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„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care
ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în
Hristos”

Efeseni 1:3
-------------------------------------------------------------------------------------------Biserica Creştină Baptistă „Golgota”
Şos. Nicolae Titulescu, Nr. 56A, Sect. 1

« Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi...
Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului şi zi şi noapte cugetă la
Legea Lui !
El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la
vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc : tot ce începe duce
la bun sfârşit. »
Psalmul 1:1-3

În simbolistica Scripturii, apa pentru curăţire reprezintă Cuvântul lui
Dumnezeu; apa de băut simbolizează Duhul lui Dumnezeu. Meditaţia la Sfânta
Scriptură face să curgă râul Duhului lui Dumnezeu aşa încât vieţile noastre sunt
împrospătate şi revitalizate.
Psalmistul notează şapte lucruri care marchează viaţa omului aşezat lângă
izvor.
Proeminenţa lui: el este „ca un pom”
Permanenţa lui: el este ca un pom „sădit”. Spre deosebire de iarbă, care este
cosită de câteva ori, un pom îşi înfinge rădăcinile adânc în pământ. El are o viaţă
adâncă, ascunsă.
Poziţia lui: el este sădit „lângă un izvor de apă”. Seceta care altora le
produce ofilire pe el nu-l afectează. El are o sursă de viaţă inepuizabilă.
Rodnicia lui: el „îşi dă rodul la vremea lui”. Ramurile lui se întind dincolo de
zid, el este o binecuvântare pentru oricine.
Chibzuinţa lui: el îşi dă rodul „la vremea lui”. El nu este un monstru, ceva
anormal. Este un timp pentru a aduce roade, şi este o vreme pentru odihnă. Atâta
timp cât rămânem în Duhul, nu avem nevoie să ne îngrijorăm în ceea ce priveşte
roada: ea va apărea la vremea potrivită.
Perpetuitatea lui: „ale cărui frunze nu se veştejesc”. În curtea mea sunt doi
copaci. Unul mai are doar câteva frunze mici roşii-ruginii. Ele sunt foarte frumoase,
dar în curând vor cădea pe pământ. Celălalt este un pin, cu frunzişul mereu verde.
Aşa trebuie să fim noi – neafectaţi de iarnă sau de vremea rea – întotdeauna
aceeaşi.
Propăşirea lui: „tot ce începe duce la bun sfârşit”. Totul va prospera: viaţa lui
de familie, munca lui la serviciu, viaţa Bisericii în care merge, viaţa lui personală.
Acesta este omul evlavios, omul fericit.
John Phillips- Comentarii asupra Psalmilor
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O nouă zi – noi alegeri...
Este linişte. Cafeaua mea este încă aburindă. Ultimele stele pălesc în timp
ce mijesc zorii... Pentru următoarele ore voi fi expus cerinţelor zilei. Acum
şi numai acum este vremea să fac unele alegeri... Şi pentru că în urmă cu
2000 de ani Isus a urcat Calvarul, murind în locul meu, sunt liber să aleg.
Astfel că...
Aleg să iubesc...
Nici o împrejurare nu justifică ura, nici o nedreptate nu îndreptăţeşte
amărăciunea. Aleg dragostea. Astăzi Îl voi iubi pe Dumnezeu şi tot ce
iubeşte El.
Aleg să mă bucur...
Îl invit pe Dumnezeu să fie Dumnezeul Meu, să domnească peste orice
împrejurare. Voi refuza să privesc problemele ca altceva decât simple ocazii
ce mi se oferă pentru a-L vedea pe Dumnezeu la lucru. Aleg să mă bucur
de El!
Aleg să rămân în pace...
Voi trăi ca un om care ştie că este iertat. Voi ierta la rândul meu, ca să pot
trăi.
Aleg să fiu răbdător...
Voi trece cu privirea stângăciile altora. În loc să-i vorbesc de rău pe cei care
mă supără, îi voi binecuvânta. În loc de a mă plânge că am de aşteptat, Îi
voi mulţumi lui Dumnezeu pentru clipele de aşteptare în care mă pot ruga
Lui. În loc să reacţionez în faţa noilor sarcini, le voi îndeplini plin de
bucurie şi curaj.
Aleg să fiu bun cu cei din jurul meu...
Voi fi bun cu cei săraci pentru că sunt singuri. Bun şi cu cei bogaţi, pentru
că sunt frământaţi de multe temeri. Şi voi fi bun şi cu cei răi fiindcă exact
aşa s-a purtat Dumnezeu cu mine.
Aleg să fiu onest, să fac binele...
Voi prefera să rămân sărac decât să am un câştig necinstit. Voi fi atent cu
propriile mele greşeli înainte de a acuza pe altcineva. Da, voi alege şi astăzi
facerea de bine.
Aleg să rămân credincios...
Astăzi îmi voi ţine promisiunile. Datornicii mei nu vor regreta încrederea pe
care o au în mine. Asociaţii mei nu îmi vor pune la îndoială cuvântul. Soţia
mea nu se va îndoi de dragostea mea. Şi copii mei nu se vor teme niciodată
că tatăl lor nu va veni acasă.
Aleg să fiu blând...
Nimic nu se câştigă cu adevărat prin forţa pumnului. Da, voi alege
blândeţea. Dacă îmi voi ridica glasul, fie ca aceasta să se întâmple numai
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pentru a-I aduce laudă lui Dumnezeu. Dacă voi avea vreo pretenţie, fie ca
să o am numai de la mine.
Aleg să mă stăpânesc...
Sunt o fiinţă spirituală. Refuz să îngădui ca ceea ce va putrezi să
stăpânească peste ceea ce este etern. Aleg stăpânirea de sine. Voi fi beat
numai de bucurie. Mă voi lăsa cuprins de înflăcărarea pasiunii numai în
credinţa mea. Mă voi lăsa influenţat numai de Dumnezeu. Mă voi lăsa
învăţat numai de Cristos.
Aleg stăpânirea de sine,
DRAGOSTEA, BUCURIA, PACEA, ÎNDELUNGA RĂBDARE,
BUNĂTATEA,
FACEREA DE BINE, CREDINCIOŞIA, BLÂNDEŢEA, STĂPÂNIREA DE SINE...
Pe acestea le aleg pentru ziua de astăzi. Dacă voi reuşi să le urmăresc clipă
de clipă, Îi voi aduce mulţumiri lui Dumnezeu. Iar când ziua se va sfârşi,
îmi voi culca liniştit capul pe pernă şi mă voi odihni după încă o zi trăită în
prezenţa lui Dumnezeu.
(Max Lucado-„When God Whispers Your Name”)

