
 

  

 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  

 

 ... un timp binecuvântat în familie. Fie ca Sărbătoarea Naşterii Mântuitorului 
să ne umple inimile de bucurie, dragoste, pace şi lumină şi să transmitem această stare 
familiei noastre, iar împreună, să-L proslăvim pe Cel care a venit în lume pentru noi. 
 
 ... cei care îşi petrec acest Crăciun singuri. Domnul să le fie alinarea şi 
desfătarea, să nu înceteze să se încreadă în El şi în promisiunile Lui, iar noi să încercăm 
să le fim aproape pe cât posibil, mai ales în această perioadă, oferindu-le sprjin sufletesc. 
 
 “Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul ca să 

aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii  
din toată inima.” (1 Petru 1:22) 

 

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. 0761-142533 

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  
Seryiciile de rwgăcivne din zilele de marţi se 

svspendă până în 10 ianvarie 2017. 

Mvlţwmiri  
fie advse  
lvi Dvmnezev  

pentrw darwl   
Lvi  nespvs de mare! 
                2 Corinteni 9:15 
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“Lumina aceasta era adevărata Lumină, care 
luminează pe orice om, venind în 

lume.” (Ioan 1:9) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Întăriţi-xă în Domnvl!” (2016)  

 Te -ai întrebat vreodată de ce oamenii aceia educaţi au lăsat totul baltă 

pentru a urma o stea mai mult de 3500 de kilometri? Au existat o 

mulţime de speculaţii referitoare la steaua care anunţa naşterea lui Isus. 

 Gândeşte-te puţin la ceea ce reprezintă ea: în primul rând, înseamnă 

speranţă. Biblia spune: "Şi Însuşi Domnul nostru Isus Hristos şi Dumnezeu, Tatăl 

nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat, prin harul Său, o mângâiere veşnică şi o bună 

nădejde, să vă mângâie inimile, şi să vă întărească în orice lucru şi cuvânt 

bun!" (2 Tesaloniceni 2:16-17). Speranţă pentru veşnicie - ce dar! Steaua nu i-a 

condus pe înţelepţi doar spre împlinirea propriilor aşteptări, ci, totodată, ne arată 

fiecăruia dintre noi singura şansă de mântuire - Isus! Apoi, steaua reprezintă 

bucurie. Biblia spune: "Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de 

bucurie." (Matei 2:10). De ce? Pentru că Isus este sursa bucuriei transcendente, a 

acelei bucurii care ne ridică deasupra împrejurărilor, determinându-i pe ceilalţi să 

gândească: "Orice ar avea acest om, am şi eu nevoie!"  

                (continuare în pag. 3) 

Steaua Crăciunului 
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Familia NAIDEN 
  Membrii familiei: Astăzi aducem ȋnaintea Domnului o altӑ familie care face parte din marea familie 
de la Poarta Cerului — familia Naiden. Marcel şi Adriana s-au cӑsӑtorit ȋn urmӑ cu 4 ani, ȋn 12 
Decembrie 2012, ȋn Germania și, chiar dacӑ locuiesc acolo, ei sunt cu inima aici și cautӑ sӑ fie prezenți 
ori de cȃte ori este posibil.   
  Slujire în biserică: Marcel și Adriana sunt membri ȋn biserica noastrӑ de aproximativ un an. Chiar 
dacӑ locuiesc ȋn Germania, ei se bucurӑ de Cuvȃntul predicat aici, de pӑrtӑșiile din biserica noastrӑ și 
se roagӑ pentru aceastӑ bisericӑ.  
  Ocupație: Ȋn viața de zi cu zi, cei doi cautӑ sӑ-L onoreze pe Dumnezeu prin toate activitӑțile lor. 
Marcel este mecanic auto, iar Adriana este ajutor asistent medical la un cӑmin de bӑtrȃni.  
  Versetul familiei: Cuvântul Scripturii, pe care cei doi l-au pus la temelia familiei lor stă scris în 
Marcu 1:15 – “Isus zicea: „S-a împlinit vremea şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi 
credeţi în Evanghelie.‟”  
  Experiențe cu Domnul: De cȃnd formeazӑ o familie, Marcel și Adriana au trӑit zi de zi noi 
experiențe cu Domnul. Ei ne mӑrturisesc: “Ȋn fiecare zi, de cȃnd suntem ȋmpreunӑ, L-am experimentat 
pe Dumnezeu ȋn diverse moduri și credem cӑ Domnul ne-a rȃnduit ȋmpreunӑ ca sӑ ne pocӑim, iar prin 
purtarea noastrӑ de zi cu zi, sӑ se vadӑ prezența Lui ȋn viața noastrӑ. Anul acesta, ȋn decembrie, sunt 4 
ani de cȃnd Marcel a ȋncheiat un legӑmȃnt cu Domnul ȋn apa botezului. Nu a fost atȃt de ușor dupӑ ce 
ne-am cӑsӑtorit și amȃndoi ne-am ȋntȃlnit cu Domnul, dar ȋn fiecare zi, trӑind alӑturi de El, ascultȃnd 
Cuvȃntul, rugӑciunile zilnice fӑcute ȋmpreunӑ, postul practicat ȋmpreunӑ — toate acestea ne-au 
schimbat gȃndirea și obiceiurile pe care le-am avut ȋn trecut. Creșterea noastrӑ spiritualӑ se 
datoreazӑ ȋn mare parte Cuvȃntului lui Dumnezeu predicat de fratele Nelu Filip, care ne-a fost și ne 

