
 

  

 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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 ... micuții: Asher Prichici și 
Eva Amina Martin, care sunt 
aduși azi, pentru a primi 
binecuvântarea Tatălui. El să-i 
păzească de orice rău, să-i facă o 
lumină pentru cei din jur și, la 
maturitate, să-L poată alege ca 
Domn în viața lor. 
 
 ... o inimă smerită. Să ne 
ajute Domnul să realizăm 
dependența noastră față de El, să 
recunoaștem că nu putem realiza 
nimic doar prin propriile forțe și 
în acest sens, să-L rugăm să ne 
ajute să ne smerim, pentru a fi, 
mai apoi, înălțați tot de Domnul 
nostru. 
 

 
 "Căci la Tine este izvorul     

vieţii; prin lumina Ta vedem 
lumina, întinde-Ţi şi mai departe 
bunătatea peste cei ce Te cunosc 
şi dreptatea peste cei cu inima 

neprihănită! "  
(Psalmii 36:9-10) 

Să ne rugăm pentru...  

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 

Diacon Raul Damean:             tel. 0734-539044 

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  

ATENȚIE 

SERVICIILE DIVINE   
DE SĂRBĂTORI  

la Poarta Cerului 
 

MARȚI, 25 decembrie              9-12    
           18-20 
JOI, 27 decembrie:                  18-20 
DUMINICĂ, 30 decembrie:     9-12 
          18-20 
LUNI, 31 decembrie:               21-0030 
MARȚI, 1 ianuarie:      18-20 
JOI, 3 ianuarie:              18-20 
DUMINCĂ, 6 ianuarie:       9-12 
          18-20  

Sărbători binecuvântate! 

Domnul să-Și înalțe Fața peste tine și  

să-ți dea pacea!  

 Numeri 6:26 

 

  

„Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez.” (Ioan 3:30) 

 I 
oan a înţeles cu adevărat care e postura lui înaintea lui Isus. Şi acest lucru a 
vrut să îl facă de cunoscut şi celorlalţi. Deşi era prietenul Mirelui, a înţeles 
că Cel ce vine din cer este mai presus de toţi. 

 Această lecţie este extraordinară și pentru noi. Poate că suntem de multe ori 
surprinşi de atitudini neconforme Cuvântului Sfânt. Ne trezim înflăcăraţi de dorinţa 
de a fi aplaudaţi, lăudaţi, de a fi în centrul atenţiei, şi acestea sunt numai niște dorinţe 
fireşti. Considerăm că avem anumite merite, că suntem cineva, că înţelepciunea 
noastră ar putea beneficia de mai multă atenţie. 
 Într-o anumită împrejurare, Isus mulţumea Tatălui, că celor cărora le descoperă 
tainele Sale sunt nişte prunci, de cei înţelepţi şi pricepuţi le ţine ascunse. De ce? 
Pentru că pruncii sunt dependenţi de mamă, ei nu pot face nimic singuri. La fel şi noi, 
atunci când înţelegem că depindem în totul de Hristos, înţelepciunea lumească, 
dobândită prin educaţie nu va mai avea putere asupra noastră. Vom şti că ea nu are 
valoare. Vom şti că dacă reuşim să ajungem la o anumită maturitate, e pentru că         
L-am lăsat pe Hristos să Îşi facă lucrarea în noi. 
 Când Isus devine mai mare, iar eu devin mai mic, bucuria creşte. Cum ar putea 
fi altfel? El e Mirele. El e Stăpânul întregii lumi. Dacă putem ierta, e pentru că El      
ne-a iertat. Dacă putem iubi, e pentru că El a sădit iubire în noi, iubindu-ne.  
 Dacă putem fi bucuroşi chiar şi în necaz, e pentru că l-am lăsat pe El să fie 
bucuria noastră! Şi atunci când El abundă în noi, nu mai căutăm slava noastră, ci 
Gloria Lui!       Larisa Paliuc - www.partascuhristos.com  

Trebuie ca El să crească... 
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Luni,17 dec. 
Andreea Budulan 
Daniela Ionescu  

Marți, 18 dec. 
Tabita Toma  

Miercuri, 19 dec. 
Cristina Prichici 

Emanuel Pielmuşi 
Marcel Naiden 

Joi, 20 dec. 
Abel Vârlan 
Cătălin Diţa 

Eugen Tomuţa 
Eva Cojocariu 

Monica Firescu 
Petru Gherasim 
Ştefania Bardac  

Vineri, 21 dec. 

Corneliu Ardelean  
Sâmbătă, 22 dec. 

Emanuel Cercelaru  
 
 

"Domnul te va păzi de 
orice rău, îţi va păzi 

sufletul."  
(Psalmii 121:7) 

Urăm  
“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care     
îşi serbează                     

ziua de naştere                   
săptămâna 

viitoare: 

 

Pregătiți calea Domnului 
 „El îi va întoarce pe mulți israeliți la Domnul, Dumnezeul lor. 

