
Sufletde femeie 1

Suflet de femeieSuflet de femeieSuflet de femeieSuflet de femeie
22

Suflet de femeieSuflet de femeieSuflet de femeie
REVISTA

Suflet de femeie
www.sufl etdefemeie.ro

Suflet de femeie
NR.

FEMEI
multumitoare

Oa mâinilorlucrare

777
necesare unei 
77

necesare unei necesare unei 
7

necesare unei 
7lucruri 

în materie de coafuri
Tendințe

Eu
îl voi sătura cu 

viațĂ lungăviațĂ lungă
psalm 91

77
soţiI creştine



Sufletde femeie 2

POEMUL LUI
ELISABETA POPESCU

MĂRTURIE PENTRU SPERANȚĂ
VALUCA DIDILA

DRAGOSTEA ACOPERA TOTUL
LUIZA TODEA

LUMINA DE LA CRUCE 
ADA LORENA ANDRUȘ

FEMEI MULȚUMITOARE
ANCA MRAZIK

ACCEPTAREA ÎN SLUJBA LUI DUMNEZEU
LINA CĂPITANU

ȘCOALA DE LIDERE ”DEBORA”
LIGIA SEMAN

STRIGĂT DUPĂ TĂMĂDUIRE 
NICOLETA ATOMEI

CURĂȚIA MINȚII NOASTRE
ELISABETA ȚON

7 LUCRURI NECESARE UNEI SOȚII CREȘTINE
RUXANDRA PETRINA

O LUCRARE A MÂINILOR
 PAULA DEJEU

SĂRBĂTOARE
LIDIA ȘCHIOPU

ÎȚI MULȚUMESC
DANIELA BELEAN

O MIE DE DARURI-RECENZIE CARTE
IONELA LOGHIN

SĂNĂTATE DIN NATURĂ
CARMEN BUSCH

LIMBAJUL ÎMPĂRĂȚIEI
CRENGUȚA STOIAN

TENDINȚE ÎN MATERIE DE COAFURI
ANCA BOTA

RULADĂ CU SPANAC
MIRELA OPREA
FUNDAȚIA MATER
CREDO TV

EU ÎL VOI SĂTURA CU VIAȚĂ LUNGĂ
LUCIANA SAND

DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU
VALERIA DUMITRU

FEMEIA
NUȚI VITUS

07

25

26

27

28

30

32

33

31

16

12

13

14

06

09

19

20

23

22

10

2408

Cuprins

24

13

14

10 07



Sufletde femeie 3

Luciana Sand

Luciana Sand
Ruxandra Petrina

CORECTURĂ ȘI REDACTARE

DESIGNCOLECTIVUL DE REDACȚIE:
Rodica Baciu
Biserica “Betania”, Târgu Mureș
Mia Pop
Biserica “Noul Legământ”, Târgu Mureș
Lidia Aldea
Biserica “Bethel”, Târgu Mureș

08 20

09

20

         Venim spre Dumneavoastră  cu recunoștință și cu mulțumire pentru eforturile și resursele pe care le-ați oferit, pentru ca 
împreună, în unitate să putem sluji și lăuda un Dumnezeu glorios.

Revista ” Sufl et de femeie „ nu ar fi  ajuns la numărul 22, fără articolele voastre, fără susținerea în rugăciune și fără eforturile 
fi nanciare, pentru care colectivul de redacție vă apreciază și vă este profund recunoscător.

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. (Galateni 6 : 6 – 9), căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu”(2 Corinteni 9:7)
Dacă doriți să ne sprijiniți în continuare în lucrarea ”Sufl et de femeie”, atât cu articolele, cât și cu fi nanțele voastre, 

vă invităm să folosiți datele de contact de mai jos:

  e-mail:  contact@sufl etdefemeie.ro
Fundația Mater, cont în lei Banca Românească Tg. Mureș

RO21BRMA0330033872400000

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Dragi cititoare,vă mulțumim
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Scriitoarea creştină, LIGIA SEMAN şi echipa de organizare, te invită, 
în perioada 27 iunie- 1 iulie 2016, la conferinţa naţională cu tema:

Colectivul de redacție Suflet de femeie
vă  recomandă participarea la:

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A FEMEILOR
- MAMAIA 2016-

ECHIPA DE SLUJIRE: 

Ligia Seman, Rodica Baciu, Rodica Volintiru, Mirela Petan, Angela 
Ţiprigan, Tatiana Petric, Lidia Mihăilescu,Summer Macsim, Elena 
Nini si profesorii de studiu inductiv al Bibliei din Republica Moldova.

