
 

  

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  

 

  

 ... mai multă bucurie. Domnul să ne 

ajute să folosim acest prilej al sărbătoririi 

Nașterii Lui, pentru a ne umple inimile de 

bucurie și această bucurie să ne însoțească 

mereu, fiindcă Isus a venit în lume tocmai 

pentru asta, ca toată tristețea să se transforme 

în bucuria mântuirii. 

 ... toți cei dragi ai noștri. Fie ca acest 

timp de sărbătoare să ne apropie tot mai mult 

de familie, de cei dragi, să putem să ne 

petrecem cât mai mult timp cu ei, să nu 

uităm să chemăm prezența Domnului în 

mijlocul nostru și împreună să Îl slăvim 

pentru tot ceea ce înseamnă El pentru noi. 

"Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat 

şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: 

Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele 

veşniciilor, Domn al păcii. " (Isaia 9:6) 

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 
 

Serviciile de rugăciune din zilele de marţi se 
suspendă până în 9 ianuarie 2017. 

  

 

 

 

Astăzi, în cetatea lui           
David, vi s-a născut                                           

un Mântuitor,  

care este  

Hristos, Domnul.  
Luca 2:11 
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,,Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui 
nespus de mare!” (2 Corinteni 9:15)  

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

 În  aceste zile, s-a vorbit mult despre daruri şi s-au oferit daruri de multe 
feluri. În general, oamenii se bucură atunci când primesc daruri, pentru că 

ele aduc bucurie. Ele deschid inima, vorbesc şi stârnesc curiozitatea celor care le 
aşteaptă. 
 Îmi imaginez emoțiile, curiozitatea şi reacția copiilor în momentul deschiderii 
cadoului mult aşteptat: zâmbet, bucurie, îmbrățişări... Mă întreb: de unde e inspirația 
de a dărui în aceste zile de sărbătoare? De unde? De la Dumnezeu, Tatăl nostru 
ceresc, care a făcut cel mai măreț şi prețios DAR făcut vreodată omeniri: FIUL 
SĂU PREAIUBIT. Oricât de copleşitoare şi strălucitoare ar fi cadourile din jurul 
nostru, toate pălesc în fața acestui Cadou ceresc: ,,Căci un Copil ni S-a născut, un 
Fiu ni S-a dat...” (Isaia 9:6) 
 Oare câți oameni din zilele noastre mai sunt curioşi de acest mare DAR? Cine 
se mai apleacă la iesle? Cine I se mai închină? Mai stârneşte oare curiozitatea cuiva? 
 Ar fi nedrept să uităm acest Dar, care este esența tuturor fericirilor şi bucuriilor, 
lăsându-ne atraşi de confort sau satisfacții efemere! Ar fi nedrept să ne închinăm în 
fața unor personaje care vor să substituie pe Cel care S-a întrupat pentru mântuirea 
noastră!  
 Da, Dumnezeu a dăruit într-un mod jertfitor! În zile ca acestea, ne-a arătat  
valoarea dragostei Lui: a dat ce a avut mai scump; ne-a arătat generozitatea 
dragostei Lui, dăruind tot! Ce Dăruitor măreț!               (continuare în pag. 3) 

Darul lui Dumnezeu 
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Transfigurare 
 

Am trăit, într-o zi, 
minunea sublimă a nașterii Tale în mine. 

*** 
M-ai găsit cu suflet răvășit 

și tot ce-am putut dărui a fost 
ieslea goală și rece a inimii mele, 
patul aspru de paie și ghimpi, 

lăcaș de stihii și tenebre. 
 

M-am frânt în genunchi și 
prin vălul șiroind al lacrimilor, 

ce-mi spălau inima – piatră diformă, 
Te-am zărit, 

doar milă și bunătate,  
har, adevăr și dreptate, 

toate îngemănate într-o infinită iubire! 
 

Te-am lăsat să intri  
în ruinele staulului din mine, 

să deretici prin toate ungherele, 
să surpi, să frângi, să șlefuiești,  

să scoţi afară tot ce-i rău 
și să restaurezi ce se cuvine. 

 

Și-ai adus cu Tine  
atâta lumină, atâta armonie, 

veșmânt de puritate, cum n-am mai cunoscut! 
Mi-ai picurat în suflet fiori de har și bucurie! 

 

Și-atunci am auzit deslușit 
cântarea sublimă de îngeri și, 

ca unui mag pribeag, mi-ai arătat 
steaua ce m-a călăuzit la Tine. 

 

Am înţeles, atunci, misterul întrupării, 
cum Te-ai golit de slavă, să locuiești în mine, 

un ciob de lut în care ai sădit  
sămânţa îndumnezeirii. 

*** 

Am trăit, într-o zi,  
minunea sublimă a nașterii Tale în mine! 

