
 

  

 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. T
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     ATENŢIE 

 ... o permanentă bucurie a 

mântuirii. Fie ca Învierea lui Isus să 

reprezinte pentru noi toți un motiv 

constant de bucurie, să ne lăsăm 

pătrunși de semnificația Învierii, iar 

efectele ei să se vadă în viața noastră.  

 

... cei care, încă, nu se pot bucura de 

Înviere. Să continuăm să ne rugăm 

pentru cei care nu-L cunosc pe Domnul 

și fie ca inimile lor să nu rămână 

împietrite la glasul Lui, care îi cheamă 

mereu. 
 

"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 şi la o moştenire 

nestricăcioasă şi neîntinată şi care nu se 

poate veşteji, păstrată în ceruri pentru 

voi." (1 Petru 1:3-4) 

Să ne rugăm  
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  

 
MARȚI, 10 aprilie:  18-20 Rugăciune 
JOI, 12 aprilie:   18-20 Serviciu divin 
DUMINICĂ, 15 apr.: 9-12 Serviciu divin 
           18-20 Serviciu divin 

 
* 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. 

„Eu sunt 

învierea  

şi viaţa.  

Cine crede  

în Mine,  

chiar dacă ar 

 fi murit,  

va trăi.” 

 

Ioan 11:25  

 

  

„Nu este aici; a înviat, după cum zisese...” (Matei 28:6) 

Cristos a înviat! 

 N u este proclamare mai plină de speranță ca aceasta! Faptul că El 

a înviat ne dă fiecăruia dintre noi putere să răzbim prin greul 

vieții, conștienți că totdeauna după o vineri întunecată, după o sâmbătă 

tăcută, vine o duminică a învierii, când totul se va schimba. 

 Învierea lui Cristos este garanția că în fața noastră strălucește un viitor 

glorios, o veșnicie fericită cu El. Nu greșesc dacă spun că cei care cred în 

învierea lui Cristos sunt cei mai fericiți oameni de pe pământ. Cei ce nu cred 

în înviere sunt condamnați a trăi fără perspectivă, limitați și fără niciun fel de 

speranță. Aceștia sunt cei mai de compătimit dintre pământeni. 

 Primăvara și semnele ei din aceste zile ne umplu sufletul de bucurie, 

știind că totul revine la viață. În aceste zile de primăvară, proclamarea 

învierii lui Cristos vine să dubleze bucuria noastră. Moartea nu are ultimul 

cuvânt, ci viața este cea care biruiește. Și pentru că El, Cristos, trăiește și noi 

vom trăi! Cristos a înviat!  Pastor Nelu Filip  

 BULETIN DUMINICAL NR. 607/08.04.2018                          www.poartacerului.ro 



 

  

www.poartacerului.ro 

MORȚI ȘI VII 

Duminică, 8 aprilie 
Beniamin Dejeu 
Catinca Mercore 
Cleopatra Jita 
George Gînga  

Luni, 9 aprilie 
Dan Avrămescu 
Maria Gheorghiu 
Narcisa Marchiş 
Ruben Petrovici 

Marţi,10 aprilie 
Florin Viţan 
Stela Curuţi  

Miercuri,11 aprilie 
Gabriela Vîrlan 

Raul Mărieş 
Joi, 12 aprilie 

Alexandra Sârbu 
Mihaela Ardelean 
Tincuţa Mureşan 

Vineri, 13 aprilie 
Denisa Secoşan 
Floarea Horobăţ 

Horia Pantea 
Maria Pop  

Sâmbătă, 14 aprilie  
Alexandru Csurgo 

Carmen Tudor 
Daniel Copăceanu 

Tiberiu Gianga 
 

"Domnul dă tărie 
poporului Său, Domnul 

binecuvântează pe 
poporul Său cu 

pace." (Psalmii 29:11) 

Urăm  
“La Mulţi Ani!”   

în umblarea cu Domnul 
celor care îşi serbează                        

ziua de naştere                   
săptămâna viitoare: 

 D e când mă știu mi-au plăcut provocările. Întotdeauna am 
găsit o plăcere în a rezolva mistere, în a analiza situații 

