
 

  

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  

 

  

 . .. micuții Emma Mureșan și              

Iannis-Levi Băla, care sunt aduși azi pentru a 

primi binecuvântarea Domnului. Fie ca El să îi 

protejeze toată viața lor, să le dea sănătate și tot 

ceea ce ei au nevoie și nu în ultimul rând, să le 

binecuvânteze și familiile. 
 
 ... o inimă deschisă. Dumnezeu să ne ajute 

ca în această perioadă premergătoare Sărbatorii 

Nașterii Domnului, să ne deschidem pe deplin 

inima, să lăsăm la o parte tot ceea ce ne ține 

departe de El și să ne bucurăm pe deplin de 

Cadoul Ceresc. 

 

 

 

 "Acum, aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut, 
Iacove, şi Cel ce te-a întocmit, Israele: „Nu te 
teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe 

nume: eşti al Meu.‟" (Isaia 43:1) 

Să ne rugăm pentru... 

 
 

SERVICIILE DIVINE  DE SĂRBĂTORI                    

la Poarta Cerului 
 

DUMINICĂ, 24 decembrie:  9-12    

       18-20 
 

LUNI, 25 decembrie:             9-12  

      18-20 
 

JOI, 28 decembrie:               18-20 
 

DUMINICĂ, 31 decembrie:  9-12 

       21-0030 

 

LUNI, 1 ianuarie:           18-20 
 

JOI, 4 ianuarie:    18-20  

(continuare din prima pag.) 
 
 Cred că ar trebui să facem un popas în 
mijlocul acestei agitații. Să ne tragem sufletul și să 
începem să ne îndreptăm privirea, mintea și inima 
către Sărbătorit. E Crăciun, e frumos, dar e 

datorită lui Isus Cristos. Se cuvine ca Lui să Îi 
arătăm recunoștiința, nu unor aspecte 
trecătoare. 
 Biblia spune că Isus este darul de la 
Dumnezeu pentru noi. Isus a venit în lume precum 
un dar pentru fiecare om, pentru a aduce mântuire 
fiecărui suflet. Nașterea Mântuitorului a dat sens 
acestei sărbători, pe care oamenii au numit-o 
―Crăciun‖. Isus este Darul de la Dumnezeu pentru 
întreaga omenire. 
 Ar trebui să te întrebi cui acorzi mai multă 
atenție în această sărbătoare? Îi acorzi lui Isus 
atenția cuvenită? Îi arăți recunoștiința pentru 
această sărbătoare? Sau te concentrezi mai mult pe 
cadouri, pe mâncare și pe alte lucruri care nu fac 
altceva decât să te epuizeze și să-ți dea starea 
omului ostenit? Încearcă să nu îți distragi atenția 
de la Isus în acest Crăciun. Încearcă să faci totul 
pentru El în această sărbătoare și să stai mai mult 
cu El!  Cosmin Rîșcanu 
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„Domnul să-ţi fie desfătarea...”  

(Psalmii 37:4a) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

Agitația dinaintea Sărbătorii 

 I 
ată că a sosit luna decembrie, luna cadourilor, luna agitației covârșitoare. Probabil 
majoritatea oamenilor atunci când se gândesc la Crăciun sunt tentați să surprindă 
numai sărbătoarea, pregătirile, mâncarea, cadourile și colindele. Iar formarea 

aceastei poziții față de Sărbătoare e pe bună dreptate, am putea spune, deoarece agitația de 
Sărbători a început să-i robotizeze, oarecum, pe oameni. 
 Dacă te uiți în jur și arunci o privire, vei vedea cum oamenii aleargă dintr-o parte         
într-alta; sunt grăbiți să facă cât mai multe, să cumpere cât mai multe, pentru ca planurile lor 
să fie cât mai bine înfăptuite. Forfotă, claxoane, aglomerație, gospodine stresate cu meniuri 
speciale, toate acestea pentru o sărbătoare care se repetă în fiecare an și durează numai două 
zile. Pe fondul acestui zbucium, îi mai putem observa și pe oamenii plini de entuziasm, care 
țin evidența numărând zilele și orele până la sosirea Crăciunului. 
 Pornind de la aceste atitudini față de sărbătoare, se poate observa că oamenii au început 
să se focuseze mai mult pe sărbătoare, decât pe Sărbătorit. Ne interesează mai mult ca 
mâncărurile să fie cât mai bune, cadourile să fie cât mai frumoase – și nu spun că e un lucru 
rău – dar, de fapt, uităm de Cadoul care a dat sens acestei sărbători.                                  
 Atunci când e Crăciunul, se reunesc familii, se răscolesc amintiri – imagini pe care nu   
le-ai putea descrie în cuvinte. Cu toate acestea, uităm de ceea ce este cel mai important, și 
anume, de Sărbătoritul acestei sărbători. Ce folos are o sărbătoare, dacă nu Îl are în centrul ei 
pe Sărbătorit? Cu ce ne alegem dacă ne sărbătorim pe noi înșine și nu Îl sărbătorim pe El, pe 
Isus? Aceeași rutină de ani de zile. Trecem prin aceleași etape. Știm ce mâncăm, ce cadouri 
facem și cui le facem. Totul parcă se repetă an de an. Și mereu suntem la fel de entuziasmați 
și de doritori de a veni Crăciunul. Și încetul cu încetul, pierdem esența Crăciunului, Îl 
pierdem pe Isus.          (continuare în pag. 4) 
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Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care               
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Duminică, 17 decembrie - Andreea Budulan, Daniela Ionescu  
Luni, 18 decembrie - Naomi Ghiman, Tabita Toma  
Marți, 19 decembrie - Cristina Prichici, Emanuel Pielmuşi, Marcel Naiden  
Miercuri, 20 decembrie - Abel Vârlan, Cătălin Diţa,  
  Eugen Tomuţa, Eva Cojocariu, Monica Firescu 
    Petru Gherasim, Ştefania Bardac  
Joi, 21 decembrie - Corneliu Ardelean  
Vineri, 22 decembrie - Emanuel Cercelaru  
Sâmbătă, 23 decembrie - Emil Pituţ  
  
