
ANUN URI, DIVERSEȚ  

EVENIMENTE: PROGRAMUL BISERICII ÎN
LUNA AUGUST

04.08.2013 – În cadrul serviciului divin care va 
avea loc începând cu orele 10.00, la biserica 
„Harul” din Moldova Veche se va oficia şi 
cununia religioasă a fratelui Călipar Petrişor şi 
a sorei Călipar (Strunoae) Ioana. 
      Cu această ocazie, biserica le doreşte să 
aibă o căsnicie fericită şi Dumnzeu să-i 
binecuvânteze pe amândoi în proaspăta familie 
pe care au întemeiat-o!

- fratele Călipar Petrişor şi sora Călipar 
(Strunoae) Ioana, ca Dumnezeu să-i 
binecuvânteze şi să le aducă bucurie, pace şi 
fericire în familia lor;

- tinerii bisericii, ca Dumnezeu să-i ajute să se 
păstreze curaţi înaintea Lui şi să se dedice în 
lucrarea Domnului Isus Hristos;

- bătrânii bisericii, ca Dumnezeu să-i păstreze 
în harul Lui şi să-i facă să fie pilde în 
credinţă şi în purtare, în bisericile din care 
fac parte.

Luni          – Consiliere spirituală 
(18:00-20:00)
Miercuri  – Repetiţii de fanfară. 
(19:30-21:00)
Joi         – Rugăciune, Studiu biblic.
(18:00-20:00)
Sămbătă –“Călătorie biblică ptr.copii” 
(11:00-13:00)
Duminică – Rugaciune, Serviciu Divin. 
(10:00-12:00)
               – Serviciu de evanghelizare.
(18:00-20:00) 

1. Antici Tomislav – 24 August
2. Bar Ioan – 8 August
3. Bar Elena – 14 August
4. Boboescu Cosmin – 18 August
5. Bucătaru Aneta – 20 August
6. Codreanu Zelea – 20 August
7. Cepoi Alexandra – 31 August
8. Lăcustă Aurica – 4 August
9. Miatovici Eofrosina – 16 August
10. Strunoaie Viorica – 22 August
11. Strunoaie Lidia – 1 August
12. Turcin Geanina – 11 August

  DUMNEZEU să vă binecuvânteze anii cu 
sănătate!

 MOTTO: "V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în
Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am 
biruit lumea." Ioan: 16:33
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GRATIS

Dumnezeu – Iniţiatorul Familiei creştine.
Inegalităţile care duc la constituirea familiei:

Gen. 2: 18-24.
Suveranitatea Lui D-zeu stă în modul minunat în care i-a creeat diferit pe bărbat şi 
femeie şi i-a unit în legământul căsătoriei.
Soţul şi soţia nu sunt egali, ci complementari. Există o mare confuzie şi o aprigă 
dezbatere cu  privire  la  diferenţe.   Tot  mai  mult  mişcarea  feministă  se  luptă  ca 
femeia  să  fie  recunoscută  cu  drepturi  egale  cu  bărbatul.  Biblia  vorbeşte  de  o 
inegalitate, care protejează femeia ca fiind ,,un vas mai slab” 1 Ptr. 3:7. Societatea 
este astfel organizată încât protejează femeia, ca fiind diferită, inegală, mai slabă, 
decât bărbatul:

Femeile după naştere primesc 2 ani de îngrijre pentru copil, unele renunţă. 
Mi s-a părut tare ciudat când un pastor a dorit cei 2 ani de stat acasă.

Femeile din armată, în caz de război, nu constituie forţa combativă, adică 
nu sunt puse pe linia întâi a frontului.  
Atenţie: Biblia afirmă că bărbatul şi femeia sunt egali înaintea Lui Dumnezeu 
ca persoane, atât în creaţie cât şi în răscumpărare. Gen 1; 1 Cor. 11; Gal. 3. 
În Hristos nu este nici  o deosebire între bărbat şi femeie: amândoi sunt creaţia 
directă a lui Dumnezeu, şi unul şi altul se bucură de răscumpărare, şi bărbatul şi 
femeia vor moşteni împreună harul vieţii. Da, în aceste puncte este egalitate, dar 
există şi o seamă întreagă de inegalităţi, din punct de vedere fiziologic, neurologic, 
hormonal. 

