
I 
 ubesc această perioadă a anului! Îmi 

place, de asemenea, anotimpul iarna, 

iar luna decembrie are un farmec 

aparte, mai ales perioada Crăciunului. 

Dar scriind aceste rânduri, îmi trece prin 

minte o întrebare: „Cu ce asociezi 

Crăciunul?” Dacă răspund premeditat, pot să 

formulez un „răspuns spiritual”, însă dacă 

răspund fără să mă gândesc prea mult, cred că 

mă gândesc la colinde, familie, atmosferă.         

      Evident, îmi dau seama, că în primul 

rând, Crăciunul este despre Hristos, care S-a 

întrupat pe pământ pentru a ne salva; dar dacă 

nu meditez în mod voluntar la aceasta, sunt 

luată de val, de ceea ce încântă privirea. 

      Voi cu ce asociați Crăciunul? Cu lumini 

și beculețe, cadouri, cozonaci, mese bogate, 

haine noi, colinde sau poate cu ideea de fami-

lie, de Hristos? Insist să nu vă grăbiți să 

răspundeți. E o întrebare retorică și cred că 

merită să fim sinceri atunci când ne oferim 

răspunsul la aceasta. 

       Ce e cu această pledoarie pentru intro-

specție...? Vreau să spun că dacă nu ne 

propunem în mod intenționat să medităm la 

adevăratul motiv al sărbătorii Crăciunului, 

vom merge luați de val. Pentru că Biblia spu-

ne: „Omul se uită la ceea ce izbește ochii, 

dar Domnul Se uită la inimă.” (1 Sam. 16:7) 

Nu sunt greșite cadourile, colindele sau    

timpul special petrecut cu familia, care aduc 

o atmosferă plăcută de sărbători, dar sem-

nalul de alarmă este să nu uităm esența 

Crăciunului: Isus Hristos, Fiul Lui 

Dumnezeu, întrupat să ne salveze.  

     Să nu uităm că perioadele de sărbătoare nu 

sunt pauze spirituale, ci dimpotrivă, ar trebui 

să fim „împrospătați”, reamintindu-ne 

această Veste Bună.  

     Provocarea pe care aș vrea să o avem de 

acest Crăciun este să ne gândim în mod    

intenționat la ceea ce a făcut Hristos pentru 

noi atunci când S-a întrupat. Cine altcineva ar 

fi fost în stare să lase toată slava și gloria 

Cerească, pentru a veni pe pământ să moară 

pentru păcătoși? Nimeni, doar Hristos, în 

dragostea Sa nemărginită pentru noi.  

      De acest Crăciun, lasă inima ta să fie 

copleșită de iubirea lui Isus, dă la o parte 

zidurile pe care le-ai construit, lasă apărarea 

în seama Lui și bucură-te de pacea care vine 

din El! 
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... micuța Mara Filip, care e adusă azi 

la binecuvântare. Domnul să Își reverse 

toată bunătatea atât asupra sa, cât și a 

părinților ei și să o facă o lumină pentru 

toți din jur.  

 

... pace, liniște și bucurie. Haideți să ne 

lăsăm cercetați de Tatăl nostru în aceste 

zile, să putem să pătrundem profunzimea 

semnificației Nașterii Lui și apoi acest 

Dar măreț să dea un nou sens existenței 

noastre, iar inima să ne fie umplută de 

bucurie. 

 

"Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a 

dat şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor 

numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, 

Părintele veşniciilor, Domn al păcii."  

(Isaia 9:6) 
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Eric – nume de               
origine scandinavă,  

derivând de la elementele ei   

„veșnic, pentru totdeauna”  

 

PROGRAM SĂPTĂMÂNA  23-29 DEC. 

MIERCURI 

JOI 

DUMINICĂ 

9-12 și 18-20 Crăciun 
 
 
18-20 Studiu biblic 
 
 
09-12 și 18-20 Evanghelizare 
 

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 ! 

Sandi Coștoi 

 



A. P. 

Urăm 
La mulți ani! 
 
în umblarea cu Domnul celor 
care își serbează ziua de 
naștere săptămâna viitoare: 
 
|   DUMINICĂ 22 DEC.   | 

Emanuel Cercelaru 
 
|   LUNI 23 DEC.   | 

Emil Pituț  
 
|   MARȚI 24 DEC.   | 
Daniela Mătieș 
 
|   MIERCURI  25 DEC.   | 
Emanuel Trînc  
Fabian Cioagă | Lucas Povian 
Margareta Szep 
Patricia Păduraru | Rareș Bob  
 
|   JOI 26 DEC.   | 
Andrei Birda | Camelia Toma 
Emanuel Stratulat 
Ligia Ursan | Petru Sărăcuți 
Rut Ciurcanu | Vasile Filip  
 
|   VINERI 27 DEC.   | 
Andrei Voica 
Emanuela Anton 
Gabriel Bojor 
Iana Bob | Iannis Pușcașu  
 
|   SÂMBĂTĂ 28 DEC.   | 
Irina Cunţan 
Mihaela Cojocaru 
Paul Nedelea 
Florin Silaghi  
 

"Gustaţi şi vedeţi  

ce bun este Domnul!  

Ferice de omul  

care se încrede  

în El! " 

(Psalmii 34:8) 

SEMNIFICAȚIA NUMELUI  

M 
ara este un nume de origine ebraică, având la bază                     

adjectivul „marah”, care este tradus ca „amar, amărăciune”, însă 

cu implicația de „putere, puternic”. În aramică, Mara 

înseamnă „doamnă”, iar în arabă înseamnă „bucurie”.  

 

     În Biblie, numele Mara este numele soacrei lui Rut, nume cu care ea se identifică în 

momentul în care rămâne văduvă și se întoarce înapoi în țara lui Israel, unde, însă, 

Dumnezeu avea să o binecuvânteze din belșug. Prin căsătoria norei ei cu Boaz, aceasta 

intră chiar pe linia genealogică a Domnului Isus! 
      
Fie ca binecuvântările Domnului să te însoțească la fiecare pas, Mara! 


