Urăm ,,La mulți ani!” în umblarea lor cu Domnul celor care își
serbează ziua de naștere:
Duminică, 1 Iulie - Lidia Ardelean
Marți, 3 Iulie - Livia Stoian, Daniela Tirban,
Cornelia Steopan
Duminică, 8 Iulie - Lia Mircea
Miercuri, 18 Iulie - Georgiana Sîrca
Joi, 19 Iulie - Daniela Vlașin
Marți, 24 Iulie - Estera Bob
Vineri, 27 Iulie - Monica Roș
Marți, 31 Iulie - Mariana Ichim
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,,Mame în rugăciune”

Vineri, 10 August - Dana Huluban
Miercuri, 29 August - Debora-Mariana Plaian

Să ne rugăm pentru:
...lucrarea cu surorile. Dumnezeu să
lase har, călăuzire, binecuvântare ca
tot ce se va face să fie făcut spre Slava
Numelui Său.
...sora Claudia Suciu - misionară în
Indonezia. Să ne unim în rugăciune, în
fiecare zi de miercuri, ca Dumnezeu
să o poarte pe brațul Său puternic și
ungerea Lui divină să o însoțească
pretutindeni.

,, Tot ce veți cere cu credință,
prin rugăciune, veți primi.”
Matei 21:22

Anunțuri:
...21.09.2018 este data
următoarei întâlniri. Până
atunci Domnul să ne poarte de
grijă și să ne întărească ca
oriunde ne vom afla să ducem
cu noi și prezența Celui Prea
Înalt.

,, Mulțumiți totdeauna lui
Dumnezeu Tatăl, pentru
toate lucrurile, în Numele
Domnului nostru Isus
Hristos.”
Efeseni 5:20

Fiice de Împărat
Împ rat
Pline de puterea lui Dumnzeu. Călăuzite de Duhul Său cel Sfânt. Întreaga viață
scăldată în prezența lui Dumnezeu în inimile noastre. Chipurile noastre radiind fericirea
umblării cu Isus. Comportamentul și înfățișarea noastră reflectând originea noastră, ca
adevătate fiice de Împărat. Umblarea noastră reflectând dragostea lui Dumnezeu
pentru întreaga lume. Folosind timpul cu înțelepciune pntru a avea un impact în viețile
altora pentru eternitate. Dumnezeu ne-a creat cu un scop special și ne-a înzestrat cu
calități minunate pentru a putea sluji celor din jurul nostru. Doar prin simplul mod în
care interacționăm cu ceilalți, putem fi adevărate misionare a Împărăției lui Dumnezeu
pe acest pământ.
Ce calități extraordinare a pus Dumnezeu în mine? Care e talantul meu ce
înfrumusețează viața celor din jurul meu? Ce fac atunci când primesc mesaje de ajutor
din partea celor din jurul meu? Sunt eu gata de a-mi pune în valoare darul cu care am
fost înzestrată de Dumnezeu? Acestea sunt doar câteva din întrebările care ne pot ajuta
să găsim domeniul în care Dumnezeu dorește să ne folosească. Începem ziua cu dorința
de a ne lăsa modelate și folosite de Dumnezeu?
Umblarea cu Dumnezeu e minunată, dar cere sacrificiu, frângere, modelare, slujire,
însă răsplata e mare: O VEȘNICIE ÎMPREUNĂ CU TATĂL NOSTRU ÎN ÎMPĂRĂȚIA
CEREASCĂ. Dumnezeu să ne călăuzească și să ne modeleze pentru a putea fi cu
adevărat rodnice pentru Împărăția Lui.
S.H.