  

"Mâinile Tale m-au făcut şi m-au întocmit; dă-mi pricepere, ca să învăţ                           

poruncile Tale!" (Psalmii 119:73) 

 

Copilaşii aduşi azi la binecuvântare se numesc EMMA şi IANNIS-LEVI. Să vedem 
care este semnificaţia acestor nume:  

 
 Emma - forma scurtă a diferitor nume, printre care 
Emanuel — nume de origine ebraică, cu semnificaţia de 

“Dumnezeu este cu noi” sau Emilia — nume de provenienţă 
germanică: “ermen” - “întreg, complet, universal”. Etimologic, 

acest nume derivă din cuvintele latine “aemilus” - “dornic, 
nerăbdător” şi “aemulus” - “rival”.  

 
Iannis – este un nume grecesc uzual, 

de origine ebraică, fiind o formă a 
numelui Ioan, care înseamnă 

“Dumnezeu este îndurător” sau 
“harul lui Dumnezeu”. În Biblie, cei 

care au purtat acest nume frumos au fost 
Ioan Botezătorul şi apostolul Ioan, 
cunoscut şi ca “ucenicul iubirii”. 

 
Levi - acest nume este de origine ebraică şi înseamnă “alipire, 

ataşare, alăturare” (de la ebraicul “yillaweh”). În Biblie, 
numele Levi a fost purtat de cel de-al treilea fiu al lui Iacov şi 

al Leei; de asemenea, în Noul Testament, îl întâlnim şi pe 
vameşul Matei, care se mai numea şi Levi, şi care a fost unul 

din cei 12 ucenici ai Mântuitorului. 

 
Domnul să binecuvânteze aceşti copilaşi întreagă viaţa lor, să-i ajute să fie nişte 

oameni plăcuţi Lui şi, mai mult, să poarte cel mai frumos nume, acela de „Copil de 

Dumnezeu”, prin acceptarea lui Hristos în viaţa lor. D. P. 

▲ Emma  

Mureșan 

Ce înseamnă numele copilului meu? 

▲ Iannis-Levi Băla 
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Campania „Dăruiește bucurie!”   

(Poarta Cerului, 2017) 
 — cadouri pentru copii “ShoeBox” —  

 F iecare familie din cartierul bisericii noastre 
trebuie să audă Vestea Bună de aceste sărbători. 

Ne dorim să chemăm copiii din cartier, împreună cu 
părinții lor, la evenimentul de Crăciun, special organizat 
pentru copii, din data de 22 decembrie 2017. La acest 
eveniment, copiii, împreună cu însoțitorii lor, vor 
participa la program, iar la final, vor primi un cadou din 
partea bisericii Poarta Cerului. 

Cum te poți implica în acest proiect? 

 rugăciune pentru cei din cartierul nostru. 

 cel puțin un cadou pentru un copil. 
Ce trebuie să conțină un cadou? 

 dulciuri: ciocolată, bomboane, jeleuri, toate 
respectând termenul de valabilitate. 

 rechizite: pix, caiet, liniar, creion etc. 

 îmbrăcăminte: mănuși, fular, căciulă, șosete, 
toate neuzate.  

 jucării: potrivite vârstei pentru care faceți 
cadoul.  

 felicitare personalizată: gânduri bune pentru 
copilul care va primi cadoul de la tine. 

Categoriile de vârstă: 3-6 ani, 6-9 ani, 10-14 ani / 
băieți-fete. (Pe cadou, va trebui să lipești o etichetă care 
să specifice vârsta și sexul copilului pentru care ai făcut 
cadoul.) 

Data limită pentru colectare: 21.12.2017 
Locul colectării cadourilor: Biserica Poarta 

Cerului, la garderobă. 
Când se pot depune cadourile? - În fiecare zi în 

care este program public.  
Pentru detalii, urmăriți pagina de facebook sau site-

ul bisericii Poarta Cerului. 
      Prezbiter Alex Păduraru 

Gânduri 
Cea mai mare investiție a 

părinților este creșterea 

copiilor în ascultare de 

Dumnezeu, chiar  

dacă-i sapi la  

rădăcina Cuvântului cu 

lacrimi...  

 
 

Copiii nu se educă la 

timpul trecut și viitor, ci la 

timpul prezent.  

 
 

Copiii crescuţi în biserică 

sunt cele mai dulci roade!  

 
 

Să scoți Biblia din 

educația copiilor, 

familiior, este egal cu a 

scoate toate semnele de 

circulație din toate 

drumurile, intersecțiile, pe 

care circulă automobile la 

ore de vârf!  

 
 

De nu vom avea grijă de 

copiii noștri, ne va muri 

viitorul!  
 
 

Comorile bisericii sunt 

copiii lui Dumnezeu! 

 
(Sanda Tulics) 
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