SĂ NE RUGĂM PENTRU:
SĂRBĂTORIŢII ACESTEI LUNI

PICĂTURA DE SPIRITUALITATE
CUVÂNT DIN PARTEA PĂSTORULUI

B
se

ri
ca

 C
re

şt
in

ă 
B

ap
tis

tă
 „

H
ar

ul
” 

M
ol

do
va

 V
ec

he

32
55

50
 M

ol
do

va
 V

ec
he

, s
tr

. S
fâ

nt
a 

V
ar

va
ra

, N
r. 

16
4,

 C
ar

aş
-S

ev
er

in
, t

el
.0

76
28

74
50

0



CONTINUARE 

Până şi experienţa de după nuntă, când cei doi îşi desfac cadourile – ea desface şi găseşte un 
călcător,  apoi  desface  el  şi  găseşte  tot  un călcător,  desface  ea  şi  găseşte  un aspirator,  apoi 
desface el alt cadou şi găseşte tot un aspirator. Aşa-i că ar avea mai mult farmec dacă toate  
cadourile ar fi diferite? Căsnicia are farmec, tocmai pentru că cei doi sunt diferiţi.    Apoi, tot 
mai mult se afirmă că Biblia trebuie interpretată. 
Biblia trebuie acceptată, nu trebuie interpretată. Pentru oricine vrea să facă voia lui Dumnezeu, 
Biblia este clară, dar este neclară şi necesită interpretare pentru oricine nu vrea să facă voia lui 
Dumnezeu. În interpretare, îşi găsesc refugiu toţi cei ce nu vor să facă voia lui Dumnezeu. Toţi 
bărbaţii care nu vor să facă voia lui Dumnezeu găsesc interpretare şi toate femeile care nu vor să 
facă voia lui Dumnezeu găsesc interpretare. Toţi aceştia găsesc justificare pentru neascultarea 
lor prin interpretare.
1.   Cei doi acţionează în comun, asta nu înseamnă că acţionează identic. Efes. 5:22,25; 1 
Tim. 2:8-10.
Atât bărbatul, cât şi femeia au fost creaţi după chipul lui Dumnezeu, au o relaţie directă cu 
D-zeu, au responsabilitatea creşterii şi educării copiilor şi manifestă autoritate peste creaţie.
A împărţi responsabilitatea nu înseamnă a face exact acelaşi lucru. Un bărbat nu poate să poarte 
sarcina.  Au autoritate  peste  creaţie,  dar  cu roluri  diferite.   ...Un caz  la  Londra:  2  tineri  se 
căsătoresc.  Ea nu poate face copii, iar ei decid să fie însămânţată artificial mama soacră.  În 
luna a 6-a de sarcină, cei 2 ajung la divergenţe mari şi divorţează. Ce face femeia cu sarcina? 
Copilul care se naşte: cine-i mama cine-i tata? La şcoala duminicală, cum va împlini el porunca: 
,,Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta”? Sunt roluri diferite pentru bărbat şi pentru femeie. Când 
sunt şterse aceste roluri diferite, familia se dezintegrează. Este o mare atenţionare cu privire la 
căsătorie în Maleahi 2:  15-16  ,,Luaţi  seama în mintea voastră să nu fiţi  necredincioşi”.  Să 
acţionaţi  în comun pentru fericirea voastră.  Şi ap.  Pavel zice în Efes.  5:29  ,,Cine şi-a urât 
vreodată trupul său”? Cei doi acţionează în comun, dar nu identic
2.    Cei doi sunt parteneri, dar femeia i-a fost dată bărbatului cu scopul de a-i fi un ajutor  
potrivit. Gen. 2:18.
Termenul de ajutor în Biblie îi este aplicat şi lui Dumnezeu. Ps. 46: 1-3. În cazul în care acest  
termen este aplicat lui Dumnezeu, înţelegem că Dumnezeu este cel puternic şi omul este cel 
slab, că Dumnezeu îl ajută pe om.
În cazul femeii, nu acesta este sensul, deşi femeia este un vas mai slab, care a fost destinată de 
Dumnezeu să asiste pe soţul ei în scopul împlinirii misiunii pe care i-a dat-o Dumnezeu. În 
familie, ajutor nu înseamnă inferioritate. În privinţa afirmaţiei că ajutor nu implică inferioritate, 
Biblia nu spune nicăieri că roluri diferite, arată valoare diferită, nu spune că bărbatul este mai 
valoros decât femeia, ci din contră spune că amândoi au valoare identică în ochii lui Dumnezeu, 
dar au roluri diferite şi există inegalităţi. 
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Barbatul şi femeia sunt superiori şi inferiori unul altuia în multe privinţe, dar aceasta nu dă 
valoare individului, ci este complementaritate. Există lucruri care lipsesc bărbatului şi în sensul 
acesta bărbatul e inferior femeii şi există lucruri care lipsesc femeii şi în acest sens femeia este  
inferioară  bărbatului.  Ierarhia  nu  înseamnă  inferioritate,  ci  autoritate  din  partea  bărbatului. 
Colos. 3:18.

