NUMELE ŞI PRENUMELE

DATA
NAŞTERII

GABOR TEREZIA

8

GABOR MARGHIT (MANDRA)

9

APETREI VALENTIN

10

ARDELEAN ELENA

12

NICULA MIORITA ANGELA

12

TODORUT ALINA MARIA

12

GABOR RUPI (HURCI)

DRAGOS MUSAT

Ora 9,30-10,45

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

DRAGOS MUSAT

Sâmbăta ora 18

ADRIAN TOADER

15

Vineri ora 20

ELSA COZZI

ROŞCA STEFANIA

19

Sâmbăta ora 9-9,30

ELSA COZZI

GABOR CATALINA
(TUTIVOAIE)

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

23

Sâmbăta ora 11-12

ELSA COZZI

CIOTARCA PETRU

25

Sâmbăta ora 18

ELSA COZZI

MURARIU DANI GRAZIANI

26

Vineri ora 20

AVRAM FARA

MAGHET TUNDE MONICA

27

CAROL ELVIRA

28

Sabat III

SZENTE LUDOVIC

Sabat IV

FLORIN DUMITRIU

Sabat V

DEMIAN DUMITRU

Sabat II
9 iunie
Sabat III
16 iunie
Sabat IV
23 iunie

LUCIAN FARA

Ora 9,30-10,45

MONICA
GRADINARIU
ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

LUCIAN FARA

Sâmbăta ora 18

MISIUNEA FEMEII

Vineri ora 20

FAM. ABRUDAN

Sâmbăta ora 9-9,30

FAM. ABRUDAN

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

FAM. ABRUDAN

Sâmbăta ora 18

FAM. ABRUDAN

Vineri ora 20

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 9-9,30

IONEL SOPONARIU

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-13

CINA DOMNULUI

Sâmbăta ora 18

SPERANTA TV

Sâmbăta ora 9-9,30

prezbiter de serviciu – Adrian Toader
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Iată, Eu vin curând; Amin!
Vino, Doamne Isuse!”
Apocalipsa 22.12,20

apusul soarelui:
21,30

Liebling

Sabat II

IONEL SOPONARIU

Sabat V
30 iunie

Sabat I

Sabat I
2 iunie

Sâmbăta ora 9-9,30

apusul soarelui:
21,30

IONEL SOPONARIU

apusul soarelui:
21,27

Vineri ora 20

apusul soarelui:
21,24

6
apusul soarelui:
21,18

RICU CONSTANTA

2 iunie – Sabatul Copiilor
9 iunie - Dar pentru proiecte speciale
Conferinte (colecta)
9 iunie - Ziua Misiunii Femeii
16 iunie – Ziua Slujirii Pastorale
23 iunie – Ziua împotriva drogurilor

Orchestra lui Dumnezeu
Pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să
cunoască azi, prin biserică, înţelepciunea nespus de
felurită a lui Dumnezeu. – Efeseni 3:10

Meditând la starea bisericii tale locale, ce
analogie ar putea să o descrie cel mai bine? De
exemplu, Pavel compara biserica cu trupul, cu
diversele sale organe şi membre (1 Cor. 12:1231). Alţii o compară cu un spital spiritual, cu
mulţi pacienţi bolnavi. Un prieten îmi spunea
odată că biserica lui ar putea fi comparată cu un
spectacol popular, membrii frecventând biserica
doar în ziua a şaptea de la ora 11, când începe
serviciul divin.
Într-o vreme când creştinismul şi-a pierdut
mult din identitatea sa de la început, John Calvin
(1509–1564) a fost un motivator şi supraveghetor
al reformei structurilor ecleziastice, educaţionale
şi politice din Geneva, Elveţia. Ce a fost Luther
pentru Reforma din Germania, asta a fost Calvin
pentru populaţia vorbitoare de limbă franceză.
Calvin a murit pe data de 27 mai 1564, în
Geneva, dar a lăsat creştinătăţii o moştenire
impresionantă a unui model eficient de
organizaţie a bisericii.
Una dintre cele mai pătrunzătoare analogii a
lui Calvin referitoare la biserică este asemănarea
cu o orchestră. Comentând versetul din Psalmii
135:13, el spunea: „Întreaga lume este un teatru
pentru afişarea bunătăţii, a înţelepciunii, dreptăţii
şi puterii divine, dar biserica este orchestra, cea
mai vizibilă parte a sa; cu cât sunt mai aproape
instrucţiunile lui Dumnezeu de noi, cu atât mai
intimă şi protectoare este transmiterea
beneficiilor sale, cu atât mai mult suntem noi
chemaţi să le luăm în seamă.”
Această afirmaţie ar trebui să ne conducă la
câteva reflecţii pline de semnificaţie. Să ne

