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Editorial

Dragele noastre, vă multumim!

Rodica Baciu
Biserica „Betania”
Tg. Mureș

Venim spre Dumneavoastră  cu recunoștință și mulțumire pentru eforturile și resursele pe care le-ați oferit, pentru că 
împreună, în unitate, am putut astfel  sluji și lăuda un Dumnezeu glorios.

Revista ” Suflet de femeie „ nu ar fi ajuns la numărul 21, fără articolele voastre, fără susținerea în rugăciune și fără efor-
turile financiare, pentru care colectivul de redacție vă apreciază și vă este profund recunoscător.

Asemenea mădularelor care alcătuiesc un singur trup în Cristos, noi, toate cititoare și autoare ale revistei ”Suflet de 
Femeie”, prin dragostea și dăruirea noastră, am devenit, fiecare în parte, mădulare unele pentru celelalte.

Slujba la care Dumnezeu ne-a chemat nu este una ușoară, așa cum însuși rolul de a fi femeie nu este unul neînsemnat, 
însă El ne-a oferit puterea, uneltele și resursele necesare pentru a ne face demne de cele ce ni s-au încredințat. Nimic nu 

putem face singure, doar din EL, prin El și pentru EL sunt toate lucrurile, iar răsplata noastră este mare. 
Vedem prin această revistă atât de multe vieți schimbate, caractere prelucrate, inimi.

îmblânzite, minți reînnoite, încât, cu tărie, putem spune: ”Slavă LUI pentru toate darurile pe care le-a pus în noi, femeile 
implicate în această lucrare!” Suntem printre cele alese să împărtășească din ceea ce Dumnezeu a pus în ele, pentru 

mântuirea și binecuvântarea celor ce încă nu L-au cunoscut. Atât de mare e Lucrarea mâinilor Lui, prin credința noastră!
De aceea, vrem să vă încurajăm pe această cale ”să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, 

dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, cât avem prilej, să facem bine la toți, și mai ales fraților în
credință” (Galateni 6 : 6 – 10), căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu”- 2 Corinteni 9:7.

Așadar, dragele noastre surori și prietene să continuăm să aducem vești bune femeilor de toate vârstele, din toate mediile 
și mai ales să-L facem pe EL cunoscut tuturor popoarelor.

Dacă doriți să ne sprijiniți în continuare în lucrarea ”Suflet de femeie”, atât cu articolele, cât și cu finanțele voastre, vă 
invităm să folosiți datele de contact de mai jos:

Fundația Mater, cont în lei 
Banca Românească.

RO21BRMA0330033872400000

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

   Emanuel - copil al promisiunii, şi ce 
promisiune în acest nume Emanuel!
    Dar Cine este acest Dumnezeu, Cum 
este acest Dumnezeu şi în ce fel va fi El 
cu noi?
    Şi când se va împlini acestă promisi-
une?
   Este vorba despre Dumnezeul cel viu, 
singurul Dumnezeu adevărat, Creatorul,       
Cel care a facut tot ce se vede şi tot ce 
nu se vede, El însuşi face şi acestă pro-
misiune.
     Profetul Isaia, cel care scrie profeţia 
privitoare la naşterea lui Emanuel, fo-
loseşte pentru numele Lui Dumnezeu  
- Adonai – când spune“ Emanuel - Dum-
nezeu - ADONAI -  este cu noi. “  ( Isaia 
7:14)
     Adonai este unul dintre Numele Lui 
Dumnezeu în Biblie, care tradus înseam-
nă Domnul, Stăpânul.
    Dacă Dumnezeu a promis că va fi cu 
noi, dar este de importanţă capitală să 
cunoaştem şi noi cine este Dumnezeu, 
altfel nu ne va folosi acestă promisiune.
     În decembrie 1989 în Ziua de Crăciun, 
Romania striga “Dumnezeu este cu noi! 
“, dar odată scăpaţi de sub tirania comu-
nistă, România nu a intrat sub domnia 
acestui Dumnezeu; nu a aflat cine este 
El defapt. Mulţi români nu au înţeles 
atunci că trebuie să îl accepte pe Ado-
nai, pe Dumnezeu ca Stăpân şi Domn în 
viaţa lor, să se alinieze la standardele şi 
la valorile Lui şi mai ales să facă voia Lui.
     În Biblie găsim mai multe  nume ale 
Lui Dumnezeu: numele Său personal, 
numele însoţit de un atribut sau nume 
descriptive.
     Unul dintre numele Sale este Elohim – 
Creatorul, dacă El este cu noi la ce să ne 

mai temem pentru ziua de mâine?
    Acest Dumnezeu care a creat într-un 
mod perfect lumea, universul şi ele con-
tinuă să existe de mii de ani sau poate 
chiar mai mult, a promis că va fi cu noi în 
fiecare zi. Atunci ce mai contează dacă 
copiii sau adolescenţii se răzvrătesc sau 
poate soţul nu te apreciază, sau poate 
şeful sau colegii te nedreptăţesc, dar şti 
că ELOHIM este cu tine şi totul se va sfâ-
rşi în favoarea ta.
    Datorită experienţelor triste ai motive 
să te temi de ziua de  mâine şi  să spui 
“ Doamne, oare ce mai urmează“.
Dar, El te invită să îţi arunci îngrijorarea 
şi teama asupra Lui pentru că El este în 
control, cum a pus capăt mării, valurilor, 
cum opreşte furtuna, asa poate să opre-
ască orice situaţie care este împotriva ta 
şi nu uita ca El are un plan perfect pentru 
tine.
     Îngrijorarea, frica, respingerea, ne-
dreptatea nu mai au nici o putere asupra 
ta pentru că Elohim este cu tine.
Acest Dumnezeu este şi Jehova Rap-
ha  - Domnul care te vindecă şi dacă El 
a promis că va fi cu noi nu mai trebuie să 
ne temem de nici un fel de “ciumi” ale se-
colului, pentru ca El poate vindeca  şi l-a 
trimis pe Emanuel – Isus să poarte bolile 
si suferinţele noastre.
        Deasemenea Dumnezeu a ştiut că 
uneori te simţi atât de sărac emoţional, 
tot dăruind dragoste şi afecţiune, dar 
rareori se întamplă ca cineva să se gân-
descă să îţi alimenteze şi ţie rezervorul 
emoţional cu mulţumire şi preţuire sau 
cu cuvinte de încurajare, astfel de multe 
ori te simţi secătuit. Dar, El, Jehova Raah,     
Păstorul ştie din ce suntem făcuţi, ştie 
cum funcţionăm, ştie nevoile noastre şi 

nivelul rezervorului nostru emoţional, 
de aceea a venit Mesia Păstorul ca să ne 
ducă la ape de odihnă şi la păşuni verzi, 
să ne umple sufletul cu sentimente ale-
se să ne facă să ne simţim preţioşi, a dat 
preţul nespus de mare – jertfa Fiului Său 
– pentru păcatele noastre, ne alimentea-
ză cu dragoste, bucurie şi pace.
    Înţelegând  mai bine cine este Dumne-
zeu, ce înseamnă Numele Lui, înţelegem 
şi mai profund mesajul îngerilor de pe 
câmpiile Betleemului:

“Nu vă temeţi căci vă aduc o veste bună: 
astazi vi s-a născut un Mântuitor care 
este Hristos Domnul!” 
(Ev. dupa Luca 2:10-12) 

Simţim astfel bucuria ce a manifestat-o 
oastea cereascp slăvind şi lăudând pe 
Dumnezeul care este cu noi, va fi cu noi 
pentru că Emanuel a venit ; şi spunem 
din toată  inima: 

Emanuel- Dumnezeu este cu noi!
“Iată fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu, şi-I vor pune numele Emanuel, 
care , tălmăcit înseamnă “Dunmezeu este cu noi !” ( Ev. dupa Matei 1:23 )

“Slavă Lui Dumnezeu în locurile 
preaînalte, şi pace pe pământ între 
oamenii plăcuţi Lui ! “
(Ev. dupa Luca 2:14)
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ALE FEMEII CREȘTINE
ând un copac este 
sănătos, rădăcinile 
lui ajung adânc în 
pământ și extrag 
apa cu substanțele 
nutritive dintr-un 

loc nevăzut. Indiferent de ceea ce se 
întâmplă deasupra solului, acest co-
pac nu trăiește din acele evenimente, 
el se bazează pe ceea ce este sub 
pământ, ascuns.
    De asemenea, o femeie creștină 
bine ancorată în cuvântul Scripturii, 
trăiește din rădăcinile ei. 
      Ai văzut vreodată pe cineva care 
se luptă cu o boală gravă, însă e plină 
de laudă și dă pe deasupra de roade 
bune? Acea persoană trăiește din 
rădăcinile ei.  Sau poate ai văzut pe 
cineva care se confruntă cu durere 
emoțională, durere, pierdere, dar încă 
emana bucuria și bunătatea lui Isus. 
Aceste persoane trăiesc din rădăcinile 
lor, bine ancorate în Scriptură, și nu 
din situațiile lor.
         Personal, vreau să am un sistem 
radicular care să hrănească sufletul 
meu atunci când circumstanțele ex-
terioare ale vieții mele sunt uscate. 
Scriptura ne spune că putem trăi în 
acest fel: “și ea va fi ca un pom sădit 
lângă un izvor de apă, care dă rodul 
la vremea potrivită.” (Psalmul 1: 3).                             
Ieremia 17: 8 spune: “chiar și într-un 
sezon de seceta, ei nu trebuie să îi fie 

frică ...” Trăind din rădă-
cini sănătoase nu numai 
că ne susținem rodni-
cia, dar de asemenea ne 
calmăm temerile noastre 
în vremuri dificile.
           Aceste rădăcini sunt 
calități pe care o femeie 
creștină trebuie să le 
aibă, indiferent de vârstă 
sau stadiul de viață.

       

 
... mai ales atunci când nu 
îmi permit.

         
          Această calitate se aplică în ceea 
ce privește timpul, afecțiunea, energia, 
iubirea, precum și banii. Generozitatea 
este frumos ilustrată de văduvă din 
2 Regi 17. Fusese o foamete mare și 
ea ajunsese la ultima picătură de ulei 
și la ultima măsură de făină.  Această 
văduvă urma să facă o ultimă bucată 
de pâine pentru ea și fiul ei, iar apoi ar 
fi murit de foame. Când Ilie a venit, i-a 
cerut să folosească ceea ce avea pentru 
a-i face o mica bucată de pâine.
        O cerere nebunească, nu-I așa? 
Dar el a promis că Dumnezeu va oferi 

protejăm  incepând foarte devreme 
în viata. Dar alternativa de a trăi vul-
nerabilă este periculoasă. De-a lungul 
timpului, aceasta duce la duritate, apoi 
cinism și chiar la un comportament 
opresiv și răutăcios.
           Matei 5: 4 spune: “Ferice de cei 
ce plâng, căci ei vor fi mângâiați.” Acest 
lucru se poate aplica la mai multe 
tipuri de doliu, dar într-un fel este 
vorba despre cele care își permit să fie 
îndurerate prin vulnerabilitatea lor. 
Cu alte cuvinte, cele care își permit să 
fie rănite, care nu se auto-protejează, 

acestea sunt cele binecuvân-
tațe. 

..prin protejarea urechilor de zgomotul 

din lume.”
         Femeia creștină 
trebuie să știe pe 
cine să nu să asculte. 
În aceste zile excesul 
de informații este fe-
nomenal.
    Psalmul 1: 1-3 
spune: “Ferice de 
omul  care nu se 
duce la sfatul celor 
răi, nu se opreşte pe 
calea celor păcătoşi 
şi nu se aşează pe 
scaunul  celor batjo-

coritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea 
Domnului şi zi şi noapte cugetă la Le-
gea Lui! El este ca un pom sădit lângă 
un izvor de apă, care îşi dă rodul la vre-
mea lui şi ale cărui frunze nu se veşte-
jesc; tot ce începe duce la bun sfârşit.

    ...aceasta  înseamnă să fiu 
cu adevărat umilă. “

            Dorința de a fi important este 
la fel de veche ca și timpul însuși. Zi de 
zi primim mesaje și instrucțiuni despre 
cum să fim ”mari”, să facem o diferență 
cu viețile noastre, să facem ceva ce 
contează.  Cine vrea să fie mare între 
voi, să fie slujitor”. Este esențial să ne 
reînnoim zilnic inima și mintea cu cu-
vintele lui Isus- Marcu 10: 42-44.

 

   ...să aducă izbândă.
Aceasta este probabil cea mai 
importantă dintre toate, deo-

arece capacitatea noastră de a trăi cu 
toate celelelate calități înseamnă sa ne 
încredem cu adevărat în Dumnezeu.
Iată un fapt: indiferent de nevoia ta, 
Evanghelia are soluția. Dar, dacă nu 
crezi asta, vei merge în căutarea răspun-
surilor într-o mie de locuri diferite.
         Răspunsurile lui Dumnezeu însă, 
nu sunt poate cele pe care le așteptăm. 
Acesta este un alt motiv pentru care tre-
buie să avem încredere în EL. Romani 
8:32 spune: “El, care n-a cruţat nici chiar 
pe Fiul Său, ci L-a  dat pentru noi toţi, 
cum nu ne va da fără plată, împreună 
cu El, toate lucrurile?”
    Femeia creștină se agață de acest 
adevăr uimitor, zi de zi, oricare ar fi nev-
oia ei. Clipă de clipă, nevoile noastre 
se schimbă ... dar Dumnezeu nu! Când 
învățăm cum să trăim prin credința în 
harul lui Dumnezeu, trăim bine hrănite, 
asemenea copacului sănătos. 

