
 

  

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 

 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  

  
 ... cei care au pierdut persoane dragi. Domnul să le fie consolarea și să-i 

ajute să treacă peste aceste momente grele, având în inimă speranța revederii. 
 

 ... o inimă răbdătoare. Fie ca noi să nu uităm promisiunile lui Dumnezeu și 

să așteptăm împlinirea lor plini de credință, fără cârtiri sau atitudini 

nemulțumitoare, trăind zilnic pentru El și pentru cei din jurul nostru. 
 
"Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi 

că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit 

lucrarea, pentru ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic." (Iacov 1:2-4) 

 

Să ne rugăm pentru... 

 
ÎNTÂLNIRILE BISERICII 

DUMINICĂ:   9-12 Serviciu divin 

           18-20 Serviciu divin 
 

MARŢI:     18-20 Rugăciune 
 
JOI:           18-20 Serviciu divin 

  

Dar, Doamne, Tu eşti Tatăl nostru; 

noi suntem lutul şi Tu, olarul, care   

ne-ai întocmit. 
Isaia 64:8 
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“Astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit 
făgăduința.”  (Evrei 6:15) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

În așteptarea făgăduinței 

 Z ilele trecute, citeam undeva că “din așteptări lungi, se nasc binecuvântări 

mari.” Ei bine, nu știu cât de adevărată e afirmația, dar știu că din 

așteptări încununate cu credincioșie și răbdare, se nasc binecuvântări. Iar 

ceea ce Dumnezeu binecuvântează, rămâne binecuvântat.  

 Avraam cam pierduse controlul asupra vieții lui. Dumnezeu i-a promis lucruri care 

nicicum nu se potriveau cu planurile lui. Cu o soție stearpă, Dumnezeu îi promite 

copii. Mereu pe drumuri, Dumnezeu îi promite o țară. Erau ultimele clipe ale 

apusului, când Dumnezeu stătea de vorbă cu Avraam. Îi descoperă o parte din planul 

Lui, dar Avraam nicicum nu înțelege. Și Dumnezeu îi spune: “‟Avrame, nu te teme! 

Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare.‟ Avram a răspuns: „Doamne 

Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer 

din Damasc.‟” Dumnezeu îi mai spune:”‟Uită-te la cer și numără stelele, dacă poți 

să le numeri. Așa va fi sămânța ta.‟ Avram a crezut pe Domnul.” (Genesa 15) 

 Credeți că în inima lui Avraam nu se ascundea teamă, deznădejde sau chiar 

răzvrătire? De ce Dumnezeu i-ar mai fi spus: “Nu te teme!”? De cele mai multe ori, 

nu e foarte ușor să mergi cu Dumnezeu. Dar indiferent de circumstanțe, noi trebuie să 

înțelegem odată că e neapărat să avem încredere în El.          

                                     (continuare în pag. 3) 
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Uniţi în rugăciune, uniţi în slujire 

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

Duminică, 20 august - Adrian Toma, Ciprian Muntean, Daniela Cunţan 
   Leonard Iştoc  
Luni, 21 august - Adriana Dănilă, Ciprian Puşcaşu,  
     Emanuil  Paşcalău, Eugen Macula, Lia Silaghi, Rebeca Mezei  
Marţi, 22 august -  Ramona Alăzăroae, Samuel Boartăş 
Joi, 24august - Dina Groza, Fabian Buzea, Maria Acatrinei  
Vineri, 25 august - Georgiana Petroescu, Ioana Briscan, Teofil Pantea  
Sâmbătă, 26 august - Maria Dejeu, Miasela Manofu  
 

"O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de                            

fiii oamenilor! " (Psalmii 107:8) 

 D in marea familie a Domnului de la Poarta Cerului face parte şi sora Elena Râșcu, 

pe care, astăzi, dorim să o aducem înaintea bisericii, să o susţinem în rugăciune şi 

să o înconjurăm cu toată dragostea. 

 Sora Elena a intrat în legământul căsătoriei alături de soțul Ilie Râșcu în septembrie  

1971 şi împreună cu acesta s-au bucurat de o căsnicie frumoasă timp de aproximativ        42 
de ani, până în luna august a anului 2013, când Domnul l-a chemat Acasă. Cei doi soţi au 

trăit împreună bucuria şi binecuvântarea de a fi părinții unei fiice, Nicoleta. Chiar dacă 

despărţirea de cel care i-a fost soţ a fost tare grea, inima sorei Elena este mângâiată de 

bucuria şi speranţa revederii acolo Sus! Astăzi, sora Râșcu mulţumeşte Domnului pentru 

darul primit de sus prin Nicoleta, pentru soţul ei, Flavius, şi pentru harul de a fi bunica 

minunaților nepoți: Fabian și Iosif.  

 Sora Elena iubeşte mult părtășiile din biserica noastră, care sunt  ca o oază de liniște 

pentru sufletul ei, aducându-i multă bucurie şi zidire sufletească. Părtăşiile anuale de la 

Dezna, împreună cu celelalte surori ale bisericii sunt pentru sora Elena, o reală binecuvâtare, 

unde prin harul Domnului, se bucură de prezenţa Lui şi de frumuseţile naturii.  