este un bun ȋndrumӑtor cӑtre Domnul nostru Isus Cristos. 
Credința noastrӑ s-a ȋntӑrit ȋn urma rӑspunsurilor, pe care  
le-am primit de fiecare datӑ din partea Domnului. Pe 
Domnul Isus Cristos Îl iubim din toatӑ inima noastrӑ și 
credem cӑ El știe lucrul acesta.”  
  Motive de rugăciune: Susținem familia Naiden ȋn 
rugӑciune și aducem ȋnaintea Domnului dorințele lor: 
„Dorim ca Domnul sӑ ne lege pe amȃndoi ȋn dragostea Lui 
și sӑ lase plinӑtatea Duhului Său peste noi ca sӑ se vadӑ 
chipul Lui ȋn noi și sӑ avem cӑlӑuzire pe calea Lui.”  
  Domnul să-i binecuvânteze cu tot ce are El mai bun aici pe 
pământ şi cu viaţă veşnică în cer!  L. G. 

Familii unite în rugăciune 

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

Duminică, 25 decembrie - Emanuel Trînc, Fabian Cioagă,  
 Lucas Ştefan Povian, Patricia Păduraru   
Luni, 26 decembrie - Andrei Birda, Camelia Toma, Emanuel Stratulat,  
  Petru Sărăcuţi, Vasile Filip  
Marţi, 27 decembrie - Andrei Voica, Claudia Torre,  
   Emanuela Anton, Iana Bob  
Miercuri, 28 decembrie - Florin Silaghi, Irina Cunţan, Natalia Benchea  
Joi, 29 decembrie - Lois Muntean  
Vineri, 30 decembrie - Gianina Aangi, Mărioara Cojocaru, Valentina Bujancă  
Sâmbătă, 31 decembrie - Daniel Rancov, Mircea Muntean  
 

"Când Te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit" (Ps.71:23) 
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(continuare din prima pagină) 
 

În al treilea rând, ea 
înseamnă îndrumare. Steaua a 
adunat filozofi şi păstori, bogaţi şi 
sărmani, intelectuali şi analfabeţi, 
pe cei măreţi şi pe cei umili - în 
jurul lui Isus, cerul rezolvând astfel 
dilema cea mai străveche. După ce 
înţelepţii s-au aruncat cu faţa la 
pământ, I s-au închinat şi I-au adus 
daruri, Biblia spune că: "... s-au 
întors în ţara lor pe un alt 
drum." (Matei 2:12). Trebuie să 
înţelegi un lucru: este imposibil     
să-L întâlneşti pe Isus şi să te 
întorci acasă "pe acelaşi drum": 
"Căci, dacă este cineva în Hristos, 
este o făptură (sau: zidire) nouă. 
Cele vechi s-au dus: iată că toate 
lucrurile s-au făcut noi." (2 Cor. 
5:17). 

 Deci, dacă eşti întrebat de 
cineva: "Ce cadou ai primit de 
Crăciun?", zâmbeşte şi spune: 
speranţă, care este tot mai 
luminoasă pe zi ce trece; bucurie, 

care este mai mare decât orice 
împrejurări şi ameninţări; 
îndrumare, pentru fiecare pas al 
călătoriei.  adaptare de pe  

                     www.resursecrestine.ro  

 

Naşterea lui Isus nu este doar un    

moment al istoriei, ci este un cadou 

care rămâne pentru totdeauna. 
 

Martin Luther 

 

Cel care a creat toate lucrurile 

prin cuvântul puterii Sale şi care 

susţine stâlpul creaţiei a devenit 

atât de slab, încât a trebuit să fie 

purtat în braţele unei femei.  
 

Charles Haddon Spurgeon 

 

Ajungerea acasă este ceea ce 

Copilul din Betleem vrea să le 

dăruiască tuturor celor care  

plâng, caută şi călătoresc                  

pe acest pământ. 
 

Friedrich von Bodelschwingh 

 

Ce inimă îşi poate închipui o astfel 

de abnegaţie, ce limbă poate      

exprima măreţia acestei atitudini 

care L-a determinat pe Cristos      

să coboare din slava infinită şi     

să unească natura noastră cu              

a Lui, pentru a putea mijloci              

între Dumnezeu şi noi? 
 

John Owen 

 

 

Gânduri 


