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TEMA: ÎNCREDE-TE ÎN DOMNUL ȘI FĂ BINELE; LOCUIEȘTE ÎN ȚARĂ ȘI UMBLĂ ÎN 

CREDINCIOȘIE (PS. 37:3) 

Scumpe și preaiubite surori, veniți să ne închinăm împreună înaintea singurului Dumnezeu! 

Mare har avem să ne unim în rugăciune și să mijlocim pentru țară într-o zi specială. 

Motto-ul Zilei Mondiale de rugăciune a femeilor baptiste pe parcursul a 5 ani este:  

Scoală-te și luminează! 

Anul 2016 în cadrul UBCEB a fost declarat anul Credincioșiei și dedicării lui Dumnezeu. 

Motivate de aceste două teme, mă întreb: oare cum să ne ridicăm și să luminăm, astfel ca oamenii să 

vadă prin noi credincioșia lui Dumnezeu? 

Reieșind din Ps.37:3, răspunsul este clar: încrezându-ne în Domnul, făcând binele, locuind în țară și umblând 

în credincioșie! 

STUDIU BIBLIC 

  Să studiem împreună Psalmul 37. 

(Este bine ca pentru fiecare punct să aveți o soră pregătită care să conducă acest studiu scurt în Cuvânt și 

să vină cu o aplicație practică la sfârșit) 

Vă îndemn să privim la câteva aspecte: 

1. Ce adevăruri aflăm despre Dumnezeu? Urmăriți modul în care Dumnezeu protejează, 

binecuvântează și răsplătește pe copiii Săi? 

      (v. 4b,5b,6,13,17b,18,23,24,28,33,34b,39,40) 

2.  Cum sunt descriși cei răi, care sunt acțiunile lor și rezultatul acțiunilor lor? 

     (v.2, 9a,10,12,13,14,15,17,20,21a,22b,28b,32,34,35,36,38) 

3. Cum este descris cel neprihănit și care sunt îndemnurile către cei neprihăniți?  

      (v.1,3,4,5,6,7,8,27,30,31,34) 

4.  Care sunt promisiunile date pentru cei neprihăniți? 

      (v.9b,11,16,17,18,19,21,22,24,25,26,27,29,37,39,40) 

  5.  Urmăriți următoarele texte și observați cuvântul cheie țară și adevărurile despre poporul lui 

Dumnezeu: 

- Încrede-te în Domnul şi fă binele; locuiește în ţară şi umblă în credincioșie (v.3); 

- Iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni țara (v.9); 

- Cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace (v.11); 

- Căci cei binecuvântați de Domnul stăpânesc țara (v.22); 

- Cei neprihăniți vor stăpâni țara și vor locui în ea pe vecie (v.29); 

- Nădăjduiește în Domnul, păzește calea Lui și El te va înălța ca să stăpânești țara (v.34). 

6. Care sunt lecțiile aplicative pentru noi ca popor  a lui Dumnezeu, care pentru o vreme ca aceasta locuim 

în această minunată și binecuvântată țară - RM? 

Scumpe și preaiubite surori, haideți să ne ridicăm și să luminăm prin a ne încrede și a nădăjdui în Domnul, 

păzind calea Lui, făcând binele și umblând în credincioșie! 

RUGĂCIUNE 

 Motivate de Cuvântul lui Dumnezeu vă îndemn să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. 

 LAUDĂ ȘI MULȚUMIRE 

„El este Stânca; lucrările Lui sânt desăvârșite, căci toate căile Lui sânt drepte; El este un Dumnezeu credincios 

şi fără nedreptate, El este drept şi curat.” (Deuteronom 32:4) 

Suntem chemate să-I aducem laudă lui Dumnezeu pentru Cine este și ce face pentru noi, reieșind din textul 

studiat, punctul 1.   

SĂ NE RUGĂM: (rugăciuni scurte, de laudă și închinare la adresa lui Dumnezeu) 



 MOMENT DE CERCETARE  

 „Şi cine este sfânt să se sfințească şi mai departe!” (Apocalipsa 22:11b) 

Dumnezeu este sfânt și cere de la copiii Săi să se sfințească. 

Să privim în oglinda Cuvântului Său la descrierea celor răi în contrast cu cei neprihăniți (punctul 2-3 din cele 

studiate) și să ne evaluăm starea noastră. Să cerem îndurare de la Dumnezeu, milă și iertare pentru că nu în 

toate situațiile m-am încrezut în Domnul, nu am făcut bine ori de câte ori am avut posibilitate, am locuit în 

țară, dar nu am umblat în credincioșie. 

