
 

  

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 

 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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         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  

 

 ... redefinirea relației cu Tata. Fie ca 
Sărbătorea Nașterii lui Isus să reprezinte 
pentru noi o ocazie de-a ne apropia de 
Dumnezeu mai mult, de a-L iubi mai mult, 
de a ne încrede mai mult în El, de-a fi 
mulțumitori pentru Darul făcut nouă, prin 
Isus Hristos și să împărtășim și altora vestea 
bună a Harului dat prin El! 

 ... cei care își petrec singuri 
Crăciunul. Domnul să îi conștientizeze de 
faptul că nu sunt singuri, El le e alături, îi 
iubește și are mari planuri cu ei, iar noi să 
încercăm să îi facem să se simtă ca în 
familie. 

„Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, 
plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava 

Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut 
din Tatăl.” (Ioan 1:14) 

Să ne rugăm pentru... 

 

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! 

  

Norodul acesta, care zăcea 

în întuneric, a văzut  

o mare lumină... 
 
Matei 4:16a 

ATENȚIE 
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„Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.” 

(Coloseni 2:9)  

Ce faci cu Darul lui Dumnezeu? 

 S ărbătorile ce se apropie se referă la Hristos! Fără El, sărbătorile sunt lipsite de 
sens, sunt ca o sărbătoare fără sărbătorit. Fiecare Crăciun ne reamintește de 

dragostea lui Dumnezeu. De fapt, Crăciunul este ziua în care în cutia poștală a omenirii, 
sosește scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu. Mă întreb și astăzi, după atâtea secole, 
cum a fost primită? Unii s-au tulburat, alții s-au ofensat, unii au fost indiferenți, dar puțini 
au fost cei care s-au bucurat. Și astăzi este la fel... Multă forfotă, agitație, aglomerație 
pentru confortul nostru, iar Darul lui Dumnezeu stă nebăgat în seamă și prea puțini se 
bucură de El cu adevărat. 
 Dumnezeu ne-a trimis pe Fiul Său ca să ne lege din nou de El. Isus a adus cerul mai 
aproape de noi. El este dragostea întrupată a lui Dumnezeu. „În El” - spune Pavel - 
„locuiește trupește toată plinătatea  Dumnezeirii” (Coloseni 2:9). Ce cadou bogat! El stă 
și așteaptă la ușa inimii oricărui muritor care vine în lume.   
 Aceasta este vestea cea bună a Crăciunului: am primit în dar un Mântuitor, Hristos 
Domnul! E adevărat că acest mare Cadou poate aduce multă bucurie și speranță, dar 
depinde de alegerea fiecăruia: Îl accepți sau Îl refuzi? La sfârșitul vieții, Dumnezeu va 
pune fiecărui om o întrebare: ,,Ce ai făcut cu Darul Meu? L-ai primit sau L-ai respins?” 
De felul cum primești acest Cadou, va depinde veșnicia ta. 
 Te îndemn de acest Crăciun, să deschizi cel mai important cadou pe care l-ai deschis 
vreodată: o relație nouă cu Dumnezeu prin Isus Hristos! El a venit pentru tine, e preocupat 
de ființa ta și vrea să facă o sărbătoare continuă în viața ta! Primește-L și nu Îl refuza!  
 Din toată inima îți doresc ,,Sărbători sfinte împreună cu cel mai mare DAR, Isus!” 

  Pastor Eusebiu Stănilă  
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E iarăși Crăciun 
 

E iarăși Crăciun, dar nu c-altădat‟ 
Pruncul e azi de prea mulți uitat. 
Îmbrăcăm pustiul cu fast și culoare 
Cu mese bogate și nu-n închinare, 
“Celebrăm” pământeasca-ntrupare. 
 
E iarăși Crăciun, dar fără Cristos, 
Nu se mai aude colindul duios 
Prea ocupați cu lumescul „vis‟ 
În van copleșiți de un fals paradis 
Prea lesne uităm de Cerescul Trimis. 

 

E iarăși Crăciun, dar cui de folos? 
Copilul din iesle cu chip luminos 
Rămâne afară, nu-i loc pentru El 
Doar imnuri cântate cu patos și zel 
Lipsite de dorul aprins după El! 
 
E iarăși Crăciun și mulți au uitat 
Că-acest copilaș de lume-alungat 
E Fiul marelui Domn, e-Mpărat, 
Curând Se va-ntoarce, precum a plecat 
Să-Şi ia aleșii ce-a răscumpărat. 
 
