
 

  

 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 

 ... familia Maria și Narcis 
TRIFAN, care s-a format în luna martie 
în biserica noastră. Domnul să vegheze 
asupra căminului lor, iar ei să rămână 
întotdeauna aproape de El. 
 
 ... lecția de smerenie oferită de 
Isus la Intrarea în Ierusalim. Fie ca 
această smerenie să ne caracterizeze și pe 
noi tot mai mult! 
 
 ... conferința surorilor, cu titlul: 
“Feminitate – comoară și povară”, care 
a avut loc în biserica noastră luna trecută. 
Fie ca Dumnezeu să răsplătească tuturor 
eforturile depuse pentru ca acest 
eveniment să fie unul deosebit, iar 
mesajul transmis să aibă un răsunet 
puternic în viața celor care au participat, 
ca să poată, la rândul lor, să-l transmită și 
altor femei care au nevoie de el. 

 
 

 "Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care 
ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus 

Hristos!”  (1 Corinteni 15:57) 

 

Să-I mulțumim 
Domnului 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 

Prezbiter Alex Păduraru:          tel. 0768-811488 

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  

 

ÎNTÂLNIRILE BISERICII  
ÎN “SĂPTĂMÂNA MARE” 

 
MARȚI:         18-20 Rugăciune 
MIERCURI:        19-21 Seara studenților 
JOI:         18-20 Serviciu divin 
VINERI:         18-20 Serviciu divin 
DUMINICĂ:          9-12 Serviciu divin 
         18-20 Serviciu divin 
 

* În cadrul serviciului divin de joi, vom serba 
Cina Domnului. 

 

* În a doua zi de Paște, NU vom avea serviciu 
divin în biserică, pentru a putea sărbători 

Învierea Domnului în familie, iar după-amiaza, 
vom avea posibilitatea de a participa la Marșul 

Învierii, în Parcul Rozelor din Timișoara. 

„Osana, Fiul lui David! 
Binecuvântat este Cel ce vine 

în Numele Domnului!  
Osana în cerurile preaînalte!” 

 
Matei  21:9b 

 

  

„Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica 
Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este 

neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, 
pe mânzul unei măgăriţe.” (Zaharia 9:9) 

În întâmpinarea Mirelui 
 I sus, ca Unul care a venit să împlinească tot ceea ce este scris, Se apropia cu pași 

hotărâți spre Ierusalim, de Calvar, de mântuirea omenirii întregi. Era scris că 

trebuia să vină la ai Lui, la fiica Sionului, dar nu cum își imaginau ei: un rege strălucitor și 

impunător, ci Unul îmbrăcat în hainele umilinței. Modestia I-a caracterizat viața, de la 

începutul ei, până la sfârșit.  

 Și iată că acum, blândețea și smerenia întruchipată, călare pe un măgăruș, intră în 

Ierusalim: ,,Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie fiica Ierusalimului!” – acesta 

era îndemnul profetului Zaharia, dar vai!, a fost întâmpinat de oameni atât de diferiți, cu 

reacții atât de ciudate... Unii erau nespus de entuziasmați, alții erau neinformați, neștiind 

cine este Cel aclamat, alții erau invidioși pe copiii care strigau, lăudau și binecuvântau plini 

de bucurie pe Regele regilor. 

 Isus avea așteptările Lui de la Casa lui Israel. Voia ca măcar acum, în ultimul ceas al 

cercetării, să fie recunoscut de ei ca adevăratul Mesia, Cel așteptat. Aștepta credință de la ei, 

dar mahrama necredinței le acoperea ochii, ca să nu Îl poată recunoaște. Ba, mai mult, Isus 

Se aștepta să găsească Templul curat, plin de închinători evlavioși și să aibă adevărata 

destinație - Casă de rugăciune - dar vai!, peste toate așteptările lui Isus, plutea dezamăgirea 

și un „prea târziu”... 

