
 

  

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 

Prezbiter Alex Păduraru:           tel. 0768-811488 

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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     ATENŢIE 

 ... dragoste. Fie ca dragostea 
imensă a Tatălui nostru, care Şi-a dat 
Fiul pentru noi, să ne fie un model, şi 
noi, la rândul nostru, să fim plini de 
dragoste faţă de cei din jur, arătându-le 
întotdeauna compasiune şi bunătate. 
 
 ... biserica noastră. Bucuria 
învierii Domnului Isus să-i umple pe 
deplin  pe cei care se închină în biserica 
noastră şi să-i însoţească şi atunci când 
zilele de Sărbătoare se vor sfârşi, 
pentru că această bucurie e una veşnică. 
 
 

 "Dar El era străpuns pentru păcatele 
noastre, zdrobit pentru fărădelegile 

noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a 
căzut peste El şi, prin rănile Lui, suntem 

tămăduiţi." (Isaia 53:5) 

Să ne rugăm 
pentru... 

  

În a doua zi de Paşte, nu vom avea serviciu divin în 

biserică, pentru a putea sărbători Învierea Domnului în 

familie, iar după-amiază, vom avea posibilitatea de a 

participa la Marşul Învierii, în Parcul Rozelor din Timişoara.   

 

ANUNŢ 

 
“Nu este aici; 

a înviat, 
 după cum 

zisese...” 
  

 
    Matei 28:6a 

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  
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„Cristos în voi, nădejdea slavei.” (Coloseni 1:27) 

 
    BISERICA BISERICA POARTA CERULUIPOARTA CERULUI   

  

    “Umblaţi după lucrurile de sus!” (2017)  

CRISTOS A ÎNVIAT!   
   

 Î 
ntr-o lume atât de debusolată, în care veştile rele ajung la urechile oamenilor în 
fiecare zi, o lume spre al cărei viitor, dacă te uiţi, nu poţi să-l vezi decât sumbru 
şi plin de necaz, într-o astfel de lume, vestea învierii lui Cristos are menirea de 

a ne aduce speranţă. Omul nu poate să trăiască fericit pe pământ, atâta vreme cât îi 
lipseşte speranţa, iar învierea lui Cristos a intervenit în istorie şi ca să readucă omului 
speranţa pierdută odată cu intrarea sa sub stăpânirea păcatului. 
 Cred, de asemenea, că sărbătorirea învierii Lui, nu este întâmplător aşezată în 
calendar în plină primăvară, ci aşa cum primăvara este o revenire la viaţă a tot ceea ce         
s-a veştejit şi a murit, tot aşa, prin învierea Sa, Cristos ne arată că există o speranţă 
pentru fiecare om în faţa morţii. 
 Dacă moartea se arată a fi capătul a toate, reuşind să îngrozească oamenii de pe 
întreg pământul, lăsându-i plini de deznădejde şi lipsiţi de orice orizont, Cristos, prin 
învierea Lui, a învins odată pentru totdeauna acest duşman redutabil al omului. 
 Odată cu învierea Sa, Cristos a deschis o cale, un orizont nou al veşniciei fericite, 
arătând că toţi cei ce sunt în El, vor învia şi ei împreună cu Cristos, ca să fie beneficiari 
ai fericirii veşnice împreună cu El. Cristos este doar pârga, un prim rod al celor 
adormiţi în El.  
 De aceea, nu ne mai temem de moarte, şi când nu ne temem de ea, nu ne mai 
temem de nimic, pentru că şi dincolo de moarte, există speranţă. Când Îl sărbătorim pe 
Cristosul înviat, odată cu El, sărbătorim speranţa, fiindcă El este speranţa noastră. 
 Cristos a înviat!           Pastor Nelu Filip 
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Lucruri care se văd la Golgota... 

Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care îşi serbează                                 
ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Duminică, 16 apr. - Estera Nistor  
Luni, 17 apr. - Simona Paşcalău, Samuel Manofu, Samuil Pop, Viorica Panda  
Marţi, 18 apr.- Mihaela Stănilă, Narcis Pantea,  
  Ovidiu Guia, Sofia Guler, Renata Balaj  
Miercuri, 19 apr. - Daniela Dejeu, Ildikó Trică  
Joi, 20 apr. - Laura Scoruş, Lavinia Codreanu, Nicoleta Cioagă  
Vineri, 21 apr. - Adriana Goagără,  Ana Moldovan, Angela Laze  
Sâmbătă, 22 apr. - Mădălin Surugiu, Maria Szücs, Narcis Gherasim, Rebecca Rudan  
 

 

“Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci; El va fi călăuza noastră 
până la moarte.” (Psalmii 48:14) 

  ... o inimă de mamă, care-şi plânge întâiul născut şi-şi aduce aminte de 
ceea ce Fiul spusese odată: ”Cine nu-şi lasă tată, mamă…” 
  
 ... ce înseamnă har. Un rai oferit unui tâlhar, o speranţă oferită în loc de 
junghiul morţii, o promisiune ce te face să visezi după o viaţă de coşmar. 
 
