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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
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Femei l cut

„Şi tot ce
sunt sau
sper să
fiu,
datorez
numai
mamei
mele,
care a
fost un
înger
pentru
mine”
A. Lincoln

Un număr de 250 de bărbaţi şi femei au fost supuşi unui
sondaj. Întrebarea la care trebuiau să răspundă era: „Cine este
persoana care v-a influenţat cel mai mult în viaţă?”
Din cei 250 au fost 212 care au răspuns: o femeie. Adesea
era soţia sau mama, dar erau şi bunici, învăţătoare la şcoli
duminicale etc.
Există o zicală, care spune: „Mâna care mişcă leagănul
conduce lumea”, la care însuşi Abraham Lincoln a adăugat :
„Şi tot ce sunt sau sper să fiu, datorez numai mamei mele, care
a fost un înger pentru mine.”
Orice femeie, orice mamă, ar simţi că viaţa nu a fost
zadarnică şi că şi-a îndeplinit menirea pe care i-a dăruit-o
Dumnezeu dacă cei ce-i sunt dragi, pe care i-a îngrijit şi ocrotit
cu totă dragostea, ar afirma astfel de lucruri despre ea.
Pentru multe femei însă, rolul de soţie sau mamă nu
reprezintă chiar tot ce şi-au dorit de la viaţă. Împăturirea
hainelor aruncate neglijent prin casă, întreţinerea curăţeniei sau
conducerea la timp a copiilor la şcoală par să fie o povară şi o
piedică în calea realizării pe plan profesional, social.
O femeie care l-a cunoscut pe Dumnezeu şi care a înţeles
voia Lui cu privire la ea devine un partener de viaţă hotărât să
înveţe şi să crească în toate domeniile rolului de soţie şi mamă.
Cel care ne-a creat femei ne învaţă cum să funcţionăm la
superlativ în toate domeniile căsniciei, dăruindu-ne prin
înţelepciunea lui Solomon, în Proverbe 31, exemplul femeii care
este o binecuvântare pentru casa ei.
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Studiind Cuvântul lui Dumnezeu aflăm:
 relaţia care trebuie să existe între femeie şi Dumnezeu;
(Matei 6:33; Proverbe 3: 5-6; Psalm 37:3-5; Matei 22: 37-38)
 caracteristicile femeii ca soţie;
(Prov. 12:4; 18:22; 19:4; Efes. 5:33; 1 Petru 3:1-6; Tit 2 :4-5)
 comportamentul ei ca mamă;
(Psalm 127:3; Prov. 22:6; Deut. 6:4-9; Prov. 15:20; Efes. 6:1-4)
 calităţile de gospodină ale femeii;
(Tit 2:5; 1 Cor. 10:31; 14:33; Isaia 32:18; Psalm 101:2)
 felul cum se desfăşoară în domeniul talentelor şi al intereselor;
(Romani 12:3-8; Matei 19:19; Fapte 18:1-3)
 felul în care vine în contact cu alţii;
(2 Cor. 5:19-20; Filip. 4:3; Fapte 18:26; Evrei 13:2)
O veche istorie evreiască demonstrează cât de importante erau femeile în
Israel. Era odată un om pios căsătorit cu o femeie pioasă. Cum erau fără copii
au decis să divorţeze. Soţul s-a căsătorit după aceea cu o femeie rea, care l-a
făcut rău şi pe el. Femeia pioasă s-a căsătorit cu un bărbat rău şi ea l-a făcut
bun. Morala povestirii este că femeia este cea care dă tonul în familie.
Având în vedere rolul deosebit pe care Dumnezeu l-a încredinţat femeii,
să-L lăsăm pe El să lucreze în viaţa noastră pentru a ne transforma într-o
femeie asemănătoare modelului din Proverbe 31.
Adina Popovici

  
„Nu-ţi fie teamă să ceri şi să primeşti curajul dat de Dumnezeu.”
„Fii întotdeauna sigură că asculţi de vocea care trebuie.”
„Decide, în mod conştient, în fiecare zi, să nu îngădui problemelor să-ţi
fure bucuria.”

