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Dumnezeul nădejdii să vă
umple de toată
bucuria şi pacea, pe care o
dă credinţa, pentru ca,
prin puterea Duhului Sfânt,
să fiţi tari în nădejde!”
Romani 15:13

O gustare cu Dumnezeu
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A fost odată un băieţel care a dorit foarte mult să îl întâlnească pe
Dumnezeu şi s-a gândit el într-o zi să pornească în căutarea Lui. Ştia foarte bine că
nu o să fie o simplă plimbare, aşa că înainte de a porni şi-a umplut bine, bine valiza
cu dulciuri şi cu multe sticluţe cu apă, să-şi mai potolească foamea şi setea din când
în când.
Când a fost la câteva blocuri depărtare de casa lui a zărit un parc mare şi
umbros, şi s-a gândit să-şi tragă puţin suflul înainte de a porni iar la drum. S-a aşezat
pe o bancă lângă un bătrân amărât care se uita atât de plictisit la porumbeii ce
scormoneau şi ei asfaltul, în speranţa că vor mai găsi câte ceva de-ale gurii.
Băieţelul şi-a pus valiza în braţe şi a scos din ea o sticluţă de apă şi când să
se servească a fost întrerupt de privirea bătrânului, care se uita la el cu o flămânzeală
de parcă vroia să îl mănânce cu tot cu papuci. Făcându-i-se milă, baiatul i-a oferit
acestuia câteva dulciuri, iar drept răsplată bătrânul i-a oferit un zâmbet.
Atât de incredibil şi de radiant a fost zâmbetul bătrânului, încât băieţelul i-a
oferit şi o sticluţă cu apă doar, doar va mai primi încă un zâmbet atât de frumos. Fără
nici o ezitare şi fără nici o reţinere, bătrânul i-a mai zâmbit încă o dată copilului.
Toată după-amiaza întreagă au stat acolo pe bancă, mâncând şi bând,
fără să îşi spună vreun cuvânt unul celuilalt. Pe când se înnoptă, băiatul simţi
prezenţa oboselii şi se hotărî să o ia către casă, cu gândul că îşi va continua călătoria
în următoarea zi. Nici nu apucă bine să facă câţiva paşi că dă fuguţa înapoi să-l
îmbraţişeze pe colegul său de bancă. Bătrânul surprins de fapta copilului, tot ce i-a
putut oferi înapoi a fost cel mai frumos zâmbet pe care l-a văzut copilul în acea zi.
Ajuns acasă, mama băiatului îl întâmpină. Surprinsă de expresia feţei plină
de fericire a copilului ei, nu se răbdă să nu îl întrebe: “Ce ai făcut tu azi de eşti aşa de
fericit? Cine ţi-a adus această fericire?”
Copilul îi răspunse: “Am luat masa cu Dumnezeu!”. Şi înainte ca mama lui
să apuce să îi răspundă, a mai adăugat: “Ştii ceva? Are cel mai frumos zâmbet dintre
toate pe care le-am văzut vreodată!”
Între timp, bătrânul a ajuns şi el acasă şi copilul său, observând privirea
paşnică a tatălui, nu a ezitat să îl întrebe: “Tată, ce ai facut azi de eşti aşa fericit?
Cine ţi-a adus această fericire?”
El i-a răspuns fiului său: “Am mâncat în parc dulciuri cu Dumnezeu!”. Şi
înainte ca fiul său să apuce să îi răspundă, el a adăugat: ”Ştii ceva? Este mult mai
tânăr decât am crezut!”
Morala: Prea des subapreciem puterea unei îmbrăţişări, a unui zâmbet, a unei vorbe
bune, a unei urechi ascultătoare, a unui onest compliment sau a unui simplu act de
caritate. Toate acestea au potenţialul de a face dintr-o zi obişnuită o zi specială sau
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chiar să schimbe întregul fir al vieţii unei persoane. Şi toate acestea sunt printre cele
mai obişnuite lucruri prin care acţionează ajutorul divin.

