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 Stăruință în rugăciune 

pentru: 

- Poporul Evreu 

- Pace și Mântuire 

-  

Programul bisericii în perioada 

21-28- Mai 2017: 

 

Luni - Vineri – 07:00 

Rugăciune 

Marți – 19:00 O seara pt 

Viata TA 

Miercuri- 19 :00 O seara pt 

Viata TA 
Joi – 19:00 Serviciu divin 

Duminică: 

10:00 Serviciu divin 

18:00 Serviciu divin 

Versetul săptămânii: 

„Te voi face un neam 
mare și te voi binecuvânta; voi 
face numele tău mare, iar tu vei fi 
o binecuvântare. Îi voi 
binecuvânta  pe cei ce te vor 
binecuvânta, dar îl voi blestema 
pe cel ce te va blestema. Prin tine 
vor fi binecuvântate toate familiile 

pământului.”NTR 

Geneza 12 : 2-3 

Două feluri de uși 
 
În Apocalipsa 3:20 Domnul Isus cel Înviat are un mesaj pentru Biserică, dar 

și pentru inimile noastre: Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi 
deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. În acest verset, Îl gasim pe 
Domnul Isus care se află în afara Bisericii Sale, dorind să intre în ea; Îl găsim 
bătând la o ușă care este închisă pentru El și care poate fi deschisă doar de noi, dat 
fiind faptul că El nu este o Persoana care să spargă uși, ci Unul care bate la usă și 
asteaptă ca noi să-I deschidem. Iar dacă nu-I deschidem, El ne va respecta 
alegerea. 

Câteva versete mai încolo, în Apocalipsa 4:1, Domnul Isus îi face o invitație 
apostolului Ioan să intre pe o ușă care este diferită de prima ușă: După aceste 
lucruri, m-am uitat şi iată că o uşă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi, pe care-l 
auzisem ca sunetul unei trâmbiţe şi care vorbea cu mine, mi-a zis: "Suie-te aici, şi-ţi 
voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri!" Prima ușă este o ușă pe care noi 
trebuie să o deschidem; a doua usă este o ușă care este deja deschisă, și suntem 
invitați la rândul nostru să intrăm pe ea. Pe usa dintâi, noi îl invităm pe Isus să intre 
în viața noastră, în lumea și în realitatea noastră; pe ușa a doua, Isus ne invită / 
cheamă să intrăm noi în lumea și realitatea Lui. Din momentul în care Ioan a pășit 
pe a doua ușă, viața lui a fost complet schimbată: a luat parte la închinarea 
Cerului, a auzit rugăciunile celor persecutați, a văzut victoria finală a lui Dumnezeu 
și judecățile Sale, dar și Cerul nou și pământul nou, cu Noul Ierusalim. 

(Onisim Moisa) 
 
 

În viața noastră de creștini, avem nevoie de ambele uși. Avem nevoie 
să-I deschidem ușa Domnului Isus, ca El să vină în realitatea, în viața noastră și în 
Biserică, să o schimbe, dar avem nevoie și ca noi să intrăm mai mult în realitatea 
Lui și misiunea / slujirea Lui, ca să fim schimbați.  

Rugăciune: Tata, iartă-ma că de prea multe ori am fost focalizat doar ca 
Tu să intri în viața mea și problema mea și am uitat că Tu mă aștepți ca, la rândul 
meu, să intru pe cea de-a doua ușă, în acel loc de închinare, de mijlocire și 
slujire. Dă-mi credința și harul să intru pe această ușă. Schimbă-mi realitatea și 
viața; prin Duhul Sfânt, dă la o parte orice văl de pe ochii minții și inimii mele, ca 
să văd clar misiunea Ta pe acest pământ și să iau parte la ea. În Numele lui Isus 
mă rog          

(continuare din pagina 1) 

 

Anunturi: 

Caut apartament cu două camere 

pentru a-l închiria pe termen lung 

preferabil în zona Bucovina, 

Lipovei, Torontal. 