 1.

 3.

 4.

 5.

o sursă nelimitată de făină și ulei până 
când foametea se va termina, cu con-
diția să folosească acele ultime re-
surse. Îmi amintește de ceea ce ne-a 
promis Dumnezeu în 2 Corinteni 9:8: 
“Şi Dumnezeu poate*  să vă umple cu 
orice har, pentru ca, având totdeauna 
în toate lucrurile din destul, să prisosiţi 
în orice faptă bună?”
Când dăruim ce nu  ne permitem să 
dăruim,  deschidem căi pentru a primi 
mult mai mult decât am crezut.

... chiar dacă alții pot profita de mine.”
Femeile pot fi grozave când vine vorba 
de auto-protecție. Învățăm cum să ne 

 2.
Luciana Sand
Biserica Filadelfia, Tg. Mureş
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Semnificaţia Crăciunului ar fi ciuntită. În-
cremenirea produsă de acest miracol ar 
dispărea cu totul.
    În vremea profeţilor, a regilor, vremea 
în care au trait Maria şi Iosif – nu linia de 
credit, linia de producţie la care lucre-
zi sau realizările personale îţi explicau 
identitatea, ci linia ta genealogică. Pe 
atunci familia conta. Familia este cea 
care îţi oferă un anumit context, origi-
nile tale îţi dau înţelegere, iar arborele 
genealogic al lui Cristos îţi oferă întot-
deauna speranţă. Cristos a venit într-o 
lume condusă de familii regale imorale 
şi fraţi între care exista rivalitate, o socie-
tate dominată de relaţii extraconjugale, 
adulter şi mai multe duşmănii, secrete 
ruşinoase şi înşelătorii. Vremea în care 
au trait Maria şi Iosif era perioada pro-
feţilor şi a regilor, o vreme când în ge-
nealogii apăreau doar bărbaţii, femeile 
nefiind menţionate.
   Dar, în cazul lui Isus, femeile au avut 

un nume, istorii ale vieţi care au con-
tat. În mod surprinzător, arborele 

genealogic al lui Cristos nu co-
nţine doar o singură femeie, 
ci patru. Patru femei zdrobite 
– femei care s-au simţit ne-
acceptate, femei care s-au 
săturat ca alţii să profite de 
ele, să fie ignorate, neiubite 

şi neapreciate; femei care nu 
şi-au găsit locul nicăieri, care 

nu au ştiut cum să îşi continue 
alergarea, ce să creadă, încotro să 

meargă – femei care s-au gândit să re-
nunţe. Dar Isus îi recunoaşte ca fiind ai 
Săi tocmai pe cei ce pribegesc prin viaţă, 
care sunt răniţi, debusolaţi şi frânţi. El te 
altoieşte în linia Sa genealogică, în is-
toria şi în inima Sa şi îţi dă Numele Său, 
descendenţa Sa, neprihănirea Sa. El este 
Cel care îţi dă harul Său din plin. Există 
oare un Dar mai mare pe care ţi l-ai pu-
tea dori sau de care ai avea nevoie? Cris-

Dar
cel mai mare

şti invitată să desfaci Darul!
Mare, îngâmfată, gălăgioa-
să şi rapidă, acestea sunt 
atributele ce descriu din ce 

în ce mai mult această lume căzută. Cu 
toate acestea, atunci când Dumnezeu a 
venit în lumea noastră, a făcut-o prin in-
termediul unui pântec.
          Cel care a hotărât marginile cos-
mosului, S-a cuibărit într-un pântec, în 
întuneric. S-a fixat de peretele pur al 
unei fecioare şi a lăsat ca celulele Sale să 
se multiplice.El a părăsit cerurile care nu 
erau suficient de mari ca Să-L cuprindă şi 
S-a lăsat ţinut într-o mână. 
Misterul acesta măreţ se transformă 
într-un Copilaş atât de micuţ, iar Dum-
nezeul infinit devine un prunc. Cel ce 
aduce cadoul devine El însuţi un Dar, o 
discretă ofrandă.
       O inimă care bate în pieptul unui copi-
laş firav; o bătaie de inimă aducătoare de 
speranţă, schimbare, dragoste, o bătaie 
care ţine ritmul singurului cântec pe care 
tu îl aşteptai – pe care îl aştepta întreaga 
planetă ameţită parcă de o eternă rotire 
în jurul axei sale. Aşteptare. Advent.
       Termenul provine din latină şi înse-

amnă “venire”. Atunci când tu deschizi 
paginile Scripturii ca să citeşti despre 
venirea Sa, despre primul Advent, înain-
te de a citi despre naşterea lui Isus, întot-
deauna dai de genealogia lui 
Isus.
        Este modul în 
care ţi se dez-
văluie Darul: 
înainte a avea 
bradul de Cră-
ciun, ai arbo-
rele genealo-
gic al familiei 
lui Cristos. Dacă 
nu vii la Crăciun 
prin intermediul 
familiei lui Cristos, ci vii 
doar la o poveste de Crăciun 
în jurul unui brad, ai mici şanse să înţele-
gi sensul venirii Sale.
Căci, fără genealogia lui Cristos, fără 
crengile trecutului Său, fără ramurile fa-
miliei Sale, fără povestea de iubire a ini-
mii Sale care vine la tine de dinainte de 
întemeierea Pământului – ce însemnăta-
te ar mai avea oare Crăciunul şi bradul 
de Crăciun? Rădăcinile lui ar fi retezate. 

E
Isus ne aduce ceea ce niciunul dintre noi nu poate aduce, dar fiecare dintre noi îşi doreşte: Crăciunul! 

...Advent
tos vine în faţa bradului tău de Crăciun, 
se uită la familia ta şi-ţi spune: “Eu sunt 
Dumnezeul tău, sunt unul dintr-a tăi, voi 
fi Darul tău şi eu te voi primi. Dar Tu? Tu 
Mă vei primi?”
      Aceasta,  este povestea de dragoste 
care ţi-a fost oferită încă de la început. 
S-ar putea să n-o pricepi. S-ar putea să 
o treci cu vederea, să nu-i acorzi atenţie, 
să nu vezi cum vine la tine, liniştită şi 
tăcută, dar plină de miraculos, în fiecare 
pagină a Cuvântului, ea stă scrisă, pentru 
a te atinge şi a te pătrunde. Te-ai putea 
trezi în toiul Crăciunului şi să îţi dai sea-
ma că nu ai acceptat tot Darul, tot acest 
har nemărginit. Aşa că acum ne oprim. 
Stăm liniştiţi. Medităm. Ne liniştim sufle-
tele. Aşteptăm. În fiecare zi  de Advent, 
El îţi dă darul timpului. Ai timp să stai li-
niştitită şi să aştepţi. 
    Aşteaptă venirea lui Dumnezeu in 
ieslea care Îl face 
să fie pâine 
pentru noi 
cei înfo-
metaţi.             

    Aşteaptă-L pe Mântuitorul în scute-
cele care Îl fac să fie haina neprihănirii 
pentru noi cei dezbrăcaţi şi murdari. Isus 
ne aduce ceea ce niciunul dintre noi nu 
poate aduce, dar fiecare dintre noi îşi do-
reşte: CRĂCIUNUL! Uneori o inimă care 
aşteaptă Darul....este ea însăşi frumu-
seţea Darului. Această aşteptare e bogă-
ția ta. Dă-i însemnătatea cuvenită şi fă-o 
să conteze! Oferă Adventului valoare, 
găseşte o modalitate de a fi pe fază şi de 
a nu-l rata!
   (Isaia11.1,10)- Şi iată-L – Darul 
extraordinar, tăiat, zdrobit şi dăruit nouă. 
Darul care a fost crucificat pe o 
cruce pentru 

noi. Darul ale cărui mâini şi picioare au 
fost străpunse pentru tine. Da, Tu, Dum-
nezeule binevoitor ai fost zdrobit şi Te-
ai descoperit pe cruce ca fiind Darul 
infinit, cel mai mare Dar. “

Fragmente din cartea 
“Cel mai mare Dar – Dezvaluirea fasci-
nantei povești de iubire a Crăciunului“ , 
Ann Voskamp

Ruxandra Petrina
Biserica Betania, Tg. Mureș
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          Cu ocazia celebrării naşterii Mântuito-
rului, aş dori să vă transmit un mesaj pen-
tru suflet din partea Celui ce este Dragoste. 
      Dragostea e roada Duhului Sfânt din 
care pornesc apoi şi celelalte: bucuria, pa-
cea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea 
de bine, credincioşia, blândețea, înfrâna-
rea poftelor (Gal. 5:22). 
       Dragostea este vitală pentru sănăta-
tea, pacea şi bunăstarea noastră. Ea este 
legătura desăvârşită a relațiilor. Încrede-
rea în dragoste este hotărâtoare pentru a 
avea o viațâ împlinită. Dumnezeu a aşezat 
în ADN-ul nostru dorința de a iubi şi de a 
fi iubite. Definiția dragostei ne-o prezintă 
Dumnezeu în 1 Cor. 13. Cea mai mare dra-
goste este aceea care ajunge la sacrificiu. 
Dumnezeu este suprema dragoste şi do-
vada a făcut-o prin sacrificiul Singurului 
Său Fiu pentru a ne readuce la Sine. Dorin-
ța cea mai mare a lui Dumnezeu de la noi 
oamenii – mai mare decât orice jertfă pe 
care am fi dispuşi să i-o aducem – este să-L 

cunoaştem pe El ca Dragoste. 
       ”Căci bunătate voiesc şi nu jertfe şi cu-
noştință de Dumnezeu mai mult decât ar-
deri de tot” (Osea 6:6).  Scopul venirii Dom-
nului Isus pe pământ a fost de a ne face 
cunoscută natura lui Dumnezeu, pentru 
ca dragostea Lui să ajungă în inima noas-
tră. De-a lungul istoriei, oamenii au încer-
cat în multe feluri şi uneori chiar cu prețul 
vieții să cunoască taina dragostei divine. 

Apostolul Pavel le spunea filipenilor că el 
doreşte cu orice preț să-L cunoască pe El 
(pe Hristos) şi părtăşia suferințelor (a dra-
gostei) Lui iar în Efeseni 3 ne face cunoscut 
obiectivul rugăciunilor Lui – Hristos să lo-
cuiască în inima noastră pentru ca să avem 
rădăcina şi temelia puse în dragoste şi să 
o cunoaştem în toate cele patru dimensi-
uni ale ei (lărgimea, lungimea, adâncimea 
şi înălțimea) ca să ajungem să fim plini de 
toată plinătatea lui Dumnezeu. 
        Numai când eşti plin şi dă pe dea-
supra, dragostea Lui ajunge şi la alții care 
au nevoie să fie atinşi de ea, ca să se simtă 

Preaiubite femei,

Chintesența Crăciunului: 

Darul   

iubiți. Nu poți dărui ceva ce tu nu ai. Mulți 
nu au pentru că nu au accesat ”rezervorul” 
Lui pentru a se umple. 
      Porunca pe care le-a dat-o Domnul Isus 
ucenicilor a fost aceea de a vesti vestea 
bună a dragostei Lui până la marginile Pă-
mântului, pentru a-i atrage pe oameni. 
Orice învățătură ce nu are la bază dra-
gostea lui Dumnezeu ci frica şi pedeap-
sa generează o credință greşită pe care 
trebuie să te lupți să o respingi şi nu să o 
accepți. Apostolul Pavel a declarat: ”Noi 
propovăduim pe Hristos cel răstignit” sau, 
altfel spus, ”noi propovăduim dragostea 
lui Dumnezeu”. 
        Când ajungi să cunoşti dragostea Dom-
nului Isus şi să-ți dai seama de toate bine-
cuvântările şi de tot ce a făcut pentru tine 
pe cruce fără să meriți, păcatul îşi pierde 
farmecul şi te face să îți doreşti să trăieşti 
o viață care să-L slăvească pe Dumnezeu 
care te iubeşte.  Munca diavolului este să 
producă confuzie în mințile oamenilor, 
amestecând legea cu harul, să-i facă să 
se îndoiască de dragostea lui Dumnezeu. 
Scopul lui e de a ține continuu legea în 
mintea oamenilor, ca ei să se simtă vino-
vați şi condamnați. Diavolul este maestru 
legalist, care tot timpul îți aminteşte cât 

eşti de nevrednic. Dacă te poate ține sub 
lege, te poate ține înfrânt pentru că ”pu-
terea păcatului este legea” (1 Cor.15:56) şi 
în loc să fii mai conştientă de dragostea 
lui Dumnezeu devii tot mai conştientă de 
păcatul tău. 
         Cu cât eşti mai mult sub lege cu atât 
mai întărit este păcatul; cu cât primeşti 
mai mult din dragostea lui Dumnezeu, cu 
atât mai mult vei putea să învingi păcatul. 
Aminteşte-ți că Legea a fost înlocuită cu 
aproape 2000 de ani în urmă pentru că n-a 
putut duce pe nimeni la desăvârşire. Evan-
ghelia – Vestea bună – nu ar mai fi la fel de 
bună dacă nu ar fi o diferență între vechiul 
şi noul legământ. Vechiul legământ a fost 
bazat pe îndreptățirea prin fapte – asculta-
rea şi împlinirea poruncilor; trebuia să faci 
ceva ca să fii iertat şi acceptat de Dumne-
zeu. 
          Noul legământ, al harului, e bazat în 
totalitate pe îndreptățirea ta prin credință 
în Isus Hristos. Observați diferența : cerința 
lui Dumneu nu mai e de la tine, ci de la Isus 
Hristos. Vechiul legământ era bazat pe ”tu 
să nu ...” , ”tu să nu...” iar noul legământ pe 
”Eu voi...”, ”Eu voi...”. Altfel spus, creştinis-
mul înseamnă ”făcut”, ”făcut” (de Hristos)  
şi nu ”fă”, ”fă”. Lupta cea bună a credinței 

Acum dar rămân acestea trei:
credința, nădejdea şi dragostea, dar cea mai mare dintre ele
este dragostea! 
1 corinteni 13-13

 Dragostei

este de a rămâne în dragostea lui Dumne-
zeu. Când trecem prin situații dificile să ne 
amintim că Dumnezeu ne iubeşte. 
         Tu nu poți face nimic pentru ca Dum-
nezeu să te iubească mai mult sau mai 
puțin. El te iubeşte pur şi simplu pentru că 
aşa e natura Lui. Gândeşte-te că harul este 
har doar atunci când este nemeritat, ne-
câştigat şi nedatorat. Cu cât primeşti mai 
mult har, cu atât vei avea mai multă putere 
împotriva păcatului; şi cu cât îți dai seama 
mai mult de îndreptățirea ce o ai prin jertfa 
Domnului Isus, cu atât mai multă binecu-
vântare vei experimenta. 
       Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică 
ci de dragoste şi putere (2 Tim. 1:7). Haideți 
să ne adăpăm din dragostea lui Dumne-
zeu.
     Să ne umplem aşa de mult încât să dea 
pe deasupra. Iar atunci când se revarsă 
peste alții noi împlinim toată Scriptura 
conform Matei 22:40. 
          Vă doresc un Crăciun plin de dragoste 
şi un călduros La Mulți Ani!

