
    „‘Doamne’, i-a 

răspuns vierul, 

‘mai lasă-l şi anul 

acesta; am să-l 

sap de jur     

împrejur şi am      

să-i pun gunoi la 

rădăcină.” (Luca 13:8)  

     Sună foarte cunoscut 

acest verset, acum, în decem-

brie, la final de an! 

     Nu am făcut o statistică, dar cineva spu-

nea că este unul dintre cele mai folosite texte 

pentru predica din ultima zi a anului. 

     Cred că e vremea să ne oprim puțin în loc, 

să ne împodobim casele și sufletele, în 

așteptarea întalnirii cu cei dragi ai noștri, a 

sărbătorilor, a cadourilor și a mesajelor.  

     Numai că viteza în care, nu înțeleg de ce, 

ne străduim să ne ducem viața, 

și-a pus amprenta asupra tuturor 

aspectelor traiului nostru, până 

și asupra mesajelor.  

    Nu mai avem timp să scriem 

trei cuvinte din inimă. Nu avem timp de 

mărunțișuri! Păi nu e plin internetul de 

mesaje “profunde” din ciclul “Fie ca sfintele 

sărbători…” ? 

     Suntem ocupați, cu ochii pe reduceri! 

Doar ce ne-am eliberat de Black Friday că 

suntem din nou prinși în goana după oferte!  

 

    Nu contează 

ce! Am ajuns să 

nu mai apreciem 

darurile după 

utilitate sau 

mesajul trans-

mis! Unitățile de 

măsură sunt prețul și 

volumul! Nu mai e mult 

și va fi obligatoriu să oferim 

ceva, cu prețul la vedere! 

Cât de bine a reușit să realizeze, într-o sin-

gură frază, o radiografie a societății de azi, 

autoarea textului unei colinde apărute nu 

demult, care spune: „Altarul e gol, sunt re-

duceri la mall!” 

     Când am auzit-o prima dată mi s-a părut 

ușor ridicolă sau chiar jignitoare, dar până la 

urmă nu a exagerat cu nimic! Asta-i cruda 

realitate! 

     Domnul ne vrea lângă El, 

iar noi ne ne ducem exact în 

partea cealaltă! Hristos ne pro-

mite ceva ce va dăinui veșnic, 

dar Toma din fiecare dintre noi, vrea, până 

acolo, ceva palpabil, de care să ne bucurăm 

imediat. Ne înșelăm singuri cu: “Ce-i în mâ-

nă, nu-i minciună!”. Sau una și mai profun-

dă: “Până la Dumnezeu te mănâncă 

sfinții!” Așa că cele veșnice să mai aștepte, 

toate la vremea lor!       
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... cei care se îndoiesc. Fie ca Domnul să 

cerceteze toate inimile care nu Îl simt pe El 

așa cum ar trebui, se îngrijorează prea mult 

sau ajung chiar să pună la îndoială dragostea 

și credincioșia Lui; El să vindece orice rană 

și să îndepărteze orice păcat care i-ar putea 

impiedica să se stea aproape de Cel care i-a 

creat. 

 

... cei dragi ai noștri. Să-i purtăm în rugă-  

ciune și să nu uităm să fim o lumină pentru 

ei, să îi slujim, să ne jertfim, să îi iubim, și nu 

în ultimul rând, să avem întotdeauna puterea 

de a-i ierta, așa cum și Tatăl nostru o face cu 

noi mereu. 

 

"Dumnezeu este cetăţuia mea cea tare şi El 

mă călăuzeşte pe calea cea dreaptă. "  

(2 Samuel 22:33) 
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Eric – nume de               
origine scandinavă,  

derivând de la elementele ei   

„veșnic, pentru totdeauna”  

 

PROGRAM SĂPTĂMÂNA  16-22 DEC. 

