
 

  

 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. 

T
im

iş
o

a
ra

 —
 s

tr
. 

B
a

n
u

l 
M

ă
ră

c
in

e
, 

n
r.

2
5
  
 

 t
e
l.

 0
2

5
6

-4
7

2
0

0
2

 

  ... toți cei pentru care am 
promis să ne rugăm de-a lungul 
acestui an. Fie ca acum, la sfârșitul 
anului, să ne îndeplinim 
promisiunea de-a susține în 
rugăciune pe toți acei cărora le-am 
spus că o vom face; să stăruim în 
rugăciune pentru ei ca pentru noi 
înșine, fiind pe deplin convinși că 
Domnul Isus ne ascultă. 
 
 ... 2019. Domnul să ne dea 
înțelepciunea necesară pentru a 
putea să profităm din plin de acest 
nou an în ceea ce privește 
apropierea de El, de Cuvânt, de 
slujire și de cei dragi; să iertăm, să 
dăruim, să iubim și toate acestea în 
numele Celui care le-a făcut deja 
pentru noi. 

 
"Fiule, nu uita învăţăturile mele şi 

păstrează în inima ta sfaturile mele! 
Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii 

vieţii tale şi-ţi vor aduce multă pace. 
Să nu te părăsească bunătatea şi 
credincioşia: leagă-ţi-le la gât,     
scrie-le pe tăbliţa inimii tale!"  

(Proverbele 3:1-3) 

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 
 

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! 

 Binecuvântat să fie Domnul 

Dumnezeul lui Israel, din  

veşnicie în veşnicie! 
 

Psalmul 106:48 

 

  

„ Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape.” 

(Isaia 55:6) 

 D 
ecembrie este ultimul început dintr-un șir de doisprezece începuturi ale 
unui an. Asemenea vieții care se măsoară în ani, anul se măsoară în 
luni. Totul pe pământ este măsurabil. Măsurăm anii, măsurăm lunile 

anului, măsurăm bucuriile și necazurile și apoi le numim pe toate ,,amintiri”. 
Viitorul este plin de speranțe, prezentul de responsabilități și trecutul este plin de 
amintiri. Totul se tranformă în ,,amintiri”. Cu toții suntem niște colecționari de 
amintiri. Când viitorul devine trecut, speranțele de mâine devin amintirile de ieri. 
 De fapt, aceste amintiri suntem noi, este viața noastră, pe care nu o mai putem 
schimba. Putem schimba prezentul, ne putem propune să schimbăm viitorul, însă nu 
mai putem schimba trecutul, nu mai putem schimba amintirile. Ele au rămas 
înțepenite pentru totdeauna, ca niște dovezi pe care le va folosi Stăpânul să împartă 
fiecăruia ceea ce este drept. Viitorul cu care făceam planuri, prezentul cu care ne 
luptăm în fiecare zi, devin amintiri, dovezi pentru noi sau împotriva noastră. ,,Vino” 
sau ,,du-te” se va spune la sfârșit, pe baza acestor amintiri. Felul în care am gândit 
sau am acționat ieri, se poate ridica împotriva noastră mâine. Cine nu gândește 
corect despre viitor va acționa greșit în prezent și va suferi din cauza trecutului. Și 
asta doar pentru faptul că trecutul nostru plin de amintiri este un permanent prezent 
pentru Dumnezeu, un prezent căruia Dumnzeu îi spune: ,,vino” sau ,,du-te”.  
             (continuare în pag. 2) 

Ultimul început 
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Duminică, 30 decembrie 
Gianina Aangi 

Mărioara Cojocaru 
Valentina Motrescu 
 Luni, 31 decembrie 
Mircea Muntean  
Marți, 1 ianuarie 

Amedeea Boartăş 
Bogdan Moza 
Emilia Ursei 
Ionela Marcu  

Miercuri, 2 ianuarie 
Anişoara Cernescu 

Raluca Mircea  
Joi, 3 ianuarie 

Ioana Nicorici 
Simona Velciov   
Vineri, 4 ianuarie 

Caius Ţiţaş 
Ioan Avram 

Samuel Buzea  
Sâmbătă, 5 ianuarie 

Albert Costea 
Cristian Buzea 
Maria Ciurcanu  

 
"Ferice de poporul al 
cărui Dumnezeu este 
Domnul! Ferice de 
poporul pe care Și-l 

alege El de moștenire.”  
(Psalmii 33:12) 

Urăm  
“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care     
îşi serbează                     

ziua de naştere                   
săptămâna 

viitoare: 

 

(continaure din prima pagină) 
 
