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Felician
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Popovici

Vineri
Seara

Sabat I
6 iunie
Sabat II
13 iunie
Sabat III
20 iunie

23
25
26
27
28
30

Vineri ora 20

TEOFIL BRÎNZAN

Sâmbăta ora 9-9,30

VIOLETA BODNARIU

Ora 9,30-10,45

ȘCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

DOINA ENGELHART

Sâmbăta ora 18

MISIUNEA FEMEII

Vineri ora 20

DANIEL DUMITRIU

Sâmbăta ora 9-9,30

VASILE ARDELEAN

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-13

BUJOR GRAMA

Sâmbăta ora 18

DANIEL DUMITRIU

Vineri ora 20

LAZAR FÖRÖY

Sâmbăta ora 9-9,30

LAZAR FÖRÖY

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

LAZAR FÖRÖY

Sâmbăta ora 18

LAZAR FÖRÖY

Vineri ora 20

TEOFIL BRÎNZAN

Sâmbăta ora 9-9,30

TEOFIL BRÎNZAN

Ora 9,30-10,45

ŞCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-13

CINA DOMNULUI

Sâmbăta ora 18
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21,30

Orga

11
12
12
12
15
19

Sabat IV
27 iunie

8
9
10

apusul soarelui:
21,29

GABOR TEREZIA
GABOR MARGHIT (MANDRA)
APETREI VALENTIN
MARCOVICI ALEXANDRU
TIBERIU
ARDELEAN ELENA
NICULA MIORITA ANGELA
TODORUT ALINA MARIA
GABOR RUPI (HURCI)
ROŞCA STEFANIA
GABOR CATALINA
(TUTIVOAIE)
CIOTARCA PETRU
MURARIU DANI GRAZIANI
MAGHET TUNDE MONICA
TABACARU BENIAMIN
CRIVEANU GINA
NOVACOVICI
GHEORGHE(MARCEL)

apusul soarelui:
21,26

DATA
NAŞTERII
apusul soarelui:
21,22

NUMELE ŞI PRENUMELE
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Iată, Eu vin curând; Amin!
Vino, Doamne Isuse!”
Apocalipsa 22.12,20

prezbiter de serviciu – Bujor Grama

Sabat I
Liebling

-

Sabat II
EMIL
TUTUNARU

Sabat III

Sabat IV

LUCIAN
FARA

CINA
DOMNULUI
dupamasa

6 iunie – Ziua misiunii femeii
13 iunie – Ziua slujirii pastorale
27 iunie - Dar pentru construcţii
(colectă)

6 iunie 2015 – alegerea viitorilor slujbasi
7 iunie – Oraselul copiilor in Parcul Copiilor ora 11