June Curtis
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CUM SĂ-ŢI DESCOPERI SCOPUL ÎN VIAŢĂ
de Daniela Mariş
DEFINIŢIA CREDINŢEI: Capacitatea, controlată de
duhul lui Dumnezeu, de a vedea lucrurile pe care
Dumnezeu le doreşte îndeplinite, însoţită de perseverenţa
de a le împlini, în conformitate cu principiile biblice.
SUCCESUL: reprezintă măsurarea a ceea ce suntem şi
am realizat până în acest moment cu ceea ce am fi putut
fi sau realiza; împlinirea întregului potenţial pe care Dumneze îl are pentru noi ( Coloseni
1:28-29).
VOIA LUI DUMNEZEU înseamnă să te asemeni din ce în ce mai mult cu chipul lui
Cristos şi să reproduci caracterul Lui în vieţile altora (Romani 8:28-29)
SCOPUL VIEŢII NOASTRE DIN PERSPECTIVA LUI DUMNEZEU
1.

Scopul nostru în viaţă trebuie să fie în acord cu scopul lui Dumnezeu pentru viaţa
noastră;

2.

Prioritatea numărul unu pentru Dumnezeu sunt oamenii (Ioan 3:16);

3.

Teama de oameni este o motivaţie benefică pentru a descoperi nevoile lor
fundamentale (1 Ioan 4:18);

4.

Dumnezeu are un interes special pentru creştini (2 Cronici 7:14; 1 Petru 4:17;
Galateni 6:10);

5.

Scopul lui Dumnezeu pentru creştini este de a-i conduce spre maturitate spirituală
(Coloseni 1:27-28);

6.

Scopul lui Dumnezeu implică construirea unei vieţi cu mesaj durabil, mai degrabă
decât lupta pentru o împlinire socio-profesională (vezi tabelul următor);

7.

Conflictele dintre creştini reprezintă modalitatea lui Dumnezeu de a dezvălui domenii
specifice în care este nevoie de maturizare;

8.

Persoanele pe care le ajutăm să se maturizeze spiritual devin sursa noastră de bucurie
şi deschiderea spre o şi mai variată lucrare (Filipeni 4:1; Matei 20:27).
(va urma)
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Rostire
Spui mamă
Şi prin casă miroase-a pâine caldă,
A nopţi albite şi a trudă.
Deodată, inima începe să vadă
Cum roua zorilor străluce mai udă.
Spui mamă
Şi simţi peste umăr un soi de căldură.
În mâinile aspre e-un soare,
Un izvor părăsit de cântar şi măsură,
Care curge tăcut chiar când doare.
Mamă... spui,
Şi ţi-i dor neoprit de acasă.
Ţi se umple cărarea subit,
Peste vise cuvinte de bine se lasă
Şi te simţi înc-o dată iubit.
Spui doar mamă
Şi te simţi iar şi iar jucător de şotron,
Clipe uitate se întorc la lumină,
Iar pruncia ţi se urcă pe tron
Ca şi-atunci când e cale senină.
Spune mamă,
Ca şi cum ai rosti un colind de iubire,
Ca şi cum ai trăi o minune.
Spune acum şi mereu, făr oprire ;
Ea e darul divin pentru lume.
Daniel Chirileanu
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Femeile Noului Testament

