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        ANUL 2012-ANUL IMPLICĂRII FEMEII IN LUCRARE 

 

      Dumnezeu ne-a pus pe inimă să declarăm anul 2012 -Anul implicării femeii in lucrare! Pentru 

bisericile române este ceva greu de suportat să accepte implicarea femeii în slujire! 

În câte biserici nu se aud cuvintele:"Femeia SĂ TACĂ în Adunare-Biserică"! 

În această Epistolă nu voi prezenta argumentele biblice și istorice, pentru care cred că femeia poate 

să slujească, iar noi am pus femeia în colivie și nu vrem să îi dăm drumul să zboare! 

În mișcarea Penticostală mondială, femeia a jucat un rol decisiv în slujirea bisericească, ajungând să 

fie alese ca și pastori, evangheliști,etc. 

    In  organizația Assemblies of God din America,  Dr Beth Grand a fost aleasă ca prezbiter general, in 

termenii românești, în Consiliul Bisericesc pe Țară. 

Cum unde erau peste 12 000 de biserici Penticostale, nu erau bărbați ca sa fie aleși, am putea noi să 

alegem in bisericile noastre femei în comitet, sau care  să slujească ca pastori? 

Doresc să prezint câteva femei care au fost folosite de Dumnezeu: 

 

1-Susana Zigler- In anii 1920  a pornit mai multe biserici in zona Mediaș. Ea se ducea cu carul la târg si 

atunci când lumea era adunată, incepea să predice din car, chema lumea la pocăință și se ruga pentru 

bolnavi. Ea făcea evanghelizări în comunele și satele învecinate. Avea darul vindecării- la rugăciunile 

ei mulți au fost vindecați.Veneau la ea oameni din Mediaș, Dumbrăveni, Blaj,Târgu-Mureș pentru a 

primi vinecarea. Ea a locuit in comuna Curciu dupa ce s-a întors din Portland,SUA. 

 

2- Ana din Capâlnaș-Predicatoarea din Gară. In anii 1970 am cunoscut-o predicând in gara Simeria si 

nu numai.Pe linia Teius -Simeria -Arad calatorea si in gara, unde erau citeva persoane adunate, ea 

incepea sa predice mesajul pocaintei!Numai Dumnezeu știe cite Bastoane si picioare a încasat de la 

milițienii atei din acea vreme.Era un vas ales de Dumnezeu pentru a rosti mesaje profetice autentice. 

 

3-Ana Sopt din Chicago mama a 19 copii. Mama Ana cum este cunoscuta de romani.Nu este usor sa 

cresti 19 copii si sa le dai o educație aleasa.Cunosc toata familia lor,am fost la ei acasa de mai multe 

ori.Mama Ana este una dintre cele mai intelepte femei pe care le-am cunoscut vreodată .Este o 

femeie a rugaciunii,nu lipseste de la biserica si ajuta financiar sute,mii de persoane si famili. Asa de 

multe persoane au fost binecuvintate de mama Ana. 

 

4-Ileana Bochian. Este femeia care a stat în spatele celui mai mare pastor pe care l-a avut miscarea 

penticostală din Romania de la început și pâna astăzi. Ea nu a predicat la amvonul unei Biserici dar se 

ruga zilnic câte 3-6 ore pentru familie si bisericile din Romania.Acum ,când studiez arhivele 

Securității, imi dau și mai mult seama de rolul CHEIE pe care l-a jucat pastorul Bochian în perioada 

Comunistă. Oare câți din țara știu că, această femeie care mergea in cârje, stătea in cameră,  citea 

Biblia și se ruga  pentru ca Evanghelia să fie propovăduită! 

 

5-Emilia Ceuță este prima femeie Penticostală care a obținut Titlul de Master în Teologie. Ea a 

organizat primele conferințe naționale și internaționale pentru femei. A inființat cel mai mare 

complex social crestin care cuprinde Biserica, Cantina Socială unde servesc masa zilnic peste 300 

persoane, Centrul de Zi , unde zeci de copii săraci servesc masa și primesc educația necesară. Preda la 



una dintre cele mai prestigioase universități din România-Universitatea București, a fost fondatoarea 

școlii de teologie care pregătește băieți și fete să slujească în lumea întreagă. 

Este Pastor în ADUNĂRILE LUI DUMNEZEU. 

 

6-Ileana Cernat-Actor.Am vazut-o pe afișe, scena, biserica, acasă.Este femeia care a jucat alături de 

mari artiști ai României, dar care s-a întors la Dumnezeu și investeste alături de soțul ei în 

oameni.Organizează intâlniri de casă pentru maturizarea oamenilor și consilierea celor în nevoie, dar 

recita cu patos poeziile lui Ioanid, Dugulescu etc. Este femeia smerita, care te încurajeaza să mergi 

mai departe, iar bucuria ei în Domnul este molipsitoare. 

 

7-Adriana Crasnean din California. Deși lucrează pentru guvernul din California ,și atunci când este 

îmbrăcată în uniformă pare de temut, ea este femeia care face Evanghelizare personală. Sta  de 

vorba cu persoane și le conduce la Hristos,  dar nu suna din Trâmbiță. Face parte din biserica 

Emanuel unde pastor este Dr. Lazăr Gog.  

Pentru mulți ani a coordonat activitatea de ajutorare a săracilor din România. Acum aceasta 

activitate este cordonata de Magdalena Gog, o persoană specială care face bine la mulți. 

 

EU CRED ÎN IMPLICAREA FEMEII ÎN LUCRARE ȘI ÎN RECUNOAȘTEREA ACESTEIA CA ȘI LUCRĂTOR! 

In fiecare Duminică seara, la biserica Harul slujesc femei prin Cântare ,Mărturie, Predică, 

www.harul.org.ro 
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