”
”

Articol realizat de:
Maria Vasilca

Biserica BethEL, Tg. Mureş
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INVESTIND PENTRU VEȘNICIE

u siguranță ne sunt cunoscute 
aceste expresii. De fapt, nu cred 
că trece o zi fără să le rostim cel 
puțin în gândul nostru, mai cu 
seamă când cineva ne solicită să 

ne implicăm într-un oarecare proiect nou. 
Chiar şi în era vite-
zei, a tehnologiei 
avansate, a relații-
lor virtuale, a solu-
țiilor rapide aflate 
la doar un click dis-
tanță, timpul este 
extrem de prețios pentru fiecare. 
        Sunt o tânără mămică a trei copilaşi, 
iar unul dintre cele mai valoroase daruri 
spirituale ale acestui an, pentru viața mea, 
a fost şi este un grup special de părtăşie 
şi rugăciune pe care personal l-am denu-

mit “Mămici și pitici”. Doar una dintre noi 
mai este în perioada de aşteptare a mire-
lui ei pământesc, restul de şase am atins 
distinsul “rang” de mămică, motiv pentru 
care am fost călăuzite spre a închega acest 
grup în luna iunie. Copiii noştri, în număr 

de 10 şi cu vârste 
cuprinse între 1 
şi 7 ani sunt de 
asemenea par-
te a grupului, 
completându-l 
în cel mai fericit 

şi colorat mod posibil. Am fost extrem de 
sceptică în ceea ce priveşte perseverența 
noastră în a ne întâlni. Fiind însă lucrarea 
Duhului Sfânt, care ne-a adus împreună în 
această formulă, am dat dovadă de stator-
nicie preț de şase luni.

 Ne-am apropiat foarte mult una de ce-
alaltă, la fel şi copiii noştri, iar “funiile” de 
legătură care ne mențin aprinsă dorința de 
a ne întâlni săptămânal, sunt rugăciunea, 
postul, lauda prin cântare, mărturiile per-
sonale şi lucrările spirituale de ajutorare. 

Primele întrebări care mi-au trecut prin 
minte când am început să ne întâlnim în 
vară au fost: “Când s-o mai fac şi pe asta?”, 
“Oare are rost?”, “Ne vom putea ruga cu 10 
copii energici şi gălăgioşi în jurul nostru?”, 
“Cum rămâne cu treburile casnice, respon-
sabilitățile profesionale şi puținul timp pe 
care ar trebui să-l oferim şi trupului pentru 
odihnă?”. “Of, va fi prea mult pentru noi! 
Prea greu!”. “Acelea dintre noi care şi lucre-
ază vor fi epuizate!” Oare? Am început să 
ne întâlnim în ziua de vineri a fiecărei săp-
tămâni. 

  Copiii au prioritate la rugăciune şi cân-
tare. Inimile ne tresaltă de bucurie când îi 
vedem cum cântă şi cum îşi pun mâinile 
în rugăcine pentru a rosti mulțumiri înain-
tea Domnului (cei care ştiu să vorbească). 
După acest timp de închinare al lor, se 
retrag într-o cameră alăturată pentru a se 
juca împreună, iar noi rămânem să citim 
din Cuvânt şi să ne rugăm în continuare 
(pentru ei, pentru familiile noastre, pentru 
diferite cauze specifice).  Pe măsură ce lu-
nile au trecut, am decis: să punem deopar-
te şi o zi de post pe săptămână;

- să fim deschise una cu cealaltă pentru 
a ne ajuta reciproc atunci când trecem prin 
diferite nevoi; 

- să susținem financiar un student în 
facultate cu posibilități materiale limitate;     

- să ne implicăm în lucrări de consiliere a 
cuplurilor tinere cu probleme atunci când 
Dumnezeu ne solicită şi în această direcție; 

- să ne întocmim o “Listă de 1000 de da-
ruri” după modelul cărții cu acelaşi titlu de 
Ann Voskamp pe care am studiat-o împreu-
nă, cu scopul de 
a fi în permanen-
ță mulțumite şi 
m u l ț u m i t o a re 
pentru tot ceea 
ce Dumnezeu ne 
oferă zilnic. 

În luna de-
cembrie avem în plan să pregătim câteva 
pachete de Crăciun pentru copii şi familii 
nevoiaşe, iar în anul ce ne stă înainte să ne 
punem la dispoziția lui Dumnezeu pentru 
orice lucrare nouă şi bună la care El ne che-

amă. Sunt aceste lucruri investiții pentru 
veşnicie? Putem considera acest timp săp-
tămânal “vreme răscumpărată” în termenii 
lui Dumnezeu? Cu siguranță! 

Şi…da, ne-am găsit timp!  În anturajul 
tău şi în etapa ta de viață este cu sigu-

ranță un teritoriu 
spiritual unde poți 
investi pentru veş-
nicie. Nu te retrage!

Nu e nici prea mult, nici prea greu! 

Nici prea mult, nici prea greu...

C

Articol realizat de: 
Paula Dejeu, Oradea
Foto: More Love Photography

”Aveți curajul să începeți să răscumpărați 
vremea și să investiți pentru veșnicie!  Aceste 

comori sunt singurele care vor dăinui! ”

“Am un program extrem de încărcat!”
“N-am timp nici să respir!” 

“Oh, dacă ziua ar avea 48 de ore…”  

Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele.” 
Efeseni 5:16
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puterile ei, strângând bănuţi pentru ea 
din colindele de Crăciun, pâna i-a acoperit 
toată paguba. De cele mai multe ori, când 
cineva intra în casa lor, în scurte vizite sau 
ca oaspeţi, fetele vedeau cum părinţii lor 
făceau efort uneori mare, ca sa poată pune 
pe masă tot ce aveau mai bun în casă, ca 
să-si cinstească musafirii. Fetele au învăţat 
astfel, omenia şi onoarea.
           Aproape mereu,  părinții celor două 
fete le aminteau că trebuie să înveţe cât 
mai mult, ca mai târziu să poata avea o 

meserie şi să-şi câştige cinstit pâinea.  
Astfel, fetele au învăţat valoarea muncii 
şi a cinstei. Apoi, povestea spune că fiica 
cea mare a fost admisă la un liceu în oraşul 
în care locuia bunica lor. Acolo a locuit o 
vreme împreună cu bunica ei. Atunci a 
avut ocazia să-şi vadă bunica  rugându-
se zilnic lui Dumnezeu pentru copii ei şi 
pentru toate rudele ei şi a însoţit-o pe 
bunica la biserică. Şi fata se maturiza, 
întipărinduise în memorie viaţa evlavioasă 
a bunicii.

 ândva, în tinereţea mea scriam:
“Cine a închis pleoapele atât 
de strâns îincât să poată vedea 
frumuseţile dinlăuntrul său? 
Să ştie unde-i sunt rădăcinile şi 

unde vârfurile, câte ramuri i-au înflorit şi 
câte-i vor mai înflori de-acum încolo.....
Da! E vorba despre noi, eu şi tu şi alţii ca noi 
care ne cunoştem atât de puţin înlăuntrul 
nostru. Fiindcă nu ştim unde ne sunt 
rădăcinile şi unde vărfurile, câte ramuri 
ne-au înflorit şi câte ne vor mai înflori de-
acum încolo.”
        Astăzi cunoaştem în 
parte, dar pot să spun cu 
certitudine, că vine o vreme 
în care vom afla răspunsul la 
aceste întrebări.
Am să vă spun o poveste 
despre rădăcini, ramuri 
înflorite şi vârfuri... A fost 
odata o fetită drăgălaşă, 
destul de timidă care avea 
o surioară mai mică, zglobie 
şi tot la fel de drăgălaşă. 
Ele traiau împreună cu 
părinţii lor, într-un  orăşel 
de munte şi viaţa lor nu se 
deosebea prea mult de a 
altora. Fetiţele creşteau, iar 
mama lor le învăţa cum să fie de ajutor la 
treburile casnice, dându-le sarcini precise. 
De asemenea, mama le învăţa cum să se 
iubească şi să aibă grijă una de cealaltă. În 
fiecare dimineaţă, fiica cea mică era lăsată 
în grija celei mari, pentru că părinţii plecau 
întodeauna devreme la muncă. Astfel, 
fiica cea mare a învăţat responsabilitatea 
şi corectitudinea. Când fiica cea mare, 
fiind elevă în şcoala primară, a piedut o 
sumă de bani colectată pentru fondul 
clasei, surioara ei mai mică a ajutat-o cu 

      În ultimul an de liceu, acestă fiică 
avea să înveţe valoarea incontestabilă a 
adevărului spus din dragoste şi respect. 
Ştiind că dacă ar spune adevărul într-o 
anumită împrejurare, tatăl s-ar fi supărat 
tare pentru fapta ei, din cauza fricii de a 
nu fi certată, a ales să-i spună o minciună 
în locul adevărului. Dar tatăl ştia că este 
minţit. Până la urmă a trebuit să-i spună 
adevărul tatălui ei, dar pedepsa a fost cu 
mult mai grea, atât pentru neascultarea 
ei, cât şi pentru minciună şi cu mult mai 
umilitoare decât dacă ar fi spus adevărul de 
la bun început. Cu multă durere şi umilinţă 
fiica cea mare a învăţat că adevarul este 

întotdeauna 
mai bun 
decât o 
minciună! A 
fost o lecţie 

pe care nu a uitat-o nici mai târziu.
      În timpul facultăţii, fiica cea mare a 
cunoscut un băiat de care s-a îndragostit 
şi care a cerut-o în căsătorie, iar părinţii au 
fost de acord cu alegerea ei. Şi astfel, fiica 
lor cea mare şi-a început rolul de soţie, iar 
peste un an a devenit ea însăşi mama unei 
fetiţe.
           Dar, Dumnezeu avea un plan...şi părinții 
naturali dați de Dumnezeu, au fost mâna 
Lui, care a ghidat mediul perfect pentru 
ca planul Lui să se împlinească întocmai. 
Aşa că, nimic din ce se întâmplase acestei 
fete de la naşterea ei şi până în acel 
moment nu fusese la voia întâmplării. 
Dumnezeu aranjase toate lucrurile ca la 

timpul şi în locul hotărât de El, 
fetiţa cea mare din poveste, 
devenită femeie în toată firea, 
soţie şi mamă, să audă de la 
oamenii trimisi de Dumnezeu 
despre iertarea oferită tuturor 
oamenilor prin credinţa în Isus 
Hristos- Fiul lui Dumnezeu şi 
intrarea într-o relaţie personală 
cu Dumnezeu ca Tată. A 
auzit despre Biblie, numită şi 
Sfânta Scriptură, scrisoarea de 
dragoste a lui Dumnezeu pentru 
toţi oamenii. Atunci, a aflat cât 
de mult o iubeşte Dumnezeu.
        Şi pentru că Dumnezeu, prin 
Duhul Lui cel Sfant  pregătise 

inima acestei femei cu mult timp 
înainte, nu a fost necesară decât o scânteie 
care să-i aprindă în inimă o puternică 
dorinţă de a-L cunoaşte pe Dumnezeu. Şi 
Dumnezeu a pregătit de asemenea inima 
altor oameni care au ajutat-o să studieze 
Scriptura, s-o susţină prin rugăciune, 
oferindu-i dragoste şi întelegere. Era ca şi 
cum golul din inima ei, pe care-l simţise 
încă din fragedă tinereţe şi care nu putuse 
fi umplut cu nimic până atunci, se umplea 
acum perfect cu Isus Hristos pe măsură ce 
credinţa ei creştea. “Dar tuturor celor ce 

