
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 MARTIE LUCA 6 – 7  20 MARTIE NUMERI 10 – 11 

07 MARTIE LUCA 8 – 9  21 MARTIE NUMERI 12 – 13  

08 MARTIE LUCA 10 – 11  22 MARTIE NUMERI 14 – 15  

09 MARTIE LUCA 12 – 13  23 MARTIE NUMERI 16 – 18  

10 MARTIE LUCA 14 – 16 24 MARTIE NUMERI 19 – 20  

11 MARTIE LUCA 17 – 18  25 MARTIE NUMERI 21 – 22  

12 MARTIE LUCA 19 – 20  26 MARTIE NUMERI 23 – 25  

13 MARTIE LUCA 21 – 22  27 MARTIE NUMERI 26 – 27  

14 MARTIE LUCA 23 – 24  28 MARTIE NUMERI 28 – 29  

15 MARTIE NUMERI 1 – 2  29 MARTIE NUMERI 30 – 31  

16 MARTIE NUMERI 3 – 4  30 MARTIE NUMERI 32 – 33  

17 MARTIE NUMERI 5 – 6  31 MARTIE NUMERI 34 – 36  

18 MARTIE NUMERI 7 – 8  01 APRILIE IOAN 1 – 3  

19 MARTIE NUMERI 9  02 APRILIE IOAN 4 – 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Susanna Wesley și-a ținut casa cu foarte multă strictețe: dietă simplă, 

devoțiune în fiecare dimineață și seară, pedeapsă strictă dacă era cazul, 

supraveghere atentă a educației copiilor. Susanna a fost perseverentă în a-i 

învață pe copii Biblia, Latina, Greaca, anatomie, teologie, poezie. Valorile 

învățate în cămin au fost: dragostea față de semeni, compasiune față de săraci, 

generozitate, ospitalitate, prietenie, fidelitatea.  

Cele 16 reguli prin care Suzanna Wesley și-a guvernat căminul:  

1. Copilul trebuie învățat să se roage de îndată ce poate vorbi. 2. Propria 

voință trebuie supusă Planului Salvării. 3. Cumințenia este obligatorie în 

timpul închinării. 4. Învață pe copil teama de Domnul. 5. Mâncatul între 

mese nu este permis. 6. Medicamentul se ia fără comentarii. 7. La ora 8, 

copiii trebuie să fie în pat. 8. Copiii nu vor primi ceva atunci când plâng, 

ci atunci când cer politicos. 9. Pentru a preveni minciuna: o greșeală 

mărturisită și îndreptată nu va fi pedepsită. 10. Nu este permis ca un act 

păcătos să rămână nepedepsit. 11. Nu pedepsi copilul de două ori pentru o 

singură greșeală. 12. Pretinde și răsplătește comportamentul bun.  

13. Orice încercare de a fi pe plac, oricât de mică ar fi, trebuie încurajată.  

14. Păstrează dreptul proprietății chiar și în lucrurile mărunte (respectă 

ce aparține altora). 15. Respectă cu strictețe toate promisiunile. 16. Nu 

neglija educația în favoarea muncii. 

         A făcut o regulă din a petrece, o dată pe zi, o oră cu câte unul din copiii 

ei. Copiii iubeau acest timp liniștit petrecut cu mama – timp de rugăciune și 

discuții. În timpul acestei ore, ea putea să se intereseze de starea sufletului, 

progresul, temerile, așteptările și țintele lor. 

         Atât de profundă a fost influența Susannei Wesley asupra fiilor ei, încât a 

fost numită “Mama Metodismului”; deși niciodată nu a rostit o predică, sau a 

publicat vreo carte, nici nu a fondat o biserică. Doi dintre fii ei, John și 

Charles, pe când erau studenți la Oxford au întemeiat mișcarea metodistă, 

aplicând în mare măsură exemplul de învățare din căminul lor. În cartea Songs 

of the Church, Lady M´Dougall scria: “Dacă vreodată o femeie s-a putut 

bucura că a adus copii pe lume, această femeie a fost Susanna Wesley. Fii ei, 

John și Charles, au schimbat fața Angliei. Au fost canalele prin care 

binecuvântarea lui Dumnezeu a fost revărsată până la capătul pământului. 

Prin ei a venit reînviorarea Bisericii lui Hristos”. 

         În timpul ultimelor clipe, cu familia adunată în jur, le-a spus: “Copii, 

curând voi fi eliberată. Cântați un psalm de laudă lui Dumnezeu.”Această este 

istoria uneia dintre cele mai respectate femei din istoria creștinismului. 

Biografia ei ne revelează povestea unei femei care a folosit fermitatea 

conducerii și credința ca să ofere o creștere, o educație și o disciplină spirituală 

copiilor ei.                                                Material preluat de pe: www.resursecrestine.ro  

SĂ CITIM BIBLIA ÎNTR-UN AN DE ZILE 

Comunicatul Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din 
România cu privire la familie și ”parteneriatul civil” 

 

        Credincioşii baptişti din România înţeleg din Sfintele Scripturi că familia 

a fost întemeiată de Dumnezeu în baza legământului liber consimțit între un 

singur bărbat și o singură femeie. Scopul soţilor este de a se ajuta reciproc 

pentru o vieţuire în voia Creatorului, de a naște, crește şi educa copii, ajutând 

la formarea unei societăți sănătoase din punct de vedere spiritual,  moral și  

social.    Bisericile   baptiste   din   România  cred în,  

apără și promovează sacralitatea familiei și sacralita- 

tea  vieții  de  la  concepție  până  la  deces. Inițiativa 

legislativă de a instituționaliza ”parteneriatul  civil”,  

reprezintă o încercare  de a  distruge familia  înteme- 

iată de Dumnezeu.  Istoria  recentă  a țărilor care,  în  

numele ”toleranței şi egalității”, au  acceptat această  

ideologie, ne arată că ”modelul  alternativ”reprezintă doar un pas al proiectului 

global de  a distruge familia. În fața acestui pericol, Bisericile Baptiste din 

România se roagă ca Dumnezeu să dea familiştilor şi conducătorilor spirituali 

curajul şi înţelepciunea necesare pentru a apăra familia naturală și tradițională. 