SĂ NE RUGĂM: (rugăciuni personale) 

 MIJLOCIRE 

„Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos.”  

(1 Timotei 2:5) 

Mijocire pentru familii 

Text: Efeseni 3:14-21  

 Realitatea tristă a familiilor din țara noastră ne face să ne proșternem înaintea lui Dumnezeu   

 și să cerem îndurare:  

- Numărul divorțurilor este în continuă creștere; 

- Circa 22% dintre copiii care s-au născut în 2015 au fost în afara căsătoriilor, adică fiecare al cincilea. 

- Studiile demografice arată că aproape 1/3 din copiii cu vârsta sub 15 ani nu trăiesc cu ambii lor părinți, 

inclusiv 13% nu trăiesc cu mama lor, iar 25% - cu tatăl. Circa 7% din numărul total de copii trăiesc 

fără ambii părinți. 

- Circa 144 mii de copii de 0-18 ani locuiesc fără părinții lor care au emigrat la muncă. 

- Fiecare al treilea copil din satele RM trăiește la limita sărăciei. 

- Adolescenții îşi încep viaţa sexuală de la 13 ani, iar la 16 ani, fetele devin deja mame. În fiecare zi, 

naşte o adolescentă cu vârsta sub 16 ani. 

- Din cauză divorțurilor sau plecărilor peste hotare a părinților copiii și tineri rămași fără supraveghere e 

sunt atrași de narcomanie, pornografie, alcool, tutun și alte vicii; 

SĂ NE RUGĂM: (în grup a câte 2-3 persoane) 

 Pentru familii sănătoase în care tata și mama, buneii și bunicele să-și exercite în toată plinătatea rolul 

în frică și ascultare de Domnul;  

 Pentru ca copii să crească în ascultare de Domnul, fiind cap nu coadă în toate aspectele vieții: 

credincioșie, învățătură, educație, impact. 

 Pentru bunăstare și locuri de muncă. 

Mijlocire pentru biserica 

Text: Faptele Apostolilor 9:31:„Biserica se bucură de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea 

sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea.”  

SĂ NE RUGĂM: (în grup a câte 2-3 persoane) 

 Pentru păstori și slujitori (sfințire, protecție, slujire cu dedicare, ridicare tinerilor slujitori dedicați 

Domnului ); 

 Pentru creșterea spirituală a Bisericii ( Cuvânt, rugăciune, ucenicie, slujire)  

 Pentru ca Biserica să fie lumină și sare în societate (în vorbire, trăire și implicare) 

 Pentru înaintarea Evangheliei 

Mijlocire pentru țară și conducerea ei 

Text: 1 Cronici 7:14: „Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga și va 

căuta Fața Mea și se va abate de la căile rele, î-L voi asculta din ceruri, și voi ierta păcatul și-i voi tămădui 

tara.”  

Realitatea tristă: 

- Moldova este țara cu cea mai mare rată de scădere a populației din lume, iar zilnic 106 persoane pleacă 

în alte țări mai dezvoltate (potrivit unui studiu realizat la comanda BBC). 

-  Motivele de bază ale exodului populației sunt considerate veniturile reduse în țară, lipsa locurilor de 

muncă în țară, starea deplorabilă din localitățile rurale, lipsa oportunităților de creștere profesională; 

- Se presupune că până în anul 2050 populația Moldovei va scădea cel puțin cu un milion de oameni;  

- Speranța de viață a moldovenilor este cea mai scăzută din Europa, moldovenii trăiesc în medie cu 10 

ani mai puțin decât în alte ţări; 

- Sărăcia este una din problemele majore ale țării. Republica Moldova rămâne cea mai săracă ţară din 

Europa şi este pe locul 113 din 187 de ţări din întreaga lume, care sunt menţionate în Indicele 

Dezvoltării Umane 2013.  



- Pensia medie în Moldova este de 1087 de lei (apr. 55 de euro). Aceasta acoperă doar 65 la sută din 

minimul de existență de care are nevoie un bătrân din Moldova.  

SĂ NE RUGĂM: (în grup a câte 2-3 persoane) 

 Pentru ca poporul să se întoarcă cu fața la Domnul și să primească Evanghelia; 

 Pentru conducerea țării să fie cu frică de Dumnezeu și dragoste pentru popor; 

 Pentru pace în țară, pentru binecuvântare spirituală și economică. 