„În mijlocul strâmtorării L-am chemat pe Domnul”
Psalmul 118:5

Stă scris: L-am chemat pe Domnul. Tu trebuie să înveţi a
chema, să auzi, nu să şezi cu tine însuţi sau
întins pe-o bancă, legănând capul plecat,
muşcându-te şi chinuindu-te cu gândurile tale,
îngrijorat şi căutând posibilităţi de scăpare şi
nemaivăzând nici o altă soluţie, decât aceea, cât
îţi merge ţie de rău, cât te doare de mult şi ce
om mizerabil poţi să fii tu. Nu, nu aşa ci
dimpotrivă leneşule. Trebuie să cazi pe
genunchi, cu ochii şi mâinile ridicate spre cer,
rostind un psalm sau Tatăl nostru, şi plângând,
prezintă-ţi nevoia Domnului, recheamă-L şi
cheamă-L...Dumnezeu doreşte asta de la tine,
să Îi aduci Lui grija ta şi nu să ţi-o cari cu tine, s-o duci în spinare,
frământându-te, martirizându-te şi făcând dintr-o singură
nefericire, două sau zece sau chiar o sută.
Dr. Martin Luther – Îndrumător creştin pentru fiecare zi
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CUM SĂ-ŢI DESCOPERI SCOPUL ÎN VIAŢĂ
de Daniela Mariş

MESAJUL DURABIL AL VIEŢII TALE
ETAPE FUNDAMENTALE
ALE EXPERIENŢEI TALE
A. SEPARAREA – Îndepărtarea de tot
ceea ce ştii sau simţi că nu aparţine
lui Dumnezeu (2 Cor.6:14-18)

B. DEDICAREA – Dăruirea tuturor
proprietăţilor şi drepturilor tale lui
Dumnezeu şi înnoirea permanentă a
minţii tale prin Cuvântul Său (Rom.
12:1-2)

DOMENII FUNDAMENTALE
ALE MESAJULUI VIEŢII TALE
A. Notează şi analizează-ţi acele
atitudini şi acţiuni despre care Duhul
Sfânt îţi arată că îi displac lui
Dumnezeu, în lumina Cuvântului lui
Dumnezeu
B. Fă-ţi o listă cu acele domenii ale
vieţii tale de fiecare zi care îţi
cauzează mânie şi îngrijorare.
Depistează drepturile ce derivă din
acestea şi care ţi-au fost încălcate, şi
supune-le pe toate lui Dumnezeu.
Încearcă să înţelegi modul în care au
apărut mânia şi frustrarea, în urma
încălcării drepturilor tale