MARȚI 

MIERCURI 

JOI 

SÂMBĂTĂ 

DUMINICĂ 

18-20 Rugăciune 
 
 
19-21 Întâlnirea studeților 
 
 
18-21 Studiu biblic 
 
 
18-19:30 Întâlnirea liceenilor 
 
 
09-12 18-20 Evanghelizare 

CUM  ST ĂM   

L A   

BI L ANȚ ?  

„Scopul lui 
Dumnezeu nu este 
neapărat fericirea, 

ci libertatea  
noastră!  

DĂRUIEȘTE  
 

DONAȚII PENTRU LUCRĂRILE BISERICII  

SE POT FACE PRIN TRANSFER BANCAR  

ÎN CONTURILE:  

 

Beneficiar: Biserica Penticostală Poarta Cerului  
 
IBAN RON:  RO62BRDE360SV47409193600  
Cod SWIFT: RNCBROBU  
 
IBAN USD:  RO62BRDE360SV47965003600  
Cod SWIFT: BRDE ROBU ×××  
 
IBAN EUR:  RO94RNCB0249116670050001  
Cod SWIFT: RNCB RO BU  

PROGRAM  
DE SĂRBĂTORI: 

25 Decembrie 

26 Decembrie                  

31 Decembrie 

1 Ianuarie  

09:00-12:00 și 18:00-20:00 

18:00-20:00 

21:00-00:00 

18:00-20:00 

SĂRBĂTORI BINECUVÂNTATE ! 

(continuare în pag. 3) 

  Cu ajutorul  

telefonului  

scanează QR  

codul și descarcă 

wallpaperul 

calendar pentru 

luna decembrie. 



    Dedicarea de care au dat dovadă a 

făcut posibile multe din acțiunile carita-

bile și Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru 

fiecare dintre ei. Toți cei implicați sunt 

oameni plini de compasiune pentru cei 

aflați în nevoie, atât din cadrul bisericii, 

cât și din societatea din care facem parte. 

Dragostea lui Dumnezeu pentru noi este 

și trebuie să fie motivația în această 

slujire.  

      Un proiect constant este: „Slujirea 

oamenilor străzii”, care se  realizează în 

fiecare duminică, prin  implicarea mai 

multor echipe, care pregătesc o  mâncare 

 

 

 

 

 

 

caldă. Această masă este servită oa-

menilor străzii în parcarea Gării de Nord 

din Timișoara, după un scurt program în 

care li se vorbește despre Dumnezeu. 

Legat de acest proiect, avem în viziune 

construirea unui centru social: „O casă 

pentru cei fără adăpost”. Recent, 

Dumnezeu ne-a dăruit terenul pentru realizarea 

acestui proiect, dar pentru reușita completă încă 

avem nevoie de susținere, atât în rugăciune, cât și 

materială.    

       Alte proiecte ale departamentului sunt: aju-

torarea familiilor nevoiașe și cu mai mulți copii 

sau copiii orfani, iar astfel de situații au fost 

susținute prin: „oameni care au inimă 

mare” și au dăruit. Organizăm  acți-

uni de ajutorare cu alimente, 

îmbrăcăminte și ajutor financiar în 

zonele defavorizate din țara noastră, o 

dată pe an, prin implicarea întregii 

biserici. Apoi, sunt cazuri cu nevoi 

speciale, pe care le întâlnim sau ne 

sunt semnalate pentru a le rezolva și 

ne implicăm cu mult drag.  

     Ne dorim să realizăm și alte pro-

iecte de caritate și misiune, iar echipa 

de organizare are în vedere această  

 

 

 

 

 

 

 

deschidere către societate. De aceea    

ne-am constituit și ca asociație non-profit 

a bisericii locale, sub denumirea: „Nihil 

Sine Deo” (Nimic fără Dumnezeu).      

        Este nevoie să implicăm, având milă 

față de suferința aproapelui nostru. Dorința 

lui Dumnezeu pentru cei aflați în situații dificile 

este să fie ajutați de noi, fiind astfel o binecuvân-

tare prin tot ceea ce putem face pentru ei. Aceasta 

este o oportunitate pe care Dumnezeu o oferă 

celor credincioși. Să ne ajute Dumnezeu să putem 

sluji, așa cum dorește El! Amin. 