Femeile Noului Testament
rubrică realizată de Marioara Itoafă

Maria, Trifena, Trifosa si Persida
În ultimul capitol al Epistolei către Romani (Romani
16:1-16), apostolul Pavel trimite salutări unor membrii ai bisericii din Roma. Printre
numele amintite sunt şi şase femei creştine apreciate de apostolul neamurilor pentru
activitatea lor în lucrarea Domnului: Fivi (Romani 16:1,2), Priscila (Romani 16:3-5),
Maria (Romani 16:6), Trifena, Trifosa si Persida (Romani 16:12).
Sunt de asemenea salutate: Iunia care probabil era soţia lui Andronic
(Romani 16:7), Iulia, sora lui Nereu (Romani 16:15). Mama lui Ruf nu e numită,
dar apostolul Pavel îi este reconoscător deoarece consideră că, ea s-a purtat ca o
mamă faţa de el (Romani 16:13).
Este neîndoelnic faptul că, apostolul Pavel a apreciat activitatea femeilor în
biserica creştină a primului secol. Lucrarea depusă de aceste femei a încurajat-o şi de
nenumărate ori a menţionat acest lucru în scrierile sale.
Salutul către Maria, Trifena1, Trifosa1 si Persida2, femei implicate în
lucrarea Domnului este deosebit de concis, toate au trudit din greu pentru răspândirea
Evangheliei:
- “Spuneţi sănătate Mariei, care s-a ostenit mult pentru voi”.
- (Romani 16:6).
- “Spuneţi sănătate Trifenei şi Trifosei, cari se ostenesc pentru Domnul. Spuneţi
sănătate Persidei prea iubite, care s-a ostenit mult pentru
Domnul.”
- (Romani 16:12)
Din cele două versete aflăm cum aceste femei au lucrat din greu: probabil au fost
ospitaliere, au fost de ajutor celor din comunităţile lor, au învăţat în bisericile locale.
Se poate ca apostolul Pavel să nu fi cunoscut personal pe Persida, Trifena,
Trifosa şi Maria dar fiind un cunoscător profund al activităţii misionare din Roma le
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Trifena, Trifosa se poate să fi fost surori gemene.Se presupune că erau din Iconia care era
cetate a Galatiei. “Trifo” este nume evreiesc. Numele surorilor înseamnă: firave şi delicate.
2
Numele Persida indica faptul că ar fi fost de origine persană. Poate a fost adusă la Roma ca
şi sclavă.
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menţionează cu multă dragoste. Prin intermediul credincioşilor care au fost sau erau
la Roma, munca truditoarelor a fost făcută cunoscută astfel încât, apostolul Pavel a
avut multe dovezi pentru a le aprecia.
Nu se menţionează explicit unde şi când aceste deosebite femei au primit
credinţa dar ştim precis că ele s-au consacrat total lucrării lui Dumnezeu. Au muncit
neobosit şi au fost creştine remarcabile a vremii lor.
Apostolul Pavel a scris această epistolă când se afla în a doua sa călătorie în
Corint şi prin Fivi transmite epistola la Roma. Pavel salută cu toată dragostea pe cei
din Roma.
Din puţinele cuvinte referitoare la Persida, Trifena, Trifosa şi Maria
remarcăm următoarele:
-

comunitatea creştină din Roma a fost întemeiată de către nişte creştini
inimoşi, cu lideri necunoscuţi dar puternic ancoraţi în lucrarea Domnului;
- evanghelia a fost vestită fiecărui om, indiferent dacă era evreu sau făcea
parte dintre neamuri;
- creştinii din comunitatea din Roma au ştiut să nu precupeţească nimic, să
ofere tot sprijinul lor pentru propăşirea Evangheliei;
- iubirea sfântă pe care a dovedit-o apostolul Pavel pentru comunitatea din
Roma prin faptul că, a menţionat cu multă căldură atât de multe persoane de
acolo.
Persida, Trifena, Trifosa şi Maria au făcut parte din biserica de la Roma care
în decursul timpului a devenit importantă şi roditoare.
Activitatea dovedită de-a lungul timpului de Persida, Trifena şi Trifosa în
comunitatea din Roma îl determină pe apostolul Pavel să aprecieze cu hotarâre
faptele lor folosind cuvinte simple: „s-a ostenit în Domnul”. Maria este apreciată că,
„s-a ostenit mult pentru voi”.
Cât de minunate sunt aprecierile apostolului şi ce răsplată deosebită pentru
devotamentul femeilor. Unitatea de măsură „mult” si verbul „ostenit” denotă faptul
că, ele au lucrat neîntrerupt pentru Domnul; au dat totul pentru lucrarea Domnului.
Succesul lucrării misionare din Roma se datorează şi acestor neobosite
lucrătoare pentru Domnul. Prin slujirea lor ele au contribuit la răspândirea
Evangheliei, la dezvoltarea bisericii primare din Roma.
Prin Persida, Trifena, Trifosa şi Maria din nou ni se confirmă faptul că,
femeile în biserica primară au fost deosebit de active în lucrarea Domnului Isus, în
viaţa bisericilor nou înfiinţate. Femeile se rugau neîncetat cu toate că locuiau în
mijlocul unor popoare păgâne, ştiind ca rugăciunea e atât de importantă pentru
comunitatea lor.
Salutările călduroase adresate de apostolul Pavel creştinilor din Roma, ne
prezintă modul în care creştinii bisericii primare se raportau unii la alţii, fiind un
model de cum trebuie să comunicăm noi, astăzi.
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Persida, Trifena, Trifosa şi Maria sunt încă un exemplu de dăruire.. Purtarea
lor în lucrarea Domnului nostru ISUS ne motivează ca zilnic să încercăm să ne
ostenim şi noi să-l slujim pe Mântuitorul, să stăruim în rugăciune pentru lucrarea de
salvare a sufletelor pierdute, să participăm la lucrările materiale din Biserica Golgota,
unde ne-a aşezat Domnul pentru o vreme.