Maria ssii Marta
Două surori, Maria şi Marta din cetatea Betania, au
primit cu drag în casa lor pe Domnul Isus Hristos (Luca 10:38).
Din Scripură ştim că cele două surori au caractere
diferite dar care se completează şi sunt ucenice destoinice ale
Domnului, ataşate de El şi gata să-I slujească cu dăruire totală.
Maria şi Marta fac parte din categoria femeilor din Noul
Testament care sunt “prietenele lui Isus”.
Apostolul Ioan ne spune că “Isus iubea pe Marta,
şi pe sora ei, şi pe Lazăr” (Ioan 11:5). Domnul I-a onorat cu
prietenia Sa, I-a binecuvântat cu prezenta Sa şi cu siguranţă
găsea permanet un refugiu în casa lor.
Maria este o fire visătoare, trăieşte intens viaţa
spirituală. Ea “s-a aşezat la picioarele Domnului, şi asculta
cuvintele Lui” (Luca 10:39). Pentru ea era o mare bucurie să-L
aibă pe Isus lânga ea, să afle răspunsuri la tot ceea ce o
frământă. Când era în mijlocul mulţimii şi asculta Cuvântul Său sau când îl însoţea, era
desigur mult mai greu sa poată purta o discutie, să asculte învăţăturile Sale. Cu siguranţă
realiza că timpul petrecut de Isus în casa lor e limitat şi că trebuia să-l folosească cât mai
eficient.
În timp ce Maria Îi sorbea cuvintele Domnului, Marta nu prididea cu treburile casei.
În Luca 10:40 ni se relatează că “Marta era împărţită cu multă slujire, a venit repede la El, şi
I-a zis: Doamne nu-Ţi pasă că soru-mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi-I dar să-mi ajute”.
Isus îi apreciază Martei zelul pentru activitatea ei dar îi spune: “Marto, Marto, pentru multe
lucruri te îngrijorezi şi te frămânţi tu, dar un singur lucru trebuieşte. Maria şi-a ales partea
cea bună, care nu i se va lua” (Luca 10:41-42).
Cuvintele Mântuitorului: “dar un singur lucru trebuieşte”, ne comunică faptul că,
trebuinţele noastre sunt puţine, avem nevoie de a cunoaşte şi de a iubi pe Dumnezeu.
Probabil şi Marta ar fi dorit să audă Cuvintele Mântuitorului dar credea că nu are
timp, poate prin semne încerca s-o atenţioneze pe Maria să o ajute. Nu se mai poate stăpâni şi
cere ajutorul Domnului. Desigur, Maria aude mustarea sorei ei dar tace, nu provoacă o ceartă
ceea ce ar trebui să facem şi noi de multe ori în viaţa noastră de zi cu zi când ne confruntăm
cu situaţii asemănătoare.
Răspunsul Domnului la cuvintele Martei clarifică priorităţile în viaţa celor două
surori deci, inclusiv în viaţa noastră.
Isus le-a apreciat pe amândouă surorile şi avea aceeaşi iubire caldă şi aceeaşi
înţelegere pentru fiecare.
Contemplarea Mariei şi activitatea Martei se completează. Maria a stat la picioarele
Domnului, Marta a alergat în întâmpinarea Domnului, L-a slujit.
6

Fiecare soră şi-a exprimat în felul ei dragostea faţă de Mântuitorul. Cele două
caractere sunt puse în armonie unul cu altul şi se poate afirma că Maria şi Marta sunt plăcute
Lui Dumnezeu şi nouă celor care din Sfintele Scripturi cunoaştem caracterele celor două
surori.
Cele două surori sunt credincioase şi devotate Domnului. Ele fac parte din categoria
celor care au văzut în Isus Răscumpărătorul lui Israel, au acceptat învăţăturile Lui, au
crezut în promisiunile Lui .
Cunoscuta cântare a compozitorului Nicolae Moldoveanu pe versurile lui Costache
Ioanid prezintă atât de concis caracterul fiecăreia dintre cele două surori:
“ Maria şi Marta sunt două surori
Alese din lumea cea largă,
Maria-I credinţa ce-nvaţă din zori,
Iar Marta-I credinţa ce-aleargă”
Desigur există şi asemănări în caracterul celor două surori, în bucurie (la masă), în
întristare (la mormântul fratelui lor) dar fiecare se comportă natural; bunătatea Mariei reiese
din simţirea ei, gândirea serioasă iar Marta se evidenţiază prin faptele ei bune şi frumoase.
Maria a umplut casa cu pace şi bucurie iar Marta cu confort.
Maria prevede suferinţa care urmează pentru Domnul, Mielul care poartă pacatele
lumii, regele care trebuie proslăvit. Apostolul Ioan (Ioan 12:1-11), ne relatează gestul
minunat pe care l-a făcut Maria, a uns piciorele Mântuitorului cu mir de nard curat, de mare
preţ şi a şters apoi piciorele cu părul ei. Gestul ei semnifică predarea deplină la picioarele
Lui, nimicnicia noastră şi slava Domnului. Darul Mariei este recunoştinţa imensă pe care şi-o
manifestă pentru învierea fratelui ei, Lazăr (Ioan 11:1-46), convingerea fermă ca Isus este
gata să moară pentru ca noi să fim mântuiţi.
Şi apostolul Ioan evidenţiază faptul că, în timp ce Maria turna mir pe piciorele
Mântuitorului, Marta slujea.
Răspunsul Domnului ”Las-o în pace; căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării
Mele” dovedeşte faptul că avea respect şi preţuire pentru ceea ce a facut Maria.
Dragi cititoare, ce bucurie este sa faci parte din categoria “prietenelelor lui Isus”.
Să-i asculţi cuvintele ca şi Maria şi să poţi să-L serveşti cu devotamentul şi hărnicia Martei.
“Isus pe-amândouă surori le iubea
Şi azi laolaltă li-e soarta,
O, fă-mă, Isuse, în dragostea Ta
Să fiu şi Maria şi Marta.”
În viaţa noastră pe acest pamânt când avem clipe de îndoieli şi disperări, trebuie să
privim la El, să ne încredem în promisiunea Sa: “Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul Tău,
care te iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor!” (Isaia
41:13).
Marioara Itoafă
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În rândurile ce urmează avem plăcerea să descoperim cu ajutorul fam. Doini
şi Julien Ghiţescu, o parte din modul de viaţă şi cultura poporului chinez, acolo unde
ei au hotărât să pună în practică îndemnurile psalmistului, care spune:
„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