                      

 
A. A. 

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU 

DEPARTAMENTELE BISERICII  

„Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul 
în Numele Domnului Isus, și mulțumiți, prin El, lui 
Dumnezeu Tatăl;  Orice faceți, să faceți din toată inima, 
ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni.”  
     (Coloseni 3:17, 23) 

Urăm 
La mulți ani! 
 
în umblarea cu Domnul celor 
care își serbează ziua de 
naștere săptămâna viitoare: 
 

|   DUMINICĂ 15 DEC.   | 

Adriana Șandor  
Claudia Gruia 
Corneliu Matei 
Isabela Papană 
 
|   MARȚI 17 DEC.   | 
Andreea Budulan 
Daniela Ionescu  
 
|   MIERCURI  18 DEC.   | 
Constantina Vulpe 
Miruna Mărgelu  
Tabita Toma  
 
|   JOI 19 DEC.   | 
Emanuel Pielmuși 
Marcel Naiden  
 
|   VINERI 20 DEC.   | 
Abel Vârlan 
Cătălin Diţa 
Eugen Tomuta 
Eva Cojocariu 
Monica Firescu 
Ştefania Bardac  
 
|   SÂMBĂTĂ 21 DEC.   | 
Corneliu Ardelean  
 

Departamentul  de  cari ta te  ș i  mis iune 
Nihi l  Sine  Deo  

C 
u ajutorul lui Dumnezeu, în biserica noastră 
funcționează acest departament, în care sunt implicați 
mai mulți frați și surori, iar alții și-au arătat intenția de a 
se implica.  

(continuare din prima pag.) 

 

     Parcă acum, în această perioadă din an, evanghelia 

prosperității se transformă în evanghelia 

consumerismului! 

     E greu să acceptăm, în decembrie, că scopul lui 

Dumnezeu în ceea ce ne privește nu este neapărat 

fericirea, ci libertatea noastră! Ne vrea liberi de păcat, 

ca să putem avea acces la El: „Veţi cunoaşte 

adevărul , şi adevărul vă va face slobozi.”  

(Ioan 8:32) Asta-i cheia! 

     Nu sunt adeptul unui creștinism sobru! Dar nici al 

bucuriei de sezon, cu turma! 

    Până la urmă, acesta e paradoxul creștinismului: să 

trăiești fericit, conștientizând nenorocirea condiției 

umane! 

     Despre mântuire, privită interconfesional, Nicolae 

Steinhardt spunea: “Neoprotestanții îngăduie 

individului să-și deducă mântuirea din starea sa de 

liniște sau fericire - înlătură tragicul și angoasa din 

viața creștinului. Ortodocșii se îndoiesc mereu de 

soarta lor!” 

     Ce înseamnă asta? Echilibru, evaluare launtrică 

sau cercetare continuă! 

     Mă întorc la textul din Luca 13:8: „‘Doamne’, i-a 

răspuns vierul, ‘mai lasă-l şi anul acesta; am să-l 

sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la 

rădăcină.” 

     Ne oblojim rănile sufletului cu asta, încercând să 

intrăm cu conștiința împăcată (a se citi: “anestezi-

ată”!) în noul an! 

     E adevărat că Hristos ne așteaptă la El indiferent 

de starea în care suntem, dar când asta devine un 

obicei, cred că Domnului nu-I place!  

     Ne dorim un Dumnezeu mai mult Bun decât 

Drept! Poate că e vremea să acceptăm realitatea, să 

fim corecți cu noi și să recunoaștem ceva: cu textul 

acesta am mers exact acum un an înaintea Domnului 

și s-a cam împlinit termenul de grație! 

     Cum stăm la bilanț? 

Mădălin Surugiu  

"Strigaţi către  
Domnul cu  
strigăte de  
bucurie, toţi  
locuitorii  
pământului!  
Chiuiţi, 
strigaţi şi  
cântaţi laude!  
 
(Psalmii 98:4)  