C. SLUJIREA – Folosirea talentelor,
posesiunilor, timpului şi energiei tale
pentru a-i ajuta pe alţii să crească
spiritual (Matei 6:18-20)

C. Instruieşte-ţi mintea să transforme
problemele în proiecte

D. SUFERINŢA – A fi rănit chiar de
aceia pe care încerci să-i ajuţi
(1 Petru 4:12-13)

D. Adânceşte-ţi dedicarea faţă de
Domnul şi înţelegerea căilor Sale
citind câţiva Psalmi în fiecare
dimineaţă şi memorând versete

E. REACŢIILE– Capacitatea, învăţată,
de a răspunde cu atitudinea lui
Cristos, celor care te ofensează
(Romani 8:29)

E.

Înregistrează-ţi acele răspunsuri care
au fost în conformitate cu principiile
lui Dumnezeu şi în opoziţie cu
înclinaţiile tale naturale
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F. DISCERNĂMÂNTUL–Capacitatea
de a descoperi în vieţile altora
probleme similare cu cele prin care
ai trecut tu (2 Corinteni 1:2-8)

F. Analizează-ţi experienţele în care ai
fost adânc rănit; descoperă apoi
pasaje din Scriptură în care îţi poţi
identifica propria experienţă şi
încearcă să înţelegi de ce a lăsat
Dumnezeu să se întâmple acele
lucruri

G. MATURITATEA SPIRITUALĂ –
Asistarea altora la propria lor
transformare
după
chipul
şi
asemănarea lui Cristos (2 Tim.2:2)

G. Notează-ţi şi aminteşte-ţi experienţe
semnificative din vieţile celor pe
care i-ai ajutat să se maturizeze
spiritual
(va urma)

Te laud pentru ziua cea senină,
Te laud pentru pacea Ta divină,
Te laud pentru cerul înstelat,
Te laud pentru tot ce mi-ai dat.
Te laud pentru roua dimineţii,
Te laud pentru bucuriile vieţii,
Te laud pentru jertfa de la Calvar,
Te laud pentru minunatul har.
Te laud pentru hrana ce mi-o dai,
Te laud pentru minunatul rai
Te laud pentru unica Ta, dragoste,
Te laud pentru credincioşie şi bunătate.
Te laud, Dumnezeul vieţii mele,
Tu-mi eşti adăpost, şi-n ceasurile grele.
Te laud, şi-Ţi cânt mereu, neîncetat,
Te laud, veşnic, Doamne Preaînalt.
Andreea Lăzăroiu
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Femeile Noului Testament
Soţia lui Pilat din Pont
Pilat, guvernatorul provinciei Iudeii între anii 26-36 d. H. şi-a început
activitatea aproape în acelaşi timp cu lucrarea de propovăduire şi vestire a
Evangheliei a Domnului nostru Isus Hristos (Luca 4:14-15, Luca 4:31-32, Luca
4;44, Luca 8 :1).
Sub ocupaţia puternicului Imperiu roman, Cezarea era centrul administrativ
al Iudeii, guvernatorul roman având aici reşedinţa. Perioada de guvernare a lui Pilat
(Luca 3 :1) a cuprins misiunea Domnului Isus şi perioada apostolică până la
convertirea lui Saul din Tars.
Guvernatorul Pilat se poate caracteriza ca oportunist, corupt, laş. A dorit cu
insistenţă să dobândească încrederea iudeilor dar a reuşit să câştige ura şi dispreţul
lor.
Când Domnul Isus a fost adus la judecată, Pilat avea convingerea că este
nevinovat, copleşit fiind de maiestatea şi calmul Lui. Pilat a declarat de nenumărate
ori că Domnul Isus nu este vinovat. Datorită slăbiciunii sale, a modului corupt de
guvernare, a ameninţărilor conducătorilor religioşi iudei, a mulţimii care cu
siguranţă unii dintre ei cântaseră "Osana" (Matei 21 :9) iar apoi strigaseră
"Răstigneşte-L" (Matei 27 :22, Marcu 15 :12-13), consimte ca Domnul Isus să fie
osândit.
Cruzimea şi incorectitudinea guvernării lui Pilat a fost un bun atu pentru
conducătorii religioşi iudei să-l ameninţe că-l vor pârâ lui Cesar (Ioan 19 :12), şi să-l
determine să ia decizia de a-L răstigni pe Domnul Isus.
În oceanul de ură ce se revărsa asupra lui Hristos s-au găsit câteva inimi
iubitoare, simţitoare care au bătut şi au suferit alături de Isus. Prima femeie care i-a
luat apărarea lui Isus în timp ce avea loc cel mai nedrept proces din istoria lumii,
a fost soţia lui Pilat, cunoscută din cercetările istorice sub numele de Procula
Claudia.
Deşi poate nu l-a văzut niciodată, nobila soţie a lui Pilat are curajul să
intervină categoric pentru Domnul Isus în faţa soţului ei. În Matei 27 :19, ni se
relatează : "Pe când stătea Pilat pe scaun la judecată, nevasta-sa a trimis să-i
spună: sa n-ai nimic cu neprihănitul acesta ; căci azi am suferit mult în vis din
pricina lui".
Prin vis, soţiei lui Pilat i se descoperă adevãrul cu privire la ceea ce
reprezenta Domnul Isus: nevinovăţia, măreţia, sacrificiul suprem, aspecte ce o
determină să treacă fără şovăire de partea Domnului Isus, să-L apere cu hotărâre.
Nobleţea sufletului ei rezultă din faptul că, suferă alături de Mântuitor. Atunci când
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aproape toţi Îl părăsesc ea are iniţiativa îndrăzneaţă de a trece de partea Domnului şi
de a susţine cu devotament "neprihănirea" Domnului Isus. Ea îşi sfătuieşte soţul cu
multă înţelepciune să ia o decizie corectă . Pe soţia lui Pilat o preocupă un singur
lucru: nevinovăţia lui Isus.
Din puţinele cuvinte ale evanghelistului Matei privitoare la soţia lui Pilat,
se desprinde caracterul deosebit al acestei femei care deşi făcea parte dintr-o familie
nobilă, cu nişte condiţii de viaţă deosebite, a reuşit să înţeleagă semnificaţia măreţiei
Domnului Isus.
Sunt cercetări1 care susţin că, soţia lui Pilat, a devenit creştină iar istoria
confirmă faptul că Pilat cu toată străduinţa sa de a se mentine ca şi guvernator este
rechemat la Roma prin anul 36 datorită modului defectuos de gestionare a situaţiilor
de criză din aceea perioadă.
Se poate afirma că alături de celălalte femei prezentate în Noul Testament şi
soţia lui Pilat a dat dovadă de un caracter deosebit. L-a susţinut pe Domnul Isus în
cele mai grele momente ale vieţii Sale pe acest pământ. Cu siguranţă curajul ei de aşi sfătui în bine soţul, un înalt funcţionar al unui imperiu, este un model de urmat,
chiar în condiţii de risc, pentru femeile zilelor noastre.
Marioara Itoafă