Dragii noştri,
Fiecare zi trăită în această ţară are
bucuria ei, ciudăţeniile şi stresul ei, împreună cu
rutina specifică. Multe lucruri se întâmplă doar
într-o singură zi, unele sunt noi, altele sunt deja
parte din viaţa normală, dar credem că ar fi
interesant să aveţi o „fereastră” deschisă înspre
viaţa de aici. Aşa că ne-am gândit să vă luăm cu
noi pe traseul de dimineaţă către grădiniţă, să
vedeţi în câţiva kilometri câte „minunăţii” se
întâmplă.
Când ne trezim de dimineaţă, o muzică în surdină
se aude în faţa blocului. Sunt vecinele în vârstă care fac gimnastica de dimineaţă,
frecându-şi uneori nasul, scuturând câte un picior sau alteori stând minute în şir într-o
singură poziţie. Când ieşi de pe străduţa noastră, simţi deja forfota oraşului, supermarketul
din apropiere şi-a deschis uşile şi o mulţime de oameni care deja aşteaptă la intrare încep să
intre, pentru că dimineaţa preţurile la ouă sau la câteva legume sunt un pic mai mici. O
parte din vânzătoare aşezate în şir la intrare, te salută timp de zece minute de la deschiderea
magazinului, plecându-se la fiecare 30 de secunde înaintea clienţilor şi spunând: „Bine aţi
venit la magazinul nostru!”. În timp ce continui să urci pe scara rulantă, o muzică
sentimentală, melancolică „te învăluie”, e atât de familiară acum ca uneori fredonăm şi noi
cântecele împreună cu alţi clienţi.
Pe alte străduţe din apropiere, se ridică un abur şi un miros de mâncare. Sunt
vânzătorii ambulanţi care gătesc pe stradă, plăcintele, ouă prăjite sau supă care fac parte
din micul dejun al oamenilor de aici. Trec cu bicicleta de intersecţia care nu are nici un
indicator de prioritate, folosind regulile nescrise ale locului, adică fiecare îşi face loc
claxonând la maşini şi alte biciclete, într-o armonie care nu am realizat-o de la început, şi
intrăm pe strada care duce la grădiniţă. Pe parte stângă, la coafor angajatele îmbrăcate în
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halate roz şi-au adus boxele pe scările coaforului şi deja sunt în plină gimnastică aerobică
pe trotuarul din faţă. Alţi oameni aşteaptă în staţie autobuzul cu etaj; ajungem la parc unde
auzi ciripit de păsări vesele, sunt mierlele din coliviile agăţate pe sârmă sau în copaci; sunt
aduse în fiecare dimineaţă de către iubitorii de păsări ca să aibă companie în timp ce aceştia
stau şi povestesc.
La şcoala primară pe lângă care trecem, în fiecare luni dimineaţă toţi copii sunt
afară, aliniaţi pe clase, aşteptând să se ridice steagul şi să se recite câteva poezii sau în alte
dimineţi să facă exerciţii fizice. Suntem aproape să ajungem la grădiniţă, dar înainte trecem
de o poartă, care ca oricare altă poartă are un gardian care stă în faţa porţii. Este foarte
normal să te dai jos de pe bicicletă până treci şi apoi să te urci înapoi. Înainte să urcăm pe
micul deal, ne întâlnim cu oameni care câteodată merg cu spatele pe stradă sau mişcă
ritmic câte o mână sau un picior din dorinţa de a face gimnastică. Alteori vedem doamne în
vârstă care se duc la terenul din apropiere purtând nişte săbii pe umăr.
Sunăm la un clopot de metal şi portarul de la grădiniţă ne descuie poarta mare de
fier. Mulţumim frumos şi ne grăbim, copii sunt acolo deja, au mâncat şi sunt gata să înceapă
orele. Bună dimineaţa, dragă profesoară! Bună dimineaţa, China!
Dacă deja sunteţi miraţi sau încântaţi de ceea ce se întâmplă pe acest traseu, am
putea să împărtăşim şi multe alte lucruri din viaţa de zi cu zi, despre clipe bune şi clipe
grele, despre experienţe pline de umor şi experienţe pline de stres. Prin fiecare vedem cum
învăţăm să devenim încă o dată şi încă o dată înainte Domnului pentru a cere ajutor.
De fiecare dată la piaţă sau în alte megazine trebuie să negociezi preţurile, până şi
la coafor. Pentru că este evident că suntem străini, vânzătorii încearcă să ceară un preţ
mare că oricum (gândesc ei) „străinii sunt plini de bani”. O grămadă de alţi oameni de jur
împrejur stau cu ochii pe noi să vadă dacă ne-au păcălit, alţii încep să râdă. Începe
târguiala, de la un preţ mai mic decât cel normal ca să ajungem la preţul real. Uneori ne
înţelegem, alteori plecăm, iar ei stigă după noi că s-au răzgândit. Alteori chiar nu avem
putere să negociem, pentru că vedem în spatele tarabelor de zarzavaturi felul în care
locuiesc o parte din ei. O cameră întunecoasă, neîncălzită, iar pe jos este pământ. Un copil
gros îmbrăcat şi murdar se iveşte uneori în pragul uşii sau îşi încălzeşte mânuţele deasupra
unei cutii de metal cu cărbuni aprinşi.
Ne regăsim spunând de multe ori: ”Doamne dă-mi o inimă care să fie blândă şi
plină de compasiune!”
(va urma)
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Viaţa cotidiană în vremurile biblice
M.C. Tenney
Viaţa de familie pe care ne-o descrie Biblia era foarte diferită de ceea ce este astăzi.
Femeile şi copii jucau un rol diferit în societatea de atunci. În perioada biblică femeile din
Israel aveau un statut mai ridicat decât cel al femeilor din culturile înconjurătoare. Concepţia
înaltă despre căsătorie pe care o aveau evreii era unică pentru acea epocă, chiar dacă existau
tensiuni continue între idealurile israelite şi practicile stricate ale popoarelor printre care
trăiau. Copii erau totdeauna bine primiţi în familie şi de multe ori dragostea pentru copii se
reflectă în Scriptură.
Legislaţia, datinile, obiceiurile oamenilor din acea epocă erau foarte diferite de ale
noastre. Astfel, dacă putem să înţelegem aceste diferenţe, ne vom face o imagine mai corectă
a numeroaselor evenimente menţionate în Scriptură.

