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EDITORIAL
pastor Daniel Chereji
„…dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată.„ Proverbe 31:30
În general, femeilor le este mult mai repede frică decât bărbaților, indiferent despre ce domeniu am vorbi. Totuși, o
femeie cu adevărat creștină, va avea o
frică care va fi spre folosul ei, a familiei
și a celor din jurul ei, decât frica femeii
fără Dumnezeu. Ea nu fuge de Dumnezeu, ci această frică
izvorăște tocmai din
dragostea care o are
pentru Dumnezeu,
nu trebuie să o îndepărteze de Dumnezeu sau să o facă să-L
privească pe El ca un tiran. Frica de
Domnul este mult mai specială, de o
natură Dumnezeiască. Ea este pace,
liniște, și o face să stea lângă El, să-L
iubească atât de mult, încât dorințele,
obiectivele și valorile ei să fie în
concordanță cu voia Lui pentru ea. O femeie care are frică de Domnul, va știi
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cum să aibă grijă de casa ei, cum să
acționeze conform Bibliei când apare o
situație conflictuală, când vin greutăți,
cum să-și îndrume copiii spre Hristos,
când și cum să vorbească. Binecuvântarea Domnului peste ea, implicit familia ei, va fi mult mai mare decât ea
poate să își imagineze. E
plăcut înaintea Domnului să
lăudăm o astfel de femeie,
iar ea, prin această frică de
Domnul, nu își va "alimenta"
mândria ci va rămâne
smerită. Prin purtarea
și gândirea ei va fi
un exemplu pentru toți cei din jur și
va putea ridica, va putea
încuraja pe cei mai slabi. Femeia cu
frică de Domnul, va rămâne tare în El și
va fi plină de speranță în orice situație
din viața ei.
Roxana Tentiș

Anunţuri
Marți
ora 17.00 Învățăm la instrumente
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Sâmbătă ora 17.00 Întâlnire de tineret. Studiu
cu tema : Portretul fetei ideale
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 09.30 Pregătire pentru botez
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare

„Dezmierdările sunt înşelătoare, şi frumuseţea este deşartă, dar femeia care se
teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiţi-o
cu rodul muncii ei, şi faptele ei s-o laude la
porţile cetăţii.“
Proverbe 31:30-31

„Eva nu a fost creată din partea
superioară a lui Adam pentru a nu-l întrece, sau din partea inferioară pentru
a fi călcată în picioare de el. A fost
creată dintr-o parte, de sub brațul care
trebuie să o protejeze, și lângă inima
lui ca să o iubească.” (Matthew Prior)
1 Timotei 2:13 ”Căci
întâi a fost întocmit
Adam, şi apoi Eva.”
Geneza 2:22 ”Din
coasta pe care o luase
din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om.”
Geneza 2:23 ”Şi omul a zis: „Iată în
sfârşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi „femeie”, pentru că a fost luată din
om.””
Geneza 3:20 ”Adam a pus nevestei
sale numele Eva: căci ea a fost mama
tuturor celor vii.”
1 Corinteni 11:9 ”şi nu bărbatul a
fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat.”
1 Corinteni 11:11 ”Totuşi, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie.”

cunde în ochi un ocean de durere? Sau
sub siguranța afișată se ascunde un vulcan de emoții? Sora, mama, prietena,
soția, ocupând roluri importante în viață
noastră, le iubim și le prețuim, sau dacă
nu o facem ar trebui, căci ea este o binecuvântare lăsată de Dumnezeu... sursa de inspirație
pentru muzicieni, muza pictorilor, modelul sculptorilor,
brațele de mamă în care îți
găsești alinare... Îmbrățișarea caldă a bunicii,
sfatul tânăr și matur al surorii mai
mari, prietena căreia
îi confesezi secretele. Și nu
compară Dumnezeu aripa lui ocrotitoare
cu protecția mamei? Căci dacă vom învăța o femeie un lucru nou, vom învăța
o generație. Căci cum am putea noi
crește flori în locul unde erupe un vulcan? Dumnezeu să binecuvânteze femeile din biserica noastră, să avem
adevărate mame cu principii biblice,
tinere credincioase sși surori în Domnul
înțelepte cu sfatul bun !
Anda Mețac

Mă gândeam să încep, scriind câteva
cuvinte despre una dintre cele mai iubite
ființe - femeia... În încercarea mea nu
am izbutit... Să spun că este fascinantă?
Că este puternică sau slabă? Că are nevoie de protecție, că este frumoasă, să
scriu despre rolul ei? Rolul ei în societate? În familie? Cuvintele parcă se fereau de mine... poate pentru că prin
simplul cuvânt "femeie" înțelegem un
complex de paradoxuri, sensibilitate și
putere, independență și libertate, înțelepciune și naivitate... De câte ori sub
zâmbetul pe care îl vede lumea se as-
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