Hristos pentru noi ss-a făcut:
făcut
1 Corinteni 1:30

1.
2.
3.
4.

Înţelepciune
Neprihănire
Sfinţire
Răscumpărare

1

“ Manual biblic”, Henry H. Halley; The Illustrated Bible, vol. 2. Editat Tindale House
Publishers, III-SUA-1988
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- urmare din nr. 9„Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele Lui,
vestiţi zi de zi mântuirea Lui!
Povestiţi printre neamuri slava Lui,
printre toate popoarele minunile Lui!”
Psalmul 96: 2-3

Wo ai ni ! (te iubesc)
Oare de la cine ar putea să vină aceste cuvinte în cultura chineză? Niciodată de la
părinţi către copii, rareori de la soţ către soţie, dar nu de la soţie către soţ, niciodată către
un prieten. Totuşi când miracole se întâmplă, limitele dintr-o cultură sunt trecute.
Aceste cuvinte le-am spus prietenei mele, după ce a plecat la Beijing, ori de câte ori
vorbeam cu ea la telefon. Cuvintele acestea încet au fost de la ea către fiica ei şi apoi către
soţul ei, la început cu sfială apoi cu convingere. Cuvintele acestea au transmis o aşa mare
dragoste pentru soţul ei, că şi el a început să le spună în inima lui. „Sămânţa care cade întrun pământ bun aduce roada, un grăunte aduce 30, altul 60, altul aduce 100!” Viaţa lui Ni
schimbată a adus primul rod, soţul ei, care a întrebat-o cu câteva luni în urmă, ce trebuie să
facă ca să creadă în Dumnezeu? Şi aceasta pentru că el nu a mai văzut o altă viaţă
schimbată ca şi a ei şi a vrut ca şi viaţa lui să fie schimbată.
Cuvintele acestea le-a spus soţul lui Ni când ne-a sunat să ne spună ce hotărâre a
luat. Cu o inimă plină de bucurie, a folosit limbajul cerului când i-a spus lui Julien: „Wo ai
ni! Mulţumesc pentru că aţi ajutat-o pe soţia mea să mă iubească!”
Cuvintele acestea sunt şi pentru fiecare dintre voi care aţi continuat să vă rugaţi şi
să credeţi că, chiar dacă în China mulţi oameni ar spune că este imposibil ca un bărbat să se
întoarcă la Dumnezeu, puterea Lui nu este prea mică să mântuiască pe oricine!
Să ne bucurăm împreună pentru roada pe care Domnul o aduce!
(va urma)
ne--o purtaţi! Dumnezeu să vă
Simţim şi vedem iubirea Lui pentru noi şi prin dragostea pe care ne
care
re Domnul o face în
binecuvinteze! Mijlociţi alături de noi şi pentru noi în rugăciune pentru lucrarea pe ca
acest popor şi în viaţa nosatră, pentru ca El să reverse abundenţa harului Său şi Duhul Sfânt să lucreze cu
putere ; să fim plini de dragoste, pace, înţelepciune şi râvnă pentru Domnul.
Doini şi Julien Ghiţescu
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Rubrica : Să aplicăm Cuvântul
„Fiindcă nu puteau să ajungă până la EL din, pricina norodului, au desfăcut
acoperişul casei unde era Isus, şi, după ce l-au spart, au pogorat pe acolo patul în
care zăcea slăbănogul.”
Marcu 2.4
Cine îţi sunt prietenii ?
Istoria este simplă la prima vedere: un om paralizat care îşi ducea viaţa doar cu
ajutorul celor din jurul său este dus de prietenii săi (patru prieteni) la Isus, la marele
Doctor.
Patru prieteni care au făcut imposibilul pentru prietenul lor: au desfăcut acoperişul
casei unde era Isus şi după ce l-au spart, da, aşa precizează Scriptura, au pogorat pe
acolo patul în care zăcea slăbănogul.