Femeile şi feminitatea
Israeliţii din Biblie îi considerau pe bărbaţi mai
importanţi decât femeile. Tatăl sau fiul întâi născut din familie
lua deciziile care îi priveau pe ceilalţi membrii ai familiei, iar
femeile trebuiau în general să tacă. Această structură familială
patriarhală dădea tonul modului în care erau tratate femeile în
societatea israelită.
Astfel, fiicele erau crescute în aşa fel, încât să se
supună tatălui lor fără discuţii. Când se măritau, ele trebuiau să
se supună în acelaşi fel soţilor lor. Femeile divorţate şi văduvele
se întorceau deseori ca să trăiască la tatăl lor.
Levitic 27:1-8 sugerează că o femeie nu valora decât o jumătate de bărbat. Naşterea
unei fete era primită de obicei mai puţin favorabil decât cea a unui băiat. Aceştia erau învăţaţi
să ia decizii şi să-şi conducă familia. Cât despre fete, nu erau pregătite decât pentru căsătorie
şi procreare.
O tânără femeie nu s-ar fi gândit niciodată să aibă o meserie în afara casei ei. Mama
ei o învăţa să facă menajul şi să-şi crească copiii (Gen.3:16). Dacă era stearpă, era
considerată blestemată (Gen.30:1-22; 1. Sam. 1:1-8).
Cu toate acestea o femeie valora mai mult decât un articol de comerţ: ea avea de
jucat un rol extrem de important. Proverbe 12:4 declară „O femeie cinstită este coroana
soţului ei, dar cea care îi face ruşine este ca putreziciunea în oasele lui”. Altfel zis, o soţie
bună era un atu pentru soţul ei: îl ajuta, se ocupa de el şi îi făcea cinste. Dar o soţie rea putea
să-l distrugă încetul cu încetul şi să facă din el un subiect de batjocură. O femeie era fie o
binecuvântare, fie un blestem pentru soţul ei.
Deşi majoritatea femeilor îşi petreceau viaţa ca soţii şi mame, existau şi excepţii,
între altele Miriam, Debora, Hulda şi Estera, care nu erau numai nişte soţii bune, dar au fost
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şi nişte conducătoare religioase şi politice care au dovedit că puteau să conducă naţiunea la
fel de bine ca un bărbat.

