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- Puternică, curajoasă, credincioasă,
cinstită, răbdătoare, mulţumitoare, jertfeşte, cu o viaţă intensă de rugăciune, perseverentă, înţeleaptă,
chibzuită, temătoare de Dumnezeu
- Femeia care are o relaţie de
calitate cu Dumnezeu
- Ascultătoare de voia lui Dumnezeu
- Supusă lui Dumnezeu şi soţului ei,
cu frică de Dumnezeu, înţeleaptă,
milosti-vă, iubitoare, pocăită
- Femeia care crede şi trăieşte după
Cuvântul lui Dumnezeu
- Cea care umblă în calea ei în această
viaţă să fie plăcută lui Dumnezeu, făcând voia Lui întotdeauna
- O femeie care ascultă de Dumnezeu şi
face voia Lui
- Evlavioasă
- Cred că nu exagerez, soţia mea este o

femeie după voia lui Dumnezeu, desigur
nu este perfectă (nici eu nu sunt), este
într-un proces de desăvârşire şi o iubesc,
considerând-o un dar frumos de la Dumnezeu pentru mine
- Cea care îL iubește pe Domnul apoi pe mine și cei din
casa ei
- „Dezmierdările sunt
înşelătoare, şi frumuseţea este deşartă, dar femeia care se teme
de Domnul va fi lăudată.” (Proverbe 31:30)
- Este femeia care ascultă de Dumnezeu. Face tot ce zice Domnul.
- „Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor
voştri ca Domnului;” (Efeseni 5:22)
- Pricină de bucurie cand o întâlnești,
de îmbărbătare, de zidire, încurajare,
plânge cu cei ce plâng, mijlocește, depinde numai de Domnul și nu în ultimul
rând se teme de Domnul!
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„O femeie după voia lui Dumnezeu este...”

„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)

Folosindu-vă de Biblie completaţi versetul:
„Femeia să înveţe _______________,
cu ___________ supunerea.”
1 Timotei
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Anunţuri

Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Întâlnire de tineret.
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 09.30 Cursuri de cateheză
Duminică orele 10.00 şi 17.00 Servicii de închinare

BINECVÂNTARE PENTRU
TINE, FEMEIE

De dureri să nu ai parte
Numai dacă aceste-ar fi
Rânduite spre rodire
Nicidecum a te lovi.

Dumnezeu din cer s-aştearnă
Râu de flori şi mângâiere
Calde fericiri să curgă-n
Orice suflet de femeie.

Să trăieşti cu ceru-n suflet
Ca privind mereu în sus
Inima-ţi scăldată-n bocet
Să coboare-n ea Isus.

Să-ţi trimită Domnu-n cale
Toate razele de soare
Şi umblând prin lumea mare
Umbrele nu te-mpresoare.

Când necazul va cuprinde
Înnorând fiinţa ta
De-i striga, Cristos s-asculte,
Alinarea Lui să-ţi dea.
Continuare pag. 2

De vreo lacrimă rebelă
Va cerni obrazul tău
Fie ca-n trecuta clipă
Să ţi-o şteargă însuşi El.

Când iubi-vei fără margini
Negândind ce-o să primeşti
Nicio grea dezamăgire-n
Drumul tău să nu primeşti.

Harul, liniştea şi pacea
Să cuprindă pieptul tău
Dăruite-n ne măsură
De Preasfântul Dumnezeu.

Cei din jurul tău să vadă
Toată truda ce-o oferi
Şi străpunşi, o viaţă-ntreagă
Răsplătească-te ca-n cer.

De copil şi pân’ la moarte
Numai cer cu flori de mai,
Iar când seara se v-aşterne
Să domneşti pe veci în rai.

Când cu trudă negândită
Poate pruncii ai să-i creşti
Peste timp să poţi fi mândră
Ca văzându-i să-nfloreşti.
BIBLIA DESPRE FEMEIE
„Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea
este mai de preţ decât mărgăritarele.
Inima bărbatului se încrede în ea, şi nu
duce lipsă de venituri.
Ea îi face bine, şi nu rău, în toate zilele
vieţii sale.
Ea face rost de lână şi de in şi lucrează
cu mâini harnice.
Ea este ca o corabie de negoţ; de departe
îşi aduce pâinea.
Ea se scoală când este încă noapte şi dă
hrană casei sale şi împarte lucrul de
peste zi slujnicelor sale.
Se gândeşte la un ogor şi-l cumpără; din
rodul muncii ei sădeşte o vie. –
Ea îşi încinge mijlocul cu putere şi îşi
oţeleşte braţele.
Vede că munca îi merge bine, lumina ei
nu se stinge noaptea.
Ea pune mâna pe furcă, şi degetele ei
ţin fusul.
Ea îşi întinde mâna către cel nenorocit,
îşi întinde braţul către cel lipsit.
Nu se teme de zăpadă pentru casa ei,
căci toată casa ei este îmbrăcată cu că-
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Să păşeşti cu încântare
Fără grija de-a fugi
Miez de zi sau plină noapte
Cel de sus te va păzi.

