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Citește Biblia într-un an! 
 

SĂPTĂMÂNA 10 
 

Duminică, 13 martie     Deuteronom 11-14 

Luni, 14 martie             Deuteronom 15-17 

Marți, 15 martie            Deuteronom 18-20 

Miercuri, 16 martie       Deuteronom 21-24 

Joi, 17 martie                Deuteronom 25-27 

Vineri, 18 martie           Deuteronom 28-30 

Sâmbătă, 19 martie       Deuteronom 31-34 

Vă stau la dispoziție pentru  
nevoile dvs spirituale: 

LUNI       19 - 21 Tineret  

MARȚI       18 - 20 Rugăciune 

JOI        18 - 20 Studiu biblic   

VINERI       17:30 - 19 Liceeni 

DUMINICĂ   09 - 12 | 18 - 20 

        Servicii divine 
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Ne găsești și online @BIsericaPoartaCerului 

Să ne rugăm pentru...  
... micuții Emanuel Tomuța şi Asher-Ezra 
Dumitrescu, care sunt aduşi azi la 
binecuvântare. Fie dragostea, harul şi protec-
ția Tatălui peste ei şi toți cei dragi ai lor! 
 
... o inimă bună. Haideți să-I cerem lui 
Dumnezeu o inimă bună, plină de compa-
siune, iertare, dragoste, răbdare - cât mai 
asemănătoare cu cea a Tatălui nostru! 
 

„Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte  
răul prin bine.”  (Romani 12:21)  

 B ucuria de a deveni părinte este 

una de neprețuit. Încă din pântece, 

mamele obișnuiesc să își binecuvânteze 

pruncii și să se roage pentru ei, înainte de 

a le vedea chipul. Atunci când ne ținem 

pentru prima dată copiii în brațe, Îi 

suntem recunoscători lui Dumnezeu 

pentru ei și ne dorim ca toată viața  

lor să fie sub protecția Lui.  

 Ca părinți, ne străduim să le oferim tot ceea ce e mai bun și să îi păzim de tot 
ceea ce este rău, conștienți de faptul că suntem limitați. Doar Dumnezeu e Acela 
care e clipă de clipă alături de ei, purtându-i în Mâna Lui puternică și plină de 
dragoste. De ce să lăsăm viața copiilor noștri la voia întâmplării, atunci când putem 
să o încredințăm lui Dumnezeu? Și cum altfel am putea să îi încredințăm, decât 
rostind zilnic rugăciuni pentru ei?! 
 
 De aceea: „Doamne Dumnezeule și Ziditorul nostru, al cărui Chip suntem noi, 
oamenii, Care ne-ai înfrumusețat și ne-ai ales, Dătătorule de viață, povățuiește-i pe 
acești copii pe calea cea adevărată a poruncilor Tale! Luminează-le înțelegerea cu 
lumina lui Hristos, spre mântuirea sufletului! Doamne, apără-i de toți vrăjmașii cei 
văzuți și cei nevăzuți, tămăduiește-i de orice boală și curățește-i de orice 
întinăciune! Doamne, dăruiește-le harul Duhului Tău Sfânt spre o viață curată în 
credință și dragoste, în pace cu cei de aproape și cu cei de departe! Deschide-le 
mintea și inima ca, odată cu vârsta, să crească și în Har, ca să se înțelepțească prin 
puterea Legii Tale, și să cunoască învățătura care este de folos pentru slava 
Sfântului Tău nume, și învrednicește-i să Te iubească pe Tine, Ziditorul și 
Mântuitorul nostru! Toate aceste lucruri le cerem în Numele Domnului nostru Isus 
Hristos! Amin!“ 

         Articol scris de Roxana Guia 

 

 ANUNȚ 

Întâlnirea lunară a familiilor va avea loc 
sâmbătă, 19 martie, de la ora 17:00. 

Sunt așteptate toate familiile bisericii Poarta 
Cerului, pentru ca împreună să avem o părtășie 

deosebită și să Îl cunoaștem mai mult pe 
Domnul nostru, prin mesajul care va fi transmis 

de fr. prezbiter Raul Damean. 
 

Pe durata întâlnirii, copiii se vor bucura de activități 
potrivite pentru ei, fiind supravegheați de  

un grup de fete din biserică. 