Statutul juridic al femeilor
Statutul juridic al unei femei în Israel era
inferior celui al unui bărbat. De exemplu, un soţ putea să
divorţeze de soţie dacă „a descoprit în ea vreo necurăţie”,
dar o soţie nu putea să divorţeze din vreun motiv
oarecare (Deuteronom 24:1-4). Legea afirmă de
asemenea că orice jurământ pe care îl făcea un bărbat faţă
de Domnul trebuia să fie respectat (Numeri 30:1-15), dar
că un jurământ rostit de o femeie putea fi anulat de tatăl
ei sau (dacă era căsătorită) de soţul ei. Un tată putea să-şi
vândă fiica ca să plătească o datorie (Exod 21:7) şi,
contrar unui bărbat, ea nu putea fi eliberată decât după
şase ani (Levitic 25:40). Cu toate acestea, anumite legi
cereau ca bărbaţii şi femeile să fie trataţi în acelaşi fel.
De exemplu, copii trebuiau să se poarte cu respect identic faţă de tatăl şi faţă de mama lor
(Exod 20:12). Un fiu neascultător sau care îşi blestema părinţii trebuia să fie pedepsit
(Deuteronom 21:18-21). Bărbatul şi femeia prinşi în flagrant delict de adulter trebuiau să fie
amândoi lapidaţi (omorâţi cu pietre) (Deuteronom 22:22).
Alte legi evreieşti protejau femeile. Dacă un bărbat îşi lua o a doua soţie, era obligat
din punct de vedere juridic s-o hrănească şi s-o îmbrace pe prima soţie şi să continue a avea
relaţii cu ea (Exod 21:10). Chiar o femeie străină luată ca „pradă de război” avea anumite
drepturi: dacă soţul ei n-o mai iubea, trebuia s-o lase să plece (Deuteronom 21:14). Orice
bărbat care se făcea vinovat de viol trebuia să fie lapidat (Deuteronom 22:23-27).
În general, doar bărbaţii puteau poseda bunuri. Totuşi, dacă părinţii nu aveau fii,
fiicele lor puteau primi moştenirea; trebuia totuşi ca ele să se căsătorească cu un bărbat din
clanul lor pentru a putea păstra această moştenire (Numeri 27:8-11).
( va urma)
„Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă
întărit pe vecie”
Psalmul 125:1
Fii conştientă că, prin puterea lui Dumnezeu, tu nu ai voie să laşi circumstanţele să
te înfrângă fizic, emoţional, spiritual.
June Curtis
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Femei în
lucrare
Femeile pot sluji urmându-L pe Isus
Acolo erau şi multe femei care priveau de departe; ele urmaseră pe Isus din Galilea ca să-I
slujească. Între ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov şi a lui Iose, şi mama fiilor
lui Zebedei.
Matei 27:55-56
Femeile pot sluji dând cinste lui Isus
Pe când şedea Isus la masă în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care
avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump, şi după ce a spart vasul, a
turnat mirul pe capul lui Isus.
Marcu 14:3
Femeile pot sluji ajutându-L pe Isus
Acolo erau şi nişte femei care priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria,
mama lui Iacov cel mic şi a lui Iose şi Salome, care, pe când era El în Galilea, mergeau
după El şi-I slujeau; şi multe alte femei care se suiseră împreună cu El la Ierusalim.
Marcu 15:40-41
Femeile pot sluji ajutându-i pe alţi lucrători
Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiţă a bisericii din Chencrea; s-o
primiţi în Domnul într-un chip vrednic de sfinţi şi s-o ajutaţi în orice ar avea trebuinţă de la
voi, căci şi ea s-a arătat de ajutor multora şi îndeosebi mie.
Romani 16:1-2
Femeile pot sluji prin primirea de oaspeţi
Să facem o mică odaie sus, cu ziduri, şi să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun şi
un sfeşnic, ca să stea acolo când va veni la noi.
2 Împăraţi 4:10
Femeile pot sluji prin ajutorare
Ea îşi întinde mâna către cel nenorocit, îşi întinde braţul către cel lipsit.
Proverbe 31:20
Femeile pot sluji făcând fapte bune
Să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeţi, să
fi spălat picioarele sfinţilor, să fi ajutat pe cei nenorociţi, să fi dat ajutor la orice faptă bună.
1 Timotei 5:10
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Sfaturi pentru părinţi

