
 

  

 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  

   

 ... sufletele noastre. Fie ca această săptămână de dinaintea Naşterii Mântuitorului să 
însemne pentru noi toţi, mai mult decât pregătire culinară sau curăţenie - să facem linişte în 
sufletele noastre, ca să putem să-L sărbătorim cu adevărat pe Cel care a venit pentru noi! 
 

 ... unitate. Domnul să ne ajute să fim una, atât în necazuri, cât şi în bucurii, lăsând la o 
parte orice urmă de orgoliu sau răutate şi să Îl slujim mereu cu dedicare. 
 

 "Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât 
cerem sau gândim noi,  a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în 

vecii vecilor! Amin." ( Efeseni 3:20-21) 

 

Să ne rugăm pentru... 

Vă stau la dispoziţie pentru nevoile 
dumneavoastră spirituale: 

 
Pastor Nelu Filip:                    tel. 0745-306431 
Pastor asistent Eusebiu Stănilă:     tel. 0722-800691 
Prezbiter Sandu Guler:          tel. 0722-510842 

Prezbiter Romică Florescu:         tel. 0721-644073 

Prezbiter Alex Păduraru:         tel. 0768-811488 

Diacon Raul Damean:                    tel. 0734-539044 
 

 
SERVICIILE DIVINE DE 

SĂRBĂTORI la Poarua Cerwlvi 
 

DUMINICĂ, 25 decembrie: 9-12 

                                              18-20 

LUNI, 26 decembrie:   18-20 

JOI, 29 decembrie:   18-20 

SÂMBĂTĂ, 31 decembrie:  21-0030 

DUMINICĂ, 1 ianuarie:  10-12 

                                              18-20 

JOI, 5 ianuarie:     18-20 

VINERI, 6 ianuarie:    18-20  
În ajvnvl Crăcivnvlvi, nv este seryiciv dixin. 

 

Seryiciile de rwgăcivne din zilele de marţi se svspendă 
până în 10 ianvarie 2017. 

Lumina luminează  
 

în întuneric,  
 
 

      şi întunericul n-a 
  

                  biruit-o. 
 
 
 

            Ioan 1:5 
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“Slavă lui Dumnezeu în locurile 

preaînalte şi pace pe pământ, între  

oamenii plăcuţi Lui.” (Luca 2:14) 

 

Sărbători cu folos 

 B iblia ne relatează povestea frumoasă despre naşterea Domnului nostru Isus, 

despre înştiinţarea Mariei şi al lui Iosif, despre Prinţul Păcii născut într-un 
staul de vite în loc de un palat, despre musafirii Domnului Isus, despre îngeri, păstori 

şi magi. În fiecare an, ne amintim de această poveste şi o ştim relata atât de bine, dar 

nu o ştim trăi la fel de bine.  

 Ne-am prea obişnuit cu ea şi o spunem fără să o mai citim şi fără să mai 

medităm la ceea ce spunem, iar lucrul cel mai rău e că pentru noi, de Crăciun, Isus e 

tot un prunc în fiecare an, e tot un copil mic pe care îl punem într-un loc sigur, ca să 
nu i se întample ceva rău, iar noi să ne putem face lucrurile în linişte şi                               

fără prea mult stres.  

 Oare ce lucruri avem de facut? Pregătirile pentru zilele de sărbătoare, 

sărbătoarea Naşterii Domnului Isus, cum îi spunem noi? Dacă stăm să ne gândim mai 

bine, Isus nu prea are loc la sărbătoarea Lui. Sunt programele noastre, familiile 
noastre, întrunirile noastre, casele noastre, hrana noastră, sărbătoarea noastră. Cât de 

urât poate să ne înşele diavolul prin acest lucru, făcându-ne să uităm că nu noi suntem 

importanţi în sărbătoarea asta, ci El, Isus. Suntem la fel ca oamenii de acum 2000 de 

ani: trăim de parcă L-am aştepta iar să se nască, chiar dacă ştim că Isus a fost pe 

pământ, a trăit şi a fost proslăvit pentru noi. Da, pentru ca noi să avem viaţă şi să ne 

bucurăm azi de El şi de belşugul pe care îl revarsă paşii Lui.        (continuare în pag. 3) 

    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI  
  

    “Întăriţi-xă în Domnvl!” (2016)  
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Familia MARTIN 
  Membrii familiei: În prezenţa Domnului şi sub binecuvântarea 
Lui, Abel şi Slaviţa Martin au pornit pe drumul vieţii în doi în    
21 mai 2016 şi sunt hotărâţi să-L păstreze şi să-L slujească pe 
Domnul în familia lor, până la sfârşitul vieţii.  
  Slujire în biserică:  Abel şi Slaviţa se bucură de părtăşiile din 
biserica noastră, unde sunt copleşiţi de prezenţa Domnului şi 
unde caută să cunoască tot mai mult din Cuvântul Lui. Ei doresc 
să se pună la dispoziţia Domnului, ca să fie folositori în lucrarea 
Lui.  
  Ocupaţie: În viaţa de zi cu zi, Abel este inginer IT, iar Slaviţa 
este asistentă medicală.  
  Versetul familiei: Isaia 12:2 – „Iată, Dumnezeu este izbăvirea 
mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci 
Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El   
m-a mântuit.”  
  Experienţe cu Domnul: Chiar dacă sunt o familie tânără, 
întemeiată anul acesta şi multele experienţe o să vină, cei doi sunt 
mulţumitori Domnului pentru felul în care a răspuns nevoilor lor 
până acum. Dumnezeu, prin bunătatea Lui, i-a înconjurat cu 
multă dragoste şi le-a dat buruinţă în toate. El le-a fost sprijin şi 

ajutor ȋn perioada pregătirilor 
de nuntă şi în găsirea unei 

locuinţe.  
  Motive de rugăciune: 
Susţinem familia Martin 
în rugăciune şi aducem 
î n a in t e a  D omn u lu i 
dorinţele celor doi: „Ne 
dorim ca Dumnezeu să fie 
scutul şi tăria noastră, să 
rămânem în ascultare de 
Cuvântul Lui şi să creştem 
în dragoste faţă de El. 
C e r e m  D o m n u l u i 
înţelepciune, sănătate, 
putere de muncă şi de 
asemenea, ne rugăm 

