
 

  

 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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 ... micuța Eunice Sărăcuți, care e adusă în această dimineață în biserica 
noastră pentru a primi binecuvântarea Tatălui Ceresc. El să-Și reverse tot harul 
atât peste ea, cât și peste părinți, bunici, rude și cei apropiați și să o facă o adevărată 
sursă de bucurie pentru cei din jurul ei. 
 
 ... copiii fără părinți. Fie ca Domnul să le fie Tatăl, să le transforme suferința 
în bucurie, să-i ocrotească de tot ceea ce e rău; să ne rugăm ca Dumnezeu să le    
atingă inimile și să-i conducă spre El, cel mai bun Tată, iar noi să le fim alături și      
să-i sprijinim așa cum putem! 

 
„Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau şi în cartea Ta erau scrise 

toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de             
nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, şi cât de mare este numărul lor!” 

(Psalmii 139:16-17) 

SĂ NE RUGĂM 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 
propuneri, 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 

 
Cel neprihănit umblă  

în neprihănirea lui;  

ferice de copiii lui   

după el!  
Proverbele 20:7 

 

  

„Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta,  
Mă voi întoarce la tine, şi Sara va avea un fiu.”  (Geneza 18:14) 

Tatăl ceresc, Specialistul în imposibil  

P oate treci prin văi și te confrunți cu situații dificile. Deși e miez de vară, 
poate viforul durerilor te apasă și nu mai poți să înțelegi nimic, vezi    

numai lucruri imposibile pentru om și rezolvări care nu se ivesc niciunde. E greu să 
treci prin vale, dar nu mai e la fel când știi Cine e de partea ta. M-am confruntat și eu cu 
probleme imposibile și am cerut de la Dumnezeu un răspuns. El mi-a pus pe inimă un 
pasaj din Scriptură, unde este prezentată nașterea lui Isaac.  

Isaac vine ca o promisiune făgăduită de Dumnezeu lui Avraam. Deși trecuți 
demult de vârsta la care puteau să aibă copii, Dumnezeu le promite o minune: un copil, 
un fiu! Dar timpul trecea și minunea întârzia să apară. Oare nu L-au înțeles bine? Poate 
Dumnezeu S-a răzgândit ori L-au supărat cu ceva și nu mai vrea să împlinească?!     
Oare a uitat Dumnezeu de ei? 

Uneori și noi avem impresia asta: că Domnul a uitat de noi și nu va mai inter-
veni. În cazul lui Avraam și Sara, au trecut 25 de ani până când l-au avut pe Isaac. Poate 
în cazul tău, nu vor trece 25 de ani, dar ideea de aici e că uneori, trece o perioadă până 
când Dumnezeu aduce la îndeplinire promisiunea. Cred că un motiv pentru care alege 
să procedeze așa este pentru ca situația să devină chiar imposibilă din punct de vedere 
uman, iar El să facă o minune incredibilă! Vedem aceasta în lucrarea Domnului Isus pe 
pământ; de exemplu, Lazăr a fost înviat din morți, pentru că Isus „întârziase” când      
L-au chemat. Dar la El, nu există „întârzieri” - totul e timpul potrivit, pentru că El e 
Cel care are control asupra timpului! Isus nu a lucrat după tipare omenești previzibile, ci 
a ales să lucreze mereu într-un mod unic, individualizat. El nu oferea rețete în trei pași, 
ci lucra la rezolvarea problemei, în interior și exterior.  (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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Urăm  
“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care     
îşi serbează                     

ziua de naştere                   
săptămâna viitoare: 

Duminică, 28 iulie 
Brianna  David 
Patricia Hepeş  
 Luni, 29 iulie 

Andrei Codreanu 
Carina Tomuţa 
Mario Fărcuţ  
Marți, 30 iulie 

Alexandra Ungur-
Cozan  

Miercuri, 31 iulie 
Veronica Coşa  
Joi, 1 august 
Denis Bot 
Alina Ţiţaş 

David Miletici 
Fineas Han 

Maria Benak 
Răzvan Neagu  
Vineri, 2 august 

Mădălina Dragoş 
Sâmbătă, 3 august 
Amalia Mihalaş 

Nuţi Neiconi 
Simona Streianu  

 
„Să iubeşti pe Domnul 

Dumnezeul tău cu 
toată inima ta, cu tot 

sufletul tău şi cu toată 
puterea ta.” 

(Deuteronomul 6:5) 

Familii unite în rugăciune 

   Membrii familiei: Din marea familie a Domnului de la 
Poarta Cerului face parte și familia Sărăcuți Emanuel, 
Angela, iar din 9 mai 2019, și micuța Eunice. Sub binecu-
vântarea lui Dumnezeu, Emanuel și Angela formează o 
familie frumoasă din august 2015. În tot acest timp Dum-
nezeu a revărsat binecuvântări felurite peste ei, ca familie.  