Va merge înaintea Lui, în duhul și puterea lui Ilie, ca să 
întoarcă inimile taților spre copii și pe cei neascultători la 

înțelepciunea celor drepți,  
ca să pregătească Domnului un popor  

care să fie gata pentru El.”(Luca 1:16-17) 
     

 C eea ce Ioan Botezătorul a făcut pentru Israel, 
Adventul poate să facă pentru noi. Nu lăsa ca 

sărbătoarea Nașterii lui Isus să te găsească nepregătit. 
Nepregătit spiritual, mă refer. Bucuria și impactul ei vor 
fi mult mai mari, dacă ești pregătit!  
    În primul rând, meditează la faptul că noi avem 
nevoie de un Salvator. Crăciunul presupune o vină 
înainte de a deveni o desfătare. Nu va avea efectul dorit 
de Dumnezeu, până nu vom simţi nevoia disperată după un 
Salvator. Faceţi din aceste zile ocazii de meditaţie, în 
care să treziţi în voi dorinţa după un Salvator. 
    În al doilea rând, angajaţi-vă într-o auto-examinare 
cinstită. Adventul este pentru Crăciun ceea ce este 
Postul Paștelui pentru Paște: "Cercetează-mă, 
Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și 
cunoaște-mi frământările! Vezi dacă sunt pe o cale rea și 
du-mă pe calea veșniciei!" (Psalmi 139:23-24).  
    În al treilea rând, creaţi în casele voastre un 
entuziasm şi o aşteptare centrate pe Dumnezeu - în 
mod special pentru copii. Dacă voi veţi fi entuziasmaţi 
de venirea lui Hristos și ei vor fi. Dacă faceţi Crăciunul 
să fie plăcut doar prin lucruri materiale, cum vor deveni 
copiii voștri însetaţi după Hristos? Înclinaţi-vă eforturile 
imaginaţiei spre a face vizibilă minunea sosirii Regelui. 
    În al patrulea rând, petreceţi mult timp citind 
Scriptura şi memoraţi pasajele măreţe! "Nu este 
Cuvântul Meu ca un foc și ca un ciocan care sfărâmă 
stânca în bucăți? zice Domnul." (Ieremia 23:29) 
 Adunaţi-vă în jurul acestui foc în sezonul Adventului. 
Este cald. Strălucesc culorile harului. Este vindecător 
pentru mii de răni. Este lumină pentru nopţi întunecate. 
     John Piper - www.resursecrestine.ro  
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Ce înseamnă numele copilului meu? 

 

Astăzi sunt aduși la binecuvântare doi copilași: Eva Amina Martin și   
Asher Prichici. Haideți să vedem semnificația numelor lor: 

 
 

Eva – nume de origine ebraică, provenind din 
cuvântul “hawa”, care înseamnă “viață”. În Biblie, 

Eva a fost numele primei femei create de 
Dumnezeu, semnificația fiind aceea de:  

„mama celor vii”. 
 

Amina – derivă din arabă și înseamnă 

“credincioasă, cinstită”.  

 

Asher – Nume ebraic, cu semnificația de 

“fericit”. În Biblie, Așer este unul din fiii lui 

Iacov, avut împreună cu soția sa Lea, care a fost 

foarte fericită pentru că l-a avut pe copilaș, 

oferindu-i acest nume simbolic. 

Fie ca Dumnezeu să reverse binecuvântări speciale 

peste viețile acestor copilași, iar când vor fi mari, să-L 

recunoască drept Domn și Mântuitor personal!  A. P.  

▲ EVA AMINA 
Martin 

▲ ASHER  
Prichici 

RUGĂCIUNE 
„Îți mulțumesc, Doamne, pentru darul prețios care este acest copil. Cuvântul Tău 

spune că orice dar bun și desăvârșit vine de la Tine, de aceea știu că Tu mi l-ai 
dat ca să-l îngrijesc și să-l cresc. Ajută-mă să fac acest lucru. Arată-mi domeniile 

în care îl țin încă strâns lipit de mine și ajută-mă să îl încredințez protecției, 
călăuzirii și povățuirii Tale. Ajută-mă să nu trăiesc cu frica unor posibile 

pericole, ci în pacea și bucuria de a ști că Tu ești în control. Îți sunt recunoscător 
că nu trebuie să mă bazez pe metodele lumii de creștere a copiilor, metode mereu 
schimbătoare și nesigure, ci am la dispoziție principii clare din Cuvântul Tău și 
înțelepciune de la Tine când vin în rugăciune să Îți cer răspunsuri. Mă bazez pe 
Tine în toate lucrurile și în această zi încredințez copilul meu în mâinile Tale.” 

 
(Stormie Omartian) 