Să învăţăm de la femeile Bibliei !
Trăim într-o lume în care femeile sunt tot mai active,
ies tot mai mult în faţă în locuri în care nu s-au afirmat
până acuma, căutând astfel, să fie cât mai influenţe.
Femeile au calităţi reale prin care pot avea un impact în
societate şi în familie, dar important nu este dacă ele au
influenţă, ci felul cum vor alege să şi-o folosească. În
Biblie găsim multe exemple de femei cu o influenţă
enormă în familiile, comunităţile şi popoarele din care au
făcut parte. Eu mă voi referi doar la câteva dintre acestea
şi cred că este bine să învăţăm de la ele şi din greşelile
lor.
Eva a fost prima femeie care a trăit pe acest pământ,
soţia primului om, Adam. Când Dumnezeu a creat-o, El a
vrut să-i dea lui Adam un “ajutor potrivit “atât sufleteşte
cât şi fizic şi intelectual. Cred că, pentru un timp, Adam a
fost împlinit prin Eva şi ea a fost pentru soţul ei ceea ce
Dumnezeu a destinat-o să fie. Eva însă, amăgită de
satana, a pus la îndoială cuvântul, lui Dumnezeu:” Oare a
zis Dumnezeu cu adevărat: să nu mâncaţi din toţi pomii
din grădină ?” (Gen.3:1) N-a mai fost decât un pas până
când ea a luat din rod şi a mâncat, prin aceasta făcându-se
neascultătoare de Dumnezeu şi păcătuind. Până astăzi,
satana lucrează la fel. El vine într-un climat de iubire,
frumos ca în Eden, mai întâi seamănă îndoială în inima
noastră, după care ne îndeletnicim cu păcatul. De aceea,
să nu punem la îndoială Cuvântul lui Dumnezeu,
neascultându-L, că Eva şi să rămânem în iubirea lui
Dumnezeu.
Sara, soţia lui Avraam, îşi respectă foarte mult soţul
şi-l numea “domnul meu”. Ea era incă destul de tânără
când Dumnezeu a promis că va face un popor mare din
Avraam. Dar anii au trecut, nimic nu s-a întâmplat şi
credinţa Sarei a început să se clatine.” Domnul m-a făcut
stearpă” (Gen. 16:2) a zis ea soţului ei şi l-a înduplecat să
intre la roaba ei, Agar. Au urmat ani grei de depresie şi
amărăciune pentru Sara după naşterea lui Ismael.
Dumnezeu a vorbit din nou lui Avraam despre
promisiunea de a avea un fiu din Sara, dar la această
veste, ea a răs. Dumnezeu însă nu minte şi împlineşte ce a
promis, aşa că la 90 de ani, Sara a născut pe Isaac. Poate
şi noi avem anumite probleme pentru care ne rugăm lui
Dumnezeu. Să aşteptăm cu răbdare răspunsul Lui,
rugându-ne, fără să descurajăm. Putem însă învăţa de la
ea cum să ne adresăm soţului când comunicăm în familie,
cu mult respect şi supunere, în dragoste.

Rebeca a fost o fată frumoasă, cinstită şi harnică. Ea
s-a oferit să dea apă nu numai unui străin ci şi cămilelor
lui. Ea n-a şovăit să ofere străinului (robului lui Avraam,
Eliezer), însoţitorilor şi animalelor un loc de găzduit
peste noapte. (Gen.24,25). Când Eliezer a descris
misiunea lui, Rebeca şi familia ei au constatat că
Dumnezeu l-a călăuzit către ea. Când a fost întrebată dacă
doreşte să meargă cu Eliezer, ea a ascultat vocea lui
Dumnezeu şi a acceptat să fie soţia lui Isaac. (Dacă
Dumnezeu ne cheamă, trebuie să acţionăm imediat,
asemenea Rebecii) Ca şi Sara, la început Rebeca n-a avut
copii, dar în final Dumnezeu i-a dat pe Esau şi pe Iacov.
Fiul ei preferat era Iacov, însă această dragoste
părtinitoare a provocat o rupere în familie, ducând, mai
târziu, la mari greutăţi. De asemenea, prin viclenie,
Rebeca l-a ajutat pe Iacov să primească binecuvântarea
care se cuvenea fratelui său Esau (fiind întâiul născut),
aceasta provocând multă suferinţă familiei ei. Să-L lăsăm
pe Dumnezeu să-şi împlinească promisiunile cu privire la
copiii noştri, fără a interveni noi prin viclenie şi
manipulare.
Ana credea în Dumnezeu şi de aceea a căutat ajutor
numai la El. An după an trecea şi se părea că Dumnezeu
nu o ascultă. Ea nu a renunţat ci a insistat în rugăciuni
stăruitoare înaintea Lui pentru a primi un fiu. Nădăjduind
mai departe în Dumnezeul ei, se ruga în templu şi
plângea amarnic. De data aceasta a făcut un jurământ:”
Dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl
voi închina Domnului pentru toate zilele vieţii lui. (1
Sam.1:9 - 11). Când marele preot, Eli, a aflat necazul
Anei, i-a spus:” Du-te în pace şi Dumnezeul lui Israel să
asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o!”. D-zeu a
intervenit, Ana cea stearpă a primit un fiu. Putem învăţa
de la Ana însemnătatea răbdării şi a credinţei în Cel ce
poate totul, chiar dacă trebuie să facem juruinţe înaintea
lui Dumnezeu.
Maria a fost aleasă să fie mama Domnului Isus, cea
binecuvântată între femei. Ea a fost fecioară. Este primul
lucru pe care Biblia ni-l spune despre ea. Deşi era
logodită cu Iosif, ea a trăit o viaţă curată. Aceasta este
voia lui Dumnezeu cu privire la noi, femeile. La vestea
adusă de îngerul Gavril că va rămâne însărcinată de la
Duhul Sfânt, ea a acceptat voia lui Dumnezeu în privinţa
vieţii ei, spunând: “iată roaba Domnului, facă-mi-se după
cuvintele tale!” În acelaşi timp ea s-a încredinţat întrutotul în faptul că Dumnezeu o va ocroti. Maria ştia prea

