
„M-au dezamăgit mulţi din biserică. Parcă nimeni nu e ceea ce pare. Toţi ştiu să 
vorbească frumos despre Dumnezeu, dar comportamentul unora lasă de dorit. Nu ştiu… 
Nici nu mai vreau să merg la biserică. De ce să merg? Ca să-i văd din nou pe cei care mi-au 
făcut rău şi cărora nu le pasă câtuşi de puţin de mine? Nici măcar un telefon n-au ştiut să-mi 
dea de ziua mea! Şi parcă mă înţeleg mai bine cu cei nepocăiţi decât cu cei pocăiţi! Măcar cei 
nepocăiţi nu se dau mari „sfinţi”…” 

Acestea ar putea fi gândurile unora dintre noi, care am ajuns să gustăm din apa amară a 
dezamăgirii. Suntem dezamăgiţi pentru că fraţii noştri ne-au înşelat aşteptările. Mai rău, pe 
unii dintre ei i-am considerat prieteni buni şi chiar aceia ne-au rănit printr-un comportament 
neglijent. Într-o astfel de stare, am putea fi tentaţi să dăm un pas înapoi şi să ne izolăm de 
fraţii noştri. Încetul cu încetul, am începe să ne implicăm tot mai puţin în biserică şi să nu ne 
mai intereseze ceea ce se întâmplă în interiorul ei. În felul acesta, ne-am întoarce faţa de la 
biserică şi de la tot ceea ce reprezintă ea. Atunci ce alternativă ne-ar mai rămâne? Nimic 
altceva decât… lumea. 

Oare asta vrem? Sau asta vrea Dumnezeu pentru noi? Cu toţii ştim că nu. Din punctul 
Domnului de vedere, ce soluţie ar fi cea mai potrivită pentru o astfel de stare decât… 
iertarea! 

Domnul nu se grăbeşte să judece şi să condamne ca şi noi. Atunci noi de ce facem aşa?
… Domnul continuă să ne iubească indiferent de ceea ce facem noi. De câte ori nu L-am 
rănit şi noi pe Domnul, dar El nu s-a grăbit să ne şteargă de pe faţa pământului imediat cum 
am greşit! Şi-apoi, oare eu sau tu, noi nu am dezamăgit niciodată pe nimeni? Nu am rănit 
niciodată pe nimeni? Nu am neglijat sau jignit niciodată pe nimeni? Eu sigur am făcut-o. 

Greşeala multora dintre noi este că uităm de bârna din ochiul nostru şi ne aţintim 
privirea asupra paiului din ochiul fratelui nostru. 

„Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”,  spunem când 
rostim rugăciunea Tatăl nostru. Dacă vrem să fim iertaţi, atunci să iertăm… Şi să ne gândim 
că, aşa cum unui tată pământesc nu-i place să-şi vadă copiii certaţi şi supăraţi unul pe celălalt, 
tot aşa nici Dumnezeu nu se bucură să ne vadă cu mânie în suflet şi conflicte nerezolvate. Să 
rămânem în aria de protecţie a 
Domnului şi să nu ne izolăm de 
fraţii noştri! În acest fel, cel rău 
nu va avea nici o putere asupra 
noastră pentru că, din punct de 
vedere spiritual, noi nu suntem pe 
teritoriul lui. 

SOLUŢIA DOMNULUI LA DEZAMĂGIRE 

SERVICIILESERVICIILESERVICIILE   BISERICIIBISERICIIBISERICII   

DUMINICĂDUMINICĂDUMINICĂ   : : :    090909---12 Rugăciune, cântări, poezii, predică12 Rugăciune, cântări, poezii, predică12 Rugăciune, cântări, poezii, predică   

                                                   181818---20 Rugăciune, cântări, poezii, predică20 Rugăciune, cântări, poezii, predică20 Rugăciune, cântări, poezii, predică   

MARŢiMARŢiMARŢi   :       :       :          181818---20 Seară de rugăciune20 Seară de rugăciune20 Seară de rugăciune   

JOIJOIJOI   :            :            :               181818---20 Rugăciune, cântări, poezii, predică20 Rugăciune, cântări, poezii, predică20 Rugăciune, cântări, poezii, predică   

DOMNUL NE AŞTEAPTĂ LA ÎNTÂLNIRE CU EL ! 
Ramona Gheju  

SĂ ÎNCEPEM SĂ NE CUNOAŞTEM... 

Reinhard Bonnke, Evanghelist 

SOLUŢIA DOMNULUI LA DEZAMĂGIRE 



 Fratele Alexandru ( 49 ani ) este prezbiterul bisericii, un om care 
s-a pus la dispoziţia lui Dumnezeu ori de câte ori Domnul l-a chemat în 
lucrarea Lui. Cea care îi este sprijin şi ajutor este sora Maria ( 47 ani ), care 
de asemenea este implicată în lucrarea Domnului, slujind în corul bisericii 
noastre şi în lucrarea cu femeile din biserică.  

