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Citește Biblia într-un an! 
 

SĂPTĂMÂNA 25 
 

Duminică, 26 iunie 

Luni, 27 iunie 

Marți, 28 iunie  

Miercuri, 29 iunie 

Joi, 30 iunie  

Vineri, 1 iulie  

Sâmbătă, 2 iulie  
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  PROGRAMUL BISERICII  

Să ne rugăm pentru…. 

Amos Iosif Vîrlan (5 ani și 4 luni) 
 

S-a născut cu o malformatie rară la organul 
genital, numită epispadias peno-pubian, 

forma cea mai gravă. A urmat după naștere 
o perioadă foarte dificilă pentru el: controale, 

analize, ecografii. Singura soluție de a se rezolva 
ceva în cazul lui este prin operație de 

reconstrucţie a organului genital, la o clinică de 
Urologie din Belgrad. Operația este complicată, 

are multe riscuri, şi este de asemenea costisitoare. 
Ajută și tu! Donează:  
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... noi toți. "Tată, venim înaintea Ta și 
recunoaștem încă odată că suntem slabi și 
doar Tu poți să ne întărești și să ne ferești de 
orice atac din partea celui rău; de aceea, 
Domnul nostru, Te rugăm nu ne lăsa pradă 
confortului spiritual în această perioadă de 
vară, concedii și relaxare fizică și psihică, ci 
ajută-ne să ne agățăm și mai mult de Tine, 
fiind nelipsiți din Casa Ta, de la părtășie cu 
Tine și ai Tăi copii, și de asemenea, de oriunde 
se cheamă Numele Tău. Totodată, trimite 
Duhul Tău cel Sfânt să ne călăuzească spre 
timpul zilnic petrecut în cămăruță cu Tine, 
timp care nu poate fi înlocuit cu nimic. "  
 

„Cât de plăcute sunt locaşurile Tale, Doamne al 
oştirilor! Sufletul meu suspină şi tânjeşte de dor după 

curţile Domnului, inima şi carnea mea strigă către 
Dumnezeul cel viu! Până şi pasărea îşi găseşte o casă 

acolo şi rândunica, un cuib unde îşi pune puii… Ah, 
altarele Tale, Doamne al oştirilor, Împăratul meu şi 

Dumnezeul meu! Ferice de cei ce locuiesc în Casa Ta, 
căci ei tot mai pot să Te laude! Ferice de cei ce-şi pun 

tăria în Tine, în a căror inimă locuieşte încrederea! 
Când străbat aceştia Valea Plângerii, o prefac într-un 

loc plin de izvoare şi ploaia timpurie o acoperă cu 
binecuvântări. Ei merg din putere în putere şi se 

înfăţişează înaintea lui Dumnezeu în Sion.”   
(Psalmii 84:1-7) 

Dar întrucât copiii au fost aduși ca „să-Și 
pună mâinile peste ei, și să Se roage 
pentru ei”, pare evident că El S-a și rugat 
pentru copilași. Obiceiul timpului 
sugerează că rugăciunea a fost o formă de 
binecuvântare. În acest caz, a putut fi 
spontană, sau poate fi sub forma acelei 
binecuvântări pe care Moise a poruncit lui 
Aaron și fiilor lui să o pronunțe asupra 
copiilor lui Israel: „Domnul să te 
binecuvânteze şi să te păzească! Domnul 
să facă să lumineze faţa Lui peste tine şi 
să Se îndure de tine! Domnul să-Şi înalţe 
faţa peste tine şi să-ţi dea 
pacea!” (Numeri 6:24-26).  
  
 De aceea, noi credem că este 
important ca un părinte să se roage pentru 
copii, ba mai mult, să îi și încredințeze în 
brațul Lui puternic. Deoarece prin aceasta, 
recunoaștem dependența de ajutorul lui 
Dumnezeu pentru creșterea copiilor după 
voia Lui, și invocăm binecuvântarea 
Tatălui peste ei, pentru ca viețile lor să fie 
protejate și îndrumate în direcția voii Lui.  

 

 Jani Kardos, diacon 

 U 
cenicii au considerat că ei 
știau cum ar trebui să-Și 
petreacă Isus timpul și pentru 

cine să lucreze. În mod sigur, ei au crezut 
despre copii că ar fi undeva pe la sfârșit în 
„agenda” Lui; așa că i-au certat pe părinți 
și pe micuți, considerând că le stăteau în 
cale. Ne putem imagina cicatricile 
emoționale pe care le-ar fi purtat mereu 
acei copii, dacă Isus nu ar fi intervenit în 
favoarea lor, atingându-i într-o asemenea 
manieră, încât aveau să-și amintească 
toată viața.  
  
 Avem de-a face aici nu doar cu o 
emoționantă scenă în care Isus S-a rugat 
pentru cei mici, ci si un minunat 
precedent pentru toți părinții.                 
Ca ambasadori ai lui Isus, părinții și toți 
aceia care au încredințată vreo lucrare cu 
copiii, pot să-i iubească și să-i 
binecuvânteze pe cei care se bucură de o 
deosebită atenție din partea lui Dumnezeu 
(Matei 18:5-6; Marcu 9:42). 
 