Mamă, nu fi lipsită de răbdare cu copiii, nu fi
severă fără motiv, nu folosi pedepse absurde şi nu
stabili reguli care sunt prea rigide. Când doreşti să îi
avertizezi, când îi sfătuieşti sau îi cerţi, fi calculată şi tratează cu prudenţă cazul de
care te ocupi, în aşa fel încât să îi ajuţi să înţeleagă unde au greşit şi să îi înveţi să
gândească corect.
Iată câteva situaţii la care mamele ar trebui să fie foarte atente, pentru că
aceste situaţii specifice ar putea trezi sentimente de mânie în inimile copiilor noştri:
 Când le cerem copiilor să facă ceea ce noi nu facem;
 Când îi neglijăm (nu petrecem timp cu ei, nu discutăm, nu ascultăm la
nevoile lor, nu ne implicămîn programul şi activităţile lor);
 Când în mod constant nu avem încredere în ei (în deciziile pe care le iau, în
afirmaţiile pe care le fac);
 Când le luăm total libertatea de a lua decizii (luarea deciziilor este un
aspect foarte important în viaţă, de aceea potrivit cu vârsta copilului,
trebuie să li se acorde un anumit grad de libertate);
 Când suntem greu de mulţumit şi copii nu reuşesc niciodată să ne satisfacă
aşteptările;
 Când refuzăm să le facem anumite servicii, nu din cauză că nu putem ci din
cauza comodităţii şi a nepăsării;
 Când pedepsele sunt prea aspre în raport cu gravitatea faptei;
 Când nu le dăm posibilitatea să-şi spună opinia.
Ca să putem să ne exercităm autoritatea într-un fel potrivit cu Scriptura, să ne
amintim de Domnul Isus. Chiar dacă a avut toată autoritatea în cer şi pe pământ –
şi am văzut clar că El nu iubea păcatul şi era aspru cu cei care săvârşeau
fărădelege – totuşi îi iubea pe păcătoşi şi în dragostea Lui faţă de toţi oamenii a
murit pe cruce pentru mântuirea noastră. Aşadar, îndrumarea, corectarea şi
modelarea caracterului copilului nostru trebuie făcute în dragoste, prevenind astfel
faptul de a-i întărâta pe copii noştri la mânie.
(Buletinul Surorilor Baptiste din Portland))
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Mierea şi alte produse apicole

(continuare din nr. 8)

Lăptişorul de matcă
Lăptişorul de matcă este secretat de albinele lucrătoare şi
cu el sunt hrănite larvele de albine şi matca stupului. Este foarte
bogat în proteine şi aminoacizi: arginina, leucina şi tirizina, mai
ales. De asemenea, conţine substanţe antibiotice, minerale şi
vitamine, precum şi hormoni feminini, glucide lipide.
Are rol de întărire şi stimulare a creşterii, este antibiotic şi
adjuvant în tratamentul anticanceros.
Cu lăptişor de matcă se tratează stările de oboseală şi slăbire, întârzierile de creştere,
boli ale ficatului şi ale inimii, sterilitatea feminină şi frigitatea, infecţii virale, reumatism,
cancer, afecţiuni dermatologice.
Lăptişorul de matcă nu este indicat în hipertiroidă, în toate dereglările glandelor
endocrine, în diabet, alergii, afecţiuni psihice.

Veninul de albine
Veninul de albine are proprietăţi antibiotice, insecticide,
anticoagulante şi produce modificări circulatorii locale sau generale.
În scop terapeutic veninul de albine se foloseşte fie direct prin
înţepătura de albină, fie prin extrase purificate, aplicate de către
medic. Este foarte important să se ştie că unele persoane fac alergie
sau chiar şoc anafilactic la administrarea de venin de albine. Se
cunosc cazuri pentru care o înţepătură de albine a fost fatală. Veninul
este contraindicat şi în diabet, graviditate, insuficienţă cardiacă. De
aceea, acest tip de tratament se va aplica sub stricta observaţie şi supraveghere a unui medic
specialist.
Veninul de albine are acţiune bactericidă, antitumorală, anticoagulantă,
cardiostimulatoare, protectoare împotriva iradierii radioactive. Din aceste motive, veninul de
albine se foloseşte în cazul reumatismului, al migrenelor şi nevralgiilor, al afecţiunilor
cardiovasculare.

