
 

  

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  

  

 ... 2018. Domnul să binecuvânteze 

acest nou an, în care, cu ajutorul Lui, 

vom păși mâine, să putem să-L iubim și 

să-L slujim mai mult decât am făcut-o 

până acum, să stăm la dispoziția celor 

care au nevoie de ajutor, să iertăm,       

să dăruim, să fim mulțumitori,              

să ne prețuim familia și prietenii,        

să fim creștini adevărați și în societate 
și nu în ultimul rând, să nu treacă o zi în 

care să nu conștientizăm bucuria mân-

tuirii prin Hristos și să facem totul 

pentru a nu o pierde. 
 

 ... o și mai mare apropiere de 

Domnul. Fie ca Dumnezeu să ne ajute, 

ca prin dezideratul din 2018 al bisericii 

noastre, să punem și mai mult accentul 

pe apropierea venirii Lui, să nu treacă o 

zi fără părtășie personală cu El, să 

veghem și să fim pregătiți pentru acel 

moment glorios. 
 

"Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce 

este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este 

curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este 

vrednic de primit, orice faptă bună şi orice 

laudă, aceea să vă însufleţească." (Filipeni 4:8) 

Să ne rugăm pentru... 

 

SERVICIILE DIVINE  DE SĂRBĂTORI                                            

la Poarta Cerului 
 
 

DUMINICĂ, 31 decembrie:  9-12 

       21-0030 

 

LUNI, 1 ianuarie:           18-20 
 

JOI, 4 ianuarie:    18-20 

„Eu sunt  

Alfa şi Omega, 

Începutul şi 

Sfârşitul”, 

 zice 

Domnul   

Dumnezeu 
 
Apocalipsa 1:8 
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„Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să 
căpătăm o inimă înţeleaptă!” 

(Psalmii 90:12) 

 

Anul nou:  
cimitirul speranţelor sau ogorul roadelor 

 A nul nou aduce sentimentul unui nou început. Avem senzația unei file de 

carte total curată și parcă ceea ce nu am reușit să scriem în anul tocmai 

apus, avem convingerea fermă că vom reuși cu mult succes în proaspătul an abia 

inaugurat.  

 Astfel, ne propunem scopuri noi, vrem să atingem orizonturi noi, să batem 

recorduri noi, să obținem victorii noi. În sfârșit avem din nou ocazia să reparăm ceea 

ce stricasem nu cu mult timp în urmă. 

 Totuși, lucrurile nu sunt chiar așa simple. Ne izbim de o problemă majoră încă 

de la început. Deși anul este nou, noi tot vechi suntem. Aceeași atitudine, aceleași 

scuze, aceleași frustrări, obiceiuri, gânduri, resentimente, nimic schimbat în esență. 

Depresia din luna februarie, cauzată de falimentarea planurilor concepute în             

1 ianuarie, ne arată că nu e suficient ca să fie doar anul nou, mai avem nevoie de 

ceva pentru a avea cu adevărat un an mult mai bun decât cel trecut.  

 Apostolul Pavel îi atrage atenția tânărului său ucenic Timotei: „Plugarul 

trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele” (2 Tim.2:6). Cu alte cuvinte, 

nu poți culege rezultatele doar pentru că ți le dorești foarte mult, sau doar pentru că 

ți-ai făcut un plan bun, sau doar pentru că te-ai rugat.    (continuare în pag. 3) 
 

    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   
“Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape.        

Fiți înțelepți dar, și vegheați...” (2018) 
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Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care               
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Duminică, 31 decembrie - Amedeea Boartăş, Bogdan Moza,  
    Emilia Ursei, Ionela Marcu   
Luni, 1 ianuarie - Anişoara Cernescu  
Marți, 2 ianuarie - Ioana Nicorici, Simona Velciov  
Miercuri, 3 ianuarie - Ioan Avram, Samuel Buzea  
Joi, 4 ianuarie - Albert Costea, Cristian Buzea 
     Maria Ciurcanu  
Vineri, 5 ianuarie - Ionel Rus, Ionuţ Dejeu  
Sâmbătă, 6 ianuarie - Cristina Chisăliţă, Elisei Creac, Marco Birda  
  

 "Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi                                                         
totdeauna în gura mea." (Psalmii 34:1) 

 

„... Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te 
voi părăsi.” (Iosua 1:5) 

 

A ceste cuvinte de încurajare le-a spus Dumnezeu lui Iosua, când 
stătea cu poporul Israel pe malul Iordanului. Pustiul se afla în 

spatele lor, iar țara promisă, dar încă necunoscută, în fața lor. Acum 
trebuia să o ia în stăpânire. 

După moartea lui Moise, Dumnezeu l-a pus pe Iosua conducător al 
poporului Său. Curajul lui Iosua ar fi putut scădea dacă se gândea la 
nestatornicia poporului și la puterea dușmanului, dar Dumnezeu l-a întărit 
și i-a promis: „Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi”. 

Apoi, Iosua a repetat poruncile lui Dumnezeu în fața celor două 
seminții și jumătate, ale căror familii nu voiau să treacă Iordanul, iar 
acestea au promis că vor face tot ce le-a poruncit. Astfel, Iosua a avut 
promisiunile lui Dumnezeu și intențiile bune ale poporului. Dumnezeu Și-a 
ținut promisiunea și a adus poporul în țara bună. Poporul, dimpotrivă, a dat 
greș în unele privințe. 