   Slujire în biserică: Suntem mulțumitori Domnului și ne 
simțim binecuvântați prin slujirea lui Emanuel în grupul de 
instrumentiști și de slujirea pe care Angela o face în corul 
bisericii. 

    Versetul familiei: 1 Corinteni 16:14 - „Tot ce faceți să 
fie făcut cu dragoste!” 

     O experienţă cu Domnul: Fiecare zi este o binecuvân-
tare de la Dumnezeu. El își înnoiește bunătățile în fiecare 
dimineață și până acum, i-a însoțit în mod minunat,       
ascultând rugăciunile lor și revărsându-Și bunătatea peste 
ei în mod generos. 

    Motive de rugăciune: Astăzi și întreaga săptămână ne 
rugăm pentru familia Sărăcuți, aducând înaintea Domnului 
câteva dintre dorințele lor: „Ne dorim călăuzire și înțelep-
ciune de la Dumnezeu, pentru a fi părinți buni și modele 
pentru micuța Eunice.” În același timp, ei își doresc ca tot 
ceea ce fac să fie făcut cu dragoste și în permanență să fie 
în voia Domnului.  
 Fie ca Dumnezeu sa Se îngrijească de toate nevoile 
lor aici pe pământ 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 SĂRĂCUȚI 
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 Ce înseamnă numele copilului meu? 

(continuare din prima pagină) 
 
 Cred că există mai multe lecții pe care Dumnezeu vrea să le învățăm când avem de 
trecut prin situații imposibile: 

• El este Domnul Atotputernic, pentru care cuvântul „imposibil” nu are nicio     
relevanță. El a creat lumea din nimic și oamenii din țărână – exemple evidente ale minuni-
lor Lui. Lucrările Sale întrec orice pricepere omenească limitată. 

• Specialitatea Lui este să intervină atunci când nu mai sunt șanse omenești, pentru 
a-Și descoperi slava. Când noi încă mai găsim „soluții” și ne încredem în reușita lor, nu ne 
încredem pe deplin încă în Domnul. De aceea, trebuie să ne supunem Lui. 

• Pentru a vedea măreția Lui și a putea să ne încredem în El în orice situație, trebuie să 
aibă „materie primă” pentru minuni, care de cele mai multe ori sunt necazurile, dureri-
le, eșecurile, falimentele, bolile. Dacă treci prin situații imposibile, realizezi cât ești de  
limitat. Învață că El are ultimul cuvânt și că, atunci când El rostește ceva în dreptul tău, nu e 
nimeni care să se poată opune. 

• Treci prin imposibil pentru a-L cunoaște pe 
Domnul mai mult și vei avea o mărturie incredibilă 
a puterii Sale! Credința ta va fi întărită, dar și credin-
ța celorlalți va crește, când vor vedea că Dumnezeu e 
prezent și nu lasă niciun lucru fără scop. 
 Da, Dumnezeu e specialist în imposibil! Deși 
noi ne credem grozavi cu resursele noastre, toate   
pălesc în fața Lui. Predă-ți Lui toate îngrijorările,  
lipsurile, falimentele, necazurile de orice fel și așteap-
tă să intervină. Nu uita: uneori gloria Sa e descoperită 
când situația este... imposibilă!  A. P. 

Fetița adusă azi pentru prima dată în  
Biserică, pentru a fi dedicată Domnului în 
rugăciune de binecuvântare, poartă numele 
de Eunice. Acest nume provine din greacă 
și semnifică „victorie/ biruință bună” (din 
grecescul „Eunike”: „eu” - bun și „nike” - 

victorie); „biruință evlavioasă”; 
„binecuvântat cu biruință”.  

În Biblie, cea care a 
purtat acest nume, a 

fost mama lui  
Timotei.  

 
Domnul să te  

binecuvânteze,  
Eunice, și să te facă 

biruitoare  
toată viața!  D.P. 

◄ Eunice Sărăcuți 

 „Un părinte face mai mult 
decât o sută de profesori. (...) Nici 

lipsa de carte şi nici lipsa de 
bogăţie nu scade cu ceva puterea 

de influenţă a unui părinte. 
Părinţii trebuie să se îngrijească să 

stea de vorbă cu copiii lor.          
Educaţia lor are nevoie de o       

investiţie de timp şi de preocupare. 
Copiii sunt singura bogăţie terestră 
pe care o putem lua cu noi în Cer, 
de aceea, ei trebuie să fie mereu în 

atenţia noastră. Educaţia nu      
începe cu primele sfaturi pe care le 
dăm copiilor, ci mult mai devreme. 
Cam pe la vârsta de cinci ani, un 
copil a primit deja jumătate din 

toată influenţa pe care părinţii vor 
reuşi s-o aibă asupra lui.” 

 
(Daniel Brânzei - Chemarea înţelepciunii, 

Înţeleptul în familie) 

FRAGMENT 