Fii multumitor…
…că nu ai deja tot ce îţi doreşti, pentru că dacă ai avea totul, ce motiv te-ar mai
îndemna să faci ceva?
…când nu ştii ceva, pentru că atunci ai prilejul să înveţi!
…pentru momentele dificile; în aceste momente tu poţi să creşti!
…pentru limitele tale, astfel poţi să realizezi îmbunătăţiri!
…pentru orice nouă provocare, pentru că atunci îţi demonstrezi puterea şi caracterul!
…pentru greşelile tale, pentru că ele te vor învăţa lecţii valoroase!
…atunci când eşti obosit; asta înseamnă că ai făcut ceva!
Este uşor să fii mulţumitor pentru lucrurile bune! O viaţă împlinită o vor avea acei
care vor fi mulţumitori şi în momentele dificile! Mulţumirea poate transforma
negativul în pozitiv! Găseşte deci o cale de a mulţumi pentru probleme şi atunci ele
vor deveni binecuvântări!

Mulţumirea este comoara cea mai de preţ din inima omului. Dacă o ai, orice
lucru neînsemnat are valoare, dar dacă nu o ai orice lucru valoros nu mai înseamnă
nimic.
Mulţumirea este o comoară pe care o dă Dumnezeu omului predat în
întregime.
Mulţumirea îl face pe sărac bogat, nemulţumirea îl face pe bogat sărac.
Mulţumirea vine când înţelegem că ceea ce ne dă Dumnezeu, este mai bun
decât ceea ce ne dorim noi.

Mântuirea
Mântuirea este marea lucrare divină pe care Dumnezeu a rânduit-o din
veşnicie pentru oameni, şi a realizat-o în timp prin Isus Hristos; este una din cele mai
5

importante lucrări pentru care Isus a venit pe pământ. “Fiul Omului a venit să caute
şi să mântuiască ce era pierdut”. (Luca 19:10)
Definiri ale termenului “pierdut” faţă de Dumnezeu
“Om pierdut”, în sens biblic, înseamnă:
1. A nu cunoaşte existenţa lui Dumnezeu, după cum afirmă Pavel despre
romanii timpului său: “Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este
descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu.
În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui vecinică şi dumnezeirea Lui,
se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în
lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi, fiindcă, măcar că au cunoscut pe
Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţămit; ci s-au dedat la
gânduri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.” (Romani 1:19-21).
Omul care nu ia în considerare ideea existenţei lui Dumnezeu, nu poate nici
crede în El. Aşa ajunge să fie pierdut, adică fără relaţie cu Dumnezeu, deşi El există.
Iar ignorarea lui Dumnezeu, nu Îl păgubeşte pe Dumnezeu, ci pe om.
2. A fi rece, chiar denumit mort faţă de Dumnezeu
Aceasta este definiţia dată de Pavel raportului dintre omul păcătos şi
Dumnezeu. Este o asemănare, dar şi o realitate. “Voi eraţi morţi în greşelile şi
păcatele voastre, în cari trăiaţi odinioară” Efeseni 2:1-2
Dar moartea aceasta nu înseamnă decât o relaţie ruptă cu creatorul, căci,
spiritual, în acelaşi timp, acelaşi om are relaţie cu duşmanul Creatorului, Diavolul.
De aceea Pavel spune: “Scoală-te din morţi, şi Hristos te va lumina”
Dacă facultăţile psihice ar fi moarte, nu ar exista relaţie spirituală nici cu Diavolul.
Ele există, dar direcţia în care acţionează este greşită. Voinţa există, dar se exercită
spre păcat, plăceri, lucruri urâte de Dumnezeu, dar plăcute omului lumesc.
Libertatea există şi ea se poate manifesta în direcţia lui Dumnezeu. De aceea Pavel
spune: ”Deşteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morţi, şi Hristos te va lumina”
Efeseni 5:14.
Sigur, nu este posibilă o înviere din această relaţie moartă cu Dumnezeu
decât prin Hristos, prin Cuvântul sau Evanghelia Lui, prin Duhul Lui. Şi Isus a pus
accent pe cele două feluri de învieri:
- Învierea spirituală din păcat;
- Învierea fizică din ziua învierii.
Iată cuvântul Său: “Adevărat vă spun, că vine ceasul, şi acum a şi venit,
când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, şi cei care-l vor asculta, vor
învia” Ioan 5:25. Aici se arată că în ambele fiinţe despre care este vorba există
putere:
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Isus are putere de a vorbi morţilor, fie fizici, fie spirituali, adică sufletelor care
au relaţia moartă cu Dumnezeu;
- Aceştia au puterea ca la cuvântul Lui Dumnezeu, dacă vor să Îl asculte, să
învieze din acea relaţie ruptă sau moartă cu Dumnezeu, la o relaţie de viaţă şi de
recunoaştere a Sa.
În versetul 28 din acelaşi capitol, Isus arată învierea fizică din ziua judecăţii
când corpul din mormânt va învia. “Nu vă miraţi de lucrul acesta, căci vine ceasul
când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele.”
Aici nu mai spune dacă Îl vor asculta sau nu. Învierea fizică nu depinde de
libertatea omului, ci de voinţa lui Dumnezeu. Numai învierea în relaţia cu Dumnezeu
depinde de voinţa sau libertatea omului, căci omul este creat liber să-L accepte pe
Dumnezeu sau să nu-l accepte. Dar consecinţa va fi atât de diferită , cât de diferit
este întunericul de lumină, fericirea de nenorocire, cerul de iad, viaţa cu Dumnezeu
faţă de lipsa Lui din sufletul şi mediul de viaţă al cuiva.
3. A exista cu o ţintă a vieţii numai până la mormânt, în timp ce Biblia ne
învaţă că omul trăieşte şi după moarte, fără corp pământesc, ci în suflet sau
duh
Biblia spune: “Duhul se întoarce la Dumnezeu, care l-a dat.” Eclesiastul
12:7. Despre bogatul căruia i-a rodit ţarina şi care nu s-a interesat de Dumnezeu, Isus
a spus: “Chiar în noaptea aceasta ţi se va cerem înapoi sufletu; şi lucrurile pe care
le-ai pregătit, ale cui vor fi?” Luca 12:20
Pavel spune: “Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus încrederea în
Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi oameni!” 1Corinteni 15:19
Scapi de pierzare, dacă înţelegi că scopul creaţiei şi ţinta vieţii, destinul
omului nu este numai pământesc, ci şi ceresc, pregătindu-te pentru viaţa ce urmează
după moarte.
4.