Cristi Mihalache – 0722.929.439 

Diana Damian - ”Călăuzirea în 
dragoste " (lansare de carte) 
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Calendarul evreiesc 
 

Debutăm în acest buletin cu primul dintr-o serie de texte prezentate lunar, care au ca 
subiect central poporul evreu, istoria, cultura și obiceiurile lui, cu scopul de a înțelege mai bine 
identitatea noastră creștină și, de asemenea, modul unic al lui Dumnezeu de a purta de grijă și de a 
comunica cu noi. În primă fază, ca să avem o imagine de ansamblu, vom prezenta calendarul evreiesc. 

Calendarul Evreiesc socoteşte de la crearea de către Dumnezeu a primului om, Adam, 
(corespunzător zilei de 7 Octombrie 3761 î.C.) şi e lunisolar = lunar-solar, adică pune de acord 
anotimpurile cu fazele Lunii. (Calendarul Creştin e solar/ corelează anotimpurile cu mişcarea aparentă 
a Soarelui). În Calendarul Evreiesc, cu toate că determinarea zilelor calendaristice are ca punct de 
plecare mişcarea Pământului în jurul Soarelui, lunile calendarului sunt calculate după mişcarea Lunii. 

O zi a Calendarului Evreiesc începe odată cu apariția stelelor pe cer şi se încheie în seara 
următoare, odată cu apariția stelelor pe cer (perioada dintre apusul Soarelui şi apariția stelelor este 
considerată în dubiu, fiind definită ca zi şi noapte deopotrivă). Fiecare lună a Calendarului Evreiesc 
începe când apare Luna nouă pe cer, la o periodicitate de aproximativ 29 de zile şi 12 ore. În ciclul 
metonian de 19 ani lunisolari, 7 din ei conțin 13 luni (al 3-lea an, al 6-lea an, al 8-lea an, al 11-lea an, al 
14-lea an, al 17-lea an şi al 19-lea an) iar restul de 12 ani au 12 luni. Calendarul Evreiesc are o întârziere 
de 1 zi la fiecare 219 ani. 
Zilele săptămânii sunt desemnate de numere, doar cea de-a șaptea zi – Sabatul – poartă diverse nume 
(Sabatul începe la apusul zilei de vineri şi se încheie la apusul zilei de sâmbătă). 

În cadrul Calendarului Evreiesc trebuie menționate trei particularități:  
• Există 2 luni care sunt declarate ca fiind prima lună a anului: luna 1, care este prima lună a anului 
religios (toamna) şi luna 7, care este prima lună a anului civil (primăvara) 
• Din motive practice religioase, Anul Nou religios nu cade niciodată în zilele de miercuri, vineri sau 
duminică. 
• În anii embolismici (anii care au 13 luni) se introduce înainte de luna 12 (care are 29 zile) o lună 
suplimentară de 30 zile. 
Mai jos urmează o desfășurare pe luni a calendarului evreiesc: 
Nissan / 30 de zile / Martie-aprilie 
Iyar / 29 /de zile / Aprilie-mai  
Sivan / 30 de zile / Mai-iunie 
Tammuz / 29 de zile / Iunie-iulie 
Av / 30 de zile / Iulie-august 
Elul / 29 de zile / August-septembrie  
Tishri / 30 de zile / Septembrie-octombrie 
Cheshvan / 29 sau 30de zile / Octombrie-noiembrie 
Kislev / 30 sau 29 de zile / Noiembrie-decembrie 
Tevet / 29 de zile / Decembrie-ianuarie 
Shevat /30 de zile / Ianuarie-februarie 
Adar / 29 sau 30 de zile / Februarie-martie 
Adar II / 29 de zile / Martie-aprilie 

Putem clar vedea că, în armonia creației, nimic nu este haotic. Totul este bine planificat şi 
totul este sub control. Privind la Planul Lui Dumnezeu, fiecare după capacitatea noastră, rămânem 
uimiți de frumusețea şi armonia lui, pe măsură ce-i putem admira proporțiile şi pătrunde structura. 

"Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca prin răbdarea şi 
mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde." (Romani, cap. 15:4) 

                                 
  Radița Vlaici 
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Binecuvântarea familiei 

Alexia Coleman 

 
Avem bucuria și onoarea de a vă prezenta o persoană deosebită, o femeie a lui 

Dumnezeu care luptă spre slava Lui cu o tenacitate remarcabilă. Numele ei este Alexia Coleman. 

Este născută în sud-estul Franței, într-un orășel de 17.000 de locuitori, numit Digne les Bains. A 

venit în România ca să facă ceea ce Dumnezeu a pus în inima ei încă de la vârsta de 12  ani, când 

urmărea revoluția din Decembrie 1989. I se frângea inima, ne povestește Alexia, de imaginile 

zguduitoare care se derulau pe atunci la televizor. Ce a durut-o cel mai mult a fost situația 

copiilor din orfelinate, care sufereau de lipsa celor mai elementare nevoi, dar mai ales de 

dragoste.  

De la acel episod au trecut mai mulți ani și Alexia a uitat complet de el.  

Tot în această perioadă timpurie a vieții ei s-a întâlnit cu Dumnezeu, într-o tabără creștină, unde, 

datorită unui lider care - dincolo de vorbe - avea o relație vie cu Dumnezeu, ea a devenit geloasă 

și a vrut ca Dumnezeul acelui om să fie și Dumnezeul ei. Astfel a început călătoria ei pe această 

potecă îngustă, dar plină de aventură și frumusețe. Încet-încet, Dumnezeu a început s-o 

pregătească pentru visul pe care El i-l pusese în inimă, atunci când urmărea evenimentele din ’89. 

Intrarea în chemarea ei a început la un centru de plasament din orășelul Bercail, unde a 

slujit aproape zece ani și a avut posibilitatea să se specializeze. A urmat și o școală biblică timp de 

trei ani, iar acest context de transformare și creștere i s-a dat posibilitatea să plece în misiune. 

Ușile s-au deschis înspre România și, în anul 2003, la vârsta de 26 de ani, a ajuns pentru prima 

dată la Cluj, unde a fost surprinsă de voiciunea și culoarea zonei. Acesta nu a fost singurul contact 

cu România, șederile ei ulterioare fiind tot mai lungi. În 2010, Alexia a decis să rămână în 

România, slujind în primă fază la fundația Estera, care încerca să asiste femeile însărcinate și să 

prevină avorturile. Acolo a constatat că, în afara asistenței de ordin spiritual, material si 

psihologic, unele femei aveau nevoie de un suport concret, care să le asigure și adăpost pe timpul 

perioadei de criză din viața lor. Astfel a luat naștere viziunea care astăzi poartă numele de casa 

Mițpa (veghere), ce reprezintă un miracol. Aceasta nu este finanțată de stat sau de altă entitate, 

decât de acei sponsori care au primit și împărtășesc aceeași inimă și viziune pentru oameni. 

Dumnezeu a fost credincios față de ea, însoțind-o în toți acești ani. Versetul care o 

încurajează zilnic, este „Opriți-vă, şi să ştiți că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, 

Eu stăpânesc pe pământ.”  (Psalmul 46:10) 

Dorința Alexiei pentru rugăciunea din partea bisericii este pentru înțelepciune. Orice 

decizie proastă sau bună are consecințe majore și, fără înțelepciune de la Dumnezeu, ea e 

conștientă că nu are nicio șansă. 

Alexia, ești un exemplu excepțional de integritate, perseverență și ascultare pentru 

toată biserica. Așa cum tu ai văzut pe Dumnezeu în copilărie, prin relația cu El a liderului de 

tineret din tabăra creștină, tot astfel relația ta cu Dumnezeu ne inspiră și ne provoacă. 

Dumnezeu să te binecuvânteze! 

 
                        Interviu realizat de Florin Mihai 

 

 

 


