
 

  

 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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 ... cei care nu Îl cunosc încă pe Domnul Isus. Fie ca Sărbătoarea Învie-
rii Lui să reprezinte pentru noi un bun prilej de a-L mărturisi pe Domnul   
nostru, celor care au atâta nevoie de El. 
 
 ... ascultare. Haideți să luăm drept model de ascultare în viețile noastre, 
cel pe care Îl dovedește Isus față de Tată, la cruce, pentru noi; așa să ascultăm 
și noi mereu de Tatăl nostru, chiar și atunci când nu înțelegem totul. 
 

 
„... Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală 

păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.”  
 

(2 Corinteni 5:19)   

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 

Diacon Raul Damean:            tel. 0734-539044 

Colectivul de redacţie:  

 
Teo Laze 

Dana Popa 

Ildikó Trică 

Andrada Popa 

Lili Gherasim  

Alina Avram 

Dani Ardelean 

 
Pentru materiale, sugestii şi 
propuneri, aşteptăm să ne 
scrieţi la adresa de e-mail:  

 
buletin.duminical@yahoo.com  

JOI, 2 mai:          18-20 Serviciu divin 

DUMINICĂ, 5 mai: 9-12 Serviciu divin 

            18-20 Serviciu divin 
 

Serviciul de tineret de luni, întâlnirea de 
rugăciune de marți și cea a grupului de  

studenți de miercuri - se suspendă! 

ATENȚIE 

Surse fotografii: www.google.com/images 
   www.pexels.com 

 Căci Hristos, Paştele noastre, a 

fost jertfit. Să prăznuim dar 

praznicul nu cu un aluat vechi, 

nici cu un aluat de răutate şi 

viclenie, ci cu azimile curăţiei  

şi adevărului. 

 

1 Corinteni 5:7b-8 

 

  

„Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului. Pace în cer            
și slavă în locurile preaînalte!” (Luca 19:38) 

Hristos a înviat! 

 Z iua Învierii este cea mai sfântă sărbătoare pentru creștini: e coroana săr-
bătorilor. Întreaga creație cântă, pentru că Isus, prin moartea și învierea 

Sa, a reașezat și sfințit tot ceea ce păcatul a ruinat și pervertit. Hristos l-a relegat 
pe om de Dumnezeu. 
 Nu e nimic special să crezi că Isus a murit; și păgânii și evreii cred lucrul 
acesta, dar credința creștinilor trece de Vinerea Mare și se bazează pe Învierea lui 
Hristos! 
 Iadul a sărbătorit ziua în care Domnul Isus a fost răstignit; cu toate acestea, 
bucuria diavolului s-a curmat brusc. Hristos a înfrânt moartea, a triumfat glorios 
în fața lui Satan și a iadului, aducând biruință asupra morții și a păcatului din via-
ța oricărui muritor. 
 Da, învierea lui Hristos ne asigură că moartea nu are ultimul cuvânt, ci viața 
este cea care va triumfa. Oricine a murit și a înviat împreună cu Hristos are     
certitudinea unei vieți noi și a învierii împreună cu El (Romani 6:4-5). Învierea 
lui Hristos ne-a redeschis calea spre cer și intrarea slobodă în prezența lui     
Dumnezeu. 
 Creștine, nu uita: învierea lui Hristos este fundamentul mântuirii tale și    
speranța pe care se bazează veșnicia ta. Bucură-te! Credința ta nu este zadarnică,  
nădejdea ta nu este înșelată și viața veșnică îți este asigurată. 
 Prin învierea lui  Isus Hristos  noi suntem mai mult decât biruitori! 
 Hristos a Înviat!             Pastor Eusebiu Stănilă 

 

Totuși, în toate aceste lucruri 
noi suntem mai mult decât biruitori, 

prin Acela care ne-a iubit.  
Romani 8:37 
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Urăm  
“La Mulţi Ani!”   
în umblarea cu 

Domnul celor care     
îşi serbează                     

ziua de naştere                   
săptămâna viitoare: 

10 dovezi că Isus a înviat! 

Duminică, 28 aprilie 
David Goanţă 

Emanuel Buzatu 
Georgeta Bela  

 Luni, 29 aprilie 
Joshua Opriş 
Ligia Prata 

Otilia Coldea 
Ovidiu Moza 
Stana Cirla  

Marți, 30 aprilie 
Fineas Silaghi 

Florian Marchis 
Viorica Ispan  

Miercuri, 1 mai 
Loredana Toma 

Natalia Goagără 
Sebastian Povian  

Joi, 2 mai 
Andrei Pană  
Vineri, 3 mai 

Damaris Cociorvan 
Ştefan Sărăcuţi 

Viniciu Smeureanu 
Sâmbătă, 4 mai 

Andrei Ungureanu 
Corina Condre 
Mirela Şomrak  

 
 "Şi viaţa veşnică este 
aceasta: să Te cunoas-

că pe Tine, singurul 
Dumnezeu adevărat, şi 

pe Isus Hristos, pe 
care L-ai trimis 
Tu." (Ioan 17:3) 

