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Citim Biblia într-un an! 
 

SĂPTĂMÂNA 51 
 
Duminică, 25 decembrie 

Luni, 26 decembrie 

Marți, 27 decembrie 

Miercuri, 28 decembrie 

Joi, 29 decembrie 

Vineri, 30 decembrie 

Sâmbătă, 31 decembrie 

NELU FILIP                 

EUSEBIU STĂNILĂ     

NELU MOISA 

RAUL DAMEAN           

BENIAMIN PROINEA 

CĂLIN MARTINCONI 

CIPRIAN MUNTEAN 

ELISEI URSAN  

FLORIN SILAGHI 

JANI KARDOS 

SORIN STREIANU 

Vă stau la dispoziție pentru  
nevoile dvs. spirituale: 

COLECTIVUL DE REDACȚIE      
 
      

Teo Laze | Ildikó Trică | Andrada Popa | Alina Avram  

Alexandra Kardos | Roxana Guia | Christiana Ciochină 

Dani Ardelean | Dani Goagără 

Pentru materiale și sugestii: buletin.duminical@yahoo.com 

 

 
   

Zaharia 1-4 

Zaharia 5-7 

Zaharia 8-10 

Zaharia 11-14 

Maleahi 1-4 

Apocalipsa 1-2 

Apocalipsa 3-4 

 Să ne rugăm pentru: 

„Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit 

printre noi, plin de har şi de adevăr.”  

- Ioan 1:14a 

 

… a avea bucuria mântuirii, oferită 
prin nașterea Domnului nostru,  

Isus Hristos!   
Scopul întrupării lui Hristos a fost tocmai 
acesta: să aducă răscumpărare și eliberare 

tuturor oamenilor.  
 

  … înțelepciunea de a înțelege 
adevăratul sens al Sărbătorii.   

În perioada Sărbătorilor suntem ispitiți să 
punem accent mai mult pe lucrurile exteri-
oare, dar este important să facem din Cel 

sărbătorit, Isus, motivul Sărbătorii noastre! 
Ajută-ne, Doamne, Te rog!  

 
„Dar îngerul le-a zis: ʽNu vă temeți, căci vă aduc 

o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru 
tot norodul: astăzi, în cetatea lui    David, vi s-a 

născut un Mântuitor, care   
este Hristos, Domnul.ʼ” (Luca 2:10-11) 
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Sărbători 
PROGRAMUL BISERICII DE 

Duminică | 25 Decembrie 09 - 12 & 18 - 20 

Luni | 26 Decembrie 18 - 20  

Joi | 29 Decembrie 18 - 20  

Sâmbătă | 31 Decembrie 18 - 20 

Duminică | 1 Ianuarie 09 - 12 & 18 - 20  

 

Observații: 

- serviciul divin de rugăciune de marți, 27 decembrie, 

se suspendă; 

- luni, 2 ianuarie, nu avem serviciu divin în biserică. 

C u mii de ani în urmă, profeții au profețit 
și s-a împlinit! 

Noi Îl sărbătorim azi pe Isus, care a venit pe 
pământ, S-a născut în ieslea din Betleem,   
pentru ca tu și eu să fim salvați. 

Nașterea Domnului este sărbătoarea credinței. 
Credința care Îl face pe Isus real pentru noi, 
aduce siguranța că suntem iertați, face ca   
cerul să devină casa noastră. 

Nașterea Domnului este 
sărbătoarea trăirii. Suntem 
în viață și merită să ne 
oprim din tumult și să cân-
tăm, să trăim frumos alături 
de sfinți, să nu ne pierdem 
în mulțime și banalitate. 

De-a lungul vremii, sărbătoarea Nașterii 
Mântuitorului își păstrează farmecul              
și prospețimea. Dincolo de tradiție și ritualuri, 
adevărații credincioși simt bucuria mântuirii 
în inimi și recunoștință față de cel Care ne-a 
dăruit un Mântuitor atât de minunat. 

Nașterea Lui a unit cerul cu pământul în acea 
noapte de neuitat, păstorii au primit cel mai 
minunat mesaj și au ascultat cea mai melodi-
oasă și mai frumoasă intonație și cea mai fas-
cinantă cântare care ar putea fi auzită        

vreodată, ea fiind cântată de corul îngerilor 
din cer: „Slavă lui Dumnezeu în locurile 
preaînalte și pace pe pământ între oamenii 
plăcuți Lui.” (Luca 2:14). 

Și de atunci, an de an, cu această ocazie, ori-
cât de mică ar fi credința în lumea noastră, 
totuși, cântă toți câte o cântare în cinstea 
Pruncului din iesle, iar cei care Îl cunosc pe 
Domnul, cântă datorită bucuriei pe care o au 

în inimile lor. Cei răscumpă-
rați dau slavă lui Dumnezeu 
pentru darul Lui nespus de 
scump!  