 Istoria se repetă iarăși. Isus este gata să revină, e mai aproape ca oricând. Atunci a fost 

dezamăgit în așteptări, dar astăzi, în secolul nostru, cum va fi întâmpinat Isus? El Însuși Se 

întreba: ,,... dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ?” (Luca 18:8)  

             (continuare în pag. 3) 
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Urăm “La Mulţi Ani!”  în umblarea cu Domnul celor care                   
îşi serbează ziua de naştere săptămâna viitoare: 

Duminică, 1 aprilie - Ana Ungur, Lidia Croitoru, Luca Olteanu, Mihai Dărăban  
Luni, 2 aprilie - Elena Bortoş, Florin Câmpan, Petru Gherasim  
Marți, 3 aprilie -  Alisa Curea, Ana Cuc, Andreea Blaga,  
   Corina Cireşan, Estera Spătar, Florin Vlad  
Miercuri, 4 aprilie - Iosua Kiss, Ovidiu Cunţan, 
    Radu Gabor, Ştefan Moisa-Luca  
Joi, 5 aprilie - Daniel Ţifrea, Diana Prisneac, 
     Elena Hack, Ioana Ştefan  
Vineri, 6 aprilie - Alin Mureşan, Flavius Onaga, Tabita Ciurcanu  
Sâmbătă, 7 aprilie - Bianca Tomuţa, Florin Răţoi, Sergiu Rusu  
 

 "Binecuvântează, suflete, pe Domnul! Doamne, Dumnezeule, Tu eşti nemărginit de mare! Tu eşti 
îmbrăcat cu strălucire şi măreţie! " (Psalmii 104:1) 

Uniți în rugăciune pentru departamentele de slujire 

Departamentul de Muzică - Corul de tineret 
“Voi, însă, sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi 

l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa 
minunată.” (1 Petru 2:9) 

 

D umnezeu este Izvorul cântării de laudă, iar noi suntem vasul prin care curge această Apă 
sfântă. Mulţi tineri din biserica noastră au înţeles acest lucru, iubesc cântarea de laudă şi 

slujesc Domnului prin muzică, conştienţi de faptul că toată lauda I se cuvine numai Lui. 
Astăzi, dorim să-I mulţumim Domnului pentru toţi cei care slujesc în corul de tineret. 

Dumnezeu a pus în inima fratelui Ovidiu Puşcaşu dorinţa arzătoare de a implica cât mai mulţi 
tineri în slujire, în cadrul serilor de tineret de la Poarta Cerului. Acest gând de a forma un cor de 
tineret a fost pus în practică în vara anului 2015, când, prin îndrumarea şi susținerea fratelui pastor 
Nelu Filip, cu paşi timizi, dar sub binecuvântarea Domnului, a început lucrarea corului de tineret. 
Tineri cu inima bună, pasionaţi de Dumnezeu şi de muzică au început să se întâlnească şi să cânte 
Domnului cu bucurie, încrezători că El este Cel care le va da biruință în această lucrare.  

De-a lungul timpului, Dumnezeu a dat mult har acestei lucrări. Echipei de coordonare i s-a 
alăturat şi fratele Robert Muntean, în structura corului au intervenit numeroase modificări, iar 
activitatea corului de tineret s-a extins, ca prin ajutorul şi voia Lui, să se ajungă la formula din 
prezent. Dumnezeu binecuvântează această lucrare prin aportul celor doi dirijori, Lari Muntean şi 
Dani Bisorca, oameni talentaţi şi dedicați acestei slujiri. „Mulțumim Domnului pentru Lari şi Dani, 
pentru pasiunea lor şi pentru tot ceea ce fac, ca prin această lucrare şi prin calitatea muzicii, 
Dumnezeu să fie lăudat şi onorat.”, ne-au mărturisit cei din corul de tineret.  

Pe lângă orele de repetiţii, slujirea în cadrul serilor de tineret sau în cadrul programelor 
de duminică ale bisericii, tinerii din corul de tineret sunt implicaţi în diverse proiecte sociale, prin 
care doresc să aducă speranţă şi un zâmbet oamenilor aflați în diferite nevoi, precum şi în proiecte 
de misiune, toate aceste activităţi fiind motivate de dorinţa de a-L glorifica pe Dumnezeu:                
„Ceea ce ne dorim este să slujim Domnului întâi prin gândurile, cuvintele şi faptele noastre, iar 
mai apoi, să oferim şi celorlalți din ceea ce Dumnezeu a pus în noi, prin cânt. Vrem să fim 
mesageri ai Cerului, iar mireasma cunoștinței Lui să fie răspândită prin noi, în orice loc.”  

