Pagina femeilor

Femeile,
mesagere ale
speranþei

O

rganizarea de conferinþe pentru
femei la care sã fie invitate ºi
prietenele noastre necreºtine a
devenit deja o viziune adoptatã în multe dintre
bisericile evanghelice.
Anul acesta, în Timisoara, femei din
bisericile evanghelice din oraº ºi reprezentante ale
altor patru judeþe (16 localitãþi), motivate de
viziunea lansatã de cãtre Festivalul Speranþei, ºi-au
invitat prietenele care încã nu au luat o hotãrâre
pentru Domnul ºi au venit împreunã la Biserica
Betel. Rezultatul (foto dreapta), 1200 de femei iubitoare ºi cãutãtoare de Dumnezeu care împreunã L-au
lãudat pe Domnul, au fost întãrite în umblarea lor
cu El prin mãrturiile prezentate, au aflat mai multe
despre modul în care femeile se pot implica în
sprijinirea Festivalul Speranþei ºi au fost provocate
de mesajul Scripturii sã trãiascã o viaþã de dedicare
lui Dumnezeu.
Întâlnirea a durat peste 3 ore, iar la sfârºit multe
femei care nu-L cunoºteau personal pe Domnul au
mãrturisit cã aceasta a fost cea mai frumoasã zi din
viaþa lor. Pentru fiecare participantã prezenþa
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Domnului a fost realã ºi simþitã pe tot parcursul
întâlnirii, iar sentimentul cã fiecare dintre noi suntem
chemate sã fim o parte a unei lucrãri atât de ample,
cum este Festivalul Speranþei, a fost copleºitor.
Mesajul cald al sorei Linda Vaughn din SUA,
invitata specialã a întâlnirii, a pãtruns în inima
fiecãrei femei prezente – cele care nu-L cunoºteau
pe Domnul au simþit chemarea de a se apropia de
El, iar acelea care-L urmau s-au simþit provocate ºi
întãrite sã-L slujeascã cu mai mult devotament ºi
sã ducã mesajul speranþei, Evanghelia lui Hristos,
ºi altora care încã stau în întuneric.
Un cuvânt spune Domnul, ºi femeile aducãtoare
de veºti bune sunt o mare oºtire (Psalm 68:11).
Acest cuvânt profetic din Psalmi a fost experimentat
ca o realitate covârºitoare de cãtre toate participantele la acestã întâlnire specialã.
GINA BULICA

Se pot face abonamente la revista Cuvântul Adevãrului pe anul 2008 (trim.IIIV), la preþul de 24 RON/ab. respectiv, 26 USD sau 18 EURO (Europa).
Conturile sunt menþionate la caseta redacþionalã de la pag. 2.
REDACÞIA
Cu mulþumiri,
Cuvântul Adevãrului
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