 

               Marinela Bogdan  

Urăm  
“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care              
îşi serbează                      

ziua de naştere                   
săptămâna viitoare: 

Duminică, 24 dec. 
Lavinia Alexan 
Daniela Mătieş  
Luni, 25 dec. 
Fabian Cioagă 
Lucas Povian 

Patricia Păduraru 
Marţi, 26 dec. 
Andrei Birda 
Camelia Toma 

Emanuel Stratulat 
Petru Sărăcuţi 

Vasile Filip  
Miercuri, 27 dec. 

Claudia Torre 
Emanuela Anton 

Iana Bob  
Joi, 28 dec. 

Florin Silaghi 
Irina Cunţan 

Mihaela Cojocaru 
Natalia Benchea 
Vineri, 29 dec. 
Lois Muntean 
Vasile Fofiu  

Sâmbătă, 30 dec. 
Gianina Aangi 

Mărioara Cojocaru 
Valentina Motrescu  

  
   „Mă bucur în Domnul 
şi sufletul Meu este plin 
de veselie în Dumnezeul 
Meu, căci M-a îmbrăcat 
cu hainele mântuirii, M-
a acoperit cu mantaua 

izbăvirii." (Isaia 61:10a) 
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Inima lui Dumnezeu la nașterea Fiului Său 

(continuare din prima pagină) 
 

 Ne-a dăruit totul cu nespusă bucurie, ca în El să avem şi noi parte de adevărata fericire, 

adevărata bucurie, de bogății eterne, de viață veşnică, de cer! Acesta este DARUL lui Dumnezeu 

pentru noi şi de care trebuie să ne bucurăm, punându-L în centrul atenției noastre. Profetul Isaia 

spunea că atunci când oamenii vor primi acest Cadou de sus, Îl vor deschide şi se vor uita în El, îi vor 

pune nume: ,,Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii" şi aşa este! În 

acest DAR, spune Pavel, “se găseşte toată plinătatea Dumnezeirii 

şi în El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii şi ştiinței.” 

 Prieten drag, Cadoul acesta a fost trimis din cer, special 

pentru tine. Stă astăzi înaintea ta: deschide-L şi bucură-te! El este 

Isus Hristos, Domnul - acceptă-L! Fă-I loc să Se nască şi în inima 

ta! Nu pleca fără El de aici. Bucuria oferită de El nu se poate 

compara cu niciun cadou pământesc! 

 ,,Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus 

de mare.” (2 Cor. 9:15) Pastor Eusebiu Stănilă 

 N așterea lui Isus Îl dă de gol pe Dumnezeu. Care dintre noi, dacă ar fi să 
regizăm naşterea copilului nostru, am alege drept decor un grajd? Fie 

bugetul cât de mic, toţi optăm pentru cele mai confortabile condiţii pe care ni le 
putem permite. Dumnezeu ar fi putut alege oricare dintre palatele lui Irod ca Fiul 
Său se nască. Dar nu a ales nici măcar o casă curată şi o încăpere decentă. 
 De ce optează pentru un grajd? Care este mesajul naşterii Sale? Fiul lui 
Dumnezeu se naşte într-o localitate obscură. Cât a umblat pe pământ nu a căutat 
popularitate, deşi ar fi meritat-o. 
 La nașterea lui Isus ajungi la inima lui Dumnezeu! Sărbătoarea aceasta Îi 
trădează caracterul: discreţia şi umilinţa Lui. Şi apoi, cine a fost invitat la naşterea 
Lui: câţiva ciobani, magii - nişte păgâni. Nu marii preoţi, nu guvernatorii, nici măcar 
primarul localităţii. 
 Pe tot parcursul vieţii Sale, Hristos a purtat acelaşi mesaj: nu Eu, Tatăl Meu; 
nu spun nimic decât ce am auzit pe Tatăl meu că spune. Nu se lăuda în fața 
celorlalţi cu inteligenţa şi descoperirile Lui. Prin aceasta, se deosebeşte de toţi 
profeţii celorlalte religii. 
 Prin nimic, nu a dorit să atragă privirile asupra Sa, ci doar spre Tatăl care L-a 
trimis. El spune clar că, dacă vrei linişte şi odihnă, 
trebuie să înveţi de la El, care este blând şi smerit 
cu inima. Mesajul naşterii şi al vieţii Lui poate fi 
cuprins în cuvintele: Împărăţia Mea nu este 
acum şi aici. Valorile, pe care le numeşte lumea 
aceasta valori, sunt de fapt gunoaie, lucruri 
absurde şi fără preţ. Ceea ce promit şi ofer Eu 
este dreptate şi bucurie în Duhul Sfânt. Şi 
acestea vor rămâne veşnic. Nu slavă deşartă, 
nu popularitate şi fast, ci dragoste. Acesta este 
mesajul îngerilor, inima lui Dumnezeu la nașterea 
Fiului Său. Cristina Olariu - www.resursecrestine.ro  