 RUGĂCIUNI DE LAUDĂ 

Vă îndemn să terminăm seara de rugăciune cu rugăciuni de laudă la adresa lui Dumnezeu privind spre 

promisiunile Sale minunate date copiilor Săi (punctul 4 din studiul biblic) 

SĂ NE RUGĂM: ((rugăciuni scurte, de laudă și închinare la adresa lui Dumnezeu)) 

Scumpe și preaiubite surori, haideți să ne ancorăm în Cuvântul lui Dumnezeu, împletindu-l cu o viață 

de rugăciune și cu o viață trăită în ascultare de Voia lui Dumnezeu și să nu uităm ca avem o mare chemare: să 

ne ridicăm și să luminăm prin a ne încrede în Domnul, făcând bine, locuind în țară și umblând  în credincioșie.  

„Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții” (Apocalipsa 2:10) 

NB: 

În contextul Nașterii Domnului Isus-mare sărbătoare a creștinilor vă sugerez câteva lucruri: 

La nivel de Biserică: 

Organizați o întrunire de sărbătoare a surorilor la care să invitați toate surorile: tinere domnișoare, 

tinere căsătorite, adulte, în vârstă, singure, văduve…Pregătiți un program cu Cuvânt, multă cântare, colinzi, 

daruri, motivare la diverse slujiri (puneți toată imaginația la lucru); 

Pregătiți ceva special(mesaje de felicitare, daruri, masă….) pentru bolnavii, orfanii, bătrânii, văduvele 

Bisericii-astfel ca fiecare să simtă atmosfera Nașterii Domnului. 

La nivel de localitate (vedeți p. 5) 

Organizați un program de evanghelizare pentru cei nepocăiți: (vecinele Dvs, școala, spital, 

grădiniță…), colinzi, daruri însoțite de mesajul evangelic, o masă…(folosiți resursele pe care Dumnezeu vi le-

a dat) 

Dumnezeu să vă dea multă înțelepciune, călăuzire și resursele de care aveți nevoie și nu uitați: suntem 

chemate să ne încredem în Domnul, făcând bine, locuind în țară și umblând  în credincioșie, iar ca rezultat 

vom avea impact peste generații! 

 - Doresc, de asemenea, să vă informez că pe parcursul anului 2016 multe femei din țară, Romania, 

Ucraina, Rusia și SUA au studiat femeile Bibliei, folosind ghidul de studiu biblic: Femeile de ieri-impact 

peste veacuri (A-E). 3000 de ghiduri au fost realizate. Mulțumim întregii echipe de aproximativ 50 persoane 

care s-au implicat în realizarea acestei frumoase lucrări. Domnul să răsplătească pe fiecare în parte. 

Pentru anul 2017 lansăm Ghidul de studiu Biblic pentru surori 2017 cu același generic: „Femeile de 

ieri – impact peste veacuri” (F-M) Este o ediție bilingvă: română şi rusă. Vom continua să studiem femeile 

Bibliei în ordine alfabetică, cunoscute şi mai puţin cunoscute, exemple pozitive şi negative. Toate exemplele 

ne pot servi drept o lecție de viață şi credință. 

Vom împărtăși adevărurile biblice, ne vom uni în rugăciune, la fiecare temă vom avea câte un mesaj 

pastoral, mărturii ale unor surori ale noastre şi informații despre diverse misiuni care vin în ajutorul celor 

aflați în nevoie.  

Ghidul oferă o secțiune specială: rubrica medicală, sfaturi pentru gospodine, culinărie, feminitate. La 

fiecare trimestru vă așteaptă o surpriză plăcută.  

Vă îndemn să ne rugăm ca fiecare femeie din țară să fie iubitoare a Cuvântului lui Dumnezeu și 

împlinitoare cu fapta. Dacă dorește cineva să se implice într-un anumit mod – aveți această oportunitate. 

Să nu uităm că suntem în proces de devenire în mâna Marelui Olar şi chemarea noastră este să ne 

ridicăm şi să luminăm, având impact peste generații! 
 

Doamne ajută! 

Cu dragoste, Eugenia Podoleanu  

Coordonatoarea Departamentului Surorilor UBCEB RM 

E-mail: eugenia_podoleanu@yahoo.com 

Telefon de contact:069907707;022-59-64-98 
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