Să privim în istorie! Israel nu concepea handicapul fără să-l explice ca fiind din
cauza propriei vieţi.
Dumnezeu îl pedepseşte, probabil spuneau cei din jur.
Să nu poţi să te scoli, să nu poţi să mănânci singur, să nu poţi să faci nimic, să fii un
nimeni la modul propriu şi figurat şi sa-ţi doreşti probabil şi să nu mai auzi având în
vedere explicaţiile celor din jur şi totuşi acel slăbănog a cultivat cea mai frumoasă
relaţie umană : prietenia.
Mă impresionează profund acest pasaj!
Avea cel puţin patru prieteni formidabili, patru prieteni mi se pare foarte mult, care
sunt capabili de orice pentru prietenul lor !
Patru prieteni adevaraţi!
Stăteau în jurul prietenului lor, îl ajutau, îl ascultau, îl încurajau, îi ştergeau lacrimile
altfel este imposibil de explicat.
S-au hotărât să-l ducă la Isus cu orice preţ, prin orice situaţie cu soluţii extreme !
Şi azi probabil “prietenii” ar sparge bănci dacă I-ai coopta într-o afacere!
Şi azi probabil “prietenii” te-ar iubi dacă ai avea palate, ai fi bogat !
Nu, nu este chiar aşa veţi spune, şi este adevarat, nu este chiar aşa sau se mai
întamplă şi astăzi să ai prieteni adevaraţi.
Erau adunaţi aşa de mulţi că în faţa uşii nu era loc.
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Prietenii lui au uimit probabil pe cei din jur din locul unde era Învăţătorul cu
excepţia unuia singur, cu a lui Isus care cunoştea inimile.
Când le-a vazut Isus credinţa, ne spune scriptura, nu credinţa celui de pe pat ci
a celor patru, El care a iubit atât şi care ne-a învăţat că cel mai mare lucru este să-ţi
dai viaţa pentru prietenul tău, i-a dăruit viaţa.
Mă întreb cât de excepţională era relaţia lor ?
O relaţie cultivată, sigur aveau şi ei problemele lor, nu erau de acord probabil şi ei cu
multe, discutau contradictoriu dar probabil relaţia lor creştea. Ei au fost una în gând
într-o problemă vitală: să-şi salveze prietenul, să-l ducă la Isus, să obţină pentru el
vindecarea.
Iar EL, Domnul Dragostei i-a înţeles şi le-a dat mai mult decât cereau sau gândeau
ei:
Iertarea şi vindecarea pentru prietenul lor..
Cine ne sunt prietenii? Ce facem pentru ei? Câţi prieteni adevăraţi avem?
Ce imensităţi de nume cunoaştem, chiar şi degetele unei singure mâini sunt prea
multe pentru a ne număra prietenii.
A fi prietenos cu cineva nu înseamnă a fi prieten. Prietenia cere sacrificiu, înseamnă
foarte mult, să poţi să vorbeşti liber, să oferi libertate, să sprijini, să te sprijini, să
înveţi şi să fii învăţat, să ai încredere şi să ţi se acorde încredere, să-l vezi pe el mai
presus de tine, să nu ceri pentru tine nimic ci pentru el şi cred că, să ierţi foarte mult.
Prietenia trebuie întreţinută şi în permanent crescută, dar cum să creşti prietenia în
secolul vitezei?
Suntem foarte, foarte ocupaţi. Timpul este comprimat pentru noi şi pentru relaţii.
Toţi avem handicapurile noastre chiar dacă nu sunt de genul celui de mai sus sunt
handicapuri spirituale care ne ţin prizonieri. Să avem prieteni care să ne susţină
cauza în faţa Lui prin rugăciune!
El, Domnul Isus Hristos şi-a dat viaţa pentru prietenii săi.
Exemplul Lui să ne ridice, să ne cureţe, să ne unească în cuget şi să ne facă biruitori!
Zamfiroiu Maria