Destine de poveste
cu părinţi şi copii

C

 ...şi aşa, fiica cea mare a 
învăţat ce este 

mila,
bunătatea 
şi dărnicia. 

bine de ce avem nevoie cu adevărat ca 
să fim împliniţi. Isus Hristos te iubeşte 
şi El te cheamă astăzi pe nume ca să 
experimentezi dragostea nespus de mare 
pe care o are faţă de tine. El a împlinit deja 

planul lui Dumnezeu pentru mântuirea ta, 
doar trebuie să crezi şi să accepţi mântuirea 
oferită ca un dar. Cheamă-L pe Isus în inima 
ta, vorbeşte cu Dumnezeu şi roagă-L să te 
ierte în numele lui Isus Hristos, nu pentru 
că ai merita datorită faptelor tale bune, 
ci din cauza jertfei pe care Isus a suferit-o 
şi în locul tău, plătind şi pentru păcatele 
tale. El te-a răscumpărat şi pe tine pentru 
viaţa veşnică cu El, la fel ca şi pe mine. Isus 
a înfrânt pe cruce puterea păcatului  şi a 
morţii şi a câştigat şi pentru tine Viaţa  prin 
învierea Sa din moarte, prin care ne-a pus 
la dispoziţie toate resursele Vieţii.
 Dar am mai învăţat ceva! 
        Ca să putem merge mai departe şi să ne 

maturizăm,  este bine să nu uităm de unde 
am pornit (de unde ne tragem rădăcinile) 
şi ce am devenit (câte ramuri ne-au înflorit, 
şi până unde au ajuns vârfurile) şi care 
este scopul nostru şi destinaţia finală în 
chemarea făcută de Dumnezeu.Ştiu că 
Dumnezeu vrea să nu-i uităm, ci să le 
dăm cinstea cuvenită şi părinţilor noştri 
în credinţă, cei pe care El i-a pregătit şi 
i-a trimis să ne vestească  Cuvântul lui 
Dumnezeu, Evanghelia mântuirii noastre, 
şi pe umerii cărora El a hotărât sa fim  
purtati o vreme, ca să creştem spiritual. 
“Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri cari 

L-au primit, adică celor ce cred în Numele 
Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui 
Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici 
din voia firii lor, nici din voia vreunui om, 
ci din Dumnezeu.”(Ioan 1.12-13). Şi fiica 
cea mare din poveste, 
devenită femeie, soţie 
şi mamă şi fiică a lui 
Dumnezeu...sunt astăzi 
eu. Uitându-mă în urmă 
la povestea vieţii mele, 
chiar şi aşa în mare, am 
realizat cât de mult m-a 
iubit Dumnezeu! El mi-a 
dat părinţii potriviţi care 
să-mi ofere dragostea şi 
grija lor necondiţionată şi 
tot ce-au avut ei mai bun. 
Dumnezeu a făcut posibil 
tot ce s-a întamplat în 
viaţa mea ca eu să-L caut 
şi să ajung să-L cunosc în 
mod personal pe El, Tatăl 
meu din ceruri şi pe Fiul 
Său pe care L-a trimis El. 
Cu mintea nu pot pricepe, doar inima îmi 
spune că da, este adevărat! Este o minune 
al cărei singur autor este Dumnezeu şi nici 
un om nu ar fi putut să facă ceea ce numai 
Duhul Lui Dumnezeu a putut!
   Iar ziua în care am devenit conştientă că 
am nevoie de mântuire şi că asta înseamnă 
să accept în mod personal jertfa lui Isus 
Hristos şi pe Isus Hristos în inima mea, ca 
Domn şi Mântuitor, acea zi a devenit ziua 
în care Isus s-a născut practic în inima 
mea...a fost Crăciunul meu! Şi mă laud 
cu cel mai frumos dar de Crăciun pe care 
l-am primit vreodată. Acest dar a venit de 
la Dumnezeu Tatăl şi a fost însuşi Fiul Său, 
Isus Hristos în inima mea!
       Ca mamă, am încercat prin viaţa mea să-i 
transmit şi fiicei mele credinţa, dragostea şi 
pasiunea pentru Isus, astfel că peste câţiva 
ani Duhul Sfânt a convins-o şi pe ea să-l 
accepte  în mod personal pe Isus Hristos 
ca Domn şi Mântuitor. Dumnezeu lucrase 
şi în viaţa ei şi am retrăit împreună bucuria 
de a face parte din familia binecuvântată 
a lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu mai are 
încă de lucru în familia mea. “Fiindcă atât 
de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat 
pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede 
în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” 
(Ioan 3.16)
       Deci oricine ai fi tu, care citeşti aceste 
rânduri, dacă nu ai crezut încă în jertfa lui 
Isus Hristos care şi-a dat viaţa pe cruce şi 
pentru păcatele tale ca să primeşti iertare 
şi  să  fii împăcat cu Tatăl, aş vrea să nu te 
întristezi, ci să ştii că Dumnezeu te iubeşte 
cu adevarat. Şi nu este deloc întâmplător 
că ai ajuns să citeşti această poveste, care 
deşi diferă de povestea ta, te asigur că 
Dumnezeu care ne-a creeat şi pe mine şi 
pe tine, ne cunoaşte inima şi ştie cel mai 

v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu;” (Evrei 
13.7 prima parte)
     Părinţii spirituali sunt acei oameni ai 
lui Dumnezeu care nu şi-au iubit viaţa, 
mai mult decât dorinţa de a câştiga viaţa 

mea şi a multora 
pentru Hristos. Ei 
ne-au iubit, ne-au 
ascultat cu răbdare şi 
uneori cu îndelunga 
răbdare şi înţelegere, 
s-au rugat pentru noi. 
Prin puterera Duhului 
Sfânt ne-au încurajat 
să-L urmăm pe Isus şi 
să luăm în serios harul 
lui Dumnezeu pe 
care l-am primit toţi 
cu preţul nespus de 
scump al morţii Fiului 
Său. Pe părinţii mei în 
credinţă i-am văzut 
mai  preocupaţi de a-L 
investi pe Hristos în 
copii lor spirituali ca şi 

urmaşi ai lui Isus Hristos, decât de succesul 
unei viziuni care ar fi servit scopurilor lor. 
Şi au suferit ei paguba când a fost cazul. 
Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru aceşti 
părinţi ai mei, care au suferit de multe ori 
şi au fost gata să piardă totul, dar au rămas 
credincioşi Cuvântului lui Dumnezeu. 
Le mulţumesc că prin ei am cunoscut 
dragostea lui Dumnezeu. Le mulţumesc 
că atunci când le-a fost greu, nu au căutat 
să dezbine şi să-şi facă singuri dreptate 
ci i-au dat mână liberă lui Dumnezeu 
să facă ce gândeşte El. Le mulţumesc 
pentru exemplul lor. Dumnezeu ramâne 
credincios chemării făcute!
              Rămâne dar să ascultăm de Cuvântul 
lui Dumnezeu care ne îndeamnă să ne 
cinstim părinţii. El prețuieşte cinstirea 
părinților suficient de mult încât să o 
includă în Cele zece porunci (Exodul 20.12) 
şi din nou în Noul Testament şi asta pentru 
că ne iubeşte şi ne vrea binele. “Copii, 
ascultați în Domnul de părinții voştri, 
căci este drept. «Să-i cinsteşti pe tatăl tău 
şi pe mama ta» – este cea dintâi poruncă 
însoțită de o făgăduință – «ca să fii fericit 
şi să trăieşti multă vreme pe pământ.»” 
(Efeseni 6.1-3). 
       “Iată, vă voi trimete pe proorocul Ilie, 
înainte de a veni ziua Domnului, ziua 
aceea mare şi înfricoşată. El va întoarce 
inima părinților spre copii, şi inima copiilor 
spre părinții lor, ca nu cumva, la venirea 
Mea, să lovesc țara cu blestem! ”(Maleahi 
4.5-6)
Tuturor părinţilor şi copiilor, 
Sărbători binecuvântate!

El va întoarce 
inima părinților spre 

copii,
 şi

 inima copiilor spre 
părinții lor

Articol realizat de:
Carmen Nistor
Biserica Noul Legamant, 
Tg. Mureş
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    Pentru cititorul care nu ne cunoaște personal, cele 
de mai jos sunt poate povestioare amuzante, presărate 
cu ceva sâmburi de înțelepciune. Pentru prietenii care 
împărtășesc valorile noastre, îmi place să cred că sunt 
lucruri încurajatoare. 
   Pentru noi, ca părinți, e vorba de roadele celei mai 
importante misiuni la care am fost chemați. 

#generozitatea
...cu motivație internă  ( )

“Mănâncă-l tu, că te iubesc”. Mărul adică. Mă-
rul sculptat de dinții ei mici, pe care am crezut că vrea să i-l 
păstrez cât se juca în parc, mărul ei puteam sa îl mănânc eu. 
     De data asta fără lecții, fără predici, fără rugăminți, fără 
presiune din partea noastră. De data asta a vrut ea să îm-
partă, să dăruiască. Fără sa i se ceară. Din dragoste. 

#oglinda  ( )
...oglinda faptelor noastre şi a cuvintelor; a cu-
vintelor acelora care zidesc şi care aduc viață. A 
cuvintlor inspirate din Cuvânt. Alexandra către 

bebeluşul ei: 

“Bebe, chiar dacă gresesti, chiar 
dacă tipi si nu asculti de mine, eu 
tot o să te iubesc mereu. Aici ră-
mân, că sunt mama ta. Nu plec nicăieri. 
Nu plec, da?”

#o iubire vesnică ( ) 
“Te iubesc, Alexandra!” 

“Si eu te iubesc, mami. (după câteva secunde)  
Nu o sa uit niciodată că te iubesc, mami!”

#o cântare nouă
...una care răsună în tot blocul.  ( )
   Nu doar că răsună, dar nici line melodică nu are. Şi totuşi, 
cântecul ei are ceva special. Amestecă tot felul de cuvinte, 
în limba română, engleză, în limba de neînțeles a copiilor, 
dar mai ales cuvinte pe care le aude la biserică sau în casă, 
când citim. 

„Oooo, Doaaaa-mneeee, vreau să îi iubesc 
pe toooooti!”„Fericirea-aaa si îndura-rea-
a-ha-ha…”
„Numai Tu-uuuu, Domnul meeeeu…”

#solutia  ( )

“Plângi de bucurie, mami?”
… (nu mi-a mai reuşit atunci să mă prefac că plâng de 
bucurie). “Lasă, mami. Lasă că vine Isus si 
iti ia plânsul.”

#identitatea omului ( )
       
        Când o fetiță din parc i-a spus că este urâtă, Alexandra 
a părut lipsită de reacție. Şi-a privit „potrivnica” în ochi 
până am rămas doar noi două. Simțisem clar că trebuia să 
o las să se descurce. După eveniment, am discutat ce se 
întâmplase. „A fost un cuvânt dureros, ma-
mi!”„Aşa este. Dar tu ce crezi despre ce ți-a spus ea?”

”Aaa, nu, nu, eu stiu că sunt 
frumoasă. Pentru că asa spui tu, 
tati si Dumnezeu.”Caz închis. 

  #creatia ( ) 
...vorbeste despre Creator
   „Tati, Dumnezeu a făcut luna. 

Pentru mine. Să mă bucur eu de ea.” 

Un fel de casting:

  Personajul de mai sus – învățătorul nostru de trei ani şi 
jumătate, care predă la clasa de adulți formată din doi elevi, 
mami şi tati (încă mai facem înscrieri pentru doritori).
   Filmările s-au realizat (şi se mai realizează) – într-un oraş 
considerat mort din punct de vedere economic, într-o țară 
din care tot fug, mulți.Stilul de parenting abordat – încrede-
rea în Dumnezeu, în puterea şi Harul Lui şi smerenia în fața 
atâtor situații în care habar nu am avut cum să mai proce-
dăm.Regizor – Dumnezeu care face ca adevărurile biblice 
să aibă sens în inimi aşa de micuțe.