Și noi stăm astăzi la o graniță – în fața unui an nou, care este 
necunoscut înaintea noastră. Cum vrem să trecem această graniță? Cu 

intenții bune? Poate. Dar de câte 
ori, nu am avut intenții bune, însă  
nu le-am putut îndeplini complet, 
pentru că ne-a lipsit puterea! Nu 
vrem să ne bazăm mai mult pe 
promisiunile Dumnezeului nostru 
mare? El are voința și puterea să le 
îndeplinească. De aceea, pe pragul 
acestui an nou, să punem piciorul 
nostru în credință pe fiecare 
promisiune a Sa!   
  

   preluare din “Sămânța Bună” 

        „Voi fi cu tine!” MEDITAȚIE 
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Ce iau și ce las în Noul An? (continuare din prima pag.) 

 

 Avem tendința de a 

considera credința și munca 

opozabile. Ca și când nu ar 

putea face casă bună 

împreună sau s-ar exclude 

reciproc. Pavel este de altă 

părere. El știe că nu poți 

culege roadele unei credințe 

puternice, fără să fi 

peseverat, fără să fi muncit. 

Sfatul apostolului este cu 

atât mai valoros, când 

realizăm că el îl îndeamnă 

la muncă tocmai pe cel ce 

primise proorocii despre 

darurile sale și peste care se 

pusese mâinile și primise 

autoritate. Pe scurt, chiar 

dacă ai primit mult din 

partea lui Dumnezeu, asta 

nu îți lasă spațiu pentru 

lenevie, neimplicare și 

fatalism.  

 Ne stă înainte un an 

întreg plin de oportunități, 

provocări și, bineînțeles, 

piedici. Ca să culegem 

roadele la final de an, va 

trebui să muncim, să 

muncim din greu. Să 

muncim: la apropierea 

personală de Domnul, în 

încurajarea celorlalți, în 

cunoașterea Scripturii și în 

relațiile cu cei apropiați. Va 

trebui să muncim cu tot ce 

avem pentru răspândirea 

Evangheliei în oraș și 

pretutindeni.   

 „Sus la lucru, amice 

creștine”, te așteaptă un an, 

în care trebuie să aduni 

roada muncii tale și s-o 

aduci Celui ce te-a chemat 

în via Lui.    
 

 Prezbiter Alex Păduraru 

M ai sunt câteva ore până la trecerea dintre ani, atât de 
savurată de unii şi atât de ignorată de alţii care nu 

vor să îmbătrânească cu încă un an... 
Îmi deschid încet uşa podului minţii şi scotocesc după 

amintiri şi evenimente ce-mi par atât de proaspete, ele fiind 
martorii vieţii mele din anul ce-i gonit cu biciul înflorat şi urările 
cu zurgălăi.      

Mă aşez în genunchi şi încerc să caut repere din acest an 
pe care le-aş lua cu bucurie în Noul An; le strâng cu bucurie la 
piept şi fac din ele un covor, pe care să-mi aşez genunchii-n 
rugăciune. 

Aceste fapte, persoane, evenimente, mă aduc mai aproa-
pe, mai încrezătoare să pot păşi în anul ce-mi bate la uşă... 

Am pus deoparte unele stări, pe care n-aş mai vrea să le 
iau cu mine, m-aş descotorosi bucuroasă de ele, chiar dacă 
fac un zgomot. Se vor luate, purtate şi răsfăţate ca-n anii 
trecuţi când, n-am avut puterea să renunţ la ele... Le văd ca pe 
nişte persoane care trebuiau demult să plece, dar care se simt 
confortabil în zestrea anilor mei trecuţi... 

Florile veştede dintre mine şi persoane atât de dragi şi 
apropiate trebuie înviorate cu apă proaspătă şi rugăciuni, căci 
facem parte din aceeaşi tulpină...   

Aş mai lăsa din obiceiurile pretenţioase care-mi iau din 
timpul atât de preţios, dar care, pretind şi ele... acelaşi timp. 

Sunt unele evenimente la care aş vrea să zăbovesc mult... 
mult... poate aş renunţa la multe din ce am şi aş rămâne mai 
mult cu ele, dar... sunt departe de mine acum... Am învăţat 
târziu fructificarea lor, atunci când... nu mai erau... 

Mă aşez într-un singur genunchi să privesc mai bine nişte 
poze... cu mine, surorile, fratele meu şi tata, plecaţi demult 
spre veşnicie şi le stropesc cu lacrimi pe cele mai vechi şi 
împrospătez zâmbetul mamei care a plecat la Domnul să 
cutreiere cerul doar de câteva zile...  

Se-aud cântări şi sorcove lovesc în flori geamul de jos al 
ferestrei minţii... vor să deschid Noului An, să-l primesc în 
curăţie de inimă şi bogăţie sufletească, să-i fac loc în podul 
minţii mele, în care sincer, nu ştiu dacă am reuşit să fac 
ordine... Te las pe Tine, Doamne, să o faci, Tu ştii cel mai bine 
ce-i bun şi ce-i rău pentru mine...  

 

              Sanda Tulics - www.resursecrestine.ro 