imaginăm pentru o clipă că biserica este cu
adevărat o orchestră. Cât de bine acordate sunt
instrumentele?
Toţi
membrii
orchestrei
interpretează aceeaşi piesă în acelaşi ritm? Mai
mult, cât de impresionat ar fi publicul de muzica
interpretată? Mark Dever spunea: „Biserica este
Evanghelia demonstrată vizibil.” În acest caz, ce
fel de evanghelie spune biserica ta locală?
Biserica ta locală este orchestra lui Dumnezeu
pentru comunitatea în care locuieşti. Poate te vei
gândi astăzi la câteva strategii practice care ar
putea aduce îmbunătăţiri în a interpreta cea mai
bună muzică în cel mai minunat mod posibil. Nu
uita! Dumnezeu merită tot ce este mai bun!

Puterea rugaciunii
Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face. – Ioan
14:14

Rugăciunea este metoda lui Dumnezeu de a
ne ţine în ton cu El şi condiţia pentru a primi
cele mai preţioase binecuvântări ale Sale.
Cercetând Scriptura putem vedea că Dumnezeu
ne dă unele binecuvântări necondiţionat, fie că
ne rugăm sau nu (Matei 5:45). Alte
binecuvântări sunt rezervate pentru cei care cer
cu o inimă plină de credincioşie (Prov. 28:9).
Hristos a scos în evidenţă această condiţie când
a spus: „Dacă veţi cere ceva în Numele Meu,
voi face” (Ioan 14:14). Dar unii oameni, ca
George Müller, au mers chiar mai departe decât
ne-am aştepta şi au trăit o viaţă de dependenţă
totală de Dumnezeu.
George Müller (1805–1898) s-a născut în
Germania, dar pe când avea 23 de ani s-a mutat
la Londra pentru a lucra ca misionar printre
evrei. Lucrurile nu au decurs cum se aştepta şi
pe 25 mai 1832 s-a mutat la Bristol, Anglia.

Acolo a înfiinţat şi condus orfelinatul Ashley
Down, îngrijind 10 024 de copii în timpul vieţii
sale. El a mai deschis 117 şcoli, unde se oferea
educaţie creştină la peste 120 000 de copii.
Întregul sistem de orfelinat a fost condus prin
rugăciune, fără a cere bani. Müller a ţinut
evidenţa la peste 50 000 de rugăciuni ascultate,
susţinând că niciuna din rugăciunile lui nu a
rămas fără răspuns.
Unul dintre cele mai bine cunoscute
răspunsuri a venit într-o dimineaţă când 300 de
copii erau pregătiţi să meargă la şcoală, dar nu
aveau hrană pentru micul dejun. Müller le-a
cerut să se aşeze la masă şi să mulţumească
pentru mâncare. Când au încheiat rugăciunea,
la uşă a bătut brutarul, care le-a adus suficientă
pâine proaspătă pentru a-i hrăni pe toţi, şi
lăptarul, care le-a dat zece bidoane de lapte,
pentru că trăsura lui se stricase chiar în faţa
orfelinatului.
Călătorind înspre America, Müller s-a
apropiat de căpitanul vaporului ca să-i
vorbească despre o programare pe care o avea
în Quebec în acea sâmbătă după-amiază.
Căpitanul i-a răspuns că din cauza ceţii dense le
va fi imposibil să ajungă la timp. Atunci Müller
a răspuns: „Nu, ochiul meu nu este pe
densitatea ceţii, ci pe Dumnezeul cel viu, care
controlează orice situaţie din viaţa mea.” El s-a
rugat, şi în mai puţin de cinci minute ceaţa a
dispărut. Căpitanul a devenit creştin.
Müller a avut o viaţă de rugăciune
intenţională şi noi putem fi la fel. Poate
Dumnezeu nu va răspunde întotdeauna
rugăciunilor aşa cum ne dorim, dar El niciodată
nu lasă fără răspuns o rugăciune sinceră. Poţi
avea încredere în El!