Avem un model după care   
să-L lăudăm: modelul cerului 
și al îngerilor, intonând o 
cântare de slavă, o jertfă de 

laudă pentru Dumnezeul nostru. 

Câteva sfaturi din inimă, pentru tine: 

• Ia decizia de a fi pe placul lui Isus. 

• Bucură-te de familie, dăruiește. 

• Vino la sărbătoare. Biserica este locul 
unde Se prezintă Dumnezeu. 

           Pastor Nelu Moisa 

„Slavă lui Dumnezeu în 
locurile preaînalte și    
pace pe pământ între   
oamenii plăcuți Lui.” 

- Luca 2:14 

Scanează codul QR alăturat pentru a asculta 
colinda: „Aleluia: S-a născut Mesia”  

(PC Worship) 



 
 
 

 UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII 

"Omul are bucurie să 
dea un răspuns cu gura 
lui. Şi ce bună este o 
vorbă spusă la vreme 
potrivită!"  
 – Proverbele 15:23 
 
Tuturor ne place să vorbim, unora mai mult, altora poate mai puțin, 
dar cert este că toți folosim vorbirea pentru a comunica, și unora, 
așa cum putem înțelege din versetul de mai sus, ne face chiar  
plăcere să vorbim. Aș vrea ca mesajul colțișorului din această  
duminică să vină ca un avertisment pentru perioada care urmează.  
Azi, Îl sărbătorim pe Isus, Salvatorul nostru, Cel care S-a smerit 
pentru noi - Glorie Lui! -, apoi urmează să intrăm, cu voia Tatălui, 
într-un nou an... vor fi multe zile libere și multe părtășii la biserică, 
întâlniri cu familia, prietenii, cu alte cuvinte, vom avea ocazia să 
vorbim mult. Haideți să ne păzim limba, haideți să-L rugăm insis-
tent pe Domnul să nu ne lase să spunem ceea ce nu trebuie spus, iar 
dacă totuși spunem, să fie cuvinte ziditoare, încurajatoare, care 
să conducă oamenii spre Isus și bucurie, nu spre frustrări și jude-
cată. Totodată, cred că ar fi bine să Îl rugăm pe Duhul Sfânt să ne 
ajute să ne putem controla și reacțiile, și să ne dea înțelepciunea 
necesară să înțelegem că doar pe ale noastre le putem controla, și 
nu și pe ale celorlalți! Așa să ne  ajute Tata!  
"Cine are o inimă înţeleaptă îşi arată înţelepciunea când vorbeşte şi   
mereu se văd învăţături noi pe buzele lui. Cuvintele prietenoase sunt ca 
un fagure de miere: dulci pentru suflet şi sănătoase pentru oase."  
- Proverbele 16:23-24               I. T.  

 

„Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, şi nu ţi se umple faţa de ruşine.” (Psalmul 34:5) 

 

| DUMINICĂ 25 DEC. | 
Adrian Beldean 

Emanuel Trînc 

Fabian Cioagă 

Margareta Szep 

Patricia Păduraru 

 

| LUNI 26 DEC. | 
Andrei Birda 

Camelia Toma 

Emanuel Stratulat 

Ligia Ursan 

Petru Sărăcuți 

Vasile Filip 

 

| MARȚI 27 DEC. | 
Andrei Voica 

Iannis Pușcașu 

Irina Cunţan 

 

| MIERCURI 28 DEC. | 
Emilia Fica 

Florin Silaghi 

Paul Nedelea  

 

 | JOI 29 DEC. | 
Corneliu Cheregi 

Debora Kasznel 

Lois Muntean 

Vasile Fofiu  

 

| VINERI 30 DEC. | 
Asher Dumitrescu 

Gianina Aangi 

Mărioara Cojocaru 

Valentina Motrescu 

 

| SÂMBĂTĂ 31 DEC. | 
Mircea Muntean 

Pamela Cioara 
Moise Dejeu 

Astăzi, Îi mulțumim Domnului și ne rugăm pentru: 

„Binecuvântarea  
Domnului să fie peste voi! 

Vă binecuvântăm în  
Numele Domnului!”  

(Ps. 129:8) 

Le urăm 
„LA MULȚI ANI!”  

în umblarea cu  
Domnul celor care își 

serbează ziua de  
naștere săptămâna 

viitoare: 

Data căsătoriei  

07.11.1997 

Versetul familiei 

„Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; 
lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.”   
(Psalmul 34:1) 
 
O experiență cu Domnul 

În acești 25 de ani, familia Acatrinei L-a cunos-
cut pe Domnul și Domnul S-a apropiat de ei. 
Iată ce ne spun chiar ei: „Binecuvântat este omul 
care L-a întâlnit pe Dumnezeu. Noi L-am întâlnit 
în această frumoasă și minunată biserică. El este 
măreț de la începutul până la sfârșitul veacurilor! 
Îți mulțumesc, Doamne, că Te-am găsit, și că am 
găsit această minunată Casă a Ta de rugăciune, 
unde ne aflăm liniștea și bucuria de a Te ascul-
ta!” Îți mulțumim, biserică Poarta Cerului! 