Articol realizat de:
Cristina Chelariu
Biserica Crestina Penticostala “Emanuel”, Galati
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Lectii
de la un învătător de trei 

ani 
și jumătate
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mi amintesc ca ieri, cum stăteam 
aşezată pe scările din fața casei şi 
plângeam nemângâiată, punân-
du-mi multe întrebări: “Doamne se 
poate chiar mie să mi se întâmple 
asta? Oare ce se va alege de aceşti 

patru copii minunați cu care ne-ai bine-
cuântat? (2 băieti şi 2 fete).”
 Era vara anului 1999 şi treceam 
printr-o criză familială, care a durat mulți 
ani. Eram devastată, nu puteam să cred că 
sunt chiar eu în această situație. În agonia 
mea am zis: “numai un cuvânt din partea 
Domnului ar putea să mă ridice să pot 
supraviețui” aşa că am luat Biblia si mi s-a 

deschis la Isaia 54: 11-15, dar toată aten-
ția mi-a fost captată de versetul 13: “Toți 
fiii tău vor fi ucenici ai Domnului şi mare 
va fi propăşirea fiilor tăi.” Ce altă promisiu-
ne mai minunată decât aceasta, ca toți fiii 
noştri să-L iubească pe El şi să-L urmeze. 
Erau încă mici şi ascultători aşa că în fieca-
re zi am urmărit împlinirea acestei promi-
siuni, făcându-mi cu credincioşie partea 
mea, mă rugam neîncetat, îi adunam în ju-
rul meu, luam chitara şi cântam cu ei cân-
tece de pe vremea noastră: “Şi mama ne-a 
chemat pe toți în casă”, “Aş vrea să fiu un 
înger curat şi nepătat” şi multe altele. Cu 
ajutorul Domnului am reuşit performanța 
să nu  avem televizor, aşa că în fiecare seară 
aveam timp să-i adun în patul nostru şi să 
le citesc câte o carte pentru vârsta lor. De 
multe ori şi acum îmi spun că au fost cele 
mai frumoase clipe din copilăria lor şi asta 
i-a ajutat să îndrăgească şi azi cărțile. Apoi 
au urmat anii turbulenți ai adolescenței 
şi mă asiguram că în anturajul lor să aibă 
prieteni buni, care să-i influențeze în bine. 
Eram şi sunt şi astăzi femeie de seriviciu la 
biserica Maranata din oraşul nostrum, aşa 
că eu făceam curat, iar ei se jucau de-a bi-
serica; predicau, cântau - nu ştiam că peste 
ani îi voi asculta cântand şi predicând. Ca-

dourile ce le făceam de zilele lor de naş-
tere obişnuiam să fie cărți bune, care să-i 
ajute. Nu a fost uşoară aceasta luptă spiri-
tuală şi de multe ori mă simțeam înfrântă 
de descurajare, dar noapte de noapte mă 
retrăgeam în colțişorul meu şi citeam din 
nou promisiunea şi ziceam: “Doamne nu te 
las până nu mă binecuvântezi, nu se poate 
să nu mă ajuți”, şi mă foloseam foarte mult 
de Psalmii lui David pe care îi iubesc atât 
de mult.
 Anii au trecut şi a venit vara anu-
lui 2005 în care primii 3 copii au încheiat 
un legământ cu Domnul. Eram aşa de fe-
ricită şi din nou mă întrebam, dar de data 

asta altfel, “se poate Doamne chiar pe 
mine să mă răsplăteşti astfel?” şi îi mulțu-
meam pentru mila şi credincioşia Lui care 
n-are margini şi pentru promisiunile Lui 
care sunt “Da şi Amin”. A urmat un alt botez 
când şi ultima fică a încheiat un legământ 
cu Domnul şi aşa am sărbătorit victorie 
după victorie şi toate acestea numai dato-
rită harului Său mare. Să ştiți dragi mămici 
care luptați pentru casele voastre că dacă 
stăm la dispoziția  Lui şi-i auzim vocea, de 
multe ori El ne şopteşte cum să procedăm. 
Aş vrea să precizez aici că într-o vineri a 
venit fica noastră de la facultate şi am citit 
în ochii ei că ceva nu era în regulă. Pregăti-
sem o masă festivă afară, era 13 mai 2010 
şi am întrebat-o câte ceva şi inima mi se 
umplea de amărăciune la cele auzite, tre-
cea printr-o perioadă mai grea şi era puțin 
dezorientată. Nu mai ştiu ce i-am zis atunci 
la masă dar am ştiut ce aveam de făcut. La 
fel ca Ieremia “m-am suit în turnul meu de 
veghe să aud ce-mi va spune Domnul la 
plângerea mea” şi în timp ce mă luptam în 
rugăciune pentru ea Domnul m-a îndem-
nat să scriu o scrisoare în care i-am mulțu-
mit că mi-a fost o aliată fidelă în mijlocirea 
pentru familia noastră, că a fost un mentor 
şi un bun exemplu pentru sora ei mai mică 

şi alte multe detalii şi mulțumiri, apoi i-am 
ascuns-o între merindele pregătite pentru 
următoarea săptămână. Aşteptam reacția 
ei şi nu mică mi-a fost mirarea când m-a 
sunat plângând şi mi-a mulțumit. Până la 
urmă cineva mi-a spus că mi-a postat scri-
soarea pe Facebook. Uneori lucrurile care 
par în ochii noştri neînsemnate schimbă 
traiectoria copiilor noştri sau destinul; nu-
mai să fim deschişi să le auzim şi ascultă-
tori să le împlinim.
 Anii au urmat şi nu am încetat 
nicicând să fiu parte la împlinirea acestei 
promisiuni şi am fost răsplătită din plin. 
Dealtfel Dumnezeu i-a binecuântat pe cei 
doi fii cu partenere credincioaşe şi vred-
nice - minunate comori. Şi acum mă gân-
desc cu emoții la nunta primului fiu când 
şi-a luat chitara şi a invitat mireasa alături 
să cânte un imn Dommului, imn care le-a 
fost alături zi de zi. Din nou mă întrebam 
“Doamne aceste lucruri minunate chiar mi 
se întâmplă mie?” Da, pentru că la El toate 
lucrurile sunt posibile. A mai trecut puți-
nă vreme şi zburam peste ocean la nunta 
celui de-al doilea fiu şi la un program de 
biserică a luat chitara şi m-a invitat alături 
să cântam ca pe vremuri Celui ce-şi ține 

și mare va fi propășirea fiilor tăi.” (Isaia 54:13)

“Toți fii tăi vor fi ucenici ai Domnului

promisiunile. La fel a lucrat Domnul şi în 
viața ficelor mele care atunci când au fost 
departe de casă mi-au mărturisit că au în-
ceput o relație mai apropiată cu Domnul şi 
scriu despre El, trăiesc pentru El şi perseve-
rează să fie adevărate ucenice.
 Cum am putea să ne îndoim de 
credincioşia Lui, mame dragi cu ochii plini 
de lacrimi? El rămâme cu noi prin toate cir-
cumstanțele şi chiar dacă întârzie uneori, 
să-I rămânem credincioase şi perseverente 
prin toate.
 Acum, când scriu aceste rânduri 
sunt pe aceleaşi scări din fața casei şi mă 
tot minunez de credincioşia Lui față de 
casa mea. Ştiu că El va sfârşi ce a început 
pentru mine dar sunt conştientă că lupta 
nu s-a sfârşit şi mă alătur poetului Benone 
Burtescu care spune: 
 “De aceea în fiecare seară şi-n fiecare zi
îi strâng pe toţi şi-i fac mănunchi de bucu-
rii.Cu îngerii îi fac prieteni şi-i trec pe toţi 
din stea in stea şi-i trec prin cântecul iu-
birii... Ascultă, Doamne, 
ruga mea şi mută-n ce-
ruri toată casa mea.”

Î

 Citeam cu ceva timp în urmă o carte despre Mamele 
unor oameni faimoşi, o carte minunată, care însumează 17 po-
veşti minunate privind comportamentul şi dragostea unor mame 
pentru fiii lor. Nu pot să spun că frații mei sau sora mea sunt fai-
moşi, dar ceea ce e faimos este faptul că trăind într-o familie cu di-
ferite greutăți şi într-o societate stricată, mama a reuşit să ne țină 
pe toți 4 alături de Dumnezeu, cu dorința în noi de a trăi pentru 
cer. 
 Mama nu a făcut doar asta, nu a semănat în noi doar do-
rința de a trăi pentru cer, ea ne-a învățat ce e iubirea necondițio-
nată. Mama ne-a învățat că orice problema trebuie încredințată 
în mâna Tatălui şi lăsată acolo conştienți că El v-a purta de grijă. 
Mama ne-a învățat să ne rugăm şi asta nu doar în greutăți. Mama 
ne-a ținut aproape de biserică; când eram mici era tare greu să 
spui că nu mergi la biserică, poate atunci mergeam din obliga-
ție însă mai târziu am înțeles adevarata valoare a părtăşiei. Mama 
ne-a arătat că în viață merită să lupți chiar şi atunci când tot ce 
vezi merge înspre rău. Tot ea a fost acolo când nu eram în sta-
re să ne rugăm şi se ruga pentru noi. Mama a luptat atunci când 
treceam prin momentele adolescentine, nu s-a dat bătută, a ştiut 
mereu că trebuie să lupte pentru copii ei, în rugăciune.
           Mâinile ei sunt mereu ocupate şi obosite. Mâinile mamei nici-
odată nu renunţă la o povară pentru că e prea grea, ele se bucură 
de o sărutare de fiecare dată. Mâinile ei nu încetează niciodată să 

fie mâinile unei femei care se osteneşte să întreţină şi să lucreze 
pentru ce are. Mâinile mamei nu s-au desprind una de cealaltă de-
cât atunci când inima se umple de credinţă şi nădejde că odraslei 
sale îi va fi bine, în urma rugăciunii făcute. Observ aceste lucruri 
de fiecare dată când sunt în preajma uneia şi nu cred că sunt sin-
gura care observă asta. 
 Avem prea multe cântece şi prea multe poezii despre 
mama, dar avem prea puține fapte făcute pentru mamele noastre 
care au făcut atât de multe pentru noi şi care ne-au ținut pe calea 
Domnului.
 Cred că ar trebui să se scrie o carte despre mamele unor 
oameni care trăiesc pentru cer, cred că aceasta ar include mai 
multe poveşti. Augustin, Abraham Lincoln, John Wesley şi ceilalți 
despre care Archer Wallace povesteşte în cartea lui sunt oameni 
faimoşi, dar cred că acele poveşti în care mamele au luptat pentru 
viața veşnică a copiilor lor, sunt mai faimoase.
    Închei cu minunatul verset din Proverbe 31:31 “Răs-
platiți-o cu rodul muncii ei şi faptele ei s-o laude la por-
țile cetății.” Faptele mamelor noastre sunt lăudate, dar 
haide-ți să ne facem partea şi să le răsplatim şi noi,  
“rodul muncii ei.”

R
 ...și faptele ei s-o laude la porțile cetății.” 

(Proverbe 31:31)

ăsplătiți-o cu rodul muncii ei

 Articol realizat de:
 Flavia Precup

Articol realizat de:
Precup Susana
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„Așa este și moartea. Într-o zi voi dormi, iar 
Tatăl meu va veni să mă ia. Mă voi trezi în casa 
Sa, în adevărata mea viață!”. Am rămas 
şocat, neştiind ce să mai spun. 
Am rămas uimit de maturitatea 
cu care suferința a accelerat 
spiritualitatea acelui copil.

„Iar mama mea va fi cuprinsă de nostalgie”, 
a adăugat. Emoționat, cu greu 
stăpânindu-mi lacrimile, am 
întrebat-o: „Ce este nostalgia 
pentru tine, dragă?”

„Nostalgia este iubirea care rămâne!”

    „Astăzi, la 53 de ani, îi provoc pe 
toți să dea o definiție mai bună, 

mai directă şi mai simplă a cuvântului 
„nostalgie”: este iubirea care rămâne! 
Îngeraşul meu a plecat în urmă cu mulți 
ani, dar mi-a lăsat o mare lecție care m-a 
ajutat să-mi îmbunătățesc viața, să încerc 
să fiu mai uman, mai afectuos cu pacienții 
mei şi să-mi reconsider valorile. Noaptea, 
când cerul este senin şi văd o stea, o 
numesc „îngerul meu”, care străluceşte şi 
luminează în cer.
        Mulțumesc, îngeraş, pentru viața pe 
care am avut-o, pentru lecțiile şi pentru 
ajutorul pe care mi le-ai dat. Ce frumos 
este că există nostalgia! Iubirea care 
a rămas este eternă!” Nu este aşa, că 
atitudinea acestei fetițe surprinde prin 
inocența, blândețea, dragostea, tăria de 
caracter, liniştea, pacea şi mai ales prin 
credința plină de siguranță care, am spune 
noi, sunt mai degrabă potrivite pentru un 
adult? Această iubire izvoreşte din inima 
lui D-zeu deoarece D-zeu este iubire. Iar 
această iubire rămâne… Ea este eternă.   
     Dragostea este îndelung răbdătoare, 
este plină de bunătate: dragostea nu 
pizmuieşte; dragostea nu se laudă, 
nu se umflă de mândrie,   nu se poartă 
necuviincios, nu caută folosul său, nu 
se mânie, nu se gândeşte la rău,   nu 
se bucură de neleguire, ci se bucură 
de adevăr,   acopere totul, crede 
totul, nădăjduieşte totul, sufere totul. 
Dragostea nu va pieri niciodată.                                            
(1 Corinteni13:4-8)

Articol realizat de:
Aurica Laurențiu
Psiholog Clinician
Fundația Mater

I U B I R E A

C A R E

R A M A N E

 Însă, ceva la nivel mondial, umbreşte 
parcă toată această atmosferă de 
sărbătoare. Evenimentele triste care 
au avut loc în Franța, acele atentate 
teroriste care au dus la decesul atâtor 
persoane şi amenințarea care vine 
parcă din abis pentru națiunile Europei 
şi nu numai, aduc spaimă, groază şi 
disperare în viețile multora. Aceste 
trăiri, aceste sentimente, aceste emoții, 
am spune noi, nu se potrivesc cu 
minunata Sărbătoare - Crăciunul.

       Şi totuşi Crăciunul va veni şi va fi 
sărbătorit de fiecare dintre noi. Nimeni  
şi nimic nu-l poate opri să vină deoarece 
”Adevăratul Crăciun” reprezintă, dincolo 
de mâncare şi băutură, o sărbătoare a 
vieții, a triunfului vieții, a vieții veşnice 

asupra morții. Poate de acum pe mai 
departe, ne vom obişnui să dăm o 
importanță mai mare semnificației 
acestei sărbători, care de altfel este 
goală şi fără valoare dacă nu ne-am 
aminti şi cu acestă ocazie faptul că 
Isus Hristos, fiul lui D-zeu s-a născut pe 
acest pământ având  scopul suprem de 
a împăca omenirea cu D-zeu. 

