Calendar de Studiu
tudiu biblic 2021
”Slujind pe Domnul ca rob credincios și
înțelept”
țelept” (Matei 24:45
24:45-46)
IULIE

B. Caracter de slujitor

04.07 – Văduva din Sarepta – O femeie păgână care
re se sacrifică pentru omul lui
Dumnezeu – 1 Împărați 17:8-16 (Luca 4:25-26);
11.07 – Ștefan – Primul martir creștin – Fapte 6-7 (7:55-56);
18.07 – Neemia – Dregătorul care a condus lucrările de rezidire a Ierusalimului –
Neemia 5:14-6:19 (5:19);
25.07 – Filip – Evanghelistul Samariei – Fapte 8 (v. 35);
Nu este Biblia
iblia numai o carte, ci drumul spre aproape din departe
Scrisul din ea nu este numai hrană, ci fiu și fiică,
ă, soră, frate, mamă!
Și Biblia nu doar că se citește,
ște, aduce viața care te tr
trăiește;
Nu-i numai carte de învățătură,
ătură, e suflet, minte, ochi, ureche, gură.
Teofil Mândruțiu

Rugăciune pentru bătrâni şi
bolnavi:
Familii:
Camen C-tin şi Maria, Danciu Ioan
şi Florica, Fătu Nicolae şi Stana.
Surori:
Alexiu
Vasilica,
Armeanu
Elisabeta, Baban Antonina, Bâgu
Maria, Bratu Aurelia, Caranfil
Valentina,
Duliga
Tănţica,
Focşeneanu
Valeria,
Gheaţă
Maria, Gheorghiu Maria, Grigoraş
Ana-Maria, Ilea Lucica, Iordache
Steluţa,
Lisenco
Victoria,
Mihăilescu Aneta, Moldoveanu
Sanda, Nicolin Viorica, Sbângu
Aurica, Stănescu
C. Mariana,
Şulean Doina, Vidican Viorica,
Voicu Elisabeta.
Fraţi: Pascale Ioan, Bălan Gino,
Bogdan Gh., Cazacu Daniel,
Cătrună Anghel, Crihan Luca,
Lopăţică Ghe., Marcu Ioan, Nicola
Cornel, Răchită Marinel, Socol
Neagu,
Vlăsceanu
Florin,
Ghereben Darius.
Fraţi şi surori bătrâni;
Surori:
Baltac Elena, Dăduică
Floarea, Frăţiloiu Margareta, Leţa
Maria, Paraschiv Ana, Păcuraru
Emilia, Petrescu Maria, Preda
Emilia.
Fraţi: Jurcă Constantin, Fulea
Emanoil, Silivestru Ștefan.

Anunţuri:
 Programul serviciilor
erviciilor divine ale Bisericii:
08:45 – 10:15
- Duminică dimineața
11:00 – 12:30
:
- Duminică seara 18:00
00 – 19:30;
 Miercuri 21.07.2021
.2021 ora 17.00 Ora surorilor;
 Duminică 25.07.2021
.2021 ora 18.00 Concertul
“Cuvântul Cântat”.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna: IULIE
Manghiuc Costel
Dumitrășcuță Valentina
Biciușcă Daniela
Țigănuș Niculina
Olariu Maria
Paraschiv Ana
Andrei Domnica
Miron Cristy
Voicu Alexandru
Grigore Oana
Gogoi Dorina
Păcuraru Emilia
Vlăsceanu Aurelia
Marcu Elena

05
06
08
08
10
11
12
16
20
22
24
27
27
28

“Căci
Căci Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, şi, pentru
Numele Tău, mă vei povăţui şi mă vei călăuzi
călăuzi”.
(Psalmi:
Psalmi: 31:3
31:3)
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Umbra lui Lukács
György Lukács (1885-1971),
1971), un filosof despre care se spune că
ar fi fost „cel mai inteligent marxist de după Marx” și-a pus viața în
slujba răului. A fost un om crud, dovadă că, în calitate de comisar
politic în Armata Roșie maghiară,
ă, a fost gata să ordone execuția
execu a opt
soldați
ți din divizia sa, ca urmare a unei înfrângeri.
În anul 1919, Lukács ajunge vicecomisar pentru cultură și
educație,
ție, în timpul regimul bolșevic al lui Bela Kun și, cu această
aceast
ocazie, inițiază
ă un program agresiv de educație
educa sexuală în școlile din
Ungaria. Copiii trebuiau să fie dați
da pe mâna Statului și inițiați în
subiecte precum „iubirea liberă”,
”, respingerea eticii creștine,
cre
expunerea
la filme și materiale sexuale, atacuri la adresa familiei tradiționale și a
monogamiei etc.
E bine că Ungaria a fost o „republică sovietică” pentru o perioadă
scurtă de timp (133 zile), însă ideile revoluționare
revolu
ale lui György
Lukács s-au
au sedimentat în cadrul Școlii de la Frankfurt (1920), fiind
duse apoi peste ocean, în SUA, în perioada interbelică și postbelică.
Ajunși pe pământ
ământ american, intelectualii Școlii de la Frankfurt au
contribuit
uit semnificativ la Revoluția
Revolu sexuală occidentală a anilor ’60 și
la hrănirea unei jivine sălbatice care a crescut monstruos de mult și a
ajuns să aibă numele de „Corectitudine Politică”.
De atunci, a început marea decădere sau deconstrucție:
deconstruc
în
literatură,
ă, artă, filosofie, etică, politică și chiar în teologie. Pentru
influență și putere politică s-au
au folosit banii magnaților
magna
iubitori de