În același timp, cerem respectuos tuturor membrilor Parlamentului României 

să nu dea curs unor inițiative legislative care desconsideră, atât ordinea divină 

a creației, cât și solicitarea celor trei milioane de cetățeni cu privire la 

modificarea  articolului 48 din Constituția României. 
 

                                Viorel Iuga – Președintele Uniunii Baptiste din România 
                                                                                   Sursa: www.stiricrestine.ro 

 

http://www.resursecrestine.ro/


                             BISERICA CREȘTINĂ BAPTISTĂ  

                                         GIROC 

                                                     ”Dumnezeul  răbdării şi al mângâierii  

                                                    să vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte 

                                               unii faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus, 

                                                     pentru ca toţi împreună, cu o inimă 

                                                       şi cu o  gură, să slăviţi pe Dumnezeu,  

                                                         Tatăl Domnului nostru Isus Hristos.” 

                                                                                      ROMANI 15:5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ne apropiem de ziua mamei, și 
dorim să acordăm o atenție 
deosebită ființei speciale prin care 
Dumnezeu ne-a binecuvântat, de 
aceea Duminica viitoare, 
12.03.2017, vom avea Serbarea 
Mamei. Să ne rugăm pentru 
mamele noastre, să le prețuim 
eforturile și să le iubim! 
 Așteptăm din partea 
dumneavoastră sugestii, articole, 
poezii pe care să le publicăm în 
Buletinul Duminical. 

SERVICIILE 
BISERICII BAPTISTE DIN 

GIROC 
 

DUMINICA 9.00 – 12.00 
                       17.00 – 19.00 
           JOI    19.00 – 20.30 

 

Adresa  
Str. Trandafirilor nr. 63  

              www.bcbgiroc.ro  
 

                       **** 
PASTORI    ȚUȚ  VIOREL 
                     ȚUȚ  DANIEL B
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SUSANNA  WESLEY 
 

    Susanna Wesley  este una dintre  

cele mai remarcabile figuri din ga- 

leria femeilor credinței. S-a născut  
în  ianuarie1669,  fiind  ultima din  cei  
25 de copii ai dr. Samuel Annesley. 

Tatăl ei,  provenind  dintr-o familie  

puritană,  a  absolvit   Universitatea  

Oxford și  a fost hirotonit ca păstor. 

El a învățat-o să citească și să gândească pentru ea 

însăși. Amintindu-și de perioada din copilărie, Su- 

sanna Wesley scria: „Am fost înconjurată de cărți 

bune și am învățat să am propria judecată!”. Nu a 

mers la Universitate și nu a avut nici o educație 

formală; în secolul XVII acest lucru nu era posibil 

pentru o femeie. Susanna mărturisea: ”Dacă Uni-

versitatea ar fi admis femei m-aș fi regăsit printre 

studenți, inclusiv printre dezbaterile teologice și 

tipăriturile școlii.” Soțul ei, Samuel, a absolvit 

Universitatea Oxford în 1688 și în noiembrie, același 

an, s-au căsătorit. Au avut 19 copii, pe care Susanna 

i-a iubit foarte mult. La rândul lor, aceștia au iubit-o 

cu aceeași măsură. John Wesley mărturisea că atunci 

când avea 6-7 ani gândea că niciodată nu se va 

căsători: “pentru că nu voi putea găsi o soție așa cum 

are tatăl meu!”                                (continuare în pag. 2) 

 

 

LA MULȚI ANI 
BINECUVÂNTAȚI! 

 

       Le dorim celor născuți în luna                       

                     MARTIE 

 
 

TAKE DANIELA – 10 

BLIDARAN IOAN – 12 

BLIDARAN ESFIRA – 13 

ENUICĂ EUGENIA – 16 

TURNAGIU ECATERINA – 22 

ȚUȚ TIMOTEI – 25 

GRECU TELICĂ – 27 

RUSU MĂRIOARA – 28 

SERE IONEL – 30 

 

 ”Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui 

Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, 

îmbrăcaţi-vă cu o inimă 

 plină de îndurare, cu bunătate,  

cu smerenie, cu blândeţe, 

 cu îndelungă răbdare.” 

               Coloseni 3:12 

 
   MAMA 

 

 

 

De cineva m-ar întreba vreodată 

Ce-nseamnă mama pe acest pământ, 

I-aș spune că a mea e minunată 

Și o iubesc, și-o voi iubi oricând! 
 

      I-aș spune că mama-i stropul dulce, 

E mierea făurită de pe tort, 

E cântecul frumos ce îți aduce 

Iubirea caldă ce și eu o port. 
 

O port în inima și-n clipe grele 

Îmi folosește dându-mi ajutor. 

Mămica este cârja vieții mele 

Și-o voi păstra cu cel mai mare dor! 
 

Mămică dragă, astăzi, pentru tine 

Nu am avere ca să-ți dăruiesc 

Doar ce-i mai bun .. 

 Primește de la mine 

Un cald, măreț și dulce : TE IUBESC! 

Ursaciuc Narcis 

ANUNȚURI 

http://www.bcbgiroc.ro/