 Familia Guler s-a întemeiat la 10 august 1980, în Timişoara, şi a 
fost binecuvântată de Dumnezeu cu şase copii : Simona (25 ani),  Lavinia 
(23 ani),  Daniela (21 ani),  Cosmin (20 ani),  Răzvan (18 ani) şi  Andrei (15 
ani).  

 În 19 august 2006, Simona a primit în casa Domnului 
binecuvântarea de a deveni soţie şi formează acum, împreună cu soţul ei, 
Marius, familia Hîj. Lavinia şi Daniela, celelalte fiice ale familiei, sunt în 
prezent departe de ţară şi de familie, dar nelipsite din rugăciunile 
părinţilor şi fraţilor lor. Toţi copiii familiei Guler slujesc cu dedicare 
Domnului în biserica noastră – Cosmin şi Răzvan, ca de altfel şi Simona, 
fac parte din cor, iar Andrei face parte din echipa care se ocupă de 
sectorul multimedia. 

 Cât despre caracteristicile acestei familii deosebite şi valorile care 
stau la baza relaţiilor din familia lor, fratele Sandu, completat de sora 
Maria, spuneau :  

 „În familia noastră, comunicarea e la ea acasă. Nu avem secrete 
unii faţă de alţii, iar orice binecuvântare a Domnului este împărtăşită în 
familie şi mulţumim Domnului pentru ea.”  Un alt obicei bun practicat în 
familie, pe care fratele Sandu ni l-a împărtăşit, este acela că - în vreme de 
bucurie sau de necaz - membrii familiei se strâng seara la rugăciune şi 
sfântă părtăşie.  

 Dumnezeu să-i binecuvânteze cu multă unitate şi armonie în 
familie, să le dea putere să-şi continue slujirea şi să-i poarte mereu pe 
braţele Sale ! 

... a consemnat Andreea Homosdean   

SĂ ÎNCEPEM SĂ NE CUNOAŞTEM... 

Continuăm, şi în acest număr, prezentarea familiilor din Biserica 
„Poarta Cerului”  cu familia Guler Alexandru & Maria.   

În zilele de 7, 8 şi 9 septembrie 2006, va avea loc pe stadionul Dan 
Păltinişan din Timişoara, evanghelizarea susţinută de evanghelistul 
Reinhard Bonnke.  Iată câteva cuvinte despre felul în care Dumnezeu a 
lucrat prin el: 

Reinhard Bonnke, evanghelist, e cunoscut mai ales 
pentru campaniile sale mari de evanghelizare pe tot 
continentul african. 

Fiu de pastor, Reinhard şi-a predat viaţa în mâna 
Domnului la vârsta de nouă ani, şi a primit chemarea 
din partea lui Dumnezeu să meargă misionar în Africa. 
După ce a urmat cursurile unei şcoli biblice în ţara Ga-
lilor şi după ce timp de şapte ani a păstorit o biserică 
în Germania, şi-a început lucrarea misionară în Africa. 

A organizat adunări într-un cort în care puteau înc-
ăpea 800 de persoane. Mulţimile însă creşteau ; au 
trebuit cumpărate corturi mai mari. În 1984, a cerut 
să se construiască unul din cele mai mari corturi ce 
există la ora actuală în lume, cu o capacitate de 
34.000 de locuri. Dar şi acest cort, în scurt timp, 
ajunse neîncăpător.  

Reinhard Bonnke este fondatorul misiunii « Christ for 
all Nations » (Cristos pentru toate naţiunile), care are 
birouri internaţionale în Africa, Germania, Marea Brita-
nie, Canada, Singapore şi Statele Unite. 

În ultimii treizeci de ani, mai mult de 70 de milioane 
de oameni au participat la campanii de evanghelizare. 
Numai din anul 2000, mai mult de 42 de milioane de 
persoane au decis să-L urmeze pe Isus Cristos. 

Reinhard Bonnke este de asemenea cunoscut pentru 
« conferinţele de foc », care au avut loc până acum în 
diverse ţări. Aceste conferinţe au ca scop echiparea 
liderilor de biserici şi a tuturor celor care au inima 
pentru evanghelizare. Prin ele, Domnul a înflăcărat şi a adus multe persoane în 
lucrarea de evanghelizare. 
 
 

A DOMNULUI SĂ FIE TOATĂ SLAVA PENTRU TOATE ACESTEA !  

« Isus nu ne-a ales 
pentru ceea ce 

suntem, ci pentru 
ceea ce vrea să facă 
din noi. » (Reinhard 

Bonnke)  

Reinhard Bonnke, Evanghelist 