A avea viaţa în primejdie
Pierdut este cel ce are o mare primejdie în faţă şi nu poate scăpa. Pierdut este
cel condamnat la moarte, când a venit clipa execuţiei, dar decretul de graţiere n-a
venit.
La fel este şi cu cel condamnat la moarte pentru păcatul său, pentru care a
murit Isus, dar el refuză sau nu vrea să se folosească de graţierea, iertarea Sa.
“Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat,
pentrucă n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.” Ioan 3:18
Ionel Truţa – Doctrine biblice
(va urma)

Mulţumire pentru... stele
Doamne, vin cu mulţumire
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şi cu inima voioasă
Să-ţi mărturisesc surpriza
Dintr-o noapte-ntunecoasă.
Eram apăsat de grijuri,
Rănile zvâcneau aprinse,
Nu vedeam decât cenuşă,
Visurile mele stinse.
Ca la râşniţă, calvarul;
Inima, zdrobită toată;
Barca vieţii, o epavă,
Pânza - ruptă, sfârtecată.
Am ieşit mâhnit afară
După aer şi răcoare,
Şi-am zărit atunci pe boltă
Stelele strălucitoare.
Erau mii şi mii de stele,
Toate se uitau la mine;
Şi-mi zâmbeau tremurătoare,
Diafane, cristaline.
— “Să vă spun a mea durere,
Stelelor fermecătoare?”
Dar am auzit o şoaptă:
— “Harul Meu e mult mai mare...”
Ce vor stelele să-mi spună
Din cărarea lor cerească?
Sau chiar Dumnezeu Preasfântul
Vrea prin ele să-mi vorbească...
Şi sclipea scânteietoare
Toată bolta înstelată,
Parcă vrând să-mi spună: “Iată
Câtă slavă te aşteaptă!”
...Mulţumesc, Isuse Doamne,
Pentru că, în ceasuri grele,
Chiar în nopţile de beznă,
Mi-ai aprins pe boltă stele.
(Valentin Popovici)
ov!^

Sa îMpliniM Cuvântul
rubrică realizată de Zamfiroiu Maria
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”Cine defaimă pe aproapele său este fără minte
Dar omul cu pricepere primeşte şi tace”.
Proverbe 11:12