   Învălmăşeala, haosul care pare că se 
instalează în întreaga lume nu face altceva 
decât să ne amintească faptul că viața 
este atât de fragilă, este trecătoare şi la fel 
suntem şi noi. Nu pot să nu remarc faptul 
că aceste evenimente au fost prezise cu 
mult timp în urmă de către oameni speciali 
care au avut o relație extraordinară cu 
D-zeu. Venirea Domnului este atât de 
aproape! Da, veştile care vin de peste tot 

sunt triste şi îngrijorătoare şi cu siguranță 
nu ne dorim să fim în centrul acestor 
evenimente. Cu atât mai mult însă, acum, 
este important să ne apropiem de Bunul 
şi Marele Dumnezeu şi să ne reamintim 
că lucrurile cu adevărat valoroase, care să 
dăinuiască în timp, nu pot fi găsite aici ”jos” 
unde există atâta nesiguranță. Adevăratele 
valori le putem găsi mult mai ”sus”, ele vin 
dintr-o ”lume perfecta”. Este momentul 
să-l rugăm pe D-zeu să ni le descopere…

    În această ordine de idei, voi reda 
mărturia unui medic oncolog brazilian, 
Dr. Rogerio Brandao, care a fost pătruns 
adânc în sufletul său de cuvintele pline de 
credință ale unei fetițe, care desi bolnavă 
de cancer în fază terminală, ea a continuat 
să-l iubească pe D-zeu din toată inima ei. 
El şi-a intitulat articolul „Atunci când eu voi 
muri, cred că mama mea va fi cuprinsă de 
nostalgie, dar nu-mi este frică de moarte. 
Nu m-am născut pentru această viață!” şi 
este preluat de pe .  
„Ca şi medic specialist în oncologie, cu 29 de 
ani de experiență profesională, pot afirma 
că am fost crescut şi schimbat de dramele 
trăite de pacienții mei. Nu ne putem 
cunoaşte dimensiunea reală până când, 

în mijlocul adversitățiilor, nu 
descoperim că suntem capabili 
să mergem mult mai departe. 
Îmi amintesc cu emoție Spitalul 
Oncologic din Pernambuco 
(Brazilia), unde am făcut primii 
paşi ca şi profesionist. Am asistat 
la drama pacienților mei, mici 
victime nevinovate afectate 
de cancer. Odată cu naşterea 
primului meu copil, am început 
să mă simt inconfortabil, văzând 
suferința celorlalți copii. Toate 
acestea, până în ziua în care un 
înger a venit lângă mine!
    Am văzut acel înger în chipul 
unei fetițe de 11 ani, epuizată 
de diferite tratamente care au implicat 
programe chimice şi radiații, timp de 2 
ani. Dar nu am văzut renunțare în acel mic 
înger. Am văzut-o plângând de multe ori, 
am văzut teamă în ochii ei, dar acest lucru 
este uman! Într-o zi am ajuns mai devreme 
la spital şi mi-am găsit îngeraşul singur în 
cameră. Am întrebat-o unde este mama ei. 
Nici chiar astăzi nu reuşesc să spun 

răspunsul pe care mi l-a dat fără a mă 
emoționa profund”.

        “Ce reprezintă moartea pentru tine, 
dragă?”, am întrebat-o. „Câteodată, când 
suntem mici, mergem la culcare în patul părinților noștri, 
iar a doua zi ne trezim în patul nostru, nu-i așa?”.  În acel 
moment mi-am amintit de fiicele mele, 
care în acea perioadă aveau 6 respectiv 8 
ani, şi exact acest lucru se întâmpla cu ele. ...

S

                                                                                                          
„Uneori, mama iese din cameră 
pentru a plânge în ascuns pe hol. 
Atunci când eu voi muri, cred că 
mama mea va ffi cuprinsă de nos-
talgie, dar nu-mi este frică de 

moarte. 

Nu m-am născut pentru 
această viată!”

) ^

ărbătorile de iarnă pe care le-am așteptat cu nerăbdare sunt gata să ne bată la ușă. 
Luna decembrie, cu albul ei de omăt, nu este doar prima lună de iarnă, ci și perioada 
în care bucuria, liniștea, armonia, ne așteptăm să se regăsească în casa fiecăruia 
dintre noi. Atmosfera de Crăciun ne umple sufletele de  bucurie şi ne aminteşte în 

special de anii copilăriei, de emoţia aşteptării împodobirii bradului, de clipa mult așteptată 
și curiozitate nestăpânită a deschiderii cadourile, de minunatele colinde, de mirosul bradului, 
de globuri și multe, multe luminițe. Dincolo de această descriere generală a magiei Crăciunu-
lui, experiențele personale ale fiecăruia dintre noi, au încărcat astfel de clipe speciale

http://www.aleteia.org
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inta poruncii este dragostea, care vine dintr-o 
inimă curată, dintr-un cuget bun, şi dintr-o credință 
neprefăcută.”(1Tim.1:5). În urmă cu câteva zile, când am 
citit acest verset, parcă mi-a vorbit altfel decât altădată. 

S-a ancorat în inima mea şi zilnic mă atrăgea ca un magnet. Toți 
ştim- “căci toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă: să 
iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuți.” (Gal.5:14).
      Avem în 1Tim.1:5, din Epistola lui Pavel adresată lui Timotei, 
enumerate pârghiile prin care reuşim să atingem ținta:
   - o inimă curată
  - un cuget bun
  - o credință neprefăcută
       În accepțiunea lui Kenneth E. Hagin, omul este un duh, are 
suflet şi trăieşte într-un trup. Observăm că pentru a atinge ținta, 
operăm cu însuşirile sufletului şi ale duhului, pe care le modelăm 
cu cuvântul Scripturii şi cu voința noastră. Chiar dacă “să iubeşti pe 
aproapele tău” este o poruncă, Dumnezeu nu trece peste voința 
noastră. Alegerea ne aparține în tot ce adunăm, în inima noastră, 
în tot ce gândim, în tot ce exprimăm, în tot ce trăim.

Sa  începem cu INIMA:

         “Păzește-ți inima mai mult ca orice, căci din ea ies 
izvoarele vieții.” (Prov.4:23).
             Inima este ca marea, păstrează în adâncul ei tot ce a primit. 
Este foarte important cu ce ne hrănim inimile!  Trebuie să pornim 
de la dorința de a avea o inimă curată, să credem că “sângele lui 
Isus Cristos ne curățeşte de orice păcat”( 1Ioan1:7). Să  cerem 
Creatorului: “zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune 
în mine un duh nou şi statornic!”(Ps.51:10), ca să ne bucurăm aşa 
cum spune Isus: ”Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea 
pe Dumnezeu.”(Mat.5:8)
     Ce adunăm în inimile noastre? Sălăşluieşte dragostea în inimile 
noastre?
     “Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar 
omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui; căci din 
prisosul inimii vorbește gura.”(Luca 6:45)

Sa continuam cu CUGETUL:

     “Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima 
ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea 
ta”(Marcu12:30) și “să iubești pe aproapele tău ca pe tine 
însuți”(Marcu 12:31).
        Cuvântul “cuget” are două înțelesuri: conştință şi minte. Cum 
cuget eu înseamnă cum gândesc eu. Cugetul bun, curat este ca 
ochiul sănătos: nu poate suferi nicio murdărie. Toate bătăliile 
noastre se dau şi se câştiga la nivelul gândului. De noi depinde în 
ce direcție canalizăm gândurile noastre, ce gândim despre noi şi 
semenii noştri şi cum acționăm raportat la ceea ce avem în inimă.
Ce gânduri nutrim pentru semenii noştri? Ne gândim cu drag 
la aproapele nostru? Mă gândesc adânc la poruncile Tale, şi 
cărările Tale le am sub ochi”(Ps.119:15). Trebuie să cerem ajutor 
de la Tatăl şi Duhul Sfânt şi vom primi călăuzire: “fă-mă să 
pricep calea poruncilor Tale şi voi cugeta la lucrurile Tale cele 
minunate”(Ps.119:27).

) ) )

T

poruncii:
Dragostea
Tinta

Sa nu uitam CREDINta:

          Iubirea înseamnă relații frumoase şi armonioase între oameni. 
Cu cât eşti mai capabil să realizezi relații frumoase eşti mai împlinit.
Şi dacă aşa stau lucrurile, de ce nu dăm toți năvală să realizăm 
aceste relații?... Pentru că nu avem credință! Credința adevărată şi 
sinceră eliberează de dorințe şi sentimente personale.Credința te 
face neprihănit, dragostea te face fericit, nădejdea te face voios.
Trăim într-o lume în care amăgirea, minciuna, neîncrederea, 
agresiunea la toate nivelele a atins cote alarmante. Tot ceea ce 
Scriptura numeşte virtute este luat în derâdere şi toți cei care 
doresc să lupte pentru a avea o inimă curată, un cuget bun şi o 
credință neprefăcută sunt considerați naivi. Dar noi, în aceste 
vremuri grele, suntem chemați să atingem ținta- DRAGOSTEA față 
de Dumnezeu şi față de aproapele – semenii noştri.
       “Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă 
veți avea dragoste unii pentru alții”(Ioan 13:35) spune Isus. 
”Şi dragostea stă nu în faptul că noi L-am iubit pe Dumnezeu, 

ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă 
de ispăşire pentru păcatele noastre. Preaiubiților, dacă astfel 
ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe 
alții.”(1Ioan 4:10-11)
            Doamne Dumnezeul nostru, care eşti dragoste, te rog umple-
ne şi pe noi prin Duhul Tău Cel Sfânt cu dragoste şi ajută-ne să 
păstram o inimă curată, un cuget bun şi o credință neprefăcută, ca 
să dăruim cu bucurie DRAGOSTE. Amin!

Articol realizat de:
Lidia Aldea
Biserica BethEL, Tg. Mureş
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Articol realizat de: 
Andrada Suciu

Tg. Mureş

mireasa:
Andrada Suciu
Tg. Mureş

  ă priveam în interior şi observam 
şi de data aceasta marea dorință care 

striga dinlăuntrul meu. Eram aşa de dor-
nică să găsesc acea odihnă de care aveam 

nevoie în ultimul timp. Sigur, nu era vorba 
de odihnă fizică - beneficiam de ea în limite 

fiziologice - era vorba de acea odihnă a unei do-
rințe împlinite, cu o împlinire neschimbătoare.

Ca şi fiecare fată, cel mai măret vis este 
acela în alb. De mică, pantofii mamei mele, orice 
rochie de culoare albă sau beige, orice floare în-
miresmată ce putea alcătui un buchet elegant şi 
desigur orice clipă singură, se transforma într-un 
tablou desprins din poveşti: eu mireasă, mai bi-
nes spus, eu miresucă.

          Timpul a trecut, iar acea miresucă era acum 
preocupată de fiecare fotografie care întruchipa 
o mireasă. Urmăream cu atenție fiecare detaliu, 
imaginându-mă pe mine însămi în locul ei.

          Apoi, a venit şi acea zi în care hotărârea Ta-
tălui, mi-a descoperit pe acela ce urma să fie mi-
rele meu, iar din acel moment, visele au început 
să prindă contur tot mai clar, iar dorințele mele 
necalmate de răbdare până la clipa mult aştep-
tată: Eu mireasa ta!

 

Dragul meu,
          Sunt bucuroasă să îți spun că în această zi, 
Acela care este Capul tău, s-a plecat lângă mine, 
ca să îmi şoptească cele mai fumoase cuvinte şi 
să împlinească acele dorințe ale inimii pe care 
le cunoştea aşa de bine. Am stat alături de atât 
de multe alte femei minunate, dar dragul meu, 
crede-mă dintre toate, eu mă simt cea mai privi-
legiată. El, prietenul nostru, Sfătuitorul nostru şi 
Mângâierea noastră, Cel cu care vorbim adesea 
despre noi, despre inimile noastre, despre do-
rințele noastre, m-a ales pe mine, pentru a mă 
binecuvânta. În dimineața aceasta, Mirele meu 

Ceresc m-a învăluit ca şi roua de pe munții cei 
înalți şi, îți dai seama dragul meu, câtă bucurie.

          Mă gândesc adesea la tine, la mine, la Dom-
nul nostru, dorindu-mi să învăț tot mai mult cum 
să fiu, pentru a împlini voia Lui şi visele tale. Tu 
ştii dragul meu, ca încă de la început, scopul 
meu era împlinirea versetelor din Proverbe 31, 
pentru ca toata binecuvântarea împlinirii lor să 
se răsfrângă asupra ta.  Astăzi, dragul meu, a fost 
o clipă în care am realizat că scopurile vieții au în-
ceput în El. Cu multă bucurie am hotărât ca acest 
scop al meu, să îl încredințez Lui, bucurându-mă 
în ceea ce Mirele va face în continuare pentru 
mine, pentru noi.