Împreună pentru  

Cleopatra Jita 
 
 
DONAȚII 
 
Cont Euro - Raiffeisen Bank 
Titular: CLEOPATRA JITA 
IBAN: RO17RZBR0000060023343137 
Cod swift: RZBRROBU 
 
Cont Lei - Raiffeisen Bank 
Titular: CLEOPATRA JITA 
IBAN: RO33RZBR0000060012852008 
Cod swift: RZBRROBU 

Întâlnire de tineret 



UNIȚI  ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE  BISERICII 

„A Lui, Care poate să facă nespus mai mult decât tot ce‑I cerem sau ce 
gândim, potrivit cu puterea care lucrează în noi, a Lui să fie slava în 

Biserică și în Cristos Isus, în toate generațiile, în vecii vecilor! 
Amin.” (Efeseni 3:20-21)  

„...din veşnicie în veşnicie, Tu 
eşti Dumnezeu!” (Psalmul 90:2b) 
Dumnezeu cuprinde istoria! 
Dumnezeu cuprinde spațiul!  
Dar El ne 
cuprinde și pe noi 
în mâinile Sale! 
De aceea, suntem 
încrezători în El, 
știind că El 
conduce toate 
lucrurile! Și 
împreună cu 
biserica declară 
măreția 
Domnului și 
familia Chiș – 
Natanael și 
Larisa! Suntem 
mulțumitori 
Domnului pentru 
această familie, și 
totodată suntem 
bucuroși să facem 
parte din aceeași biserică! 
 
„1 august 2021 a fost ziua în care 
am devenit o familie, și de atunci, 
încercăm în fiecare zi să ne 
ajutăm unul pe celălalt să fim mai 
aproape de Cer, prin tot ceea ce 
facem. Suntem mulțumitori lui 
Dumnezeu pentru felul în care El 
a orchestrat povestea noastră în 
cele mai mici detalii, și am văzut 
atât de clar în viața noastră cum 
ceea ce El ne-a promis, a devenit 
real, oricât de imposibil ar fi 
părut.” Așa arată imaginea unei 
familii care se încrede în Domnul 
și în promisiunile Sale cele mari! 
  
Versetul familiei: „A Lui, Care 
poate să facă nespus mai mult 
decât tot ce‑I cerem sau ce 
gândim, potrivit cu puterea care 
lucrează în noi, a Lui să fie slava 
în Biserică și în Hristos Isus, în 
toate generațiile, în vecii vecilor! 
Amin.” (Efeseni 3:20-21) 
 

Slujire în biserică: Natty slujește 
în echipa de laudă și închinare din 
biserica Poarta Cerului, iar 
Larisa este co-fondator al taberei 

creștine pentru 
copii „Așer 
Camp”, slujind 
de 10 ani copiilor 
de acolo.  
 
Motive de 
rugăciune: 
Familia Chiș ne 
cheamă să o 
susținem în 
rugăciune, și cer 
câteva lucruri 
dragi lor, notate 
cu majuscule:  
 
„Ne rugăm 
pentru ÎNŢE-
LEPCIUNE în 
decizii și 

CĂLĂUZIRE din partea Tatălui 
la orice pas pe care-l facem. Ne 
dorim să avem mai multă 
PASIUNE pentru a-I sluji Lui 
mai mult, dar și oamenilor. Îi 
cerem lui Dumnezeu să ne ajute 
să trăim fiecare zi cu BUCURIE 
și ENTUZIASM, fiind conștienți 
că El e suveran peste tot ceea ce 
se întâmplă. Ne încredem în Cel 
care are totul în control și vrem 
să ne bucuram neîncetat în El!” 
 
Astăzi și întreagă săptămână 
viitoare dorim să ne rugăm pentru 
familia Chiș, aducând înaintea 
Domnului această familie 
binecuvântată. Domnul să Se 
îngrijească de toate nevoile lor 
aici pe pământ şi să le fie alături 
la fiecare pas! El să-i ajute să 
rămână o binecuvântare pentru 
cei din jur și pentru biserică! 
  

Rubrică realizată de  
Alina Avram 

Urăm 
La mulți ani! 
 
în umblarea cu Domnul 
celor care își serbează  
ziua de naștere  
săptămâna viitoare: 
 
|  DUMINICĂ 13 MARTIE  | 

Kevin Porumbel 
George Melen 
Selia Alăzăroae 
Timotei Candreanu  
 
|  LUNI 14 MARTIE | 
Diana Graisinger  
 
|  MARȚI 15 MARTIE | 
Angela Sărăcuți 
Anişoara Busuioc 
Filip Dejeu 
Maria Borcoi  
 
|  MIERCURI 16 MARTIE | 
David Gruia 
 
|   JOI 17 MARTIE   | 
Bogdan Duma 
 
|  JOI 18 MARTIE | 
Beatrice Rogojina 
Beniamin Veveriţă 
Darius Iana 
Lavinia Pană 
Maria Hegyi 
Ofelia Dancea 
Tabita Iacob 
  
|  SÂMBĂTĂ 19 MARTIE | 
Aurelian Dedan 
Cristina Martinescu 
David Martin  
 
 