Viaţa cotidiană

în vremurile
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biblice
M.C. Tenney

Femeile în religia evreiască
Femeile erau considerate ca membre în „familia credinţei”. Ca atare, ele puteau
pătrunde în majoritatea locurilor de închinare.
Legea poruncea tuturor bărbaţilor să se înfăţişeze înaintea Domnului de trei ori pe
an. Se pare că în anumite ocazii, îi însoţeau femeile (Deut. 29:10; Neemia 8:2, Ioel 2:16).
În calitatea lui de cap de familie, soţul tată aducea jertfe şi ofrande în numele
întregii familii (Lev.1:2). Soţia lui era uneori prezentă. Femeile asistau la sărbătoarea
Tabernacolelor (corturilor sau colibelor) - Deut. 16:14, la Sărbătoarea anuală a Domnului
(Jud. 21:19-21) şi la sărbătoarea Lunii Noi (2 Împ. 4:23).
Numai femeile puteau să aducă o jertfă lui Dumnezeu după naşterea copilului lor
(Lev. 12:6).
În epoca Noului Testament, evreicele încetaseră să fie active în închinarea din
templu sau din sinagogă. În ciuda existenţei unei zone speciale a templului numită „curtea
femeilor”, acestea aveau accesul interzis în curtea interioară. Surse extrabiblice ne
informează că lor nu li se permitea să citească sau să vorbească într-o sinagogă; ele puteau
totuşi să se aşeze şi să asculte în zona destinată femeilor. Doar sinagogile care aplicau
principiile eleniste le erau deschise.
Biserica creştină primară ne prezintă o cu totul altă imagine. Luca 8:1-3 indică
faptul că Isus le accepta pe unele femei ca însoţitoare în călătorie. El le-a încurajat pe Marta
şi Maria să se aşeze la picioarele Lui ca discipole (Luca 10:38-42). Respectul lui Isus pentru
femei a fost cu adevărat una din trăsăturile Lui marcante.
După Înălţarea lui Isus, mai multe femei li s-au alăturat ucenicilor în camera de sus
ca să se roage. Bărbaţi şi femei s-au adunat în casa mamei lui Ioan Marcu ca să se roage
pentru eliberarea lui Petru (Fapte 12:1-17), iar în biserica din Corint bărbaţii şi femeile se
rugau în mod regulat (1Corint.11:2-16). Iată de ce apostolul Pavel i-a învăţat atât pe bărbaţi
cât şi pe femei modul de a se ruga în public.
Mai multe femei din Bible au fost renumite pentru credinţa lor. Lista exemplelor de
credinţă din Evrei 11 menţionează două femei: Sara şi Rahav. Ana era un exemplu admirabil
de mamă evreică. Ea se ruga lui Dumnezeu, ea credea că El îi ascultă rugăciunile şi ea şi-a
ţinut promisiunea pe care I-a făcut-o. Maria, mama lui Isus era şi ea o femeie bună şi pioasă.
Se pare chiar că ea şi-a amintit de exemplul Anei, căci cântarea ei de laudă lui Dumnezeu
(Luca 1:46-55) este foarte asemănătoare cu cea a Anei (1Sam 2:1-10). Apostolul Pavel i-a
reamintit lui Timotei bunătatea mamei şi bunicii lui (2 Tim 1:5).
Nu toate femeile evreice din Biblie I-au fost fidele lui Dumnezeu. Aşa cum relateză
cartea cu scrieri evreieşti cunoscută sub numele de Talmud, unele femei „se dedau la
vrăjitorie” şi ocultism. Mai multe pasaje biblice menţionează nişte femei în contact cu lumea
ocultă (2Împ. 23:7, Osea 4:13-14) şi indică că aici erau implicaţi şi bărbaţi.
(va urma)
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Sfaturi pentru părinţi