1 kg miere= 1,650 kg carne de vită, 50 ouă, 5,900 l lapte, 20 banane,
30 portocale
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Poftă bună!
Rapiduţe
Ingrediente: o franzelă, patru felii şuncă de Praga, două felii brânză telemea, un ou
fiert, un cartof fiert, margarină, un morcov, pătrunjel verde, piper, boia dulce.
Mod de preparare: Se taie un colţ al franzelei şi cu mare grijă, se scoate tot miezul.
Se taie cubuleţe cartoful şi oul, şunca şi telemeaua. Se dă prin răzătoarea fină
morcovul şi se toacă mărunt verdeaţa. Se amestecă totul cu margarina, se umple
franzela care apoi se înveleşte cu o folie de aluminiu şi se pune pentru o oră în
frigider. Se serveşte rece, tăiată felii.

Aperitiv

Ingrediente: 0,5 kg telemea, 0,5 kg carne de porc macră, 400 g smântână, 5 ouă, 2-3
linguri cu făină, piper, mărar uscat.
Mod de preparare: telemeaua se taie cubuleţe mici, iar carnea se fierbe cu sare şi
mirodenii, ca să capete gust, şi apoi se taie şi ea cubuleţe. Separat se face o
compoziţie din cele 5 ouă amestecate cu smântână şi cu făina în care se adaugă
piperul şi mărarul. În această compoziţie se vor adăuga lelemeaua şi carnea tăiate.
Totul se va răsturna apoi în forme de cozonac, unse cu ulei şi tapetate cu făină şi se
dă la cuptor.

Poveţe pentru reuşita aperitivului
Telemeaua: Dacă vreţi ca aperitivul să vă reuşească de minune, încercaţi să
folosiţi o telemea cât mai grasă şi cât mai scursă de zer.
Ouăle: Puteţi pregăti aperitivul cu ouă fierte cubuleţe, iar compoziţia în acest caz,
trebuie făcută doar cu smântână şi făină şi se poate adăuga un singur ou crud ca să
se lege.
Carnea: Nu este obligatoriu să folosiţi carne de porc. Important este să fie o carne
cât mai slabă, pentru că altfel aperitivul se poate lăsa.
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2 Ioan 1: 3
„Harul, îndurarea şi pacea să fie cu voi din partea
lui Dumnezeu Tatăl şi din partea Domnului Isus
Cristos, Fiul Tatălui, în adevăr şi în dragoste!”

Apostol Georgeta, Bădilă Cornelia, Balaş Floarea, Bentea Consuela, Bichigean
Cornelia, Bordeianu Leontina, Boţoroga Camelia Aurora, Buduru Aurelia,
Camaroschi Maria, Carapcea Elena, Ciorbă Floarea, Corabie Ghiniţa, Dârlă
Floarea, Dobre Florica Adriana, Dorobanţu Simona, Dudaş Elena, Dumitrache
Alina, Dumitrache Ana, Dumitru Floarea, Dupu Irina Anca, Enescu Maria,
Farnaziev Elisabeta, Filip Tudora, Floruţă Mina, Gae Elena, Gheorghe Zinica,
Ghinescu Adriana, Gonţilă Marioara, Ion Victoria, Ioniţă Maria, Lăptucă
Dumitra, Manea Olga, Mardan Paraschiva, Marinescu Ioana, Mătăsărean
Dragnina, Mărgineanu Lidia, Moaşa Silvia, Morar Rodica, Nicolescu Ana,
Olteanu Mirela, Olteanu Niculina, Pop Viorica, Puşcaş Magdalena, Răducu
Dobriţa, Ristea Domnica, Rusu Felicia, Sandu Florica, Săndulescu Felicia,
Sorinescu Elena, Stanciu Georgeta Alina, Tatu Claudia Violeta, Tolgy Viorica,
Toporâşte Mariana, Tutilă Maria, Voiculescu Maria, Zarinschi Maria.


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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