          Să fiu mireasa Lui, înseamnă ca tu să primeşti 
o mireasă perfectă, înseamnă să primeşti tot ce e 
mai valoros din mâna Tatălui. Dragul meu, pen-
tru tine, vreau să fiu gătită cu o purtare cinstită, 
astfel încât strălucirea mărgăritarelor să nu poată 
fii pusă alături de cinstea pe care Mirele mi-o ofe-
ră mie. Sunt încrezătoare în directivele pe care El 
mi le va da, astfel încât, în fiecare zi a vieții mele 
să aleg să fac binele, ție, casei noastre şi întregii 
lumi, iar hărnicia mea să prospere tot mai mult, 
mâinile mele fiind mereu în slujba dragostei. Ştiu 
că El mă va instrui în vederea multor lucruri, iar 
pâinea cea de toate zilele promisă, va fi mereu 
pe masa bucuriei noastre. Pentru mine, El va face 
ca ziua de mâine să fie mereu un motiv de mul-
țumire, fără teama voi privi la ea, pentru că a mea 
casă va fi veşnic sub protecția Sa. Călăuzirea Lui 
mă va însoți, iar tăria şi slava vor fi promisiunile 
pe care El Însusi le va împlini cu credincioşie în 
mine. Gura mea va vesti zi de zi Lauda Lui şi oare 
ce altă înțelepciune mai mare ar putea fi, decât 
să Îl ai pe El, iar plăcuțele învățăturii să îți fie ade-
sea pe limbă. 

      Tresalt de bucurie, căci împreună cu El vom 
veghea asupra casei noastre, în ascultare, voi da 
cinste Celui ce o va păzi, Celui din Mâna Căruia 
am primit-o!

M

  Dragul meu, toate acestea, Mirele le împlinește pentru mine, iar  tu vei fi bine 
văzut la porți când vei șeadea cu bătrânii țării, iar bucuria mea va fi deplină 

așteptând împreună cu tine fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui 
nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos. (Tit 2:13)
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VARA, EXAMENE ȘI ALTE AMINTIRI

Elena Pistol
Biserica Penticostală “Tabor” Oradea

ino la cruce! Domnul te cheamă!

Harul te-așteaptă, acceptă-l!

Vino, te cheamă Hristosul Divin

Inima deschide-I și spune-I, VIN!

Înapoi nu privi!

Păcatul, planul tău îl va zădărnici.

Pășește, pune piciorul pe calea cea-ngustă

La El te va conduce, cu siguranță.

Mila, harul și dragostea, veșnicia ți-o oferă,

Întinde-ți mâna și primește-L îndată.

Mântuirea este scumpă, sângele-i e plata!

O dorești? O vrei? Ori e prea puțin?

Pentru tine, pentru mine, 

Ce-a făcut El e mult sau e puțin?

Pe cruce, El a murit

Veșnicia în dar ți-a oferit!

Dă-i viața-ntreagă și tot ce ai mai bun,

Te cheamă, te strigă, Păstorul cel Bun!

Încrede-te în Domnul, El lângă tine stă!

Inima deschide-o și nu te-ndepărta.

Cu dragoste te cheamă, în curând harul se va lua!

El, oare, pentru tine mai așteaptă?

Predă-ți viața chiar azi!

Stai în fața Lui cu smerenie și har,

Haina albă ți-o va da în dar.

Ne-nchinăm, Isuse, cu mult drag,

Naintea Ta ne plecăm, Te preamărim și Te slăvim

Pentru Împărăția Ta, acum și până-n veci,.

Amin!

Articol realizat de: Zold Katalin

Membră a grupului de suport pentru persoane cu                
diagnostic oncologic ”Alături de tine” – Fundația Mater

Chemare                     

V

  Așteaptă  ajutorul promis în Scriptură: 

  TĂRIEșiHAR pentru cel obosit... 

El pacea îți dă când povara-i prea mare, 

Putere revarsa când 

lupta e grea, 

Cu milĂ te scapă din nenorocire
Și HARUL Său mare te va mângâia. 

Aleasa-ndurare e copleȘitoare,

MĂreaȚa-i Iubire nu are sfârȘit!

Căci, din bogățiile Sale din ceruri, 

Revarsă, revarsă El, neobosit. 

Când cazi ostenit, iar grijile vieții,

Izvorul puterii ți-au secătuit,

Articol realizat de: 
CAMELIA  MARGINEAN

Biserica  Filadelfia,  Tg.Mureș

ÎN DAR...
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naintea Ta, Dumnezeule ne plecăm cu toții astăzi, pentru că Tu eşti Acela 
care scrii prezentul şi istoria. Am ajuns să ne credem stăpâni pe viața noas-
tră, pe destinul nostru şi am crezut că avem acest drept. Ți-am întors fața şi 
am ignorat poruncile Tale, pentru că ni s-au părut plicticoase şi învechite şi 

am crezut că ne ştim scrie povestea vieții, stând departe de Tine, astfel ne-am în-
tâlnit cu infernul. De aceea Doamne Isuse, stau şi mă întreb dacă nu cumva chiar 
Tu ai fost în focul care a ars în clubul Colectiv, ca să ne arăți cum arde iadul pentru 
cei care Te ignoră pe Tine, singura soluție a Tatălui pentru noi. Să ne areți cum 
arde inima Ta de durere, atunci când te uiți la mâinile noastre mânjite şi la inimile 
noastre împietrite? Poate ai văzut că nu ne înduplecă nici sărăcia, nici spectacolul 
acesta de la DNA în care vedem zi după zi că suntem furați, mințiți, sfidați... Le-ai 
descoperit înaintea noastră ca să atragi atenția asupra propriei inimi. 

       Oare toate aceste lucruri urâte nu să-
lăşluiescîn inimile noastre şi nu ar ieşi la 
suprafață dacă ne-am aşeza chiar noi, 
(cei care astăzi ieşim pe stradă şi vrem să 
dăm jos un întreg sistem profund corupt) 
pe acele fotolii înalte?Doamne, uită-te 
din cer şi priveşte spre națiunea noastră 
română, de la preşedinte, la parlamentari 
şi până la ultimul român. Uită-te la de-
getele noastre întinse şi murdare. Murdare 
de furtişaguri, de bârfă, condamnări, de 
indiferență, de ură, de răzbunare, de acre-
ală. Vrem să curățim fruntea națiunii noas-
tre dar nu şi inimile noastre şi nu şi viețile 
noastre. Doamne, te rugăm iartă România. 
Trezeşte țara mea o Doamne, şi schimbă-
ne pe fiecare în parte. Şi atunci vom ştii cu 
toții că ne va fi bine şi nouă şi generațiilor 
care vor veni după noi, pentru că aşa ci-
tim în Psalmi:”Ferice de poporul al cărui 
Dumnezeu este Domnul!”
      Doamne, te rugăm ajută-ne pe noi, să îți 
fim cei credincioşi. Noi, cei de rând să fim 
primii care să spunem NU corupției, noi să 
fim gata să ne luăm angajamentul că nu 
vom minți, că vom spune adevărul indif-
erent de preț, că ne vom plăti în mod cin-
stit taxele la stat, că vom muncii cu toată 
puterea şi vom face doar lucruri de cali-
tate, indiferent că vom mătura pe jos într-o 
şcoală, vom face o instalație de apă, vom 
conduce un autobuz, sau vom emite legi, 
sau orice altceva ne e încredinițat ca re-
sponsabilitate. Şi nu vom mai înşela pe ni-
meni, că ne vom curății viețile pe dinafară 
şi pe dinlăuntru. Că ne vom opri să dăm 
cu pietre în cei care sunt aşezați în poziții 
de autoritate, că ne vom opri din bârfă, ne 
vom ruga pentru ei şi vom ierta. Doamne 
în ziua când România, asta rănită şi rug-
inită va ierta, cred că va începe să simtă 
vindecarea încet, încet. Ajută-ne Doamne 
ca nu doar să dăm jos un sistem politic, ci 
acel sistem rău din propriile inimi!
        Dumnezeule viu şi real, cunoscându-Te, 
sunt sigură de un lucru că în tot acest iureş 
al evenimentelor din ultima  perioadă din 
țara noastră, Tu ai fost în acele mâini care 
s-au întins să scoată din foc. Te-ai aplecat 
lângă fiecare frunte înlăcrimată şi lângă 
fiecare inimă sfâşiată.Cred că şi acum cauți 
mâni prin care să faci bine lumii...brațe care 
să primească refugiați murdari şi flămânzi 
şi care să îi învețe ce înseamnă cu adevărat 
creştinismul, religia iubirii. Urechi care să 
asculte, inimi care să iubească şi care să 
aducă vestea că există iertare, există mân-
tuire, există un nou început, pentru că Tu 
ne dai o nouă şansă.
                                                                    Amin

pentru națiune
R U G Ă C I U N E
Î

Articol realizat de:
Anca Bordea Szasz

Am scris odată că necazul care vine
De la Hristos, din marea Lui iubire către tine,
Ar trebui să îl priveşti cu-adâncă ‘nțelepciune
Să-l iei drept leacul ce te vindecă de uscăciune!
 
De am şti în clipa când venim aici
Ce drum vom face, de vom creşte sau vom rămâne mici;
De am vedea o clipă fereastra către iad şi urâciune
Am alerga cu toți smeriți spre post şi rugăciune!...
 
Acel ce are bani, avere, mărire şi putere
Și nu e încercat de boli, necazuri şi durere,
Acela, cu siguranță a fost lăsat de Dumnezeu
Să îi slujeascaă în această viață, celui rău!
 
Astăzi trăim iluzia puterii, a banului şi lăcomiei
Ascunsă atât de fin sub masca dorinței desăvârşirii,
A omului ce trece prin viață ca un realizat,
Dar care la sfârşit, constată că nu a fost decât un biet ratat!
 
Ne zbatem să suim treaptă cu treaptă,
Să ne acoperim de glorii mici şi conturi mari în bancă!
Și ne lipim cu-atâta sârg de bani şi de putere
Încât uitîm de suflet şi-l lăsăm golit de avere!
 
Iluzia de plin ne umple sufletele goale.
Uităm, ca şi leproşii, Lui Dumnezeu să-I mulțumim
Pentru tot binele pe care îl primim!
Și fin, alunecăm spre iad, la vale, pe-nşelătoarele petale!
 
Nu avem timp să înălțăm o rugăciune,
Iar la săraci de ce-am mai da din buzunarul plin?
Căci spunem că sunt cu toți nişte hoți.
Mai bine risipim în lucruri de nimic, în care prisosim!
 
Îl judecăm pe cel ce cade în noroi
Și credem că suntem tari şi buni şi...nimeni nu-i ca noi?
Dar va veni o zi şi pentru noi!
Când vom simți necazul şi durerea,
Abia atunci vom înțelege pe-acel pe care îl vorbeam
Și fără milă în el cu pietre aruncam!

Spun pustnicii şi cei ce ruga au fierbinte
Că doar cu post şi rugăciune mai poate fi scăpare,
Să nu pierim când va veni urgia aceea mare!
Să-i ascultăm şi cu înțelepciune să luăm aminte...
 
Să ne îmbogățim în suflet, mai buni să devenim!
Să practicăm credința dreaptă şi să o dovedim
Prin însăşi viața noastră! S-o facem de folos!
Să devenim cu toții slujbaşii Lui Hristos!
 
Îmi pun nădejdea-n Tine Doamne!
Să ne ajuți, deşertăciunea lumii să o lepădăm!
Să ne schimbăm stăpânul, de rău să ne îndepărtăm!
În rugăciune dârză la Tine să ne îndemnăm!
 
Să ne primim necazul, boala şi durerea
Ca o povară binefăcătoare sufletelor noastre!
În suferință să învățăm răbdarea şi tăcerea
Ca astfel să câştigăm un drum spre veşnicie!
 
Să nu uităm că Dumnezeu nu joacă
La ruletă sau zaruri, nici cu mine nici cu tine.
Aşa că lasă voia ta creştine în Mâinile divine!
Aruncă-ți haina plină de păcat şi ruga ta cea seacă!
 
Cerescul ‘nost Părinte ne ştie negrul suflet,
Dar vrea să vadă căința sinceră adusă din adâncul cuget!
Ne dă şi armele de luptă pentru mântuire:
Curaj, voință, răbdare, bunătate şi IUBIRE!
 
Nu este vreme de pierdut în rătăcire!
Destul am stat în mare adormire!
Cât mai putem şi nu e prea târziu
Să Îl rugăm pe BUNUL DOMN ISUS cel viu
Să intre-n sufletele noastre spre înțelepțire!
 
Am scris aceste rânduri pentru toți
Căci suntem frați de cruce ce stăm în marea ARCA!
Mesajul dacă-i înțeles, te rog prefă-l de acum în faptă!
Te luptă deci creştine pentru mântuire, căci
Dacă ai credința vie, cu siguranță ai să poți!

Îndemn
la Mântuire

D-na Ligia, Tg. Mureş
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SI  REACTIILE UNORA
Alegerile noastre

u toții suntem chemați  să 
dezvoltăm relații săna-
toase, frumoase, bazate 
pe încredere, pe respect, 
căutând întotdeauna şi  fol-
osul altora. 

Acesta însă, nu este un țel uşor de 
îndeplinit, ținând cont de faptul că nat-
ura umană este păcătoasa şi egoistă.

Unii oameni, cred că totul se învârte 
în jurul lor şi consideră că întotdeauna 
au dreptul să fie ajutați de semeni lor cu: 
servicii, bani sau că se pot face stăpâni 
pe timpul altora. În egoismul lor, cred că 
toți cei din jur există pentru a le face pe 
plac şi pentru a sluji planurilor lor. Astfel, 
ei se supără ori de câte ori  împrejurările 
nu le sunt absolut  favorabile şi apelează 
la mânie şi la manipulare. Deoarece 
aceştia nu pot auzi cuvântul NU, se 
supără ori de câte ori nu li se împlineşte 
vreo dorință şi îi pedepsesc pe cei din 
jur cu supărarea lor. 