Încurajarea cu dragoste
Ce este încurajarea? Cum încurajăm? Este misiunea femeii?
Găsim scris în Galateni 5:13 ,,slujiți-vă unii altora în dragoste” . Isus a făcut munca unui
rob spălând picioarele ucenicilor slujind în dragoste, dezbrăcat de ,,EUL” Lui.
Lucrarea de încurajare se bazează pe ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi în
Hristos.
Dumnezeu a creat femeia ca să fie ajutor potrivit, echipată în mod unic pentru
lucrarea de ajutorare și încurajare. Instinctele de hrănire și îngrijire ale femeilor și tiparul
de ajutor potrivit dau o putere care face ca lucrarea să fie mai ușoară și mai naturală. A
fi o femeie care ajută sau încurajează nu este un rol secundar. Necăjiții, orfanii și săracii
din zilele noastre strigă după ajutor și încurajare cu dragoste. Multe dintre acestea sunt
femei tinere care au nevoie de o mamă spirituală, care prin încurajare să le ajute să
trăiască o viață după voia lui Dumnezeu. Nu este un secret că femeile dau tonul și
stabilesc dispoziția în cămin, atât prin atitudinea lor cât și prin acțiunile lor.
Autorul Proverbelor a spus: ,,Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o
dărâmă cu însuși mâna ei”. Relațiile de încurajare pot ajuta femeile să iasă din cochilia
lor și să-și folosească darurile spirituale ,,spre folosul altora” 1 Corinteni 12:7.
Slujirea în dragoste, poate lua pur și simplu forma unei îmbrățișări și încurajări pentru
mamele tinere care fac efortul de a-și aduce copii mici la biserică duminica dimineața.
Se poate să fie o mâncare pe care o dai unei femei tinere deoarece ai observat semne
neobișnuite de oboseală sau renunțând la planurile tale de a petrece o dupămasă
liniștită, atunci când te sună o femeie să o ajuți să treacă peste problemele ei.
În concluzie, în timp ce ne rugăm să fim sensibile la nevoile altora, investim timp în
lucrarea de încurajare cu dragoste și vom trăi experiențe glorioase cu Dumnezeu și cei
din jur.
Trăiește spre folosul altora!!
D.Z.

Dorință
Mariana I.
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18 August

Ezechiel 1 - 3

Aș vrea Isus întreaga-mi viață
Alături de Tine să trăiesc.
La a Ta venire când îți voi sta în față
De-a mele fapte o nu, să nu roșesc.

Aș vrea Isus să-mi dai răbdare
Să fiu bună cu fiecare
Cu răbdare să vorbesc
Voia Ta să împlinesc.

17 August

19 August

Ezechiel 4 - 7

Aș vrea Isus să-mi dai iubire
Și din iubire să trăiesc
Prin vorbă și a mea trăire
Iubirea Ta să răspândesc.

Aș vrea Isus să fiu cu Tine
Zi de zi pe acest pământ
Să piară tot răul din mine
Să-mplinesc al Tău cuvânt.
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Ezechiel 12 - 15
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Ezechiel 16 - 17

Aș vrea Isus să-mi dai putere
Greul ca să-l biruiesc.
Când crucea-i grea apăsătoare
Prin a Ta putere să trec biruitoare.

Aș vrea Isus să-ți seamăn Ție
Blând, umil și iertător
O lume-ntreagă ca să știe
Că-mi ești stăpân și ocrotitor.
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Ezechiel 18 - 20
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Ezechiel 21 - 22

25 August

Ezechiel 23 - 24
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Ezechiel 25 - 28

Să vadă-n mine a Ta lumină
Ce se revarsă-n privire.
Să clocotească blând, sublină
În drumul către nemurire.
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Țefania
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Hagai
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Zaharia 1 - 6
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Zaharia 7 - 8

Femei ca mine și ca tine
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Interviu cu Claudia Suciu
realizat de Dorina Z.
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,,Dacă Isus Cristos este Dumnezeu și
a murit pentru mine, atunci nici un
sacrificiu nu este prea mare să-l fac
pentru El.” este moto-ul Claudiei
Suciu, misionară în Indonezia.
Am cunoscut-o pe Claudia într-o
duminică seara în biserica noastră
când și-a depus mărturia și viziunea
personală; o persoană discretă, de
încredere care avea și are mare
nevoie de susținere în rugăciune, o
persoană aleasă de Dumnezeu ca să
ducă evanghelia până la marginile
lumii. SINCERITATEA, SMERENIA,
RECUNOȘTINȚA DEPENDENȚEI SALE
DE DUMNEZEU și TRĂIREA SA PRIN
CREDINȚĂ este de invidiat și tot
odată demnă de urmat.

