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 Editorial. Ana sau Nu dispreţui nevoia ! 
  
 Anei, Domnul nu i-a vorbit, pentru că nu avea prin cine ! Cel puţin acolo, la 
Templul Domnului, (a se vedea I Samuel 1 : 9) ! Şi totuşi, orice om al rugăciunii, chiar 
dacă ÎL roagă pe Domnul, ani de zile, (pentru ceva sau cineva), ştie exact momentul în 
care EL l-a ascultat ! Ea se ruga : „ ... în toţi anii” (v. 7), până la un moment în care „ 
... femeia a plecat. A mâncat, şi faţa ei n-a mai fost aceeaşi” (v. 18). Ştia în interiorul 
ei că totul s-a rezolvat ! Ce îşi dorea, pentru că nu putea avea ? Se ruga pentru copii ! 
 Penina probabil că era o femeie deosebit de credincioasă în timpul serviciului 
divin ... cât ţinea programul, sau slujba ! Pentru oamenii de genul ei, locul fiind sfânt, 
le impune să fie altfel decât sunt în realitate, fiindcă ei, de felul lor nu sunt sfinţi ! De 
fapt, ce este un sfânt ? Un om, care este foarte apreciat, (chiar venerat) ... după ce nu 
mai este ! Omul de a cărui valoare îţi dai seama atunci când nu-l mai ai ! 
 În viaţă nu-l poţi înţelege pe altul până nu treci şi tu pe acolo ! Durerea lui nu 
te aprinde, nu poţi să arzi pentru el ... să simţi cu el ! Focul lui nu te aprinde, ai o 
incapacitate a înţelegerii ! De aceea Penina, (cel ce are), nu o putea înţelege pe Ana, 
(cel ce nu are) ... Şi în cazul Anei, se poate spune că : „Mult bine poate să facă ... un 
rău” ! Ana plângea , iar Dumnezeu nu a intervenit repede pentru a-şi salva fiica ! 
 „Căci întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult 
o greutate veşnică de slavă ” (II Corinteni 4 : 17). Este un mare adevăr că „ ... 
întristările noastre uşoare, de o clipă” îşi au valoarea lor ! Ele ne păzesc de plăcerile 
păcătoase : „ ... plăcerile de o clipă ale păcatului” (Evrei 11 : 25). 
 Binele unei ţări întregi a plecat de la răul unei persoane ! De la nevoia ei, care 
era bazată pe o neputinţă fizică ! Ana nu putea avea copii, dar ea îşi dorea copii. 
Pentru ea, copiii erau, (şi sunt) o mare valoare. Şi orice valoare, (chiar şi valoarea unui 
material), poate fi crescută prin prelucrare, (în cazul pietrelor şi-a metalelor preţioase), 
sau prin educare  în cazul copiilor. Ce putem învăţa din viaţa Anei ?      
(Continuare în numărul următor) 

                        Anunturi :  
• Zilele de post, pentru Biserică : Luni A-B, Marţi C-D, 
Miercuri E, F, G, H, Joi I, J, K, Vineri L, M, N, O iar 
Sâmbătă de la litera P- Z. Duminica (dim.) toţi cei ce  

pot. • Evanghelizarea va continua, cu ajutorul lui  
Dumnezeu, (în fiecare duminică seara din martie a.c.). 

• De mâine 9 martie 2015, cu ajutorul lui Dumnezeu  
va fi stăruinţă pentru botezul în Duhul Sfânt ! 
• Multă Binecuvântarea le dorim tuturor fetelor şi  
femeilor, precum şi cititoarelor pentru duh, suflet şi trup ! 

 

• Duminica aceasta, (dimineaţa  
şi seara), vom face o strângere 
pentru copii. Este programată o  
deplasare la casa de corecţie din Buziaş. 

 



CE FEL DE FEMEIE VREI SĂ FII? 
 

Îmi place Biblia. Încă de când eram mică, 
mă fascinau paginile Sfintei Scripturi. Chiar 
înainte de a învăța să citesc, îmi amintesc cum 
răsfoiam prima Biblie pe care o aveam în 
familie. Aceasta conținea tablourile cele mai vii 

care reprezentau evenimente din Scriptură, precum tabloul reprezentându-l pe 
Moise când era pe punctul de a arunca tablele de piatră pe care Dumnezeu 
scrisese Legea cu Mâna Lui; apoi tabloul cu Samson când, orb fiind, a dărâmat 
stâlpul clădirii; David, cântând la harpa lui pentru a-l înveseli pe regele Saul; 
Daniel în groapa cu lei. Și, cel mai frumos...acolo am întâlnit și pagini cu 
femeile Bibliei. Cât de mult îmi doream să fiu ca ele! Tânjeam să fiu și eu un 
erou precum Rahav, ținând de frânghia pe care s-au coborât iscoadele israelite 
pe zidurile Ierihonului. Apoi voiam să fiu exotică ca Miriam, care juca și se 
bucura, bătând în tamburina ei. Doream să fiu puternică spiritual precum 
Debora care l-a însoțit pe Barac la luptă.Sau binecuvântată ca Rut și Naomi, a 
căror poveste de viață s-a transformat din una tristă în ua cu happy end ( cui 
nu-i plac happy-end-urile?) 