d c ede i c u te d
Acesta este mesajul unui copil, mesaj pe care ar trebui să-l citească fiecare
părinte. Deoarece copiii ne imită acţiunile, şi aceasta chiar mai mult decât să facă
ceea ce le spunem.
Când credeai că nu te văd, ai hrănit un câine vagabond şi am înţeles că este
bine să mă îngrijesc până şi de animale.
Când credeai că nu te văd, mi-ai pregătit prăjitura preferată şi am învăţat că
există lucruri mici, aparent neînsemnate, ce se pot transforma în daruri speciale în
viaţa noastră.
Când credeai că nu te văd, ai rostit o rugăciune şi am învăţat că există un
Dumnezeu cu care pot sta de vorbă. Am învăţat să mă încred în Dumnezeu.
Când credeai că nu te văd ai pregătit o masă pentru o cunoştinţă bolnavă şi
am învăţat că trebuie să ne îngrijim unii de alţii.
Când credeai că nu te văd, m-ai sărutat de „noapte bună”. Şi m-am simţit
iubit şi în siguranţă.
Când credeai că nu te văd, ochii tăi s-au umplut de lacrimi şi am învăţat că
există şi evenimente dureroase în viaţă, dar nu este o ruşine dacă vărsăm lacrimi.
Când credeai că nu te văd, m-ai susţinut din umbră şi am vrut atunci să dau
tot ce aveam bun în mine.
Când credeai că nu te văd, te-am privit şi am vrut să îţi spun „Îţi mulţumesc
pentru toate lucrurile pe care le-am văzut când credeai că nu te văd”.
Noi toţi – părinţi , bunici sau prieteni – influenţăm viaţa copiilor.






Tovărăşia copiilor este o cură de sănătate pentru suflet.
Copii sunt singura bogăţie terestră pe care o putem lua cu noi în cer.
Învaţă-l pe copil calea pe care trebuie să meargă şi apoi... mergi tu însuţi pe ea.
Copiii ne răstălmăcesc foarte rar. De cele mai multe ori ei nu fac altceva decât să
repete cuvânt cu cuvânt vorbele pe care n-ar fi trebuit să le spunem.
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Pagina sănătăţii:

Păpădia
Păpădia este cunoscută încă din timpuri străvechi. Iniţial, păpădia a fost o plantă de
stepă, astăzi însă o întâlnim mai mult cultivată în Europa, unde este răspândită în întrega
emisferă nordică, până în zona alpină. Cea mai largă arie de răspândire a păpădiei este însă
Asia Centrală.
Părţile utilizate: frunzele şi rădăcina
Păpădia conţine provitamina A (carotenul), acid folic, minerale (fosfor, silciu, sodiu,
sulf, magneziu), clorofilă, inulină, colină, levatoză, manitol, diastaze, alcaloizi.
Recoltare: rădăcina de păpădie se recoltează primăvara sau toamna şi se usucă (după ce se
spală şi se şterge bine). Tot primăvara se recoltează frunzele tinere, care apoi sunt utilizate în
bucătărie.
Indicaţii interne:
 Congestie, insuficienţă hepatică, icter- ca protector hepatic şi decongestiv
 Angiocolită cronică (inflamaţia căilor biliare) – ca dresor hepato-biliar
 Litiază biliară şi renală – ca drenor biliar şi renal
 Hipercolesterolemie – ca depurativ
 Ateromatoză – ca tonic circulator
 Dermatoze – ca depurativ
 Reumatism, gută – ca diuretic, depurativ
 Constipaţie, fermentaţii intestinale, enterocolite – ca antipurid
 Tulburări circulatorii, cianoză, varice – ca tonic circulator vascular
 Anemie, astenie – ca aperitiv şi tonic amar
 Obezitate – ca diuretic
 Celulită, pioree – ca antiinflamator, reconstructor
Indicaţii externe
 negi, pistrui, albeaţa corneei (ochiului)
Mod de folosire
Uz intern: - Salată din frunze şi muguri- cu oţet de mere sau suc de lămâie – se
recomandă sub formă de cură, timp de 14-21 de zile, în fiecare an, primăvara.
- Infuzie – din 50 g (o mână) de frunze şi rădăcini tăiate la 1 l de apă. Se fierbe două minute
şi se ţine apoi acoperită 10 minute; se beau trei căni pe zi înaintea meselor.
- Tinctură (din farmacie) – 10-20 picături de 2-3 ori pe zi.
Uz extern: - Sucul alb ca laptele se foloseşte în:
- colir – 1 linguriţă de suc proaspăt la o cană de apă – contra negilor
- decoct de tulpină, frunze şi muguri – contra albeţii corneei, pentru limpezirea ochilor
- în apă distilată – pentru pistrui şi pete pe faţă.
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Pui cu roşii
Ingrediente: Pui 1kg, 125 ml ulei, 150 g ceapă, 100g morcovi, 100 g ţelină, 1 kg
roşii, 20 g zahăr, sare.
Mod de preparare: Puiul se curăţă, se taie bucăţi, se sărează şi se prăjeşte în ulei. În
uleiul rămas se căleşte ceapa tocată mărunt şi zarzavatul de supă dat pe răzătoare. Se
stinge cu apă, se lasă să fiarbă 30 minute şi se pasează sosul peste carne. Se adaugă
roşiile curăţate de pieliţă şi seminţe şi tăiate cuburi, se potriveşte gustul cu sare şi se
mai fierb împreună 20 min.