1. 3.   Cei doi sunt una, dar bărbatul este capul femeii.  1 Cor. 11: 8-11; Gen 2:24; 
Efes. 5:23-24.
Femeia trebuie să recunoască şi să aprobe conducerea bărbatului. Cine are întâietatea: bărbatul 
sau femeia? Există o ordine în creaţie: ,,Femeia a fost luată din bărbat şi nu invers”.  Cine a 
inversat rolurile, devenind purtătoare de cuvânt atât în ispitire cât şi în cădere?  Cu toţii 
ştim că femeia.
Biblia spune că femeia a fost amăgită şi înşelată de Şarpe, nu bărbatul. 2 Cor. 11:3. 
Ştiţi ce e interesant?... amândoi sunt vinovaţi, dar cine a fost făcut responsabil? Pe cine a tras 
Dumnezeu la răspundere? Pe Adam, deşi nu el a căzut, nu el a fost înşelat.
Adam cu siguranţă a instruit-o pe Eva ce să facă şi ce să nu facă. Şarpele a ştiut rolul lui Adam, 
de  aceea  l-a  ocolit  şi  s-a  dus  la  Eva.  Adam a  fost  acolo,  a  asistat  şi  nu  a  intervenit,  şi-a 
abandonat rolul. Şarpele a aruncat îndoială asupra ambelor autorităţi: 

Autoritatea lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu.
Autoritatea bărbatului sau cuvântul bărbatului. 

Unii bărbaţi se retrag – lasă totul pe femeie, alţii reacţionează peste măsură, se mânie, abuzează, 
acţionează în forţă.  Observaţi ordinea pusă de Dumnezeu. Pentru că el era capul, pe el l-a tras 
Dumnezeu la răspundere în primul rând.
Adam este reprezentantul omenirii în Cădere, după cum Domnul Isus este reprezentantul 
omenirii în Salvare.
Se încearcă o interpretare parţială, în sensul că după căderea în păcat,  Dumnezeu a spus ca 
bărbatul să stăpânească peste femeie şi a fost o consecinţă a căderii în păcat. Deci când familia 
este  restaurată  şi  Dumnezeu mântuieşte  pe bărbat  şi  pe femeie,  acest  rol  dominant,  sau rol 
conducător al bărbatului dispare pentru că nu este parte a creaţiei, ci este o ordine introdusă de 
Dumnezeu după cădere. 
Oare? 
Scriptura zice că la creaţie bărbatul a fost făcut întâi şi femeia a fost făcută pentru bărbat.  
Noul Testament nu spune că rolul conducător al bărbatului e rezultatul căderii, ci că provine  
din ordinea creaţiei. 1 Tim. 2:13- 15.