 Unul dintre multele versete preferate ale sorei Elena, prin care inima ei este zi de zi 
îmbărbătată, stă scris în Apocalipsa 2:7b – “Celui ce va 

birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în 

raiul lui Dumnezeu.”  

 Împreună cu toată biserica, dorim să susţinem în 

rugăciune dorinţele specifice ale sorei Elena astăzi şi 

întreaga săptămână viitoare: “Îl rog pe Domnul Isus să mă 

țină sănătoasă, să-mi dea putere și pricepere pe calea 

mântuirii, să fiu o pildă pentru nepoții mei în vorbire și în 

purtare. De asemenea, doresc să pot fi o binecuvântare 

pentru toţi semenii mei.”  

 Domnul să reverse multe binecuvântări peste familia 
sorei Râșcu, iar protecţia Sa, harul Lui şi bucuria celor 

născuţi din Dumnezeu să rămână peste ei în orice vreme!  

                  L. G.   

 

Sora ELENA RÂȘCU 
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(continuare din prima pagină) 
 

 Este oare mâna Domnului prea scurtă? Nu știu făgăduința care ți-a fost făcută de 

Dumnezeu, dar știu că ceea ce promite, și înfăptuiește! Poți să fii nesigur cu privire la voia 

lui Dumnezeu, dar nu trebuie să te îndoiești de puterea Lui niciodată! Când și cum își va 

împlini făgăduința pentru tine, știe Dumnezeu. Nu 

putem vedea ce este ascuns, dar putem să-I rămânem 

credincioși. 

 Nu-i așa că după rugăciuni aduse înaintea Lui, în 

care inima își ținea răsuflarea în timp ce zăbovea, 

ultimul răspuns pe care am fi vrut să-l auzim 
era: “Așteaptă!”? Și Dumnezeu exact asta zicea: “Așteaptă! Mai ai răbdare!” Și trec zilele 

și anotimpurile pe lângă tine și tu tot aștepți... Și Avraam tot aștepta. 

 Doar aștepți? Sau aștepți, crezând? Răbdarea e importantă. Dumnezeu lucrează după 

orarul Lui, nu după al nostru. Așteptarea lucrează la răbdarea noastră, la maturizarea noastră 

și la disciplină. Cred că ceea ce Dumnezeu prelucrează în tine, în timp ce aștepți, e mult mai 

important decât ce aștepți. 

 Cădem uneori în deznădejdi foarte adânci și inima începe să se îmbolnăvească. Ne 

retragem brusc de la activitățile care înainte ne plăceau, încetăm să mai vorbim cu Creatorul, 

ne plângem de milă și ne închidem inima pe undeva, departe de lume. Ne răzbunăm pe noi și 

pe Dumnezeu. Și nu mai așteptăm nimic. Problema nu e că nu primim ce așteptăm de atât de 

mult timp, problema e că nu știm cum să așteptăm. 
 De ce scriu acestea? Pentru ca mă uit la mine și uneori mă văd atât de slabă. Pentru că tot 

mai mulți oameni din jurul meu cad fără nădejde, cu promisiunile răpuse. Tot mai mulți 

oameni se îmbolnăvesc, focalizându-și atenția asupra a ceea ce nu au. 

 Ce-ar fi să ne schimbăm puțin strategia? În loc să privim la ceea ce nu avem, să privim 

plini de încredere la Dumnezeu! Ne mințim când credem că ceea ce așteptăm ne va aduce 

fericire și împlinire. Dacă Dumnezeu nu ne e îndeajuns acum, cum ne va fi îndeajuns când 

vom avea vreo dorință împlinită? 

 În libertatea în care zicem că suntem, de fapt, trăim prinși într-o grămadă de lucruri, care 

ne răpun în fiecare zi. E teribil să trăiești ca și când ai fi mort. Iar singura luptă care într-

adevăr contează de aici, e lupta pentru suflet. Care sunt lucrurile în fața cărora devii 

vulnerabil? Care sunt lucrurile care îți aduc frământare și deznădejde? Tu le cunoști foarte 
bine. Ei bine, exact acolo, diavolul va încerca sa lupte atât de mult, încât să cazi de oboseală, 

să cazi răpus și să încetezi să mai trăiești cu adevărat. 

 E timpul să te ridici, pentru că Dumnezeul în care ne-am pus nădejdea e în stare să ne 

întărească genunchii slăbănogiți. Dragă 

suflete, rămâi în ascultare de El. Rămâi în 

dragostea lui Dumnezeu, iar El te va călăuzi! 

Ai voie să simți țărâna printre degete, să fii 

acolo jos, dar n-ai voie să stai prea mult și să 

te obișnuiești acolo! Cu cât vei sta mai mult 

jos, cu atât îți va fi mai greu să începi din 

nou să umbli. 
 Dumnezeu e în control! Crede! În 

mâinile Lui ne punem viitorul. El lucrează!  
 

 Daria Miron - www.partascuhristos.com 

“Dacă Dumnezeu nu ne e 

îndeajuns acum, cum ne va 

fi îndeajuns când vom avea 

vreo dorință împlinită?!” 