bine că în baza Legii, ea putea fi omorâtă cu pietre dacă
va fi însărcinată şi necăsătorită. Şi-a asumat acest mare
risc, ştiind că Dumnezeu nu o va lăsa dacă se încrede în
El. În timpul vieţii Mântuitorului, de mic copil până la
maturitate, Maria a trebuit să înveţe că legătura
duhovnicească a lui Isus cu Tatăl era de mai mare preţ
chiar şi decât legăturile de rudenie. Ea s-a retras din
primul plan, îndreptând atenţia oamenilor spre Isus:” Să
faceţi orice vă va zice” (Ioan 2:5). Să-L punem şi noi pe
Isus în primul plan şi să-L cinstim prin felul vieţii
noastre, chiar dacă ne asumăm riscul de a suferi pentru
El.
Tabita a fost o ucenică (Fapte 9:36). Ea a fost gata
să-L slujească pe Domnul, iar oamenii spuneau despre
ea:” ea făcea o mulţime de fapte bune şi milostenii”.
Dragostea ei pentru Dumnezeu s-a exprimat în multe
fapte bune. Ea a croit haine văduvelor, vizita pe bolnavi
şi pe cei singuri, ajutând oriunde putea. Într-o zi ea a
murit, subit. Moartea ei a însemnat pentru biserica din
Iope o pierdere aşa de mare încât a fost chemat apostolul
Petru. S-a întâmplat atunci o minune, prin puterea lui
Dumnezeu, Tabita a fost înviată din morţi şi a fost dată
înapoi văduvelor şi bisericii Să fim şi noi neobosite în
fapte bune. Chiar şi muncile zilnice, gătitul, spălatul
rufelor şi a vaselor, curăţenia în casă, lucrul în grădină,
grijă de soţ şi de copii, reprezintă fapte bune. Văzute aşa
şi făcute cu dragoste, aceste munci nu vor fi o povară.
Alte fapte bune sunt descrise de Isus în Matei 25:35-40.
Să lucrăm astfel şi noi cu credinţă şi cu fapte bune.
Lidia, vânzătoarea de purpură, femeia de afaceri, a
fost prima femeie pe care apostolul Pavel a condus-o la
Isus, în a doua călătorie misionară a sa. Când Pavel şi
însoţitorii lui misionari au vorbit despre salvarea prin Isus
Hristos, Domnul a deschis inima Lidiei pentru ca ea să
asculte cu atenţie. Ea nu s-a împotrivit chemării şi a
devenit o fiică a lui Dumnezeu, primind apoi botezul.
După ce L-a primit pe Isus în viaţa ei, ea a fost
nerăbdătoare să spună şi altora despre această salvare
minunată şi i-a invitat pe Pavel şi pe însoţitorii lui să fie
oaspeţi în casa ei. Să învăţăm de la Lidia predispoziţia de
a asculta Cuvântul lui Dumnezeu şi ospitalitatea faţă de
mesagerii Evangheliei. A trăi, în zilele noastre, o viaţă
activă de creştin, este o mare provocare. Învăţând din
succesele cât şi din greşelile acestor personaje din Biblie,
vom înţelege când să le urmăm exemplu şi ceea ce
trebuie să evităm.