pastor Daniel Chereji

rămiziu.
Ea îşi face învelitori, are haine de in
subţire şi purpură.
Bărbatul ei este bine văzut la porţi, când
şade cu bătrânii ţării.
Ea face cămăşi şi le vinde şi dă cingători negustorului.
Ea este îmbrăcată cu tărie şi slavă şi
râde de ziua de mâine.
Ea deschide gura cu înţelepciune, şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă.
Ea veghează asupra celor ce se petrec în
casa ei, şi nu mănâncă pâinea lenevirii.
Fiii ei se scoală şi o numesc fericită;
bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude
zicând:
„Multe fete au o purtare cinstită, dar tu
le întreci pe toate.”
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 31:10-31)

„O FEMEIE DUPĂ VOIA LUI DUMNEZEU ESTE...”
- Bună, iertătoare, nu pleacă urechea la
Sărbătorim azi Ziua Femeii. Săptămâşoapta celui rău, slujeşte şi păzeşte din
na trecută am lansat provocarea tuturor
toată inima Cuvântul lui Dumnezeu
din Biserica Biruinţa de a continua
- Plină de dragostea divină, priveşte meafirmaţia „O femeie după voia lui Dumreu la crucea Domnului
nezeu este...”, astfel încât Pulsul de azi
- Devotată
al bisericii cuprinde ideile dumneavoas- Cinstită, curată, pură, muncitoare, butră legate de acest aspect.
nă, miloasă, înţeleaptă
O femeie după voia lui Dumnezeu es- Cea care îşi împlineşte menirea, aste:
cultă de Domnul şi-i primeşte darul, este
- O femeie care împlineşte voia lui Dumajutor potrivit şi o mama care-i îndrumă
nezeu
pe copii pe cărarea deschisă de Mântui- Ajutorul potrivit pentru jumătatea sa,
torul
plină de compasiune, bunătate, înţe- Credincioasă
leaptă, cea care răspândeşte multă dra- Pocăită
goste în jurul ei
- Cu principii sănătoase
- Femeia care aşteaptă în tăcere ajutorul
- O mamă bună, o soţie bună, o creştină
Domnului
bună în biserica pe care o frecventează
- Iubitoare de aproapele său
- Îmbrăcată cu tărie şi slavă, deschide
- Iubitoare de Domnul
gura cu înţelepciune şi învăţături plăcute
- O femeie care ascultă Cuvântul Domîi sunt pe limbă, veghează pe cei dragi
nului şi îl înfăptuieşte
şi nu mănâncă pâinea lenevirii (Pentru
- O femeie împăcată cu Dumnezeu, o
cei/cele care nu au avut spaţiu destul de
femeie în viaţa căreia Dumnezeu este
scris ştiu că au o viaţă înainte de trăit
Su-veran, Domn şi Mântuitor, ea ştie să
pentru a arăta ceea ce doreau să scrie)
stea în supunere faţă de Dumnezeu, ştie
- Credincioasă, ascultătoare, loială lui
să îşi poarte crucea cu demnitate în faţa
Dumnezeu, umilă
Domnului
- Plină de dragoste, pace, e încrezătoare,
- O binecuvântare pentru familia ei şi
curată, o mamă bună
pentru biserica din care face parte
- Femeia care caută să facă voia lui Dum- O femeie care Îl cunoaşte pe Dumnezeu în toate
nezeu, ştie ce îşi doreşte El de la ea, stu- Fericită, bucuroasă că este copilul
diind Scriptura
Domnului, smerită, ascultătoare, chib- Loială
zuită, înţeleaptă şi pricepută în creşterea
- Cu zâmbetul pe buze
şi educarea copiilor spre slava lui Dum- Care se roagă mult
nezeu
- Fericită
- O binecuvântare pentru toţi cei din
- Cea care citeşte Biblia mult
jurul ei
- Ascultătoare
- O femeie supusă, plină de compasiune
- Credincioasă, dispusă să iubească
pentru cei din jur
chiar şi persoanele care îi greşesc, iartă
- Temătoare şi ascultătoare de Dumnedin toată inima, se roagă mult, iubeşte şi
zeu ca Lidia din cetatea Tiatira, Faptele
păstrează în inimă Cuvântul lui DumneApostolilor 16:14
zeu, umblă sub călăuzirea Duhului Sfânt
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