2

BOLDICI ALINA LOREDANA

3

GRADINARIU CECILIA

3

MUTRESCU CONSTANTIN

9
11

PANAINTIU CRINA MARIA

14

HANUS ANDREEA

26

GHINGHIE ANDREEA MARIA

27

BEZEDE DUMITRU
FORRAY LOREDANA
EUGENIA
GRADINARU MONICA

28

MOLDOVAN DOMNICA

30

TUTUNARU EMIL GHEORGHE

31

Sabat II
14 iulie

Sabat I

Sabat II

Sabat III

Sabat IV

IONEL
SOPONARIU

LUCIAN
FARA

FLORIN
DUMITRIU

DUMITRU
DEMIAN

Sabat III
21 iulie

30

DUMITRIU FLORIN

Ora 9,30-10,45

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta
ora 11-12

LUCIAN FARA

Sâmbăta ora 18

DOREL MAXIM

Vineri ora 20

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta
ora 9-9,30

VASILE ARDELEAN

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta
ora 11-12

ADRIAN TOADER

Sâmbăta ora 18

INDREIU HORATIU

Vineri ora 20

AVRAM FARA

Sâmbăta
ora 9-9,30

ANDREI FARA

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta
ora 11-12

GRAMA BUJOR

Sâmbăta ora 18

IONEL SOPONARIU

Vineri ora 20

PAVEL MEMETE

Sâmbăta
ora 9-9,30

IONEL SOPONARIU

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta
ora 11-12

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 18

PROGRAM TINERET

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

apusul soarelui:
21,11

Sâmbăta
ora 9-9,30

apusul soarelui:
21,18

Liebling

28

IONEL SOPONARIU

apusul soarelui:
21,24

MAXIM ERICA

Vineri ora 20

apusul soarelui:
21,28

URSACHE MARIA

Sabat I
7 iulie

DATA
NAŞTERII

Sabat IV
28 iulie

NUMELE ŞI
PRENUMELE

7 iulie – Ziua Evanghelistului laic
14 iulie – Ziua Misiunii Mondiale
(colectă)

Limbajul hainelor
Fata împăratului este plină de strălucire înăuntrul casei
împărăteşti; ea poartă o haină ţesută cu aur. Este adusă
înaintea împăratului, îmbrăcată cu haine cusute la
gherghef şi urmată de fete, însoţitoarele ei, care sunt
aduse la tine. – Psalmii 45:13-14

În 28 iunie 1837, la doar 18 ani, regina Victoria
a fost încoronată ca monarh al puternicului Regat
Unit şi al Irlandei. Cu o înălţime de 1,52 m, ea a
domnit timp de 63 de ani şi a influenţat stilul de
viaţă (inclusiv stilul vestimentar) al aşa-numitei
epoci victoriene. „Înainte de perioada 1837–1901,
bărbaţii erau în centrul modei, dar cu o regină la
putere, femeile au păşit în faţă. Rolul soţiei era
acum să arate statutul şi bunăstarea soţului în
public, soţul rămânând undeva în spate” (Sharina
Al Falasi). Multe alte personalităţi marcante şi cu
renume social au influenţat stilul de viaţă al
oamenilor.
În general, discuţiile despre modă şi
îmbrăcăminte tind să fie aprinse, controversate şi
chiar competitive. Unii cred că un adevărat creştin
nu ar trebui să urmeze niciodată moda lumii. Alţii
susţin că te poţi îmbrăca așa cum doreşti, deoarece
ceea ce contează este interiorul, şi nu exteriorul.
Fără îndoială, omul dinăuntru este sursa
comportamentului nostru exterior (Marcu 7:21-22).
Dar mult mai mult decât un mijloc de a ne acoperi
trupurile, hainele sunt nişte simboluri elocvente ale
gustului, statutului social şi al valorilor morale
personale.
În cartea sa, The Language of Cloths (p. 3),
Alison Lurie spune: „Timp de mii de ani fiinţele
umane au comunicat între ele mai întâi prin
limbajul hainelor. Cu mult înainte de a fi suficient
de aproape de tine ca să îţi vorbesc, când ne
întâlnim pe stradă, la o întâlnire sau la o petrecere,
tu îţi anunţi sexul, vârsta şi clasa prin ceea ce

