DATA
NAŞTERII

SZENTE LENKE MARIA

2

NEAMTU FLOAREA

4

OPREA PETRA

5

GHINGHIE ADRIAN

6

PRUNDEANU LUIS MIHAI

7

MUTRESCU MARIA

9

MOISE VIORICA

10

TOMA NARCIS
DORGO CLAUDIU

COJOCARU MARIUS

Sâmbăta ora 10-11

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

COJOCARU MARIUS

Sâmbăta ora 17-18

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 18-19

COJOCARU MARIUS

11

Vineri ora 20-21

IONEL SOPONARIU

12

Sâmbăta ora 10-11

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

ADRIAN TOADER

Sâmbăta ora 17-18

SCOALA DE SABAT

Sabat I
1 august

Vineri ora 20-21

14

COZMA ELENA

17

Sâmbăta ora 18-19

ADRIAN TOADER

POTERASI MARIA

19

Vineri ora 20-21

IONEL SOPONARIU

GRAMA MARIA

22

Sâmbăta ora 10-11

SCOALA DE SABAT

FARA BIANCA

23

Sâmbăta ora 11-12

IONEL SOPONARIU

POPESCU ANA

23

Sâmbăta ora 17-18

SCOALA DE SABAT

TRUSCA GHEORGHE

24

Sâmbăta ora 18-19

IONEL SOPONARIU

Vineri ora 20-21

FARA LUCIAN

Sâmbăta ora 10-11

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 11-12

CLAUDIU GASMAN

Sâmbăta ora 17-18

SCOALA DE SABAT

Sabat IV
21 augsut

Liebling

Sabat III
15 august

ILISIE DENISA

Sabat II

IONEL SOPONARIU

Sâmbăta ora 18-19

IONEL SOPONARIU

Sabat III

VALENTIN APETREI

Vineri ora 20-21

MEMETE PAVEL

Sabat IV

LUCIAN FARA

Sâmbăta ora 10-11

ARDELEAN VASILE

SCOALA DE SABAT

Sabat V

Sâmbăta ora 11-12

MEMETE PAVEL

Sâmbăta ora 17-18

SCOALA DE SABAT

Sâmbăta ora 18-19

BUJOR GRAMA

Sabat V
29 augsut

LOCAL

prezbiter de serviciu – Adrian Toader

apusul soarelui:
20,20

Sabat I

apusul soarelui:
20,32

12
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apusul soarelui:
20,44

GABOR ECATERINA

apusul soarelui:
20,55

1

apusul soarelui:
21,05

POPOVICI MARTA

Sabat II
8 august

NUMELE ŞI PRENUMELE

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

PILDA TALANTILOR
Un om plecand din tara sa, departe,
Incredinta la robi argintii sai,
Ca prin slujire-n pace si dreptate,
Sa dobandeasca alti arginti cu ei.
Cinci, doi sau numai un talant de aur
Ei au primit dupa puterea lor.
Curand apoi, muncind, ei castigara
Si alti talanti pentru stapanitor.
Un rob viclean facu insa o groapa,
Ca sa ascunda lenea si talantul,
Dar cine e nelucrator, nu scapa.
Rasplata lui o va primi un altul.
Talanti de aur, Dumnezeu cel mare
Chiar fiecarui om i-a dat in dar
Si ne trimite astazi in lucrare,
Ca sa sporim averea Lui de har.
Eu am primit ca un talant vorbirea
Si nu vreau s-o ingrop prin vorbe rele.
Imbraca-ma, Isuse, cu iubirea
Ce da avant marturisirii mele.
Eu – timpul am primit spre folosinta
Si nu vreau sa-l ingrop in lucruri rele.
O clipa, un minut de lenevire
Lucreaza falimentul vietii mele.
Eu am primit talant – o influenta,
Ca si aroma blanda-a unei flori
Si nu vreau s-o ingrop, prin neglijenta,
Ci sa-i indrept la cer pe muritori.
Eu stiu sa cant, sa scriu si sa citesc;
Saracului sa-i dau o paine, pot.
De-s sanatos, vreau lucrul sa-l sporesc.
Nu vreau sa pier cu-argintul meu cu tot.
Prietene, grabeste, da si tu
Cinci, doi sau un talant la schimbator.
Sapatul gropii lasa-l si te du,
Talantul tau sa-l faci folositor!