Când am crescut puțin mai mare și am învățat să citesc, petreceam ore în 
șir citind și recitind o carte cu povestiri biblice care apăruse în biblioteca 
noastră. 

Cuvintele mă ajutau să îmi formez propriile tablouri în minte. Ce distractiv 
era să mi-o imaginez pe Sara trăgând cu urechea din ușa cortului, iar apoi 
râzând în ea însăși de cuvintele spuse de oaspeții cerești; sau să mi-o închipui 
pe frumoasa Estera ca regina Persiei, dar temătoare de Dumnezeu; ori să nă 
gândesc la Maria și Elisabeta povestind entuziasmate despre sarcinile lor 
miraculoase. 

Îmi place foarte mult să analizez cuvintele și frazele Scripturii. Recent am 
făcut o listă care cuprinde cuvinte descriptive despre femeile Bibliei. Să privim 
împreună la această listă și să încercăm să ne-o imaginăm pe fiecare femeie 
descrisă: ”foarte frumoasă! (Sara), ”o femeie cinstită” (Rut, Prov.12,31), ”o 
femeie care suferă în inima ei” ( Ana), ”frumoasă la chip” (Bat-Șeba, 
Tamar), ”o femeie bogată” (Sunamita), ”stearpă”/”o mamă veselă” 
(Ps.113:9), ”blestemată” ( Izabela), ”frumoasă la statură și plăcută la 
vedere” ( Estera) , ”femeia străină” (Prov.5), ”femeia stricată”/”o femeie 
curvă” (Prov.6), ”o femeie gălăgioasă” ( Prov.9), ”o femeie plăcută” 
(Prov.11), ”femeie frumoasă și fără minte” (Prov.11), ”o nevastă 
gâlcevitoare” (Prov.21,27), ”femeia care se teme de Domnul” (Prov.31), 
”sfintele femei” ( 1 Pet.). 

Uau! Ca întotdeauna Scriptura ne lasă să vedem ambele părți ale monedei. 
Ne sunt prezentate atât părțile pozitive cât și cele negative. De exemplu, citind 
descrierile persoanelor de mai sus, ne putem da seama cât de puternică poate fi 
frumusețea fizică. Dar rezultatele acestei puteri pot fi ori pozitive, ori negative. 
În cazul Bat-Șebei și cel al Tamarei, această caracteristică a avut drept final 
necazul și nedreptatea. Cât despre Estera, această putere fiind folosită înțelept,. 
A dus la salvare și dreptate. Vă puteți regăsi în vreuna din descrierile de mai 
sus? Mă rog ca fiecare să ne putem regăsi în cele mai vrednice descrieri. 

Trăim într-o vreme a imaginilor. Peste tot dăm de imagini care ne 
înconjoară viața, ne invadează casele, fie pe ecrane fie pe afișele de pe stradă 
pe lângă care trecem zi de zi, fie în cutiile poștale.Nu putem fugi de impactul 
”imaginii”. Am o întrebare: care este imaginea pe care o arăți celorlalți? Care 
este fraza pe care cei apropiați ar folosi-o pentru a te descrie? 

În lista de mai sus, am omis intenționat o referință importantă din 
Scriptură. Este vorba de un verset la care cred că fiecare femeie ar trebui să se 
gândească bine. Acest verset este versetul 1 din Prov.14. Aici vedem iar două 
imagini, una pozitivă și una negativă. ”Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar 
femeia nebună o dărâmă cu înseși mâinile ei”. Haideți să ne propunem să 
fim femei înțelepte și să-i ”zidim” pe cei dragi. Să deschidem Scriptura și să 
vedem materialele pe care Marele Meșter Zidar le are pregătite pentru noi și să 
începem azi să zidim. 

Să zidim o casă frumoasă, plină de pace, care să-I aducă glorie Domnului. 
Totul depinde de noi! ( Deborah Ursu - Buletin dumninical; 
www.poartacerului.ro) 
 
Îndemn pentru mame 
 
Eu vă aduc o-mbărbătare   Să-ți protejezi cu-nțelepciune   
Și un cuvânt de-ncurajare:   Casa la fel ca- Abigail, 
Să știți că sunteți prețioasă   Ca Iochebed- în rugăciune 
Și pentru Domnul, valoroasă!  Pe Moise când l-a pus pe Nil. 
 
Fii ca Maria- ascultătoare,   Fii ca Estera- salvatoare, 
Ca și Debora- luptătoare,   De suflete, mântuitoare, 
Ca cinci fecioare- înțelepte   Ca Ana- stai în rugăciune,  
Pe Mire când o să-L aștepte.   Ca tine- fă doar fapte bune! 
 
 

 


