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Atributele naturale ale lui Dumnezeu -Ps. 93:1-5, 97:1-9; (Ex. 3:14)
Atributele morale ale lui Dumnezeu -Ps. 86:4-15; (Ex. 34:6-7)
Dumnezeu Tatăl
- Efes.3:14-21; (Luca 11:2)
Divinitatea lui HRISTOS
- Ioan 10:30-39; (Col. 2:9)
Umanitatea lui HRISTOS
- Gal. 4:1-5; (I Ioan 4:2)

 INVITAŢIE:
 În fiecare Duminică de la ora 1500 la biserica, fratele Pastor Marian Ghiţă ţine un
curs de caticheză cu toţi cei interesaţi sa-L mărturisească pe Domnul ISUS în apa
botezului.
 Sâmbătă, 9 Martie 2013, ora 1000, va avea loc întâlnirea surorilor pentru a se
bucura împreună de „Ziua Mamei“ şi pentru a-L lăuda pe Dumnezeu cu mulţumire.
 În fiecare sâmbătă de la ora 1700, va avea loc întâlnirea cu toţi tinerii din biserică.
Invităm toţi tinerii la Casa Domnului, pentru studiu, slujire, rugăciune şi părtăşie la
fiecare sfârşit de săptămână.
 În fiecare Sâmbătă de la ora 1000, fratele Pastor Marian Ghiţă, prezintă la biserica
tuturor celor interesaţi un „Curs de edificare şi zidire spirituală din Cuvântul lui
Dumnezeu”. “De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta,
cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia,
dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri
în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului
nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost
curăţat de vechile lui păcate. ( II Petru 5:9)

 Suntem chemaţi să susţinem în rugăciune, pe sora Bratu Aurelia, ce a avut o
intervenţie chirurgicală la genunchi şi se află în spital pentru recuperare.

SĂ NE RUGĂM PENTRU URMĂTORII FRAŢI ŞI SURORI CARE SUNT BOLNAVI SAU BĂTRÂNI:
Bolnavi: Familii: Danciu Ioan şi Florica, Mihăilescu Iordache şi Aneta, Şulean Ion şi Magdalena, Şerban Ion
şi Tudora, Gergeli Ioan şi Sofia. Surori: Baban Antonina, Butuc Elisabeta (Vetuţa), Bratu Aurelia, Ciutac
Petria, Chiru Petrina, Dragomir Emilia, Lisenco Evelina, Lisenco Victoria, Mihăiluţă Stela, Moldoveanu
Sanda, Salamon Mina, Sion Ileana, Untaru Elena, Vidican Viorica. Fraţi: Alexandru Vasile, Camen
Constantin, Clipa Gheorghe, Cojocaru Vasile, Melcea Ilie, Simion Ion.
Bătrâni; Surori: Baltac Elena (Mereni), Capotă Ana, Dumitraşcu Voichiţa, Matei Susana, Nicula Mărioara,
Paraschiv Ana, Petcu Ana, Preda Emilia, Puha Zamfira, Petrescu Ana, Voicu Elisabeta. Fraţi: Dobrescu Călin,
Mich Vasile.
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Din aşteptările unei femei creştine

(8 Martie 2007)

Motto

„Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte
bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus” (Galateni 3:28)

