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... micuțul Ezra Guia, care a fost adus la 
binecuvântare în luna ianuarie. Domnul să 
continue să-i poarte de grijă atât lui, cât şi 
familiei căreia i l-a dăruit, în toate aspectele 
vieții de pe pământ şi totodată în calea spre 
Cer. 
 
... prima întâlnire a familiilor bisericii, 
care a avut loc în ultima sâmbătă a lunii 
precedente, dupa o lungă pauză. Slavă Lui 
pentru aceste ocazii minunate de a avea 
părtăşie şi de a învăţa care e voia Lui cu 
privire la viața de familie. 
      
„Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă 
şi cu cântări duhovniceşti şi cântaţi şi aduceţi din 

toată inima laudă Domnului.” (Efeseni 5:19) 
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Citește Biblia într-un an! 
SĂPTĂMÂNA 5 

 
Duminică, 6 feb.     Matei 17-19 

Luni, 7 feb.             Matei 20-22 

Marți, 8 feb             Matei 23-25 

Miercuri, 9 feb.       Matei 26-28 

Joi, 10 feb.              Exod 21-23 

Vineri, 11 feb.         Exod 24-27 

Sâmbătă, 12 feb.     Exod 28-30 

Vă stau la dispoziție pentru nevoile dvs spirituale: 

LUNI  19 - 21 Tineret  

MARȚI  18 - 20 Rugăciune 

JOI   18 - 20 Studiu biblic   

VINERI  17 - 19 Întâlnire liceeni 

DUMINICĂ      09 - 12 | 18 - 20 

   Servicii divine 

 

 

„Este o mare diferență între cărți 
făcute de oameni și Cartea care face 

oameni.” - Autor anonim 

(articol scris de Diana Pop) 

 

Tu, om frumos, ce adânc                              
înrădăcinat ai rămas în lacrimile                       
care au curs odată, în suferința ce 
nicicând nu a mai plecat, în iubirea de o 
vară și în străfulgerarea unui fior! Oh, tu, 
om cu neliniști, cu frânturi și cu ochi 
triști, zâmbetul tău cui îi aparține? Pe 
cine ai lasat să plece cu zâmbetul tău? 
 
Inima ta cui a refuzat să răspundă? Și 
zidul tău, plin de umbre, cu cine îl vei 
dărâma? Un gând m-a trimis să scriu pe 
această coală, o inimă care astăzi radiază 
de fericire, o dragoste izvorâtă din 
veșnicii mă îndeamnă astăzi să îți spun: 
Iubit om cu chip senin, El te iubește din 
veșnicii!  
El se bucură cu tine și zâmbește cu tine. 
El îți numără fiecare lacrimă și îndurarea 
Lui ține pentru totdeauna. Dragostea Lui 
pentru un om ca tine a fost arătată pe 
Golgota.   
        
Cel care domnește peste Împărăția 
Cerurilor, Cel care este divin și vine din 
veșnicii, Cel care este Prinț al Păcii, 
Dumnezeu tare, Minunat, a murit pe 
Cruce ca TU, lumina ochiilor Lui            
               

    („... căci cel ce se  
    atinge de voi se atinge de 
  lumina ochilor Lui” 
   [Zaharia 2:8b]) să poți avea 
părtășie cu Dumnezeu, să poți avea o 
relație de dragoste cu El.    
 
Domnul poate face lucruri minunate 
pentru tine, „lucruri pe care ochii tăi nu 
le-au văzut, urechea ta nu le-a auzit și la 
inima ta nu s-au suit” (1 Corinteni 2:9). 
El preschimbă suferința în binecuvântare 
și Mâna Lui vindecă și astăzi. El nu va 
înceta niciodată să te poarte pe brațe, nu 
va înceta niciodată să te iubească:  
„Până la bătrâneţea voastră Eu voi fi 
Acelaşi, până la cărunteţele voastre vă 
voi sprijini. V-am purtat şi tot vreau să 
vă mai port, să vă sprijin şi să vă 
mântuiesc.” (Isaia 46:4) 
 
Tu ești copilul Lui mult prea iubit ca 
El să plece, ești mult prea prețios 
pentru El ca să nu te mai țină în Mâna 
Sa. Și toate binecuvântările care sunt și 
care vor veni sunt doar fiindcă El te 
iubește. Și El este Lumina lumii! „Vestea 
pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o 
propovăduim este că Dumnezeu e lumină 
şi în El nu este întuneric.” (1 Ioan 1:3) 