„Daţi slavă lui 
Dumnezeu, a cărui 

măreţie este peste Israel 
şi a cărui putere  
este în ceruri!” 
(Psalmii 68:34) 

 
 

 

 

 

 

 

 
Puiule de om, 
Erai așa mic când am început să te iubesc, așa 
mic încât erai confundat cu un nimic... dar ce te 
deosebea de acesta era iubirea Mea de Tată. 
Am luat atunci o mână de lut și am început să 
modelez cu gingășie un chip, un chip care să-Mi 
semene Mie. Te modelam cu grijă, până când ai 
luat o formă. Te vedeam în mâna Mea, alipit de 
Mine, și din dragostea paternă, ți-am pregătit în 
inimă un cufăr de abilități pe care aveai să le 
deprinzi în timp.  
Mi-a fost greu să te trimit în lume, alături de 
durerea și răul din ea, dar am pus un înger să stea 
totdeauna lângă tine. Am trasat înaintea ta un 
drum cu fructe ale Duhului, cu binecuvântări, cu 
bucurii, izvoare curate, și nu cu bucurie. Fiule, 
nu cu bucurie, dar spre un și mai bine al tău am 
îngăduit ici, colo și câte o înclinare de deal, de 
râpă, de vânt.  
Te-am văzut crescând și te-am văzut când ai 
gândit, ai mulțumit, te-ai rugat. 

M-ai văzut și tu de atâtea ori la școală, la muncă, 
la examene, chiar și în accidente. Dar mai mult 
decât în binecuvântări, tu M-ai acuzat în 
încercări. Un fir de vânt așa de greu te-a 
clătinat... trebuia să crești și să lepezi puful de 
pui, să-ți crească pene, să-ți crească aripi... și să 
zbori... 
Încet, încet, ai început să vrei o viață a ta cu care 
să faci ceea ce vrei. Au început să-ți placă 
momelile de peste gard și să te avânți spre ele. 
Nu știai oare că acel gard de reguli era pus acolo, 
ca să te protejeze, nu ca să fie călcat?  
Ai căzut și te-ai lovit. Te-ai lovit în genuchi, în 
coate, ți-ai julit nasul... și n-a fost așa grav, le-ai 
pus pansament. 
Dar când ți-ai lovit inima... acolo nu prea au 
ajuns plasturii... 
Văzându-te așa, M-am aplecat iar spre tine, 
puiule de Dumnezeu. Erai ceva mai mare acum, 
dar așa, cu bagajele tale de înfrângeri și păcate, 
te-am luat în palmă și iar am curățat, și iar am 
modelat.  
Și mi-a părut rău pentru răul pe care aveam să-l 
îngădui. Ai stat cu Mine o vreme și atunci ai 
cunoscut iar fericirea. 
Dar, vai, un vânt de la apus te-a abătut iar printre 
spini. 
Te doare iar, iar suspini, iar ești zdrobit... dar 
oare cât ai de gând să-ți lași rănile sângerând și 
cât te va costa de data asta să-ți lepezi orgoliul în 
fața Celui care te așteaptă cu brațele deschise? 
 

Articol scris de Alexandra Kardos 

 
Ce înseamnă numele copilului meu? 

ASHER - EZRA DUMITRESCU 
 
Asher - Nume care în limba ebraică are semnificația de „fericit, 
binecuvântat”. În Vechiul Testament, Asher este un fiu de-al  
patriarhului Iacov. 
 
Ezra - Nume de origine ebraică, având semnificația de „ajutor”, 
„salvator”. În Biblie, Ezra este una din cărțile Vechiului Testament, carte 
care poartă numele autorului. Ezra a fost scriitor și preot în timpul 
exilului evreilor din Babilon. El a încercat să îndrepte inima poporului 
ales spre Dumnezeu și spre Legea Sa. 
 

EMANUEL TOMUȚA 
 
 
Emanuel - de origine ebraică, acest nume înseamnă „Dumnezeu este cu 
noi”; în Biblie, acest nume este atribuit simbolic lui Isus, pentru a arăta 
originea Lui divină. 

 

Dumnezeu să vă binecuvânteze veșnic, Asher-Ezra și Emanuel, iar când veți fi mari, 
El să vă ajute să dobândiți cel mai frumos nume, acela de „Copil de Dumnezeu”!  
 
Rubrică realizată de Andrada Popa 