aparent contradictorii. Deși în ultimul timp nu mai fac acest lucru atât de 
des ca altădată, iubesc aventura de a descoperi profunzimea versetelor 
din Biblie, care parcă nu au la prima vedere un sens clar. Îmi place 
sentimentul de împlinire pe care îl trăiesc atunci când Dumnezeu îmi 
luminează mintea și înțeleg Cuvântul Lui mai mult ca altă dată sau când 
îmi arată o nouă perspectivă asupra unui lucru cu care m-am obișnuit 
deja. 
 Un astfel de verset, care a și ajuns unul dintre preferatele mele, 
este Galateni 2:20: „Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc…, 
dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o 
trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care 
m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.” 
 La prima vedere, ideea pare simplă: am fost răstignit împreună cu 
Hristos, dar acum trăiesc sau, mai bine zis, Isus trăiește în mine. Această 
afirmație este adevărată și, până la urmă, este esența creștinismului. 
 Mesajul versetului este unul foarte profund și îmbucurător, dar, 
din tot pasajul, cuvântul meu preferat este „și”. Am fost răstignit 
împreună cu Hristos ȘI trăiesc! Nu scrie „am fost răstignit, DAR 
trăiesc”! 
 Contradicția care mă face să strig de bucurie este aceasta: 
Sunt moartă și trăiesc! Moartă și vie în același timp! 
 „Am fost răstignită, dar trăiesc…” mă duce cu gândul la ceva de 
genul: am murit, după cum era de așteptat, că doar am fost răstignită, iar 
răstignirea nu este o joacă de copil. Dar, cu toate că am murit, iată că 
sunt vie! Contrar tuturor așteptărilor, trăiesc! 
 „Am fost răstignită și trăiesc…” este o cu totul altă poveste. 
Adâncimea acestei fraze nu încetează să mă uimească. „Și”-ul dintre 
răstignire și viață îmi spune că deznodământul logic și normal al 
răstignirii împreună cu Isus este viața! 
 Atunci când sunt răstignită cu El, când mor cu El, nu sunt de fapt 
moartă, ci vie! Ce poate fi mai special și mai amețitor de unic? Ce 
altceva poate să îmi dea putere să accept răstignirea grea și extrem de 
dureroasă? Ce altă bucurie mai mare pot avea, decât aceea că, răstignită 
fiind cu Isus, El Însuși trăiește în mine? 
 Săptămâna aceasta, pe care tocmai am încheiat-o, este o 
săptămână a aducerii aminte, o săptămână a comuniunii, a frângerii, a 
răstignirii, a vieții. Gândește-te: ai fost tu răstignit cu Hristos? Trăiești? 
Dar El? Trăiește în tine?  

  Anda Dogar - www.beula62cu4.wordpress.com 
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Între cer și pământ 
 

Între cer și pământ 

Te-ai oprit ca un zbor ţintuit,  

ca un clopot ce plânge  

în tăcerea de ape și sânge. 
 
Te-ai lăsat răstignit 

de o mână semeaţă, 

Tu, Stăpân peste oastea cerească. 
 
În ochii mei grei de amurguri 

ai aprins ruguri nestinse; 

Ţi-a fost milă de strigătul meu 

de-a Te vinde... 
 
Un adânc prea adânc ne desparte, 

cad funii lungi, ca de cer ancorate 

și ploaia de sânge îmi spală păcate. 
 
Isuse, Tu ești scara spre cer, 

spre o nouă zidire, 

ca-ntr-un sfânt sanctuar 

viaţa-n dar s-o presar 

pe-un altar de iubire. 
 

     Gabriel Rusu 

 P aradoxal, sunt răni care 
vindecă, suferințe care oferă 

pace și plâns care aduce bucurie. Dispreț 
care naște roialitate. Sânge curs care 
aduce viață. Blestem transformat în 
binecuvântare. Achitare pentru păcat; 
dragoste pentru păcătos. Har în locul 
pedepsei. 
 Vorbim despre o dragoste pe care, 
din punct de vedere uman, este 
imposibil să o înțelegem. Cântăm despre 
o jertfă al cărei preț nu-l cunoaștem încă 
pe deplin. Îl iubim omenește pe 
Dumnezeu. Auzim ecoul Divinității în 
umanitate. O flacără într-un ulcior de 
lut. Cunoaștem în parte, dar tânjim după 
eternitate. 

 Simțim în inimă reverberația 
veșniciei. Un cântec care ne cheamă 
dincolo de limitele galaxiilor; un strigăt 
al victoriei. O exaltare a bucuriei; un 
freamăt liniștit, care străbate fruntea 
îmbătrânită a cosmosului. Sunt miile de 
oști de îngeri, mările, oceanele, munții și 
planetele; Biserica. Sunt sfinții 
răscumpărați; e întreaga Sală a Tronului. 
Tot ce are suflare și recunoaște domnia 
Mielului. E celebrarea victoriei. Triumful 
vieții! E adevărata bucurie. Acea bucurie 
care-I era pusă înainte, pentru care a 
suferit crucea și a disprețuit rușinea. E 
bucuria ÎNVIERII! 
    

           Daniel Ardelean -  
       www.partascuhristos.com 

Triumful Vieții - Bucuria Învierii 