TRĂIEȘTE PENTRU CRISTOS!  (2 Corinteni 5:15) 
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Gând din veșnicie 

 

ANUNȚ 
 

Astăzi, avem harul ca al Domnului Cuvânt să 
ne fie vestit de frații pastori care ne vizitează: 

 
Dimineața - mesaj pastor Flavius Rusu 

Seara - mesaj pastor Cristi Boariu  
 

Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să lase ungerea 
Sa peste ei și al Său Cuvânt să ne zidească 

spiritual! 

Dăruiește!  
Dacă ai pe inimă să susții 
financiar lucrarea de la Biserica 
Poarta Cerului, scanează codul 
QR alăturat, ca să afli cum te poți 
implica în acest sens.  



Urăm 
La mulți ani! 
 
în umblarea cu Domnul 
celor care își serbează ziua 
de naștere săptămâna 
viitoare: 
 
|   DUMINICĂ 6 FEB.   | 

Alexandru Șandor 
Anamaria Butar  
Ioan Florea  
 
|   LUNI 7 FEB.   | 

Alexandra Moisă 
Andrei Sărăcuţi 
Călina Cireşan 
David Ciobanu 
Florin Gherman 
Ovidiu Dogar  
Raluca Nedelea  
Ruben Nedelea 
 
|   MARȚI 8 FEB.   | 
Cristina Trușcă 
Dionisie Frenţi 
Emil Chiş 
Mayra Onaga  
Naomi Horobăţ  
 
|   MIERCURI 9 FEB.   | 
Markus Gagiu |  
Miriam Petrovici  
 
|   JOI 10 FEB.   | 
Alessia Frenţi 
Alessia Surugiu 
Carmen Semerean 
Daniel Puşcaşu  
David Mezei 
Devis Alăzăroae 
Ioana Pop  
Marius Bogdan 
Matthias Dragoi  
  
|   SÂMBĂTĂ 12 FEB.   | 
Sofia Priala 
Ruben Petrescu 
 
"Domnul Dumnezeul tău este în 
mijlocul tău, ca un viteaz care 
poate ajuta; Se va bucura de tine 
cu mare bucurie, va tăcea în 
dragostea Lui şi nu va mai putea 
de veselie pentru tine.”"  
 (Țefania 3:17) 

 
 
 

Și cum viața e compusă din relații, prilejurile de supărare sunt 
omniprezente. Nu de puține ori suntem persiflați, nedreptățiți, 
admolestați. Oameni din anturajul nostru sau trecătorii de prin 
viețile noastre își permit lucruri grave, care ne afectează emoțional. 
Reacționăm sau nu, după caz, dar nici asta nu ne mulțumește pe 
deplin. Inima ne rămâne grea, încărcată de resentimente și dor de 
răzbunare. De cele mai multe ori, în loc să pornim pe drumul 
ascendent al iertării, apucăm pe celălalt,  
al răzbunării.  
 
Erwin Lutzer, cunoscut publicului evanghelic român, își invită 
cititorul la un exercițiu de sinceritate. Ni se cere să ieșim din faza 
de negare, din tendința noastră de a fugi de realitate și să facem pași 
concreți spre vindecare. Rugăciunea și lecturarea Scripturii ne sunt 
aliați de nădejde în această bătălie cu noi înșine, la fel ca bunul sfat 
al celor înțelepți. Trebuie doar ca voința să ne fie direcționată 
corect și orgoliul să fie domolit. Pentru că, întotdeauna, a acorda 
cuiva iertare este un gest de smerenie și pocăință. Pentru a ne 
convinge de omniprezența fenomenului, autorul aduce înaintea  
noastră exemple de tot felul: Cain și Abel; Esau și Iacov; Saul și David.  

 „Mulți creștini sunt prinși în capcană. 
Răniți de prieteni, rude și chiar de membri ai 
comunității creștine, ei stau în spatele unor 

ziduri de animozitate și mânie adânc 
înrădăcinată. Diavolul, fiind într-o continuă 

căutare a unui avantaj în războiul lui 
împotriva oamenilor lui Dumnezeu, îi 

imobilizează pe mulți, făcându-i să aștepte 
iluzoria zi când nedreptățile vor fi îndreptate, 
iar ei vor fi răzbunați. Până atunci, nu sunt 

interesați de reconciliere și iertare.”  
 