Proteza
De curând în biserică apăruse un nou membru, un tânăr în jur de 20 de ani,
pe nume Cătălin. Ca orice tânăr şi ca orice nou venit, el a trezit curiozitatea în primul
rând a tinerilor. Se mutase dintr-o altă localitate împreună cu familia. Încă de la
început, lui Alexandru, Cătalin i se păruse a fi mai retras, şi nu numai lui, dar şi
celorlalţi tineri din biserică. Era student, un tânăr conştiincios, corect, era credincios,
îl iubea pe Domnul şi frecventa biserica.
Dar ce nu-i plăcea lui Alexandru ?
Nici el nu ştia, poate refuzul politicos de câte ori dorea să-l invite la o partidă
de tenis, sau să bată o minge, sau faptul că nu-i găsea nimic sa-i reproşeze în afara
acestor refuzuri şi totuşi…
Alexandru iubea sportul şi nu era singurul. Refuzul constant al lui Catalin ia creat lui Alexandru un fel de antipatie - se încrede - a fost parerea lui. A împărtăşit
această părere şi altora şi încetul cu încetul bârfa n-a întârziat să apară.
“Am auzit că este un student eminent”, i-a spus într-o zi cineva lui
Alexandru.
“Şi ce dacă … tot încrezut rămâne” a fost răspunsul acestuia.
Ori de câte ori i se ivea ocazia, Alexandru arunca câte o linguriţă de venin la
adresa lui Cătălin într-un pahar care avea să se umple într-o zi.
Alexandru era un mare iubitor de sport şi de acţiuni în care să se practice
sportul. Era un fel de pion principal, el făcea echipele la întâlnirile dintre tinerii
bisericii, el era nucleul în acest gen de activităţi şi tocmai el să fie refuzat?
Într-o zi când fusese din nou refuzat de Cătălin nu s-a putut abţine şi i-a spus
acestuia: “Nu vii pentru că eşti un laş, numai laşii fug de întrecerile sportive”.
Cătălin i-a zâmbit şi a plecat mai departe. Dacă i-ar fi răspuns rece, dur sau
oricum, l-ar fi mulţumit pe Alexandru, dar acesta nu-i spusese nimic ci plecase mai
departe. În buzunarele pantalonilor, Alexandru strângea pumnii parcă el era cel
neputincios.
Din ziua aceea, distanţarea şi-a spus cuvântul. Se salutau totuşi dar, doar atat.
Într-o seara pe când ieşeau de la o întâlnire de tineret, cei doi au avut
întâmplător aceeaşi direcţie.
Afară era urât, şi plouase. Era un timp de toamnă. La un moment dat Cătălin
a alunecat şi a căzut. Se ridică el, a gândit Alexandru. Acesta însă nu se putea ridica.
Alexandru s-a aplecat să-i întindă mâna pentru a-l ajuta şi în momentul acela
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pantalonul s-a ridicat şi Alexandru a îngheţat…: În locul unui picior a văzut o
proteză.
Vă imaginaţi ce a fost in inima lui Alexandru. Şi-a amintit într-o fracţiune de
secundă toate jignirile, vorbele gratuite pline de răutate spuse de el despre Cătălin.
La despărţire îi era ruşine să se uite în ochii lui. “Te rog să mă ierţi a
murmurat.”
“Alexandru”, l-a strigat Cătălin când acesta a dat să plece… “poate facem un
şah, ce zici?”
“De acord”, a strigat Alexandru cu glasul celui care se bucura din suflet de
iertare.

♥ Să învţăm să fim mulţumiţi, cu faţa senină şi inima voioasă, pentru mult ca şi
pentru puţin, pentru amar ca şi pentru dulce, pentru lacrimă ca şi pentru
bucurie.
♥ Să nu uităm versetul din Proverbe: “Cel cu inima mulţumită are un ospăţ
necurmat.”
♥ Poate va trebui să ne facem câte o listă cu lucrurile pe care vrem să le
spunem Domnului în rugăciunile de mulţumire.
♥ Printre jertfele poporului ales era şi jertfa de mulţumire, care era adusă
întotdeauna cu cântările de laudă Domnului, şi cu bucuria împlinirii
juruinţelor făcute faţă de El. “Dumnezeule, trebuie să împlinesc juruinţele pe
care ţi le-am făcut; Îţi voi aduce jertfe de mulţumire” (Psalmul 56:12).
♥ Găsim că în vechime Dumnezeu a găsit plăcere în unele jertfe, iar în altele
nu. Ba chiar i-a fost scârbă de unele jertfe, şi spune înţeleptul la Proverbe
21:27: “Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului...” Când venim cu
jertfele noastre de mulţumire să avem grijă ca inima să fie curată şi
împăcată cu Domnul.
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3 Noiembrie – Ziua mondială de rugăciune a femeilor
“Parcă