1. Primii martori oculari ai Învierii au fost femei. În cercurile 
evreiești, era nevoie de mărturia a două femei pentru a echivala 
mărturia unui singur bărbat. Dacă această relatare ar fi fost      
inventată, ultimele persoane care ar fi fost puse ca martori ar fi 
fost femei.  
2. Fapte universal acceptate referitoare la Isus. Gary Habermas 
a scris despre câteva fapte istorice referitoare la Hristos: Isus a 
murit prin răstignire; ucenicii au crezut că Isus a înviat și El li s-a 
arătat; Pavel, un om care persecuta creștini, a devenit brusc un 
martor a lui Isus; Iacov, fratele lui Isus, a devenit și el credincios 
brusc; mormântul era gol. 
3. Transformarea vieții ucenicilor. Pavel este un exemplu al unei 
persoane care a fost complet transformată; Pavel a fost un persecu-
tor al bisericii creștine. După ce s-a întâlnit cu Isus cel înviat,  
Pavel a devenit un vestitor al Evangheliei. 
4. Detaliile „stânjenitoare” din relatarea Învierii. Faptul că  
niște femei au fost primii martori și că ucenicii erau fricoși servesc 
drept factori „stânjenitori” în favoarea Învierii. 
5. Martorii Învierii au plătit cu prețul vieții. Nimeni nu ar muri 
pentru ceva inventat. Conform istoriei Bisericii, toți ucenicii, cu 
excepția lui Ioan, au suferit moarte de martiri.  
6. Documente justificative. Ca surse primare, Învierea dispune de 
relatarea lui Matei, a lui Ioan și a lui Pavel din 1 Corinteni 15, 
inclusiv referințele adiționale ale lui Iacov și ale lui Iuda. Sursele 
secundare ale Învierii sunt însemnările următorilor: Luca, Marcu, 
Clement din Roma etc. 
7. Dovezi circumstanțiale: obiceiul Bisericii Primare de a      
practica botezul, Cina Domnului și slujbele de duminică. 
8. Dacă Învierea ar fi o conspirație, care ar fi motivul? Din 
cauza mărturiei lor, ucenicii erau urmăriți și amenințați de către 
autoritățile evreiești și romane.  
9. Dușmanii recunosc Învierea. Ipoteza conform căreia ucenicii 
ar fi furat trupul lui Isus nu poate sta în picioare, mai ales pentru 
că s-a descoperit inscripția din Nazaret care ordona pedeapsa capi-
tală pentru oricine fura un trup dintr-un mormânt.  
10. Martorii oculari. Există mulți martori ai Învierii lui Isus. Mai 
mulți oameni L-au văzut pe Isus în viață pentru o perioadă de 40 
de zile, ale căror mărturii sunt consemnate în cele patru          
Evanghelii.          Brian Chilton - www.alfaomega.tv 
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1. Învierea Domnului Isus dovedește 
că noi am fost socotiţi neprihăniţi. 
  Faptul că Domnul Isus a înviat din morţi 
dovedeşte că jertfa Lui înlocuitoare a fost accep-
tată de Dumnezeu, deci, plata pentru păcatele 
noastre a fost plătită şi noi suntem socotiţi nepri-
hăniţi (prin credinţă în El). 
 
2. Moartea nu mai are putere asupra 
noastră. 
 În 1 Corinteni 15:56, este scris că boldul 
morţii (arma cu care omoară) este păcatul, dar 
Domnul Isus a luat asupra Sa păcatul întregii 
omeniri şi acum moartea şi-a pierdut boldul. Aşa 
că atunci când moare un creştin, trupul lui se 
duce în pământ, dar sufletul se duce la Domnul 
(1 Corinteni 5:8 şi Filipeni 2:21-23), iar la răpire 
Dumnezeu va aduce împreună cu Domnul Isus 
sufletele celor credincioşi şi ei vor învia şi, îm-
preună cu credincioşii care vor fi în viaţă la acel 
moment, vor fi răpiţi în nori, ca să întâlnească pe 
Domnul în văzduh şi vor fi întotdeauna cu   
Hristos (1 Tesaloniceni 4:13-18). 

3. Am fost eliberaţi de sub puterea 
păcatului. 
 După învierea şi înălţarea Sa la cer,    
Domnul Isus ne-a putut trimite Duhul Sfânt, ca 
să putem trăi o viaţă fără păcat. 
 „Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am 
fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după 
cum Hristos a înviat din morţi, prin slava     
Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În 
adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o 
moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El 
şi printr-o înviere asemănătoare cu a 
Lui.” (Romani 6:4-5).  Anastasia Filat  -  
           www.moldovacrestina.md 

Ce importanţă are pentru noi  
Învierea Domnului Isus? 

 

ISUS 
 

Isus a fost în slavă  

cel mai înalt străjer. 

Dar, când veni să moară 

mai-nalt a fost ca-n cer. 

 

Isus a fost la Tatăl 

sublimul vieții rost. 

Dar, când S-a dat ca jertfă  

și mai sublim a fost. 

 

Isus a fost în ceruri 

divinul slavei crin 

Dar, când S-a-ntins pe cruce, 

a fost și mai divin. 

 

Căci niciun om pe lume, 

Nici Iuda, nici Pilat,  

N-au înțeles că Domnul  

de voia Lui S-a dat. 

 

N-au înțeles că Mielul  

S-a dat El Însuși prins, 

dar Și-a ascuns ofranda 

sub haină de învins. 

 

Și-astfel ne-a dat o pildă, 

din gându-I nepătruns, 

că fapta cea mai-naltă 

e jertfa în ascuns. 
 

Costache Ioanid 

https://moldovacrestina.md/rapirea-bisericii-si-ziua-domnului/