Să ne rugăm pentru aceşti tineri, ca Domnul să îi ajute să facă această lucrare dintr-o inimă 
curată, vie, prin Duhul Sfânt, iar laudele aduse cu buzele lor să fie întotdeauna jertfe de miros plăcut 
înaintea Domnului. Să ne rugăm ca Domnul să le binecuvânteze tinereţea şi să le ajute să slujească 
cu multă dăruire, perseverenţă şi seriozitate. De asemenea, mulţumim Domnului pentru fratele 
Alex Păduraru, liderul de tineret, şi ne rugăm Domnului pentru sutele de tineri care participă la 
serile de tineret, ca Dumnezeu să le transforme viaţa, iar prin cântările lor, să răspândească 
mireasma lui Hristos, atât în locurile cereşti, cât şi aici, jos pe pământ!  L. G.  
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 O credință bazată pe 

Cuvântul Lui este o credință care te 

îndepărtează de păcat și te apropie 

de Dumnezeu, o credință care te 

pune în mișcare, ca să faci faptele 

neprihănirii. Ba mai mult, găsi-va 

El, oare, închinători în Duh și 

adevăr? Va mai găsi creștini la 

rugăciune? Încă se aude ecoul 

dezamăgirii Lui din Ghetsimani,  

când le spune ucenicilor: „Ce, un 

ceas n-ați putut să vegheați cu 

Mine?” (Matei 26:40). Mai are 

oare Isus astăzi măcar un ceas de 

părtășie intimă cu noi? Dar 

Templul inimii noastre, este el 
curat și sfânt în întâmpinarea 

Regelui regilor? 

 Trăim aceleași momente de 

cercetare ca odinioară. Pașii lui 

Isus se aud mai clar ca niciodată, 

de la un capăt la altul al 

Pământului. Veniți, dragi frați și 

surori, să nu Îl dezamăgim în 

întâmpinare. Să credem că El este 

același ieri, astăzi și-n veac, și 

negreșit va reveni. Dorința Lui din 

ultimele ceasuri de existență a fost: 

„Vegheați și rugați-vă, fiți gata, 

căci Fiul omului va veni în ceasul 

în care nu vă gândiți.” 

 O, Rege al regilor, ajută-ne să 

te așteptăm cu inimile curate, pline 

de credință și vegheatoare! Amin!
 Pastor Eusebiu Stănilă 

  

Prin intrarea în Ierusalim, Domnul Isus își 

descoperă public: 
 

 Identitatea Sa 
 

a. prin locul dinspre care venea (Zaharia 14:4).  
 

b. prin însemnele profetice care îl evidențiau 

(Zaharia 9:9 ). 
 

c. prin strigătul mulțimii (Matei 21:9). 

 

 Misiunea Sa 
 

a. El a venit să domnească. Felul în care a fost 

primit Domnul Isus la intrarea în Ierusalim, 

amintește de procesiunea de încoronare a unui 

împărat.  
 

b. El a venit să moară. Deși este „Regele”, 

Domnul Isus n-a mers să ocupe tronul lui Israel, 

pentru că slujirea Sa în acea vreme era cea de Mare 

Preot.  
 

c. El a venit să slujească. Urmărind evenimentele 

din ziua intrării în Ierusalim, observăm că Domnul 

Isus n-a fost preocupat de Sine. El a fost gata să 

slujească, avându-i în atenție pe alții (Luca 19:40; 

Matei 21:16-17). 

 

 Caracterul Său 
 

Într-o zi a bucuriei, când era aclamat si ovaționat 

de mulțime, El a venit la Ierusalim așa cum L-a 

anunțat profetul Zaharia: neprihănit, biruitor și 

smerit!  
 

       www.misiune.ro 

Ce înseamnă intrarea în Ierusalim? 