E iarăși Crăciun, alege-L ca Domn 
Pân` nu te-nvăluie-al morții greu somn 
Cinstește-L, dar nu-n vorbe seci 
Destul timp pierdut-ai pe triste poteci 
Urmează-L cu drag! Iubește-L în veci!  

 
 

Ovidiu Pocol - www.resursecrestine.ro 

Urăm  
“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care              
îşi serbează                      

ziua de naştere                   
săptămâna viitoare: 

Duminică, 23 dec. 
Emil Pituţ  

Luni, 24 dec. 
Daniela Mătieş  
Marţi, 25 dec. 
Fabian Cioagă 
Lucas Povian 

Patricia Păduraru 
Miercuri, 26 dec. 

Camelia Toma 
Emanuel Stratulat 

Petru Sărăcuţi 
Rut Ciurcanu 
Vasile Filip  
Joi, 27 dec. 

Emanuela Anton 
Iana Bob 

Iannis Puşcaşu  
Vineri, 28 dec. 
Florin Silaghi 
Irina Cunţan 

Mihaela Cojocaru  
Sâmbătă, 29 dec. 

Lois Muntean 
Vasile Fofiu  

  
„Dumnezeul nădejdii să 

vă umple de toată 
bucuria şi pacea pe care o 

dă credinţa, pentru ca, 
prin puterea Duhului 
Sfânt, să fiţi tari în 

nădejde”!  
(Romani 15:13) 
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 „Niște greci dintre cei care se suiseră să se închine la praznic, s-au apropiat de Filip, 
care era din Betsaida Galileii,     

l-au rugat și au zis:  
„Domnule, am vrea să-L vedem pe 

Isus.” (Ioan 12:21) 
 

Înger mesager, fecioară curată, zămislind prin Spirit Divin, naștere miraculoasă, 
magi călăuziți de stea, bolta strălucind, păstori în închinare, îngeri în adorare, cerul 

răsunând de imnuri spre eternul Creator, simplitatea unui staul, părinți sfinți, 
daruri pline de conținut sacru, profeții împlinite, iar în centrul a toate - 

un Prunc Divin, Isus, Emanuel, Dumnezeu este cu noi! 
.......... 

Milioane de lumini și ornamente consacrate, fast și strălucire, jucării, globuri, 
beteală, brazi împodobiți, cutii de cadouri, multe și fără noimă, magazine ticsite, 

îmbulzeală la casele de marcat (zeul consumerismului își cere prețul!), mese 
opulente, haine de sărbătoare, chefuri în neștire, dezlănțuiri bacante, fulgi de 

zăpadă (artificiali, dacă nu se găsesc alții), om de zăpadă, spiriduși, elfi, sanie, reni, 
colinde de tot soiul, iar în centrul tuturor, stă el, marele Moș Crăciun, evident, nu 
singur, înconjurat de ele, crăciunițele, care mai de care mai deșuchiate, așa, ca să 

nu te poți uita în altă parte! 
.......... 

Se întâmplă ca în trista poveste cu pruncul mort, asfixiat sub paltoanele invitaților 
chemați la aniversarea copilului, care, prea ocupați să se întrețină unii pe alții, să se 

felicite, să se complimenteze, să-și afirme propriul succes, să se simtă bine, au 
uitat de sărbătorit! Lumea contemporană, în goana-i nebună, fără oprire, fără 
profunzime, a uitat Esența, L-a uitat pe Sărbătorit undeva afară, la marginea 

planetei, la marginea cerului. Încurcă prea mult petrecerea! Nu contează pe Cine 
sărbătorim, contează distracția, chefurile, zilele de concediu, masa și pântecul plin, 

paharele pline și creierele goale și, dacă se mai poate, ici-colo câte un colind, un 
program de biserică strecurat între Paști și Crăciun! 

.......... 
Creștini, e timpul ca noi, cei pentru care El a venit, noi, care-I purtăm Numele, să ne 

întoarcem la Esență! Să nu pierdem adevăratele valori, contaminând adevărul cu o 
sărbătoare grefată pe spiritul laic. Să nu rămânem la simple ritualuri, la epuizarea 
pregătirii unor programe religioase, a unor mese festive, a cadourilor distribuite... 

Să-L arătăm lumii pe Sărbătorit, în adevărată Sa splendoare, pe Regele Isus, 
întrupat pentru cruce, Mielul sacrificat pentru salvarea noastră, Emanuel,              

Dumnezeu este cu noi! Să strigăm și noi ca Filip, cât de tare putem:  
„Domnilor, am vrea să-L vedem pe Isus!”  

 Marinela Bogdan 
 
 

Periplu spiritual 