comunism, pentru propagare s-au folosit vectorii mass-mediei (în toate
formele posibile), pentru sensibilizare publică au fost instrumentalizate
minoritățile, iar pentru succes s-a apelat la sexualizarea maselor și a
fost atacată familia după modelul biblic.
Practic, experimentul „de laborator” inițat de György Lukács în
Ungaria a fost reconstituit la scară aproape globală. Umbra filosofului
marxist a întunecat o bună parte a lumii, în încercarea de a bloca
„Soarele neprihănirii” (Maleahi 4:2). Sub amenințarea închiderii
robinetului cu bani și a excluderii de la masa bunăstării materiale,
instituiții internaționale politico-financiare constrâng statele să intre în
jocul sinistru a aceea ce se numește „terorism cultural”. Metoda
funcționează chiar și în țările mai conservatoare ideologic din blocul
est-european. O excepție este chiar Ungaria lui György Lukács,
înfiorată încă de umbra gânditorului neomarxist.
Ce va urma? Este greu de spus. E clar că tema educației
sexuale va polariza societatea. Va fi foarte dificil de trasat un
perimetru pentru negociere și dialog. Nu pentru că tema sexualității ar
fi inabordabilă – la urma urmei, toți oamenii au de-a face cu ea –, ci
din cauza umbrelor din spatele ei. Simți că tema aceasta este un fel
de casă bântuită. Și, pentru cei care nu cred în fantome și vor alte
tipuri de dovezi, e suficient să se consulte Standardele pentru
Educație Sexuală în Europa (ca să dăm doar un exemplu; cf.
https://www.bzga-whocc.de/.../standards-in-sexuality...). Sau, de ce
nu, să învățăm din pățaniile altor țări, ca de pildă Germania (vezi
cartea Gabrielei Kuby, Revoluția sexuală globală. Distrugerea libertății
în numele libertății).
Cu umbrele nu putem negocia, dar nici nu putem lupta folosind
armele întunericului: ura, violența, calomnia, batjocura, injuriile și
altele ca acestea. Procedând așa, umbra va fi tot mai mare.
Dimpotrivă, cu cât soarele este mai sus, umbra devine mai mică. Doar
privind spre zenitul ceresc vom birui. Concret, să facem să
strălucească soarele iubirii, al Evangheliei, al mărturiei creștine, al
eticii la locul de muncă, al răbdării, al jertfei de sine, al educației
parentale, al grijii pentru cei defavorizați, al iertării, al curajului de a fi

creștini, al rugăciunii și postului, al unității frățești, al facerii de bine și
al păcii. Dacă mergem pe logica „pumnului în nas” vom pierde lupta.
Iubind, vom face ca umbrele să plece... Măcar pentru o vreme!
Costel Ghioancă, pentru Edictum Dei

Viața…
Ce-i viața aceasta: părere, mister?
Un joc de contraste, un petec de cer?
Un vis ce sfârșește când e mai frumos?
O trecere-n goană spre locul de jos?
Sau poate e bobul de rouă ce-n zori
Se-așează sfielnic pe ierburi și flori;
Dar când prima rază de sus l-a privit
Zâmbește o clipă și… pleacă grăbit.
Sau poate e fulgul – steluță de nea,
Venit de departe cu gândul să stea;
Dar când palma caldă cu grijă l-a prins,
Suspină-n tăcere și … plânge învins.
Sau poate-i scânteia ce zboară în van,
Desprinsă din fierul lovit de ciocan;
Sau stropul de ploaie, sau lujerul frânt,
Sau frunza desprinsă, purtată de vânt.
Viața-i nimic și din toate puțin:
Un vas poate gol sau adesea prea plin.
Dar trece-ntr-o clipă, de parcă n-a fost:
Și-atunci oare viața mai are vreun rost?!
Scriptura ne-arată în filele ei
C-au toate o țintă, un singur temei:
Și firul de iarbă, și brazii cărunți,
Și gâza ce zboară, și falnicii munți.
Și viața, mai mult decât tot ce s-a spus,
Căci viața aceasta, e darul de sus.
Ea-i rampa lansării spre locuri de vis,
Sau trapa căderii în chin, în abis.
Deci, azi, te gândește că viața ce-o ai
Te poate conduce în iad sau în rai.
De vrei să trăiești într-un loc glorios,
O singură cale: CREDINȚA-N CRISTOS!
de Ioan GIURA

.