Claudia, povestește-ne despre tine. Cine este Claudia Suciu?
Claudia Suciu este o tânără de 34 de ani, a 11-a din cei 14 copii, născută într-o
familie de credincioși penticostali, cu vise și aspirații dar căreia Domnul i-a schimbat
viața pe când locuia în Spania. Dorința ei era să exceleze din punct de vedere
profesional, dar pentru că mediile economice nu i-au permis să continue studiile după
liceu, a locuit în Diaspora, în Spania, pentru un timp de 10 ani.
Ce ți-a adus împlinire sufletească? Ce a fost special pentru tine?
Perioada din Spania a fost una de învățătură, de înfrângere, de aprofundare a
relației cu Domnul. De fapt eu nu L-am cunoscut pe Domnul decât în Spania. Chiar
dacă am fost înconjurată de învățătură sănătoasă nu am știut cine e Domnul până mam văzut acolo singură. Obișnuită fiind cu multă lume în jurul meu, cea mai mare
zdrobire a fost să locuiesc între străini. Atunci a fost momentul în care L-am cunoscut
pe Domnul, în singurătate. El a fost bun și mi-a dovedit dragostea Lui de Tată. Am avut
parte și de împlinire sufletească prin faptul ca am putut să binecuvintez părinții și frații
mei prin ajutor financiar. Astfel, munceam multe ore și pe plan spiritual nu am avut
împlinire la un moment dat. Mi-am dat seama că muncesc dar nu mă îndrept spre
nicăieri anume și că viața mea ar fi mai plină de entuziasm dacă m-aș implica mai mult
în lucrarea Domnului într-un fel anume.

Ce te-a determinat să pleci din Spania și să alegi lucrarea de misiune?
În anul 2012 mă rugam pentru a fi de folos în Împărăția lui Dumnezeu, iar această
rugăciune a devenit constantă. Domnul mi-a vorbit printr-o soră din alt oraș, fiind la
Biserică acolo, însă dânsa nu mă cunoștea, dar a zis în felul următor: ,,Te-am văzut că
erai ca o plantă frumos mirositoare și mulți se strângeau în jurul tău și se săturau de
parfumul plantei.” Am fost ezitantă atunci pentru că aveam o viață normală, munceam
8 ore pe zi și nu mi se părea nimic fascinant. Dar pentru că am cerut Domnului să facă
ceva ieșit din comun cu viața mea, El îmi vorbea și mă călăuzea în același timp și am
păstrat la inimă cuvintele acelei surori. Am fost implicată într-o organizație care lucra cu
orfelinate și reabilitarea fostelor prostituate și a alcoolicilor. Nu m-am mulțumit cu asta,
am cerut mai mult Domnului și El a deschis o ușă spre India în 2013, luna August. În
India am petrecut doar 3 săptămâni ajutând la niște orfelinate la sora Maria Iordănescu
care lucrează acolo de mulți ani de zile. Acest timp deși scurt, a fost suficient pentru a
vedea o altă lume și a-mi schimba perspectiva despre dorința lui Dumnezeu cu privire la
națiunile nemântuite și nevoia lor de a ajunge la adevăr. De atunci am început să mă rog
și să cer călăuzire în noile etape și provocări, în deciziile majore ce trebuia să le iau, cum
ar fi renunțarea la viața din Spania.
De ce ai ales Indonezia? În ce activități ești implicată acum?
De fapt eu nu am ales Indonezia. Domnul m-a zdrobit din nou, căci dorința mea era de
a mă întoarce în India cât de curând posibil după vizita ce deja o făcusem acolo. Probabil
din ignoranță, nu mă atrăgea gândul de a sluji într-o țară musulmană. Nu aveam multă
informație pe atunci despre adepții acestei religii, doar știrile despre atentatele
teroriste, care crează un sentiment de respingere oricui. Fiindcă legasem o relație cu
copiii de la orfelinatele din India, continuam să mă rog pentru ei și să îi susțin financiar și
de asemenea îi sunam destul de des. Cu lacrimi mă rugam pentru reîntoarcere și
călăuzire înspre acolo. Participând însă la Conferința Națională de Misiune în anul 2014,
am descoperit că am nevoie de pregătire în a cunoaște mai mult despre religiile și
culturile lumii. A fost o decizie grea dar prin harul Domnului am ales să urmez cursurile
Școlii de Misiune de la Constanța, Centrul Român de Studii Transculturale, pentru 2 ani
de zile. Între timp am terminat Studiile la Litere la Târgu-Mureș, orașul meu natal. A
trebuit să renunț la un salariu bun pentru a începe și a învăța să trăiesc prin credință. A
fost greu să mă obișnuiesc cu ,,noua viață”, a fost nevoie de zdrobire și renunțare, dat
fiind că m-am obișnuit cu o viață independentă. Dumnezeu mă modela și mă pregătea
pentru o nouă dimensiune. În anul 2 de studii de la Centrul Român de Studii
Transculturale, am avut 6 săptămâni de cursuri despre Islam, moment în care am aflat
că Indonezia este țara cu cel mai mare număr de musulmani din lume. Acest lucru mi-a
frânt inima și văzând că ușa spre India se închide am cerut Domnului călăuzire din nou.
Prima ușă deschisă a fost în Februarie-Martie 2016, perioada când am efectuat prima
vizită pe termen scurt. Am văzut nevoia spirituală de aici și nevoia de lucrători și după
experiența avută pe termen scurt, m-am acreditat la Agenția Penticostală de Misiune
Externă, în Septembrie 2016. Între timp terminasem studiile la Centrul Român de Studii
Transculturale și îmi susținusem licența la Litere, urmând apoi cu vizitele în bisericile din
România și Diaspora, pentru strângerea de fonduri.