Suntem binecuvântați cu două comori minunate, 
Fabian Marian și Maria Magdalena. 

Iată ce mai spune Maricica: „Viața noastră este o 
continuă experiență cu Domnul, nu este spațiu să 
le expunem pe toate. Sunt multe, dar nu pot uita, 
într-o dimineață, când a venit soțul acasă de la 
lucru, avea bu-
căți mici din 
parbriz, parcă îi 
curgeau prin 
toate hainele. 
Atunci am înțeles 
că avusese un 
accident de mași-
nă destul de grav. 
Mașina se făcuse 
ca o cutie de 
chibrituri, a 
ajuns la fier 
vechi. Toți s-au 
mirat că a scăpat 
cu viață. Chiar și 
poliția, când a 
făcut  constata-
rea, a zis că pare 
imposibil ca el să 
fi fost el la volan. El nu a avut nici măcar o 
zgârietură. Atunci a luat hotărârea să facă 
legământ cu Domnul, în 2006, în biserica 
Elim. El frecventa acea biserica de 2 ani, 
în fiecare duminică. 

După 7 ani în care soțul meu s-a rugat și a mijlo-
cit pentru mântuirea mea, în anul 2013, am făcut 
și eu legământ cu Domnul în această biserică 
frumoasă și plăcută sufletului meu. De atunci, 
suntem amândoi în sânul familiei Poarta         
Cerului.” 

Ocupație 

„Soțul lucrează în Germania ca măcelar. Acolo 
frecventează în fiecare duminică o biserică  
penticostală, în care dă îndemnuri la rugăciune de 
câte ori este  nevoie.  

Ca profesie, eu sunt cosmeticiană și manichiuristă 
și vin cu drag în biserică să ascult Cuvântul   
Domnului.” 

Motive de rugăciune 

Familia Acatrinei ne cheamă să îi susținem în 
rugăciune: „Din 2 ianuarie ne vom muta tempo-
rar în Germania și dorința noastră este să ne 
susțineți în rugăciune, ca să fim fermi în credin-
ță și să-L slăvim pe Dumnezeu așa cum se     
cuvine. 

De asemenea, o dorință și o rugăciune fierbinte 
ar fi de a avea și familia mântuită. Dorim din 
suflet ca și copiii noștri să-L cunoască pe       
Dumnezeu și să facă legământ cu El. Noi fiind 
singurii din familiile noastre care suntem întorși 
la Domnul, ne dorim ca toată familia să fie mișca-
tă de Cuvântul Lui și să facă legământ cu El.” 

Astăzi și întreaga săptămână viitoare dorim să ne 
rugăm pentru familia Acatrinei, aducând înaintea 

Domnului această familie 
binecuvântată.           
Domnul să Se îngrijească 
de toate nevoile lor aici 
pe pământ şi să le fie 
alături la fiecare pas! El 
să-i ajute să rămână o 
binecuvântare pentru cei 
din jur și pentru biserică! 

                                                                                                                                                   
    A.A. 

 Lumina sfântă 
 
Lumina sfântă,  
din Cer Tu ai venit 
Să luminezi în lume,  
noaptea-ntunecată de păcat 
Să fii slăvit de lumea  
cuprinsă de păcat, 
Dar lumea nu te-a acceptat. 
 
În iesle Tu Te-ai născut, 
În noaptea sfântă.  
Lumea petrecea, 
Neștiind că în Betleem,  
într-un grajd, la margine de sat  
S-a născut al lumii Împărat,  
Cel fără de păcat 
Isus, Cel Sfânt, a venit de Sus,  
de la Tatăl Sfânt 
Născut prin Duhul Sfânt,  
din fecioara Maria, 
El, Cel Sfânt, a venit smerit, 
să fie batjocorit, umilit, lovit  
și răstignit 
Să mântuiască omenirea,  
să o scape de păcat,  
de poveri, de griji de boli,  
de necaz... 
 

 
A venit în tăcere,  
în seara de Crăciun 
Strălucind până la  
marginile pământului. 
Au văzut păstorii, magii,  
steaua vestitoare, mii de îngeri  
din ceruri coborau,  
cântau în cor. 
Irod, cu ai lui petrecăreți,  
s-au speriat,  
și el a vrut să știe  
unde S-a născut Mesia, 
Dar Domnul a ascuns de  
ochii lui venirea Împăratului. 
 
O, lume, nu sta nepăsătoare!  
S-a născut Mesia - salvator,  
mântuitor 
Primește-L azi în inima  
și-n casa ta, ca să fii salvat,  
mântuit și fericit! 
Amin!             Elisabeta Ghiriș 

COLȚIȘORUL FAMILIEI  

Raiul care poate  
să înceapă pe pământ! 


