuși, în toate aceste lucruri 
noi suntem mai mult decât biruitori, 

prin Acela care ne-a iubit.  
Romani 8:37 
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Duminică, 4 august  - Damaris  Frenţi, Daniela Pantea, Oana Miletici  
Luni, 5 august  -  Culiţa Palade, Eduard Ceaca, Emanuel Hasna 
   Emanuela Blocău, Tabita Blaga-Damian  
Marți, 6 august -  Ana Madina, Emanuel Fertu, Iulia Kiss, Paraschiva Bardac  
Miercuri, 7 august - Andra Covrig, Daniel Tănasă, Rebeca Szava  
Joi, 8 august  - Flavius Avramescu, Iasmina Pantea, Samuel Rogojină 
    Sorin Coldea, Thea Ursu  
Vineri, 9 august - Beniamin Olteanu, David  Candreanu,  
     Maricica Acatrinei, Simona  Drăgoi  
Sâmbătă, 10 august - Amalia Dodea, Nelu Filip, Romulus Opriş, Carmen Birda  
    

„Dumnezeul lui Israel dă poporului Său tărie şi mare putere. Binecuvântat să fie Dumnezeu!” 
(Psalmii 68:35b) 

Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care                   
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Familii unite în rugăciune 

   Membrii familiei: Din marea familie a Domnului de la Poarta Cerului face parte și 
familia Ungureanu, Andrei și Ioana. Prin binecuvântarea lui Dumnezeu, Andrei și 
Ioana formează o familie din anul 2014, iar în tot acest timp, s-au bucurat de însoțirea 
și binecuvântările Tatălui ceresc. Este o bucurie să putem face parte din aceeași     
biserică și să putem sluji împreună Domnului! 
   Slujire în biserică: Dumnezeu i-a binecuvântat pe Andrei și pe Ioana cu daruri, 
astfel că Andrei slujește cu toată inima în corul bisericii, iar Ioana slujește cu bucurie 
la grupele de copii. De asemenea, ei sunt o binecuvântare pentru oamenii străzii, o 
lucrare în care sunt implicați cu multă dăruire amândoi.  
    Versetul familiei: Psalmul 68:19 „Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne 
poartă povara, Dumnezeu, mântuirea noastră.” 
    O experienţă cu Domnul: De-a lungul timpului, familia Ungureanu s-a bucurat de 
însoțirea Domnului și declară că fiecare zi este o nouă binecuvântare și o nouă oportu-
nitate pentru a vedea și a se bucura de lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Ei sunt 

recunoscători pentru toate momentele în 
care Dumnezeu le-a ascultat rugăciunile 
și Și-a arătat bunătatea față de ei.  
    Motive de rugăciune: Andrei și Ioana 
ne cheamă să ne rugăm împreună cu ei: 
„Vedem bunătatea și dragostea lui   
Dumnezeu în fiecare zi, dar vrem să Îi 
mulțumim în mod special pentru că i-a 
dat  sănătate Ioanei după o perioadă de 
câțiva ani în care nu se simțea bine și nu 
găseam cauza și o rezolvare. De aseme-
nea, Îi mulțumim că ne-a binecuvântat cu 
o locuință a noastră. Ca rugăciune de 

cerere, am avea nevoie de călăuzire și înțelepciune în luarea unei decizii               
importante”. 
     Astăzi și întreagă săptămână viitoare, ne rugăm pentru familia Ungureanu, ca 
Domnul să se îngrijească de toate nevoile lor și să le fie alături la fiecare pas. El să îi 
ajute să rămână o binecuvântare pentru biserică și pentru cei din jur.  A.A. 

Familia UNGUREANU 
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Pentru a judeca drept, nu 
asculta numai toate vocile, 
ci ascultă şi toate tăcerile.  

 
 

Omul caută o relaţie  
autentică cu Dumnezeu, dar 

pentru că voinţa Sa,  
atitudinea şi gândurile Sale 

ne sunt necunoscute, noi  
tremurăm la fiecare pas, ca 
nu cumva să le nesocotim. 
Această frică dispare doar 
atunci când trecem de la 
relaţia cu Dumnezeu la  

posesia Sa. 
 
 

Nu tristeţea, ci bucuria Îl  
onorează pe Dumnezeu în 

viaţa celor credincioşi.  
 
 

Culmea sfințeniei este să nu 
ceri nimic pentru tine însuți, 

să nu refuzi niciodată o  
cruce cu care te onorează 
Dumnezeu și să accepți  

viața cu calm, așa cum este 
ea, fără să-ți pui întrebări. 

 
(Richard Wurmbrand) 

GÂNDURI 
(continuare din prima pagină) 
 

Stadiul acesta de oboseală spirituală este 
unul foarte periculos și cu ecouri veșnice. E semn că 
am ascultat șoapta diavolului, care ne îmbată cu 
păcatul mândriei și care ne îndeamnă să-i lăsăm și 
pe ceilalți, care nu sunt nici pe departe la nivelul 
nostru, să facă ce le cere Dumnezeu. Noi am făcut 
destul, să mai facă și alții. Și după ce vor ajunge să 
facă ce am făcut noi, să aibă curajul să ne ceară  
ceva. 

Numai că, Dumnezeu, din dragoste pentru 
noi, nu ne lasă așa și intervine, ca să ne îndrepte. 
Astfel, îndepărtarea de Domnul ne face vulnerabili 
la pericolele din jur. Abia atunci când simțim dure-
rea, ca Iona, ne aducem brusc aminte de Domnul. Și 
vedem că într-un sfert din cartea care îi poartă nu-
mele, adică tot capitolul doi, Iona se căiește înaintea 
Domnului, plângând și tânguindu-se pe cele mai 
înduioșătoare versete din Psalmi!  

Cunoștea deci foarte bine Legea, doar că se 
cam îndepărtase de ea, alegând să îi întoarcă spatele 
lui Dumnezeu și încercând să se piardă printre oa-
menii care și-au făcut idoli din cele trecătoare, care 
se închină creaturii, nu Creatorului. În marea Sa 
îndurare, Domnului i se face milă de Iona și ca no-
uă, tuturor, ne acordă (a câta oară!) încă o șansă. De 
data asta, Iona face cum îi spune Domnul și merge 
să-i avertizeze pe cei căzuți în păcat, care, spre sur-
prinderea și chiar dezamăgirea lui, se pocăiesc cu 
adevărat.  

Cel puțin două lucruri învățăm de aici. În 
primul rând vedem că Iona nu era complet vinde-
cat, ci dovedește egoism și răutate atunci când 
Domnul se îndură de cei din Ninive, pe care el abia 
aștepta să-i vadă pedepsiți. În al doilea rând, faptul 
că Domnul îți vorbește, nu înseamnă că ai mai 
puține datorii și responsabilități decât ceilalți, pe 
care tu, în mod greșit, îi cataloghezi ca fiindu-ți in-
feriori din punct de vedere spiritual. 

Ne pregătim să stăm la masa Domnului și 
cred că este un moment bun să reflectăm asupra 
noastră, a vieții noastre de credință și a trăirii noas-
tre. Deși cartea lui Iona se termină (sic!) în coadă de 
pește, ca să fim în ton cu pățania acestuia, îmi place 
să cred că până la urmă s-a îndreptat, iar Domnul   
ni-l lasă să fie o pildă pentru noi. 

Dumnezeu să ne dea credință și înțelepciu-
ne să ascultăm de El, să luăm decizii bune și să  
trăim așa cum ne cere El!  Mădălin Surugiu 