niciodată nu am trăit vremuri mai pline de disperare decât acelea la
care suntem martori acum când privim la ceea ce se întâmplă în jurul globului. De
peste tot aflăm veşti care ne îngrijorează. Totuşi, privim cu ochi noi aceste vremuri.
Femeile baptiste din Africa nu se lasă intimidate uşor de situaţiile dificile din ţările
lor. Acum vedem şi cunoaştem mai bine harul şi mila lui Dumnezeu. Ne bucurăm
chiar în greutăţi, căci caracterul milos al lui Dumnezeu nu se schimbă. Privirile
noastre vor fi aţintite mai puţin asupra crizelor, violenţei, durerilor, loviturilor,
faptelor de răutate, lăcomiei, decadenţei morale şi intoleranţei religioase care
caracterizează aceste vremuri disperate în Africa în special şi lumea întreagă în
general. Noi ne vom concentra asupra lui Isus Cristos şi asupra Cuvântului lui
Dumnezeu.”
Yemi Ladokun,
Preşedinta Uniunii Femeilor Baptiste din Africa
CERERI DE RUGĂCIUNE ALE FEMEILOR DIN ŞAPTE CONTINENTE
În data de 3 Noiembrie, femeile din Alianţa Mondială Baptistă se unesc în rugăciune.
Vă prezentăm în continuare un ghid de rugăciune pentru această zi. acea
Ghid de rugăciune
UNIUNEA FEMEILOR DIN AFRICA
Rugaţi-vă pentru: - trezire spirituală în acest continent; pentru pace şi pentru zonele
unde este război, în special în regiunea centrală, ca Dumnezeu să vindece rănile
conflictelor de război, văduve, orfani, victime ale violului, SIDA;
- pentru o intervenţie divină în rezolvarea sărăciei şi analfabetismului femeilor din
acest continent, pntru liderii politici din această zonă, ca să conducă în frica de
Domnul .
UNIUNEA FEMEILOR DIN ASIA
Rugaţi-vă pentru: - lucrarea surorilor baptiste din India; forţele întunericului
(religioase sau politice) să fie biruite de puterea lui Dumnezeu şi astfel numele Lui
să fie slăvit.
- femeile din Asia, în special pentru cele care suferă de sărăcie, război, violenţă,
discriminare, nedreptate socială şi în urma dezastrelor;
- zone instabile; multe din ţări sunt conduse de regimuri militare şi sub opresiune
şi nedreptate. Rugaţi-vă special pentru copiii din Asia ca să poată trăi şi ei într-o
lume de pace, fără suferinţe, fără boală şi foamete şi să poată creşte în bucuria
Domnului.
11

UNIUNEA FEMEILOR DIN MAREA CARAIBILOR
Violenţa în familie este una din cele mai frecvente probleme în viaţa femeii în
această zonă. Între 30-48% din femei experimentează abuzuri fizice. Rugaţi-vă ca
femeile să privească cu ochi noi aceste nevoi şi să arate compasiune pentru cele care
suferă în acest sens.
- Trupul femeilor este de mare preţ în comerţul cu traficul sexual de persoane
pe scară mondială. Se estimează că numărul minim pentru traficul de femei şi de
copii este de 50.000 anual.
- Femeile alcătuiesc majoritatea săracilor din lume. În Marea Caraibilor 2549% din totalul locuitorilor trăiesc sub nivelul oficial al sărăciei şi sunt mai
multe femei sărace decât bărbaţi.
Rugaţi-vă: - pentru aceste femei şi pentru femeile creştine să vadă cu noi ochi şi să
le pese de femeile care suferă în urma acestor nenorociri;
ca să se pună capăt traficului drogurilor în această zonă a
lumii.
UNIUNEA FEMEILOR DIN EUROPA
Rugaţi-vă: - ca femeile din Europa să studieze temeinic Cuvântul lui Dumnezeu, să