Domnului pentru o locuinţă 
a noastră”.  
 Duhul lui Dumnezeu să-i călăuzească în toate deciziile pe 
care le iau, rugându-ne Domnului să le dea înţelepciune şi 
statornicie pe calea Lui. 
 El să le fie aproape în orice vreme, să-i binecuvânteze, iar 
din căminul lor să nu lipsească armonia, pacea şi bucuria celor 
născuţi din Dumnezeu!  L. G. 

Familii unite în rugăciune 

Duminică, 18 dec. 
 Naomi Ghiman  

Luni, 19 dec. 
Cristina Prichici 

Emanuel Pielmuşi 
Marcel Naiden  

Marţi, 20 dec. 
Abel Vârlan 
Cătălin Diţa 

Eugen Tomuţa 
Eva Cojocariu 

Monica Firescu 
Petru Gherasim 
Ştefania Bardac  

Joi, 22 dec. 
Emanuel Cercelaru 

Vineri, 23 dec. 
Emil Pituţ 

Sâmbătă, 24 dec. 
 Diana  Petreuş 
Lavinia Alexan 

 
 “Mulţi zic: „Cine ne 
va arăta fericirea?” 
Eu, însă, zic: „Fă să 

răsară peste noi              
lumina Feţei Tale, 

Doamne!””               

(Psalmii 4:6) 

Urăm                            
“ La Mulţi  Ani!”   
în umblarea  cu 
Domnul celor 

care  îşi serbează           
ziua de naştere  

săptămâna                     
viitoare: 
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(continuare din prima pagină) 
 
  E foarte bine să facem mâncare, curăţenie, să 

pregătim programe frumoase ca să încântăm 

oamenii. Spun oamenii, pentru că pe Dumnezeu nu 

Îl putem încânta prin programele noastre. El are 

toată oştirea de îngeri a cerului care Îi cântă, are 

întreg Universul care Îl slăveşte, izbucnind în 

strigăte de bucurie. Nu Îl putem încânta sau 

impresiona prin programele noastre, dar ce putem 

face noi? Psalmistul spune în Psalmul 100: 

”Strigaţi de bucurie toți locuitorii pământului”, dar 

nu numai atât. În Psalmul 117, spune: ”... vestiţi lucrările Lui”. Domnul Isus, cât a trăit pe 

pământ, ne-a învăţat să dăruim, să facem bine oamenilor, să slujim celor din jurul nostru.  

 Haideţi ca de aceste sărbători să mutăm reflectoarele de pe noi şi să nu căutam să ne 
împodobim doar casele sau masa, ci şi inimile noastre, cu podoabe sfinte: cu dragoste, 

bunătate, înţelegere, iertare şi, de ce nu, chiar lumea să o împodobim cu zâmbete, gânduri 

bune şi curate şi cu Vestea despre salvarea care ni s-a dat prin Isus.   Ionela Loghin  

Crăciunul ca ocazie de a misiona 

 Î 
n loc să dezbatem cu privire la 

legitimitatea ţinerii sărbătorii 
Crăciunului, dacă data naşterii 

Domnului Isus Cristos este stabilită 

corect, dacă sărbătoarea este de 
origine păgână şi alte subiecte de 
acest gen, ar trebui să folosim 
oportunitatea pe care ne-o oferă zilele 

de sărbătoare pentru a mărturisi cu 
putere Numele Lui. Astfel, ar trebui să 
căutăm înţelepciunea, aşa cum o 

vedem manifestată în Atena, la marele 
apostol al neamurilor, Pavel, care nu a 
respins cu brutalitate cultul închinării 

la idoli, cu toate că acesta îl îndurera, 
şi nu le-a aplicat atenienilor o 
admonestare severă, ci a plecat de la 
obiceiurile lor greşite şi a vestit clar şi 

limpede Evanghelia lui Isus (citiţi 
Faptele Apostolilor 17). 

 Rareori sunt oamenii atât de 

deschişi să afle ceva despre 
adevăratul sens al sărbătorii, cum 
sunt în perioada aceasta. Din acest 

motiv, avem o bună ocazie de a dărui 
literatură creştină, CD-uri şi în special 
Biblii. Prin aceasta, le putem clarifica 
oamenilor motivul profund al naşterii 

Domnului Isus Cristos, al morţii Sale 
pe cruce, al Învierii şi al revenirii Sale 
iminente. Ar trebui să folosim mult 

mai bine şi mai intens fiecare ocazie 
ce ni se oferă şi să mărturisim Numele 
lui Isus, cu precădere în această 

perioadă a sărbătorilor de iarnă. 
 Păstorii, care în acea noapte se 
aflau pe câmpia Betleemului, sunt un 
exemplu cât se poate de potrivit în 

acest sens: ”După ce L-au văzut, au 

istorisit ce li se spusese despre 
Prunc. Toţi cei ce i-au auzit, s-au    

mirat de cele ce le spuneau 
păstorii” (Luca 2:17,18).   
  
  Norbert Lieth - revista Strigătul de 
la miezul nopţii,  nr. 12/2015 


