Le urăm “La mulţi ani!” şi multe
binecuvântări celor ce vor fi
sărbătoriţi în luna Martie
02, Vi - Timotei Florea
07, Ma - Elena Ţicu
09, Jo - Anca Florea
09, Jo - Ana Mircea
09, Jo - Irina Popa
10, Vi - Anghelina Dinu
16, Jo - Laurenţiu Păltinişanu
28, Ma - Doru Spânu

Un gând pentru fiecare doamnă /
domnişoară din Betania:
La mulţi ani tuturor doamnelor şi
domnişoarelor din Biserica Betania. Vă dorim
o primavară frumoasă, plină de împliniri şi
multă sănătate.
Dumnezeu sa va întărească, să vă lumineze în
a lua cele mai bune decizii, să vă păzească de
orice rău sau uneltire a vrăjmaşului.
Fiţi binecuvântate!
Fiţi o binecuvântare!

Biserica Penticostală
BETANIA

Cartea Estera: consideraţii generale
B

Acţiunea descrisă în cartea Estera se petrece ca
timp între capitolele 6 şi 7 din Ezra. Împreună
cu cartea Rut, este singura carte din Biblie care
poartă numele unei femei.
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Dumnezeu nu apare în mod direct numit în
această carte, însă El este Cel care orchestrează
lucrurile “în spate”. Cartea aceasta ne arată că
Dumnezeu poate schimba orice rău în bine. Ne
arată că Dumnezeu este suveran şi nimeni nu
poate trece peste hotărârea Lui. Ne arată că
Dumnezeu se poate folosi în planul Lui de
oricine vrea să se pună la dispoziţia Lui. Ne
arată că Dumnezeu poate smeri pe cei mândri
(Haman) şi poate înălţa pe cei smeriţi
(Mardoheu).
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Cartea Estera ne învaţă că oricât de mici am fi,
oricât de neînsemnaţi ne-am simţi noi fiecare
avem un rol, fiecare putem fi utili. Nimeni nu
este prea mic pentru ca Dumnezeu să poată
face cu el lucruri mari. Cartea Estera ne învaţă
să rămânem credincioşi lui Dumnezeu şi atunci
când este nedreptate. Aşadar, rămâi credincios
lui Dumnezeu, chiar dacă scara valorilor în
timpul de acum este inversată. Fii o femeie (sau
un bărbat) de care Dumnezeu se poate folosi.
Cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta
te-ai născut? (Estera 4:14).
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”Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe
Domnul! Căci El se iveşte ca zorile
dimineţii, şi va veni la noi ca o ploaie, ca
ploaia de primăvară, care udă pământul”
(Osea 6:3)
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Str. Gheorghe Asachi Nr. 16 Sector 5, Bucureşti
Pastor: Comariţa Mărcuţ
(www.betania-bucuresti.ro)

Timp închinare:
2
0
1
7

Duminica: 9:00-12:00, 18:00-20:00
Marţi: rugăciune începând cu ora 18:00
Joi: 18:00-20:00
Vineri: rugăciune începând cu ora 18:30

Evenimente luna Martie:
8, Mi: Întâlnirea surorilor

Estera – o femeie curajoasă şi
inteligentă

Însă în imperiu există un individ, Haman, care,
având o ura ireversibilă faţă de evrei, încearcă
să îi extermine (Estera 3:13). Acum iese în
evidenţă Estera:
I.

Biblia prezintă mai multe femei care s-au
remarcat prin ceea ce au făcut:









Iochebed – o mamă credincioasă
Maria (sora lui Moise) - o soră devotată
Rahav – un exemplu de curaj
Debora – un exemplu de înţelepciune
Rut – un exemplu de dedicare
desăvârşită
Ana – un exemplu de sacrificiu uimitor
Maria (mama Domnului Isus) – un
exemplu de acceptare a voii lui
Dumnezeu
Lidia – un exemplu de slujire valoroasă

Exemplele pot continua….

O femeie remarcabilă, care are un loc special
în istoria evreilor este Estera (Hadasa,
păstrând numele evreiesc). Ea străluceşte ca
o stea, întocmai cum se traduce şi numele ei.
A fost o femeie curajoasă, frumoasă,
respectuoasă şi inteligentă.
Ajunge în robie în Persia (Iranul de astăzi)
împreună cu mare parte din evrei. După un
timp ajunge soţia conducătorului Imperiului
Persan, Xerxex sau Ahaşveroş (485-465 Î.
Hr.)

Curajul Esterei (Estera 4:16)

Când află de complotul pus la cale de Haman a
ştiut că trebuie să ajungă în faţa lui Xerxes
pentru a pleda pentru viaţa evreilor. Planul era
periculos, nimeni nu putea veni în prezenţa
regelui nechemat (nici măcar soţia lui!!).
“Daca va fi să pier, voi pieri”.
II.

Înţelepciunea Esterei

Estera ne oferă un exemplu de aplicabilitate a
ceea ce se spune în Proverbe 25:15 “Prin
răbdare se înduplecă un voievod”. Ea ştie că
singurul care mai poate interveni să schimbe
hotărârea lui Haman este doar împăratul.
Paşii făcuţi de Estera în rezolvarea crizei:
1) S-a oprit şi a analizat situaţia
Nu s-a aruncat cu capul înainte în mod
iresponsabil, fară să aibă toate datele
problemei.
2) A aşteptat (Estera 4:5)
Acest timp de aşteptare i-a dat posibilitatea să
adune informatii, să inţeleagă în ansamblu ceea
ce urmează să se întâmple.

3) A cerut sfaturi (Estera 4:12-14)
Estera se consultă cu verişorul ei, Mardoheu.
Parerea altcuiva poate fi de ajutor în luarea unor
decizii mari.
4) S-a rugat (Estera 4:16)
În tot acest timp, Estera s-a rugat şi a cerut lui
Dumnezeu înţelepciune în a acţiona. Situaţia nu era
deloc uşoară.
5) S-a decis cum să facă (Estera 4:16)
Timpul, sfatul şi rugăciunea au ajutat-o pe Estera să
ştie cum va acţiona în continuare. A luat hotărârea
să meargă înainte, cu orice risc.
6) A acţionat (Estera 5:4-5)
Estera pregăteşte terenul şi invită la o petrecere
atât pe împărat, cât şi pe Haman. Pregateşte o cină
pentru a tatona terenul.
7) S-a adaptat (Estera 5:8)
Judecând situaţia, Estera înţelege că mai are nevoie
de o seară în care să îi cheme pe ambii, pentru ca
apoi să îşi expună doleanţa în faţa împăratului.
Deznodământul a fost că împăratul a ascultat-o şi a
abrogat (un termen cunoscut astăzi ) legea dată.
Dumnezeu, prin Estera, i-a salvat pe evrei, dându-le
încă o şansă.
Şi tu poţi fi utilă la timpul tău. Cine ştie dacă nu
pentru o vreme ca aceasta te-ai născut? (Estera
4:14)