La Centrul Român de Studii Transculturale am avut un cadru în care să îmi cunosc
mai mult abilitățile și talentele cu care Domnul m-a înzestrat și cum aș putea să le
folosesc prin excelență pentru câștigarea sufletelor. Am descoperit de asemenea că mă
potrivesc în a lucra cu cei tineri, în mod deosebit. Astfel că am pornit în călătoria mea pe
termen lung cu multe frici și grijuri desigur, în Octombrie 2017, cu mult entuziasm și
dorința aprinsă de a mă adapta la o nouă viață, un alt popor, o cultură și o limbă nouă,
cât și obiceiuri diferite. A urmat o perioadă de acomodare, care încă își face simțită
prezența prin dor de casă, singurătate și uneori întrebarea: ,,Doamne, eu ce fac în acest
loc? Care e scopul Tău pentru mine aici?”. Pentru că a fost totul nou pentru mine, am
fost nevoită să am răbdare cu mine însămi, răbdare cu oamenii, răbdare în tot acest
proces de învățare a limbii și a culturii de care încă am parte și să accept prelucrarea
pentru următorul nivel. Deși sunt în perioada de învățare a limbii, sunt implicată la un
centru de zi, unde predau cursuri de engleză, la grupuri mixte de studenți, creștini și
musulmani, iar joia avem discuții libere pe anumite teme, un cadru în care Îl prezentăm
pe Domnul ca un Dumnezeu al dragostei, ceea ce în Islam nu e descris în același mod.
Lucrez alături de o familie de filipinezi, însă mă rog din nou pentru călăuzire. Din ceea ce
am văzut, nevoia din acest orășel, Salatiga, nu este atât de mare, este deja prezență
creștină si sunt în căutarea unei zone de slujire unde încă există grupuri etnice neatinse
de Evanghelie, mai ales că Indonezia e atât de răspândită (13 700 insule).
Care sunt nevoile tale acum?
Acesta ar fi un motiv de rugăciune: călăuzire și sensibilitate la vocea Duhului Sfânt
pentru etapa de după terminarea studiului de limbă și cultură. O altă provocare este
prelungirea vizei, la 6 luni a trebuit să reînoiesc în Singapore și urmează ca din nou să o
reînoiesc în luna Septembrie. Nevoile mele sunt de natură spirituală în mod deosebit,
încă mă lupt cu acomodarea în diferite aspecte, cât și găsirea unui echilibru în
coordonarea emoțiilor și a deciziilor de viitor, după planul Domnului.
Ce poți să-mi trasmiți despre nevoile tale financiare? Noi ne-am luat angajamentul
de a te susține în rugăciune, dorim să întregim lucrarea...să fim alături de tine și
financiar.
Eu am căutat suport în locurile vizitate, chiar și prin asta a fost nevoie de umilință,
învățând în același timp că suntem o echipă și fiecare are un rol bine definit în Împărăția
lui Dumnezeu. Unii s-au înscris pentru primul an, și continuă să dovedească credincioșie,
însă dat fiind că nu intenționez să mă întorc degrabă, mulțumesc Domnului pentru toți
acei ce fac asta cu bucurie pentru șederea mea aici să nu sufere din acest punct de
vedere. Am trecut, recent întoarsă din Singapore, prin experiența de a mi se fura
portmoneul cu cardurile și o importantă sumă de bani, dar Domnul a trimis corbi din cer
și am avut mai mult decât mă așteptam pentru acoperirea nevoilor. Mulțumesc pentru
că a-ți ales să vă implicați în asta și nu îmi găsesc cuvintele pentru a vă arăta
recunoștința mea, însă știu că Domnul lucrează prin persoane ca și voi și sunt
mulțumitoare pentru dorința pe care a-ți exprimat-o de a-mi fi alături.