Daruri
Spirituale
Darurile spirituale sunt
anumite capacități sau
aptitudini cu care Duhul
Sfânt înzestrează
pe fiecare membru al
trupului lui Hristos la convertire. Prin acestea fiecare
credincios își găsește rostul și împlinirea sa în biserică și,
în consecință, biserica se zidește. Doar prin angajarea
darurilor spirituale ale fiecărui membru, comunitatea
poate ajunge sub deplina conducere a Duhului Sfânt,
pentru împlinirea mandatului la care biserica a fost
chemată.
Darurile spirituale sunt fie (a) capacități naturale –
acesta e cazul general – care sunt amplificate și
transformate în daruri spirituale la convertire (după cum
darurile naturale ale celor 5 pâini și 2 pești au hrănit
supranatural peste 5000 de oameni, lăsând și un prisos de
12 coșuri pline de fărâmituri – Matei 14,17-21);
fie (b) capacități cu totul noi, – acesta e cazul particular –
pe care persoana nu le-a avut deloc înainte de convertire,
și pe care le primește supranatural.
Darurile spirituale nu vin ca o recompensă sau ca
un premiu în urma unor merite spirituale; ci sunt
înzestrări ale harului chiar din momentul convertirii, deci
fără legătură cu merite omenești.
Nu orice creștin cu numele are daruri spirituale ci
doar cel cu adevărat convertit (născut din Duhul).
Darurile spirituale sunt condiționate de dependența
credinciosului de biserica luată în totalitate, pentru că ele
servesc la zidirea ei. Oricine se disociază sau se izolează
de biserică nu-și mai poate folosi darul spiritual.
Chemarea lui Dumnezeu la lucrare nu vine decât în
direcția darurilor spirituale cu care El îi înzestrează pe
credincioșii Săi. Altfel zis, Dumnezeu nu dă nici o altă
chemare în afara darului cu care ne înzestrează. Căci
darul n-are alt scop decât tocmai să ne echipeze pentru a
putea împlini chemarea (sau trimiterea) Sa.
Darurile se întâlnesc în variante diferite și în grade
diferite. De ex: în cadrul darului evanghelizării,
găsim darul în măsură evidentă, mare, foarte mare sau

extraordinară. Și, de asemenea, acest dar se manifestă și
în diverse variante ca: darul evanghelizării publice; darul
evanghelizării personale; a evanghelizării pentru copii
sau tineret – diferit de cel pentru adulți; sau a
evanghelizării prin scrierea de literatură, care e deosebit
de cel prin viu grai…
De regulă, darurile spirituale dotează pe creștin
pentru toată viața. În cazul apostaziei sau al respingerii
repetate (vezi cazul Hazen Foss), ele sunt retrase.
Darurile spirituale nu aduc cu sine infailibilitate.
Ca orice capacitate, darul spiritual constituie
doar un fond a cărui utilizare depinde de râvna și
alegerea spirituală a credinciosului. Ca orice talant, el
poate fi pus la lucru și dezvoltat, sau dimpotrivă, înăbușit
și îngropat.
Darurile spirituale excepționale, de domeniul
supranaturalului, (ca de ex. darul spontan al vorbirii în
limbi străine, darul minunilor, darul vindecării sau darul
profeției…), sunt manifestate doar în ocazii excepționale,
utilizarea lor fiind condiționată de voința expresă a lui
Dumnezeu pentru fiecare caz în parte. Utilizarea lor la
întâmplare “pe bandă rulantă”, este o concepție nebiblică
(cf. Marcu 5,31: toată mulțimea Îl îmbulzește și-L atinge
dar… numai o femeie este vindecată!).
Nu este normal în dreptul nici unui dar să se
aștepte ca majoritatea creștinilor să-l aibă. Cea mai
frecventă greșeală este să-i judecăm pe ceilalți în funcție
de înclinațiile și capacitățile noastre, osândindu-i dacă nu
simt și nu acționează exact ca noi (de ex: cei cu darul
ospitalității să judece pe cei ce nu sunt la fel de
ospitalieri ca și ei, etc…). Această greșeală se numește
“proiecția darului spiritual” (= a proiecta asupra altora
propriul tău fel de a fi).
Odată cu darurile spirituale, Dumnezeu a pus în
însăși natura noastră și în viața noastră criterii de
recunoaștere a darurilor noastre. Iată-le mai jos,
exprimate sub forma de întrebări:
1. Câtă bucurie îți face slujirea în acel domeniu?
2. Cu câtă ușurință și îndemânare lucrezi în acel
domeniu?
3. Cât succes ți-a dat Dumnezeu în acea ramură de
slujire?