Când apare mânia, drept răspuns la 
refuzul unora de a ne împlini anumite 
dorințe sau plăceri, atunci avem de a 
face cu o problemă de caracter. Cei ce 
se mânie în astfel de situații, e posibil 
nici să nu îşi dea seama, că nu situația în 
sine îi deranjează, ci faptul că, doresc să 
controleze viețile altora, dispunând de 
timpul, banii sau lucrurile celor din jur.

Cum să ne purtăm cu aceste per-
soane? Cum să împlinim versetul care 
spune; “întrucât atârna de voi trăiți în 
pace cu toți oamenii. “ (Romani 12:18)? 

Oare trebuie să trecem peste 
dorințele noastre sau să facem alegeri 
care nu vin din convingere, doar pen-
tru a nu supăra pe cineva? Alegând 
împotriva conşținței noastre ne vom 
trezi într-o închisoare a resentimente-
lor şi a frustrărilor, vom trăi cu teama 
de abuz şi cu gândul că am fost ne-

dreptățiți. 
 Nicidecum principiul -“ întrucât 

atârnă de voi, trăiți în pace cu toți 
oamenii“ - nu va trebui să ne forțeze să 
trecem peste limitele conştinței noas-
tre, nici chiar în cazul în care unii se vor 
supăra.

În primul rând, trebuie să ştim că 
Dumnezeu ne acordă fiecăruia din-
tre noi, dreptul de a decide liber. Noi  
hotărâm dacă Îl ascultăm sau nu; cel 
care ne forțează este “duşmanul“, el 
doreşte să ne înşele şi să ne fure liber-
tatea. 

Deci, dacă Dumnezeu ne dă dreptul 
de alegere liberă,  atunci şi noi trebuie 
să ținem cont de alegerile  altora şi alții 
de alegerile noastre. Pe de altă parte, 
dacă am ales liber să ascultăm de 
Dumnezeu, atunci prioritatea numărul 
unu din viața noastră este să facem 
voia Lui Dumnezeu, aşa cum ros-
tim în rugăciunea 
Tatăl 

Nostru. Ținând cont de 
acest principiu, noi vom lua decizii 
care să fie în acord cu principiile Lui 
Dumnezeu, ne vom stabili limite ce vin 
dintr-un cuget curat.

Când ne confruntăm cu respingere 
sau crize de mânie din partea unor 
oameni cărora nu le-am făcut pe plac, 
doar pentru că am ales să ne respectăm 
propiile limite, trebuie să ținem cont de 
câteva lucruri:

1. Nu tu ai o problemă dacă cineva 
s-a mâniat pe tine din cauza  aleg-
erilor  tale, persoana care nutrește 
sentimente de mânie are o problemă 
nerespectând drepturile altora. Dacă 
te confrunți cu mânie sau manipulare 
după luarea unei decizii sau după sta-
bilirea unor limite, nu tu eşti  de vină. 
În nici un caz nu trebuie să schimbi de-
cizia doar pentru că cineva s-a mâniat 
şi te amenință că vei pierde relația cu 

acea persoană.
Dorința de a-i controla pe alții sau 

a-i manipula, este una greşită şi pro-
cedând în acest fel, unii îşi pierd contro-
lul asupra lor înşişi. Niciodată nu putem 
să fim responsabili pentru timpul, banii, 
acțiunile altora, deoarece fiecare om îşi 
trăieşte propria viață pentru care va da 
socoteală doar înaintea Lui Dumnezeu. 

Tu singur eşti responsabil de aleg-
erile tale, nu vei putea justifica deci-
zii greşite luate de dragul de a calma 
mânia altora.

2. Nu prelua mânia celeilalte per-
soane, ea este o emoție trăită în inima 
celui ce s-a supărat, ea nu se transferă 
automat, ci doar dacă îi dai voie. Nici 
nu încerca să calmezi persoana în cauză, 
să îi înăbuşi mânia sau să o resp-
ingi, în acest fel nu 
îi vei 

face nici un bine celui mânios. 
Lasă-l pe celălalt să fie mânios, dar tu 
decide singur, “la rece” ce  vei face. Dacă 
cealaltă persoană s-a enervat pe tine, 
nu te enerva şi tu, aminteşte-ți de sfatul 
biblic “nu întoarceți nimănui rău pentru 
rău“.

Păstrează o atitudine prietenoasă, 
spunând totuşi adevărul, susținându-ți 
punctul de vedere sau motivând alege-
rea. 

3. Încearcă să găsești oameni lipsiți 
de interese, cu care să poți vorbi de-
spre alegerile tale, despre aceste 
lupte. Împreună cu aceştia vă veți pu-
tea ruga pentru alegeri înțelepte şi vei 
găsi susținere pentru menținerea limit-
elor tale şi pentru a putea face față re-
spingerii de care ai parte, fără însă să îl 
denigrezi pe cel care s-a mâniat pe tine 
sau să îi păstrezi resentimente.   

    Procedând astfel, există mari şanse 
ca cel ce s-a mâniat pe tine, să înceapă 

să înțeleagă că tu ai dreptul să de-
cizi în ceea ce te priveşte pe tine şi 
va accepta să îți respecte deciziile. 
Reacțiile de mânie vor dispărea 
şi aşa     ai “câştigat pe aproapele 
tău“, păstrând relația şi, în acelaşi timp, 
ajutându-l să-şi  şlefuiască  carac-
terul. 

Există şi posibilitatea să te alegi 
cu pierderea unei relații, cel puțin 
pentru un timp, dar acesta este un 
risc pe care şi Dumnezeu şi-l asumă 
în fiecare zi cu noi. El nu ne forțeză 
să avem o relație cu El, nu ne obligă 
să-I fim supuşi, dar îşi duce pla-
nurile la îndeplinire indiferent că 
nouă ne place sau 
nu.

În loc de concluzie, amintesc 
două  îndemnuri de aur: unul al 
Domnului Isus:

“Tot ce voiți să vă facă vouă 
oamenii, faceți-le și voi la fel; 
căci în aceasta este cuprinsă 
Legea și Prorocii”( Matei 7:12).

 
Cel de-al doilea îndemn  vine de 

la apostolul  Pavel: 

“nu te lăsa biruit de rău, ci 
biruie răul prin bine” (Romani 
12:21).

c

“întrucât atârna de voi trăiți în pace cu toți oamenii “ (Romani 12:18)
, ,

Rodica Baciu
Biserica „Betania”
Tg. Mureș
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TUSEAcauze & solutii

cuvenită. Schimbarea caracterelor tusei (mai frecventă, mai 
supărătoare) este un semnal că trebuie consultat medicul. 
Poate semnala diverse afecțiuni.  O tuse persistentă poate 
semnala o problemă importantă de sănătate. Poate fi 
vorba de sinuzită cronică sau acută, astm, diverse alergii, 
bronşiolită sau bronşită, laringită, bronhopneumopatie 
obstructivă, boală de reflux gastroesofagian, pneumonie, 
dar şi de tuberculoză, virus sincitial respirator sau emfizem. 
Alte motive ale persistenței tusei sunt: mucoviscidoza, „febra 
fânului”, insuficiența cardiacă de tip congestiv, cancerul 
pulmonar sau tuberculoza pulmonară. În cazul tusei uscate 
cu senzației de gâdilătură în gât, luați dropsuri/comprimate 

n general, tusea este cauzată de infecții 
virale, precum răceala sau gripa și trece în 
aproximativ o săptămână, fără antibiotice. 
Acestea trebuie administrate numai în 

cazul infecțiilor cauzate de bacterii. Tusea este 
considerată cronică atunci când durează mai mult 
de 3-4 săptămâni. 

Î

upă acest interval este momentul consultării 
unui medic pentru elucidarea cauzei tusei. 
Rareori, o tuse după o infecție respiratorie 
poate dura până la 8 săptămâni (mai ales, 
la cei cu o reactivitate crescută a căilor 

respiratorii), dar întotdeauna se observă o ameliorare 
treptată în acest interval. Deci, dacă tuşiți mai mult de 3-4 
săptămâni, mai ales dacă tusea nu a început odată cu alte 
semne de infecție respiratorie (febră, guturai, dureri în gât, 
dureri de cap) şi dacă nu dă semne de ameliorare evidente, 
mergeți imediat la medic! Fumătorii tind să considere că 
tusea (mai ales matinală) este „normală” şi nu îi acordă atenția 

de supt. 

În cazul alergiilor, optați pentru antihistaminice, iar 
dacă tuşiți în special dimineața, ar fi bine să renunțați la 
țigări. Tuberculoza pulmonară şi cancerul pulmonar sunt 
cele mai frecvente cauze de tuse cronică. Tuberculoza 
pulmonară, din cauză că este o boală contagioasă, este 
important să fie descoperită cât se poate de repede pentru 
a opri răspândirea ei.Radiografia pulmonară şi examenul 

sputei („flegmei”) eliminate de pacient, sunt necesare 
pentru diagnostic. Cancerul pulmonar este, de asemenea, o 
cauză frecventă de tuse cronică, mai ales la fumători, dar nu 
numai. Diagnosticul timpuriu al acestei boli poate fi salvator 
pentru viața pacientului. Fumătorii nu trebuie să ezite să se 
prezinte la medic în cazul în care apare o altă tuse sau tusea 
anterioară „tabagică”, îşi schimbă caracterul. Radiografia 
pulmonară, endoscopia bronşică, tomografia computerizată 
sunt cele mai importante investigații, care permit stabilirea 
unui diagnostic de cancer pulmonar. 

Aşadar, primul lucru pe care trebuie să îl faceți atunci 
când aveți o problemă, este să vă adresați medicului. 
Tratarea unor simptome fără rezolvarea afecțiunii de 
bază, duce la complicații, la evoluția bolii şi persistența 
simptomelor (a tusei, în cazul de față). Administrarea 
antibioticelor se face doar la indicația medicului specialist. 
Folosirea lor pentru infecții respiratorii uşoare sau pentru 
tusea de cauză extra-respiratorie duce la creşterea 
rezistenței microbilor la antibiotic. 

Doar stabilind diagnosticul corect şi tratamentul 
corespunzător veți scăpa de tuse. Sunt însă şi situații în 

O tuse persistentă poate semnala o problemă importantă de sănătate. Așadar, primul lucru 
pe care trebuie să îl faceți atunci când aveți o problemă, este să vă adresați medicului. Sfat

O greSealA frecvent 
întâlnita în rândul 

pacientilor, este aceea ca 
încearca sa se trateze 

singuri. 

care afecțiunile sunt foarte grave şi, indiferent de metoda 
terapeutică, tusea persistă mult timp – este cazul cancerului 
pulmonar sau tuberculozei. Există şi unele medicamente care 
pot induce tusea. Indiferent câte alte tratamente ați încerca 
pentru eliminarea acesteia, nu veți avea rezultate până nu 
veți stopa administrarea respectivelor produse. E vorba, de 
exemplu, de inhibitorii enzimei de conversie – un grup de 
medicamente de primă linie recomandat hipertensivilor. De 
aceea, e bine să citiți cu atenție prospectele de fiecare dată 

când luați un nou medicament şi să informați 
medicul asupra tuturor noutăților apărute.                                                                                                       

D

)

)

) ),

Prețuiți sănătatea! 
Articol realizat de:Dr. Moga Erika
Medic Specialist Pneumolog, 
Policlinica Marmed Tg. Mureş
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Servicii:

Proiecte educative
Consiliere psihologica

Contact MATER: Str. 22 Decembrie 1989, nr 12/2, Tg-Mures, Tel: 0265-250.540,  www.mater.ro

Dacă doriți să sprijiniți lucrarea noastră și să contribuiți la costurile de tipărire și editare ale rev-
istei „Suflet de femeie”, vă rugăm să găsiți mai jos, contul în lei deschis la Banca Românească.

RO21BRMA0330033872400000
Vă mulțumim

FUNDATIA MATER
Timișoara 92,2 FM, 
rve-timisoara.ro
Bucuresti 94.2 FM
Brasov 94.6 FM
Cluj-Napoca 88.3 FM
Constanta 104.4 FM
Hunedoara 98.00 FM
Oradea 92.1 FM
Sibiu 89.4 FM
Suceava 102.7 FM
Moldova Nouă 106.6 FM

Va multumim din suflet.
Domnul sa va binecuvanteze.

Cu drag,
Nelu Ciobota
Radio Vocea Evangheliei
Timisoara
0728276516

Radio Vocea 
Evangheliei
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Suntem deschise oricărei femei, care doreşte să ne împartăşească din experi-
ențele ei cu Dumnezeu, gânduri, poezii sau povestioare care să ne aducă mai 

aproape de El şi mai aproape una de cealaltă.
Dacă doreşti să faci parte dintre autoarele articolelor revistei ”Suflet de femeie”, 

trimite-ne scrierile tale pe adresa contact@sufletdefemeie.ro

Biserica Penticostală BETANIA:
str. Pavel Chinezu nr. 5, Târgu Mureş

Biserica Creştină NOUL LEGĂMÂNT:
str. Cuza Vodă nr. 22, Casa Sindicatelor, et.3, sala 53, Târgu Mureş

Biserica Penticostală FILADELFIA:
str. Substejăriş nr. 17, Târgu Mureş

Biserica Penticostală BETHEL:
str. Arany Janos nr. 24-26, Târgu Mureş

www.sufletdefemeie.ro
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