Cu aceste cuvinte își începe Erwin W. Lutzer cartea 
intitulată „Când ți s-a greșit: cum să ajungi de la 
amărăciune la iertare” (Casa Cărții, Oradea, 2011).  
 
Toți am ofensat și am fost ofensați. Paradoxal, a 
doua variantă ne doare mai mult. Nu ne întristăm 
iremediabil când noi am ofensat, însă ne simțim 
deplorabil când noi înșine am fost obiectul ofensei 
celorlalți.  

 

Când ți s-a greșit: 

cum să ajungi de la amărăciune la iertare  
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de Erwin W. Lutzer 

Situații conflictuale dramatice, consumate în spectrul familiei, 
încrâncenări care ne slujesc drept pilde astăzi. La acestea se 
adaugă litigiile corintenilor (1 Cor. 6), rezolvate în mod rușinos 
în tribunalele laice. Apostolul Pavel, oripilat, reacționează cât 
se poate de vehement. Și, apoteotic, întreaga concluzie este 
dominată de figura lui Iosif care, cu atâta delicatețe, își 
primește frații trădători înapoi. Acolo unde inima este bună, 
gata să ierte și să accepte, totul se termină cu bine.  
 
Scrisă bine și pe înțelesul oricui, lucrarea lui Lutzer este o 
lectură obligatorie. Orice adult are nevoie să știe ce și cum. 
Toți trebuie să învățăm că, de obicei, impulsurile nu lucrează 
cinstirea lui Dumnezeu. A-l dezlega pe cel care ți-a greșit – 
chiar dacă nu se schimbă niciodată – ține de o igienă a 
sufletului. Cu cât amâni mai mult să faci curățenie, cu atât 
trăiești mai mult în mizerie. Considerați această carte ca o 
întâlnire cu un mentor înțelept, gata să sfătuiască și să se roage.  

Recenzie scrisă de Ghiță Mocan, www.coramdeo.ro 

 
 

„Ofensele peste care 

refuzăm să trecem nu 

numai că ne rănesc 

emoţional, ci au şi 

potenţialul de a cauza 

un dezastru spiritual. 

Dacă nu le lăsăm  

în urmă, pot avea 

repercusiuni eterne...” 

(Erwin W. Lutzer) 

 „  Observ cu mare nemulțumire că 
pacientul tău a devenit creștin. Unul 
dintre marii noștri aliați în acest 
moment este Biserica însăși. Să nu mă 

înțelegi greșit. Nu mă refer la Biserica pe care o vedem 
cum se răspândește prin timp și spațiu, crescând în 
eternitate, teribilă ca o armată cu flamuri. Acesta, 
recunosc, e un spectacol care-i pune în încurcătură până și 
pe cei mai tenace ispititori pe care îi avem. Din fericire, 
însă, e ceva ce ochiul omenesc nu percepe. Pacientul tău 
nu vede decât imitația de gotic a fațadei neterminate care 
acoperă clădirea cea nouă a bisericii. Înăuntru, îl vede pe 
băcanul din colț, care, cu priviri uleioase, se înghesuie să-i 
ofere o cărțulie argintată ce conține o liturghie pe care nici 
unii dintre ei nu o înțeleg, plus o culegere jerpelită de 
cânturi religioase adaptate, în mare parte slabe și tipărite 
cu litere foarte mărunte. În timp ce se îndreaptă spre locul 
din strană și se uită în jur, îi vede tocmai pe vecinii pe care 
până acum a încercat să-i ocolească. Vecinii ăștia trebuie 
neapărat exploatați. Fă în așa fel încât mintea să i se lege 
între expresii de tipul „Trupul lui Hristos” și priveliștea 
chipurilor reale de pe rândul din față. Nu are nicio 
importanță, firește, ce fel de oameni ocupă rândul din 
față...” 

(preluare din cap. 2 al cărții „Sfaturile unui diavol bătrân către  
unul mai tânăr”, de C.S. Lewis - www.resursecrestine.ro) 