fie unite în rugăciune, să mărturisească despre nădejdea care este în ele şi altora;
pentru o creştere spirituală a membrilor bisericilor, pentru ca mai multe femei
tinere să fie implicate în lucrarea femeilor, pentru tineri, pentru păstorii
bisericilor ca să poată spune ca apostolul Pavel: “Călcaţi pe urmele mele
întrucât eu calc pe urmelel lui Hristos.”
- pentru eradicarea traficului de fiinţe umane, pentru politicieni şi guverne să
recunoască această problemă ca să ia măsuri împotriva acestui mare rău.
- Pentru femei şi bărbaţi din Europa de răsărit ca să găsească de lucru în ţările lor
şi să nu plece în alte ţări la lucru.
UNIUNEA FEMEILOR DIN AMERICA LATINĂ
Rugaţi-vă pentru: oamenii care vor fi mântuiţi prin evanghelizarea masivă a
misiunii “Este viaţă în Isus”
- Femeile baptiste din Argentina şi chemarea lor în planul lui Dumnezeu, pentru
asiatenţa financiară în construcţia bisericii “Monte Horeb” din San Cristobal,
Republica Dominicană;
- un loc de adăpost pentru copiii refugiaţilor şi pentru aceia care “lustruiesc
pantofi”
- întărirea organizaţiei femeilor din Brazilia care sunt confruntate cu o mişcare
nouă, eclesiastică, pentru aniversarea a 100 de ani de slujire a Uniunii Femeilor
Baptiste din Brazilia;
- ca femeile să aibă oportunităţi să trăiască în condiţii optime în America Latină,
pentru ca mai multe femei să se ridice în puterea Duhului Sfânt şi să lucreze
pentru lărgirea Împărăţiei lui Dumnezeu.
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UNIUNEA FEMEILOR DIN AMERICA DE NORD
Rugaţi-vă pentru: ca Dumnezeu să dea femeilor ochi să vadă şi urechi de auzit ca să
răspundă la nevoile oamenilor fără ajutor şi disperaţi din jurul lor.
- familiile din America de Nord, ca să rămână credincioase viziunii şi energiei de
a lucra conform chemării lui Hristos;
- ca tinerii să fie protejaţi de alegeri greşite, influenţe rele, de o gândire
nesănătoasă, pentru liderii creştini şi mentori care dirijează pe aceşti tineri la
Hristos şi la o viaţă de slujire;
- pentru femeile care luminează pentru Hristos într-o lume întunecată de traficul
de fiinţe umane şi exploatarea sexuală a femeilor şi a copiilor.
- Ca Dumnezeu să echipeze femeile în mod spiritual şi cu resurse materiale ca să
poată lupta împotriva răului şi să recupereze victimile.
UNIUNEA FEMEILOR DIN PACIFICUL DE SUD-VEST
Slavă Domnului pentru răspunsul în ajutorul pentru construcţii de colibi unde femeile
să poată naşte şi ca soţii lor să le încurajeze în acest sens în Papua Noua Guinee.
În ciuda ploilor de toamnă, prezenţa secetei are efecte în viaţa Australiei şi mulţi
fermieri părăsesc câmpurile şi fermele.
Rugaţi-vă: - ca Dumnezeu să trimită ploaie pe acest continent topit de soare. Mai
mult decât ploaia fizică, este nevoie de o ploaie şi de o trezire spirituală care să vină
de la Dumnezeu.
- pentru ca oamenii din Fiji să continue să aibă stabilitate politică în ţară;
- pentru femeile tinere din Papua de Vest care nu găsesc de lucru, de aceea multe
ajung pe stradă, înfometate, alcoolice, expuse la diferite boli;
- pentru organizarea şi planificarea conferinţei femeilor din uniune în Cairns în
mai 2009, şi pentru femeile din Papua Noua Guinee şi Papua de Vest care vor
participa la această conferinţă.