 ... care ucenic iubeşte până la capăt, când nu mai înţelege nimic şi când 
totul pare că se năruie. 
 
 ... un soldat roman mişcat nu de sânge, ci de Cel din care curge cel mai 
scump sânge. Caracterul măreţ al lui Isus în suferinţă, l-a schimbat probabil 
pentru toată viaţa. 
 
 ... materialismul soldaţilor care joacă zaruri când Creatorul lor moare 
pentru ei. Se vede atât de clar cât de mult doresc oamenii pământul, când Cel 
atârnat pe lemn vrea să le dea cerul. 
 
 ... cel mai frumos Împărat. Nu doar al Iudeilor, ci şi al nostru. Un Împărat 
legat, ca noi să fim liberi; bătut, ca noi să fim protejaţi; cu o coroană de spini pe 
cap, ca noi să purtăm cununi în cer. 
 
 ... dragostea costă. Dumnezeu a spus din cer că ne iubeşte şi Fiul a venit 
să ne arate asta. 
 
 ... pământul se cutremură în locul inimilor care-au lovit fără milă, iar soarele 
se ascunde pentru un nou Soare care apune azi, înainte să răsară pentru 

veşnicie. 
 
 ... i s-a dat lumii întâlnire cu 
dreptatea şi iubirea lui Dumnezeu. 
Dreptatea a căzut pe Fiul, iar iubirea pe noi. 
 
 ... un nou Eden ce se deschide la 
orizont, un rai pe care nu-l merităm şi un 
Hristos pe care nu L-am preţuit îndeajuns...    
  Nu uitaţi să priviţi la Golgota!   
     

     Cristian Boariu,   
    cristianboariu.wordpress.com  
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Gânduri  
Zece daruri ale Învierii 

Nu e nimic special să crezi că 

Isus a murit; şi păgânii, şi 

evreii, şi păcătoşii cred acest 

lucru. Credinţa creştinilor 

este învierea lui Cristos. Ceea 

ce noi considerăm ca fiind 

decisiv este învierea Lui.  

 

Aurelian Augustinus  

 
 

Învierea Mântuitorului nostru 

este de mare importanţă în 

creştinism, atât de mare încât 

existenţa sau neexistenţa lui 

Mesia depinde de aceasta.  

 

John Locke 

 
 

Dacă o persoană respinge 

adevărul învierii, ea respinge 

în acelaşi timp şi crucea, 

întrucât acestea sunt de 

nedespărţit, şi, în acest caz, ar 

trebui să descopere un nou 

miez al întregului mesaj al 

Evangheliei. 

 

 Hans Urs von Balthasar 

    1. Un Salvator care nu mai poate muri 
niciodată.“... Întrucât ştim că Hristosul înviat din 
morţi nu mai moare; moartea nu mai are nicio 
stăpânire asupra Lui.” (Romani 6:9) 

 
  2. Pocăinţă.“Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat 
cu puterea Lui şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca 
să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea 
păcatelor.” (Faptele Apost. 5:31) 

 
  3. Naşterea din nou.“Binecuvântat să fie 
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, 
după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou, 
prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde 
vie.” (1 Petru 1:3) 

 
    4. Iertarea păcatelor. “Şi dacă n-a înviat 
Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi 
încă în păcatele voastre.” (1 Corinteni 15:17) 

 
    5. Duhul Sfânt.“Dumnezeu a înviat pe acest 
Isus, şi noi toţi suntem martori ai Lui. Şi acum, odată 
ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu şi a primit 
de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce 
vedeţi şi auziţi.” (Faptele Apostolilor 2:32-33) 

 
   6. Nicio condamnare pentru cei aleşi.  
“Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El 
a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte 
pentru noi!” (Romani 8:34) 

 
    7. Relaţia personală cu Domnul şi 
protecţia Sa.“Şi iată că Eu sunt cu voi în toate 
zilele, până la sfârşitul veacului!” (Matei 28:20b) 

 
    8. Dovada judecăţ i i  v i i toare.                
“[Dumnezeu] a rânduit o zi în care va judeca lumea 
după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru 
aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o 
dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din 
morţi…” (Faptele Apostolilor 17:31) 

 
    9. Salvare de mânia lui Dumnezeu.      
“[Noi aşteptăm] din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a 
înviat din morţi: pe Isus, care ne izbăveşte de mânia 
viitoare.” (1 Tesaloniceni 1:10) 

 
    10. Propria noastră înviere din morţi.     
“Şi ştim că Cel ce a înviat pe Domnul Isus ne va 
învia şi pe noi împreună cu Isus şi ne va face să ne 
înfăţişăm împreună cu voi.” (2 Corinteni 4:14) 
  

    John Piper, www.resursecrestine.ro 

GÂNDURI 