Mai mult ca oricând, în luna martie se vorbeşte mult despre noi femeile. Ziua de 8
Martie –„Ziua Mamei” printr-un concurs de evenimente istorice ne-a fost dedicată
nouă, femeilor. În acestă zi suntem lăudate, admirate, cântate, etc. Ni se recunoasc
meritele, dar ni se amintesc şi slăbiciunile.
Noi, femeile creştine suntem privilegiate pentru că în orice loc şi în orice timp noi
ştim cine suntem şi cum suntem. În faţa ochilor noştri avem permanent Cuvântul sfânt
care ne confruntă cu noi înşine, cu lumea şi mai ales cu Dumnezeu, Creatorul nostru.
Societatea prezentă, cu tot regretul, îmi aminteşte de „Pergamul” de alta dată, loc în
care de multe ori ne simţim străine. Nu putem avea alte aşteptări de la această
societate, decât să ne folosească resursele, să ne epuizeze şi să încerce să ne izoleze.
Nu, nu putem aştepta nimic bun de la o societate care Îl neagă pe Dumnezeu în fel şi
chip şi care-L înlocuieşte cu orice alt ceva. În familia pe care Dumnezeu ne-a daruit-o
avem multe aşteptări care sunt absolut legitime, dacă noi suntem într-adevăr cea ce
Dumnezeu a hotărât să fim în casele noastre.
Pentru că sunt fiinţa creată de Dumnezeu din dragoste, pentru a manifesta dragostea
şi pentru a o primi, e absolut normal să aştept să fiu iubită, să doresc dragostea şi să
lupt să o pot avea.
Eu nu-mi pot permite să doresc mai puţin decât a hotărât Dumnezeu pentru mine
„Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos biserica şi S-a dat pe Sine pentru
ea” (Efeseni 5:25).
Pentru ca Dumnezeu m-a creat ca să fiu un ajutor potrivit pentru barbatul meu şi
dacă am înţeles bine acest lucru şi acţionez în acest sens, aştept de la bărbatul meu să
se ajusteze cu mine în toate lucrurile, aştept ca el să aibă răbdare, timp ca să mă pot
dezvolta şi maturiza împreună cu el. Consult Cuvântul şi îmi spune că sunt un singur
trup cu soţul meu, că sunt una cu el, o singură fiinţă, o unitate. Mă aştept ca soţul meu
să nu mă compare cu nimeni, pentru că fiecare din noi am fost creat ca o fiinţă unică,
distinctă. Mă aştept pe drept ca el să mă înfrumuseţeze cu privirea lui, cu preocuparea
lui pentru mine.

Doresc să fiu observată, să fiu sfătuită cu dragoste, cu alte cuvinte să fiu în atenţia lui
specială.
Tatăl ceresc îmi porunceşte să-mi iubesc soţul şi copii şi trebuie să-i iubesc şi chiar îi
iubesc, dar aştept şi eu dragoste de la ei, pentru că dragostea naşte dragoste, şi fără
reciprocitate canalul se închide. Dumnezeu îmi porunceşte supunere faţă de soţul meu
şi acest lucru nu e greu dacă soţul meu îşi exercită autoritatea în adevăr, în dragoste şi
în dreptate.
Cuvântul mă asigură că voi avea parte de împlinirea acestor aşteptări, dacă voi
ramâne într-o legătură constantă, vie şi reală cu Creatorul, cel care a proiectat familia şi
scopul ei pe acest pământ. Ca să rămân în această legatură, depinde în primul rând de
Dumnezeu a cărei putere ne ţine şi a cărei credincioşie este izbânda noastră. În al
doilea rând depinde de mine, de dorinţa mea de a împlini poruncile lui Dumnezeu, de
năzuinţa mea de a-L cunoaşte şi de dorinţa mea de a-L iubi. Dar ca să înprospătez
această legatură cu cerul, să o înflăcărez mereu, am aşteptări de la familie şi de la
biserica în care sunt aşezată ca mădular viu.
Am spus ca relaţia mea cu Dumnezeu, depinde în primul rând de El. De la El am tot
sprijinul, puterea Lui este la dispoziţia mea, Duhul Sfânt dăruit de Tatăl, mă învaţă, mă
călăuzeşte, mă sfătuieşte.
El îmi şopteşte când aşteptările mele sunt prea mari sau încetez să la mai am. El îmi
proiectează imaginea în Cuvânt atenţionându-mă când în nesăbuinţa mea tind să
deformez cea ce El a făcut desăvârşit. De la Părintele ceresc am totul şi El nu m-a
dezamăgit niciodată. „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu
sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea
biruitoare.” (Isaia 41:10). De la biserica locală în care m-a aşezat Domnul, mă aştept în
primul rând să primesc hrană spirituală, pentru a nu flămânzi în pustiul acestei lumi.
Mă aştept ca păstorul să fie fratele cu autoritate, dar care să manifeste dragoste în
adevăr, fără părtinire.
Mă aştept ca păstorul să mă cunoască, să-mi cunoască frământările, preocupările,
întrerbările şi talantul cu care am fost înzestrată ca să fiu încurajată în slujire. Aştept
slujbe duhovniceşti în care Duhul Sfânt să se manifeste, adunării în care ochii să fie
aţintiţi spre cer, la Căpetenia credinţei noastre, Domnul Isus Hristos. Doresc să aud
predici pregătite în părtăşie cu Tatăl ceresc, adaptate nevoilor zilnice, predici care să ne
orienteze în lumea debusolată în care trăim. Doresc ca relaţiile noastre zilnice uni cu
alţii să se dezvolte mai ales pe criterii spirituale.
Aştept ca mana pe care o întind să simtă atingerea celuilalt, o atingere prin care să
vorbească sufletul şi nu rutina unui gest. Aştept ca ochii surori mele să se odihnească în
ochii mei şi nu peste ţinuta mea sau peste dimensiunile mele marcate sau nu de timp.
Doresc ca biserica să influienţeze lumea şi nu invers, sa devină puternică prin trăirea
legăturii ei cu Dumnezeu, ca să o simt un sprijin cu mare greutate în războiul spiritual în
care sunt angajată zi de zi. Amin.
Meditaţii culese din volumul “Putere şi slăbiciune” de Dr. Elena Gavrilă Frunţeanu