Departamentul Femeilor
din Alianţa Mondială
este compus din 7 uniuni continentale, reprezentând cele şapte continente. În aceste 7
uniuni sunt reprezentate 132 de ţări şi 229 de organizaţii naţionale ale femeilor,
corespunzătoare cu 229 de naţiuni reprezentante.
Rugaţi-vă pentru femeile baptiste din această alianţă să primească viziune de la
Dumnezeu ca să înţeleagă ce trebuie să facă cu darul şi talentul primit şi astfel să
trăiască într-o supunere totală voii Lui.
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PoPoarele BiBliei

Babilonienii
Babilonul a fost un extraordinar imperiu păgân, răsărit în primul plan al
istoriei lumii din porţiunea sudică a văii fertile dintre Tigru şi Eufrat. Regatul
babilonului a ocupat la început o fâşie îngustă de pământ cu o lăţime maximă de 67
km, mărginită la nord de Asiria, la vest şi la sud de pustiul Arabiei, iar la Sud-Est de
Golful Persic.
Prestigiul Babilonului a urcat şi a coborât de mai multe ori de-a lungul
istoriei relatate în Vechiul Testament. În perioada lui timpurie, Babilonul a fost
condus de un anumit Hamurabi (1792-1750 î.H.). Acest om a fost un bun conducător
militar şi un geniu administrativ. El a organizat societatea după un cod strict de legi
scrise, multe dintre ele asemănătoare cu prescrierile din legislaţia biblică. Cam prin
acea perioadă a părăsit Avraam oraşul Ur, aflat în sudul Babiloniei (Gen. 11:27-32).
Istoria Babilonului este o înşiruire de conflicte neîntrerupte cu Asiria,
puternicul vecin de la nord. Cam prin 1270 î.H., asirienii au devenit mai puternici
decât babilonienii şi au făcut să amuţească pretenţiile de mărire ale regatului aflat la
gurile celor două fluvii. Situaţia aceasta s-a păstrat timp de şase sau şapte secole.
În anul 605 î.H. a ajuns însă împărat în Babilon un om
remarcabil, numit Nebucadneţar. În cei patruzeci şi doi de ani ai
domniei lui, Babilonul şi-a clădit un imperiu colosal care se
întindea de la Nord-Vestul Mării Mediterane până la porţile
Egiptului, până la Marea Roşie şi până la Golful Persic.
Îndelungata şi extraordinara dominaţie mondială exercitată de
Nebucadneţar asupra lumii de atunci este amintită de câteva ori
în cărţile Bibliei (2 Regi 24:10-17; Daniel 1:1-3, etc). În anul
586 î.H. oştile lui Nebucadneţar au cucerit şi dărâmat
Ierusalimul. Cetăţenii regatului Iuda au fost strămutaţi în Babilon ca robi (2 Cronici
36:6-13). Această tragedie a fost împlinirea avertismentelor profeţilor Ieremia şi
Ezechiel. Dumnezeu hotărâse să cureţe poporul său de zgura idolatriei în cuptorul
amar al robiei (Ieremia 27; Ezechiel 23:17-21).
Din punct de vedere religios, Babilonul practica un politeism tolerant, în care
fiecare zeu major îşi avea un templu măreţ, construit într-un anume oraş. Zeii lor
patronau soarele, luna, aerul, ploaia, iubirea, războiul şi bolile. Ceremoniile lor
religioase implicau procesiuni fastuoase şi elaborate, cu diferite ordine preoţeşti, cu
magicieni, ghicitori în stele, vrăjitori şi divinatori, a căror îndeletnicire era citirea
viitorului şi păzirea imperiului de forţele ameninţătoare ale spiritelor rele.
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Babilonul poate fi numit un imperiu al
magiei. Ţara era condusă de un împărat, dar acesta
se afla sub totala dominaţie a magicienilor şi a
vrăjitorilor sfetnici. Nici o hotărâre şi nici un
eveniment important nu se punea la cale fără
consultarea calendarelor « astrologice ». Zodii
astrale şi zile favorabile dominau prezicerile
cititorilor în stele. Literatura Babilonului ne pune
la dispoziţie o legendă despre facerea lumii. Zeul Marduk ar fi creat tot ce se vede,
din trupul mort al unei zeiţe cu numele Tiamat.
Extraordinara putere a Babilonului este scoasă în evidenţă de visul lui
Nebucadneţar în care acest imperiu era simbolizat de capul de aur (Daniel 2 :37-45).
Puterea Babilonului s-a frânt în anul 539 î.H. când cetatea a fost cucerită de mezi.
Isaia şi Ieremia vestiseră de mult această pedeapsă (Isaia 14:22; 21:9; 43:14, Ieremia
50:9; 51:37). Cel ce măsoară şi cântăreşte inimile oamenilor hotărâse aceasta. (Daniel
5:24-31).

Din retetele toamnei…
Pastă de mere
Ingrediente: 2kg mere, 1/2kg zahăr
Mod de preparare: Merele se spală, se curăţă şi se dau
prin maşina de tocat. Se pun într-un vas împreună cu
zahărul la foc mic amestecându-se până se topeşte zahărul,
apoi la foc potrivit. Se fierb aproximativ 50 minute. Se
pune conţinutul călduţ la borcane. Se foloseşte la diverse
prăjituri sau ca atare.

Conopidă murată
Ingrediente: Conopidă, apă, sare mare neiodată - 1 lingură de sare la borcan de 800
ml, 1 lingura oţet, boabe de muştar, rădăcină hrean. Mod de preparare: Conopida
se rupe bucheţele şi se aşează în borcane, se adaugă boabele de muştar şi hreanul, se
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face apa cu sare şi se pune peste conopida din borcan, se adauga oţetul, se capsează.
Se poate consuma în aproximativ 4 săptămâni.

L

a mulţi ani!
Salutăm surorile născute în luna
Noiembrie cu :
salmul 130 :7

Împlinire

Psalmul 62:5
Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu,
căci de la El vine nădejdea.
Da, El este Stânca şi Ajutorul meu, Turnul
meu de scăpare; nicidecum nu mă voi clătina.

„Lumina aceasta este adevărata Lumină care luminează pe orice
om, venind în lume.”
Ioan 1:9
Un bătrân care trăgea să moară i-a chemat pe cei trei fii la
căpătâiul său şi le-a spus: "Nu pot împărţi în trei ceea ce am. Ar
însemna să dau fiecăruia prea puţin. Prin urmare, am hotărât să las
tot ce am ca moştenire aceluia dintre voi care se va dovedi cel mai
înţelept. Am pus pe masă câte un ban pentru fiecare. Luaţi-i. Cel care
va reuşi să cumpere cu acest ban ceva care să umple casa, va primi
moştenirea."
Cei trei fii au plecat. Primul a cumăarat fân, dar n-a putut umple
coliba decât până la jumătate. Al doilea a cumpărat pene, dar nici el
nu a izbutit să umple coliba. Cel de-al treilea fiu s-a întors abia către
seară. A scos din buzunar o lumânare, a pus-o pe masă, a aprins-o, şi
casa s-a umplut de lumină.
!! Nu-ţi cheltui ziua pe lucruri ce nu te pot umple, împlini.

Adresa de contact: mariasimarta@yahoo.ro
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