Ce fel de rugăciune a rostit Isus pentru 
copii? Biblia nu ne spune acest lucru, ci 
ne arată doar că: „Și-a pus mâinile peste 
ei”.  

„Atunci I-au adus nişte copilaşi, ca să-Şi pună mâinile peste ei şi să Se roage pentru 
ei. Dar ucenicii îi certau. Şi Isus le-a zis: ʽLăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i 

opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei.ʼ După ce Şi-a pus mâinile peste ei,  
a plecat de acolo.” (Matei 19:13-15) 

 
... micuțul Eduard Emanuel, care este adus 
azi pentru a primi binecuvântarea Tatălui 
Ceresc. Fie Harul Său revărsat din plin peste 
acest băiețel scump și familia în care 
Dumnezeu a decis să-l trimită. 

 



UNIȚI  ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII 

„Cine ne va despărţi pe 
noi de dragostea lui 
Hristos? (…) Totuşi, în 
toate aceste lucruri, noi 
suntem mai mult decât 
biruitori, prin Acela 
care ne-a iubit.”  
(Romani 8:35, 37)      
Ce promisiune măreață! 
Într-o lume nesigură, 
două lucruri sunt sigure: 
dragostea lui Dumnezeu 
și Cuvântul Său! 
Binecuvântat este omul 
care se bazează pe ele! 
Astăzi, ne dorim încă o dată să celebrăm dragostea lui Dumnezeu, și 
să credem și mai ferm cuvântul Său! Împreună cu biserica Poarta 
Cerului se bucură de aceste promisiuni și familia Sărăcuți – 
Emanuel și Angela. Îi suntem mulțumitori Domnului pentru această 
familie, și totodată suntem bucuroși să facem parte din aceeași 
biserică! 
 
Sub binecuvântarea lui Dumnezeu, Emanuel și Angela formează o 
familie din 1 august 2015. În tot acest timp, Dumnezeu a revărsat 
binecuvântări felurite peste ei. Fiecare zi este o binecuvântare, iar 
Domnul Își înnoiește bunătățile în fiecare dimineață! Până acum, El    
i-a însoțit în mod minunat, ascultând rugăciunile lor și revărsân- 
du-Și bunătatea peste ei în mod generos. Emanuel și Angela sunt în 
mod deosebit recunoscători pentru cei doi copilași ai lor: Eunice  
(3 ani) și Eduard-Emanuel (2 luni), pe care astăzi îl aduc înaintea 
Domnului. Dumnezeu să reverse binecuvântarea și protecția Sa atât 
peste micuțul Eduard-Emanuel, cât și peste întreaga familie Sărăcuți 
și peste toți cei dragi lor! 
 
Versetul familiei: „Tot ce faceţi să fie făcut cu dragoste!”  
(1 Corinteni 16:14) 
 
Îi suntem mulțumitori Domnului și ne simțim binecuvântați prin 
slujirea lui Emanuel în grupul de instrumentiști, și de slujirea pe care 
Angela o face în corul bisericii. 
 
Motive de rugăciune: Emanuel și Angela își doresc să fie chiar și în 
cele mai mici lucruri în voia lui Dumnezeu. De aceea, ei cheamă 
biserica să ceară de la Domnul ca El să îi ţină în voia Sa, în orice 
moment al vieții lor; de asemenea, ei doresc și multă înțelepciune în 
creșterea copiilor. Dumnezeu sa le dea toate lucrurile din belșug!  
 
Astăzi și întreagă săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru 
familia Sărăcuți, 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!  A.A.  
 
 

Le urăm 
„La mulți ani!” 
 
în umblarea cu Domnul  
celor care își serbează  
ziua de naștere  
săptămâna viitoare: 

 

|  DUMINICĂ 26 IUNIE | 

Alina Muțu  
 
|  LUNI 27 IUNIE | 

Aurel Miletici 
Luminița Popa 
Veronica Hora  
 
|  MARȚI 28 IUNIE | 
Ada Rogojină 
Estera Mihăilă 
Ion Botoș 
Maria Costea  
 
|  MIERCURI 29 IUNIE |  
Adriana Manofu  
 
|   JOI 30 IUNIE | 
Adina Dejeu 

Bogdan Gheorghe 

Celine Sîrbu 

Mădălina Tifrea 

Samuel Dumitrescu  

 
|  VINERI 1 IULIE | 
David Rusu 
Petrina Vermeşan  
  
|  SÂMBĂTĂ 2 IULIE | 

Andrei Popovici 

Camelia Muntean 

David Hepea 

Ionuț Pop 

Lazăr Roiban 

Levi Puşcaşu 

Rodica Costea  

 
„Tu să te ţii în totul totului  
tot numai de Domnul 
Dumnezeul tău.” – 
(Deut.18:13) 

 
 

 

„Tot ce faceţi să fie făcut cu dragoste!”  
(1 Corinteni 16:14) 

Ce înseamnă numele copilului meu? 