 Fiecăruia la naștere ne-a fost dată o anumită măsură de 
timp numit viață. La începutul acestei vieți, Dumnezeu ne-a 
învățat prin părinți, apoi prin Biblie, ce trebuie să facem cu 
această viață, cum și pentru cine s-o investim. În fiecare clipă 
din viață, Dumnezeu vorbește cu noi prin Scripturi și prin 
fiecare experiență prin care trecem, Dumnezeu vorbește prin 
duhul nostru, singura poartă prin care El intră, ca să ajungă în 
sufletul nostru. Scopul Său este să facă: ,,precum în cer așa 
și pe pământ”. Scopul Său este să sfințească sentimentele 
care ne răscolesc sufletul, care ne poartă încoace și-ncolo. 
Scopul său este să ne sfințească rațiunea, acest judecător 
personal, care trebuie să fie cinstit și drept. Scopul Său este 
să ne sfințească voința, acest motor care ne urnește înspre: 
,,veniți la Mine…”, ,,învățați de la Mine”, ,,fiți plini de 
Duh”, ,,duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia 
la orice făptură”. 
 Însă, în fiecare clipă din viață și diavolul încearcă să 
vorbească cu noi, prin carnea noastră, prin pofte și prin 
instinctele primare. Trupul este singura lui poartă prin care 
poate intra, ca să ajungă în sufletul nostru. Scopul lui este să 
facă: ,,precum în iad așa și pe pământ”. Scopul lui            
este să pângărească sentimentele, animalizându-le și            
bestializându-le. Scopul lui este să murdărească rațiunea, să 
o întunece, să o răzvrătească, transformând-o într-o armă 
îndreptată împotriva lui Dumnezeu, împotriva Bisericii, a 
propriilor părinți, a oricărei forme de autoritate. Scopul lui 
este să distrugă voința, aducându-l pe om în starea în care nu 
mai poate „să vrea” nimic bun. 
 Indiferent ce alege fiecare muritor, totul se transformă 
în amintiri, pe care  Dumnezeu le scrie în ,,Cartea vieții” sau 
în alte cărți: ,,Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o 
altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați 
după faptele lor, după cele ce erau scrise în carțile 
acelea” (Apocalipsa 20:12). Orice gândește, simte sau face 
omul se transformă în amintiri, va fi scris în ,,Carte” sau 
în ,,cărți”. În ,,ziua aceea” Stăpânul va spune ,,vino” 
sau ,,du-te”...   Luigi Mițoi -  www.beteldumbraveni.com  
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UN GÂND LA ÎNCEPUT DE AN 

 

 În 
 acest nou început vreau să investesc tot timpul meu cu rost… 
 
Să stau mai mult pe genunchi, zilnic, în prezența Cerului! 

Să citesc în fiecare seară… să mă hrănesc cu El și din El! 
Fiecare zi vreau să o trăiesc pentru El! 
Tot ceea ce fac, vreau să fac prin El! 
Orice faptă vreau mai întâi să o gândesc de două ori… 
Vreau să zâmbesc și celui care mă rănește. 
Vreau să iubesc, nu să judec. 
Vreau să-mi recunosc mereu greșeala și să mă sacrific pentru alții. 
Vreau în fiecare zi să îmi așez trăirea în cuvinte, pe hârtie… și apoi, în fiecare sfârșit 
de săptămână, să-mi analizez timpul, gândul, faptele și viața! 
Vreau, astfel, să am sfințenia mai aproape de suflet! 
Vreau, ceea ce scriu, să nu mai corectez… să scriu mereu, așa încât atunci când voi 
reciti să mă regăsesc… 
Îmi doresc, când alții vor citi ceea ce am scris, să se simtă zidiți, întăriți, ridicați, 
încurajați și cu o treaptă mai aproape de CER! 
În noul an, îmi doresc să evit iluziile… să trăiesc doar din bucăți și margini de Cer! 
Voi îndrăzni să visez… iar dacă vreodată, visul meu se va sfărâma.. voi crede mai mult 
în puterea visului Lui pentru mine… încredințată că ceea ce El îmi pregătește este cu 
mult mai presus, decât ceea ce am îndrăznit să visez… 

 În Noul An, vă doresc 
împliniri și victorii! Mai multe 
minute pe genunchi și mai 
puține clipe de durere… Dar, 
chiar dacă vor veni furtuni, să 
nu uitați: Cel care trăiește în 
noi, este mai tare decât duhul 
acestui veac!  adaptare de pe 
 www.cetatepemunte.ro 

Iată aici inima mea... 

  Şi... credeam că un noul an va aduce o nouă stare de spirit, credeam că 
instantaneu, intrând în noul an, tot ceea ce a fost se va scurge dintr-o dată, 

toate rănile se vor vindeca complet, toate gândurile se vor redirecţiona spre mai 
bine, totul va fi nou. De fapt, nu credeam asta, visam la asta! Dar nu a fost aşa! 

Mă simt prinsă de anul care a trecut şi resimt fiecare durere care m-a dus pe 
genunchi, fiecare bucurie care a făcut să-mi fie tăiată respiraţia, fiecare 

înfrângere care mi-a dat putere să mă ridic şi să lupt, cu toate că eram trântită 
la pământ, fiecare reuşită venită cu ajutorul Tău, fiecare binecuvântare pusă în 
mâna mea doar prin Harul Tău, fiecare moment de frică şi pacea care a înlocuit 
totul. Resimt totul cu mintea, inima, sufletul meu şi ce 
înţeleg din tot este că sunt atât de îndrăgostită de Tine 
şi nu este nimic altceva ce să aleg... mi-ai furat inima. 

Niciodată nu voi înţelege totul, pentru că este prea 
măreţ pentru mine să înţeleg, dar ce vreau să-Ţi spun 

acum este: „Iată aici inima mea, Tată, este a Ta! Sunt 
cu totul pentru Tine.”  

 

 Lavinia Silvia Ciungan - www.laviniaciungan.com  