CUVÂNTUL ZILEI
“Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El! Temeţi-vă de
Domnul, voi, sfinţii Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El!
Ps. 34:8-9

C 496 (C. Ev. ediţia a-X-a)
Când eram eu numai prunc mic, o cum mă bucuram,
Făceam bucurie mamei când eu, ei îi urmam;
Şi acum ea s-a dus în cer, eu slab rămân aici,
Îngeri spuneţi mamei, acolo-i fi.
Cor: Spuneţi mamei mele, că-n cer şi eu voi fi
Îngerilor acolo mă duceţi
Spuneţi mamei mele, că-n cer şi eu voi fi
Spuneţi mamei mele, acolo-i fi.
Eu câteodată eram rău, Ea totuşi m-a iubit
Cu iubire şi răbdare către mine a privit.
De multe ori ca un copil o nelinişteam,
Îngeri spuneţi mamei, acolo-i fi.
Când eu am devenit adult, cu totul rătăcit
Ea s-a rugat pentru mine, până a adormit;
Şi acum e fericită, ea-i la Domnul ISUS;
Îngeri spuneţi mamei, acolo-i fi.
OPORTUNITĂŢI DE LUCRARE IN BISERICĂ

1. Repetiţia pentru „Fanfară”, are loc la Biserica Penticostală, str. Amurgului 43, după
următorul program: Marţi şi Vineri de la ora 1800 şi Sâmbătă de la ora 1000. Începătorii
vor fi prezenţi neapărat Sâmbăta. Cei interesaţi vor lua legătura pentru detalii cu fr.
Gaby Gherman tel. 0748-884-201. Se cere seriozitate deosebită.
2. În fiecare sâmbătă între orele 1500-1700 continuă repetiţiile Orchestrei, sub
îndrumarea fratelui Cornel Nicola. În acelaşi timp are loc şi formarea grupei de
începători sub îndrumarea sorei Lidia Rusu. Rugăm pe toti părintii copiilor care cântă în
orchestră să privească aceasta lucrare cu toată seriozitatea şi să aducă copiii la toate
repetiţiile.
3. Fratele Adrian Todor, şi Biserica „Sfânta Treime” din Hârşova, doresc să fie
susţinuţi în rugăciuni, și orice fel de sprijin material şi/sau financiar pentru a putea
continua lucrarea cu copiii de etnie turcă. Aceşti copii sunt antrenaţi în activităţi
educaţionale creștine, în fiecare Marţi și Vineri după care sunt serviţi cu o masă caldă.
4. Fraţii baptişti din Dorobanţu jud. Constanţa, au nevoie de slujirea noastră prin
participarea la servicii de închinare, la zidire, şi îmbărbătare duhovnicească în Biserica
din această localitate. Pentru demararea lucrări spirituale şi administrative, aşteptăm
voluntari dedicaţi lucrarii DOMNULUI care se pot alătura familiilor Ilea, Baicu şi Nicola.