EDUARD EMANUEL Sărăcuţi 
 
Eduard - are semnificaţia de “păzitor bogat/ binecuvântat”, derivând 
din cuvântul anglo-saxon Ēadweard („-ead” - “avere, prosperitate, 
binecuvântare” şi “warder” - “gardian, protector”).  
 
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 te binecuvânteze veșnic, Eduard Emanuel, iar când vei fi mare, El să te ajute să primești 
cel mai frumos nume, acela de Copil al lui Dumnezeu!   A. P.  

 
Ce înseamnă duminica pentru mine? 

 Înseamnă liniștire. După agitația din 
timpul săptămânii, am nevoie să mă opresc și 
„să știu,” încă o dată și încă o dată și încă o 
dată: „că El e Dumnezeu, El stăpânește peste 
neamuri, El stăpânește peste pământ.”           
Am nevoie să realizez că deși „neamurile se 
întărâtă și popoarele cugetă lucruri deșarte, iar 
împărații pământului se răscoală”, destinul 
acestei lumi și destinul meu nu sunt în mâna 
unor muritori, chiar dacă au gură mare, sunt 
fioroși și par de neoprit. Viața mea este în 
mâna Celui Care „este în ceruri și face tot ce 
vrea.” Da, am nevoie să mă opresc și să îmi 
amintesc că: „Cel ce șade în ceruri râde..” 
Râde de toată agitația celor care se cred stăpâni 
și ridică pumnul spre cer. 
 
 Înseamnă așezarea lucrurilor în 
perspectivă. Avem nevoie, la fel ca Asaf, să 
intrăm mereu „în sfântul locaș, pentru a lua 
seama la soarta de pe urmă a celor răi.” Pentru 
a ne aminti că totul trebuie judecat din 
perspectiva morții și din perspectiva veșniciei 
care îi urmează. Pentru a ne aminti că „lucrurile 
care se văd sunt trecătoare.” Că dincolo de 
lumea aceasta care ne sugrumă, care dorește să 
ne toarne cu sila în tiparele ei, există o 
Împărăție mai mare, mai puternică, mai 
glorioasă care, văzută sau nevăzută, înțeleasă 
sau neînțeleasă, merge mereu crescând și are un 
final hotărât încă din veșnicia trecută: biruința 
deplină. Însușindu-mi perspectiva corectă, voi 
descoperi că trebuie să fac din nou curățenie în 
viața mea. Săptămânal ne primenim casele și 
aruncăm la gunoi tot ceea ce este în plus. Așa ar 
trebui să facem și cu viețile noastre. 
 
 Înseamnă odihnă. Evreii se întorceau 
în urmă, în fiecare sabat, pentru a-și aminti că 
cele mai mari și glorioase lucrări, Creația și 
Răscumpărarea, sunt operele lui Dumnezeu. 
Astăzi ne întoarcem spre Hristos și ne amintim 
că El a lucrat în locul nostru și că a strigat:       

„S-a isprăvit!” Realizăm încă o dată că ceea ce 
este crucial pentru viața și destinul nostru a fost 
deja câștigat de Hristos. Salvarea mea, locul 
meu în cer, toate acestea sunt ancorate în El 
și își au temelia în El. Oricât de mult m-aș fi 
luptat, n-aș fi putut să îmi câștig mântuirea. 
Totul depinde de Crucea năclăită de sânge și de 
mormântul gol. Viața veșnică este a mea, atât 
timp cât eu sunt al Lui. După ce ne zdrobim o 
săptămână întreagă și ne pregătim pentru încă o 
săptămână de zdrobire, e odihnitor să auzim din 
nou că ceea ce contează, ceea ce e cu adevărat 
valoros, ne aparține deja, prin Hristos. 
Odihna fizică ar trebui să fie o expresie a 
odihnei duhovnicești. Duminica ar trebui să fie 
un timp în care lăsăm celelalte activități, fie că e 
vorba de ceea ce percepem drept corvoadă, fie 
că este vorba de ceea ce noi numim distracție și 
relaxare, pentru a ne închina. Pentru a privi cu 
uimire la Dumnezeu, la lucrarea Lui, și pentru a 
ne delecta văzându-le și înțelegându-le pe toate. 
 
 Dacă ar fi să pun totul într-un cuvânt, 
Duminica este sărbătoare. Practic, locuiți 
fiind de Duhul Domnului, există un sens în care 
fiecare zi e sărbătoare pentru noi. Duminica, 
însă, sărbătoarea e mai mare, pentru că ne 
strângem. Ne strângem și bucuria crește cu 
fiecare frate, cu fiecare soră care intră. Bucuria 
crește și ne înalță. Ne duce dincolo de zarva 
lumii, dincolo de sirene, dincolo de vocea gravă 
a celor care citesc buletinele de știri. Noi ne 
înălțăm, cerul coboară… timp de câteva ceasuri, 
veșnicia străpunge timpul și spațiul. Fiecare 
plecare de la adunare ar trebui să fie o coborâre. 
O coborâre de pe munte. Fețele noastre ar trebui 
să strălucească din pricină că Slava divină a 
coborât și a strălucit peste noi. Bineînțeles, noi 
nu vom ști asta, dar o vor ști cei care ne privesc.  

 
 Valentin Făt, edictumdei.org  