Plăcintă cu brânză de vaci şi mărar
Ingrediente: 200g făină, 150 g margarină, 100g zahăr, coaja
rasă de lămâie, 30 g drojdie de bere, 200 ml lapte, 600 g
brânză de vaci, 4 ouă, mărar, sare.
Mod de preparare: din drojdie, lapte, puţin zahăr se face o
plămadă. Se lasă să crească, se adaugă apoi restul de făină, 2 ouă, margarină, 50 g
zahăr, sare şi coaja rasă de lămâie. Se lasă din nou să crească, apoi se întinde o foaie
care se aşează într-o tavă şi se coace pe jumătate. Se scoate din cuptor, se întinde
peste foaia de cocă brânza de vaci amestecată cu 2 ouă, 40 g zahăr, sare şi mărar
tocat. Se dă tava din nou la cuptor şi se mai ţine încă 20 minute.

Găteşte sănătos: atenţie la toxinfecţiile alimentare!






deseori toxinfecţiile sunt cauzate de folosirea aceluiaşi cuţit şi pentru tăiatul cărnii
şi pentru curăţatul legumelor;
când găteşti, foloseşte două tocătoare: unul pentru carne şi altul pentru restul
alimentelor;
indiferent că este fiartă, prăjită etc., carnea trebuie să fie foarte bine pătrunsă
atunci când este consumată;
Alimentele păstrate în frigider trebuie acoperite cu capace sau folie alimentară;
Clanţele uşilor, robinetele şi coşul de gunoi din bucătărie sunt surse de
contaminare cu tot felul de microbi. Dezinfectează-le periodic.
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Salutăm surorile născute în luna Mai cu
P lmul
ud ţi e om ul Fe ice de omul c e e teme de om ul i c e

eo

m e l ce e e t u o u cile ui
Bădărău Maria
Baldea Doina
Bileţchi Floarea
Bogăţeanu Camelia G.
Bogăţeanu Florentina E.
Boţogan Melania
Branea Jana
Bunduche Olga
Chelba Eufrosina
Cioară Zenovia
Chira Ana
Coman Cristina
Constantinescu Iuliana
Dima Alexandrina
Dragne Păuna
Curelea Aurelia

Danilovici Elena
Ene Ana
Gabor Elena
Gheorghe Anica
Ghibu Stela
Ghile Emilia
Golub Veronica
Grigoriu Victoria
Grosu Adela
Hener Ileana M.
Horpos Cristina
Ianoş Aura Emilia
Ilcu Liliana
Iuşan Emilia
Mihai Safta
Mihăilescu Cristina

Miron Cristina V.
Mitrea Iulia
Moaşa Cosmina S.
Negreţ Claudia
Nicolae Maria
Nistor Iliana
Nistor Silvia
Novic Alexandrina
Olteanu Marina Laura
Pandele Tudora
Pascu Maria
Perian Dorina
Petraşca Zitta
Pop Maria I
Popescu Marioara

Popovici Adina
Popovici Oana C.
Rădoi Nela
Radu Elisabeta
Răducu Elena
Ransa Cruciţa
Saviuc Elena
Stan Daniela
Şerban Sanda
Stancu Doina
TeodorescuVinersan S.
Tudorache Florica
Tufan Maria
Vilan Stefana
Vizinovici Ana


Vă invităm cu drag să luaţi parte la serviciile divine care au loc în Biserica
Baptistă „Golgota” după următorul program:
Vineri:
orele 18,00 – 20,00
Duminică: orele 9,00 – 12,00
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18,00 – 20,00
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