îmbraci – şi foarte posibil să îmi transmiţi
informaţii importante (sau să mă dezinformezi)
referitoare la ocupaţie, origine, personalitate, opinii,
gusturi, dorinţe sexuale şi starea de spirit actuală.
Poate nu voi putea exprima în cuvinte ceea ce
observ, dar inconştient înmagazinez informaţia şi,
simultan, tu faci acelaşi lucru în dreptul meu.”
Deci, dacă un creştin este „sarea pământului” şi
„lumina lumii” (Matei 5:13-16), cum ar trebui să se
îmbrace? Există principii biblice utile care au de-a
face cu acest subiect (1 Tim. 2:9-10; 1 Petru 3:3-4).
Dar pe scurt, un creştin adevărat ar trebui să se
îmbrace ţinând cont de valorile morale înalte şi să
aibă o reputaţie bună.

Dumnezeu este întotdeauna la cârmă
„Eu”, zice Domnul, „te voi învăţa şi-ţi voi arăta
calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi
avea privirea îndreptată asupra ta.” – Psalmii 32:8
Ai observat că viaţa îşi poate schimba total
cursul într-o singură zi? Primeşti un telefon în care
eşti întrebată dacă ai vrea să te muţi în Hawaii sau
un telefon în care eşti invitată să pleci în misiune în
Rusia. Sau ţi se naşte un nepot şi ţi se dă vestea:
„Eşti bunică (din nou)!” Din ziua aceea, viaţa ta se
schimbă.
Există telefoane pe care nu vrei să le primeşti:
telefoane de la poliţie, de la spital ori de la morgă;
telefonul în care copilul te anunţă că a ales un stil
de viaţă alternativ; telefonul în care soţul te anunţă

că nu se va mai întoarce acasă niciodată. Viaţa se
poate schimba într-o secundă!
De curând, am primit un telefon pe care nu miam dorit niciodată să-l primesc. Don, soţul meu, ma sunat să-mi spună că mi-a distrus maşina. O veste
pe care nimeni nu vrea s-o primească! Dar, slavă
Domnului, el era viu şi nevătămat! Maşina poate fi
înlocuită, dar nu şi soţul!
Pe măsură ce discutam despre accident, vedeam
tot mai clar intervenţia lui Dumnezeu. În momentul
când a ieşit de pe carosabil şi s-a izbit de zăpada şi
de gheaţa de pe margine, nu trecea nicio altă maşină
pe şosea. Când a încercat să redreseze maşina, s-a
învârtit în loc şi apoi s-a izbit de grămezile de
zăpadă de pe marginea cealaltă a drumului. În urma
impactului, maşina s-a învârtit în aer de trei sau
patru ori, după care a aterizat înapoi pe roţi. Toate
ferestrele s-au spart şi a intrat multă zăpadă
înăuntru. Dar Don n-a avut nicio zgârietură, nicio
tăietură şi nicio vânătaie! Mai târziu, mi-a povestit
că a simţit că parcă cineva îi ţinea capul, pentru că
nu a suferit nicio întindere musculară. Ochelarii de
vedere şi de soare i-au zburat afară, dar i-a găsit
uşor în zăpadă. După accident, mulţi şoferi s-au
oprit să-l ajute. Primii care au oprit au fost un
pensionar şi soţia lui. Au rămas lângă el până au
venit ambulanţa şi poliţia. La final, s-au oferit să-l
ducă acasă, lucru foarte drăguţ din partea lor, pentru
că accidentul s-a petrecut la o distanţă de două ore
de mers cu maşina! Pe drum, a avut ocazia să-i
cunoască mai bine şi a aflat că doamna tocmai
scrisese o carte pentru copii despre un înger cu
picioarele mari. Simţământul lui a fost că, în ziua
aceea, doamna aceasta a fost îngerul lui!
Este uimitor cum ne scoate Dumnezeu în cale
oamenii potriviţi la momentul potrivit! Sunt atât de
recunoscătoare că Dumnezeu ne ghidează paşii şi
veghează asupra noastră şi că El este întotdeauna la
cârma vieţii noastre! Îi mulţumesc în mod deosebit
că i-a permis soţului meu să depăşească vârsta de
şaptezeci de ani.
Louise Driver