”Comoara mea, Cuvântul lui Dumnezeu”

* Pentru înscrieri, vă rugăm să ne contactați prin:

pt. Hotel Siret: Daniela Olaru - 0784.635.015
pt. Hotel Palas: Ani Olteanu - 0773.394.622 

Telefon: (intre orele 10-21) 

E-mail:  
conferintafemei2011@yahoo.com
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Editorial

Rodica Baciu
Biserica „Betania” Tg. Mureș

ți propunem ceva nou și foarte 
necesar pentru acest sezon și 
anume: ”o primăvară fără tea-
ma”. Uneori începem ziua și o 
încheiem cu frică și îngrijoare, 

ce derivă din prea multă preocupare, 
responsabilitate și conștinciozitate, izvo-
rând dintr-o motivație  bună de a oferii 
siguranță și un confort celor dragi. 
       Ne îngrijorează prezentul, dar în 
special viitorul. Uneori, ne îngrijo-
răm cu privire la trecut, ne este teamă 
de urmările greșelilor din trecut pe 
care le regretăm sau   ne este teamă 
că nu vom mai avea acele lucruri sau 
relații frumoase din acea perioadă.
O, câtă teamă și îngrijorare  în inima ori-
cărei femei... Teama de boală, mai ales 
de boli incurabile , teama de singurăta-
te, teama  de relații încordate, teama de 
infi delitate.
    Pe lângă aceste temeri,   mai avem 
teama pentru viitorul copiilor noștri, 
pentru siguranța și educația lor, griji 
legate de bugetul familiei care nicio-
dată nu este sufi cient, griji legate de 
locul de muncă, s.a.m.d. Toate acestea 
ne crează o stare de stres, ne consu-
mă energia și, astfel, ajungem să ne 
pierdem zâmbetul și buna dispoziție.
Oare ce femeie nu are temeri? Con-
statăm, din nefericire, că aces-
te temeri nu le putem spune cui-
va vreodată, frici ținute ascunse în 
sufl etul nostru. O întrebare logică și jus-
tifi cată ar fi : ”Ce fac cu aceste temeri?”.
Am găsit, de-a lungul istoriei, femei pu-
ternice care  nu s-au lăsat conduse de te-
meri, în ciuda împrejurărilor potrivnice, 
ele nu s-au lăsat învinse. 
       
     Sfânta Scriptură vorbește despre o 
femeie pe nume Estera. Această feme-
ie, avea statutul de regină în cadrul unei 
națiuni străine, dar la un moment dat, a 
început o persecuție împotriva națiunii 
din care provenea ea. Această femeie  
și-a salvat poporul de la genocid, fi ind 

dispusă să plătească cu viața pentru pla-
nul ei curajos. 
         O altă femeie, care a reușit să în-
vingă teama, este Rut, care în urma pier-
derii soțului ei, a avut curajul să mențină 
o relație strânsă cu soacra, rămasă de 
asemenea văduvă. Ce este interesant 
în această poveste, este încrederea ei 
în Dumnezeul lui Israel, că o va ajuta  să 
aibă o viață  fericită. Istoria vorbește des-
pre modul cum a reușit să-și refacă căsă-
toria și despre succesul extraordinar pe 
care l-a avut pe acest nou drum. 
        Debora,  un personaj foarte impor-
tant în Sfânta Scriptură, în vremea   în 
care poporul Israel era ținta atacurilor  fi -
listene, în calitate de lider (judecator) al 
națiunii sale,  stabilește o strategie cura-
joasă pentru eliberarea poporului evreu 
de sub jugul fi listean și pune acest plan 
în aplicare, mergând ea însăși la luptă. 
Este greu de imaginat, cum este posibil 
ca o femeie să facă parte dintr-o armată 
de bărbați, să conducă tactica de luptă? 

Care este secretul acestor  femei?  
        Sfântul  apostol Pavel spunea:“căci 
noi n-am primit un duh de frică, ci de 
putere, de dragoste și de înțelepciune”(2 
Timotei 1:7). Iată, cum putem scăpa de 
starea de frică, lăsând ca inima noastra 
să fi e umplută de putere, de dragoste 
și de înțelepciune, trei ingrediente ale 
unui leac efi cient pentru orice fel de în-
grijorări sau teamă.

1. Puterea o găsim la Domnul nos-
tru Isus Hristos, așa cum spunea Pavel 
“pot totul în Hristos, care mă întăreș-
te”(Filipeni 4:13)  și “toate sunt cu putin-
ță celui ce crede”(Marcu 9:23). Pentru a 
avea credință este sufi cient să îl cunoști 
pe Dumnezeu, care ține în mâna Sa toa-
te lucrurile văzute și nevăzute, Cel care a 
făcut pe fi ecare om după planul său veș-
nic și minunat.

2. Dragostea este cea care ne aju-
tă să credem totul, să acoperim totul.
Dacă în adâncul fi inței noastre avem 
dragoste pentru Dumnezeu, pentru pă-
rinți, soț, copii, împletind iubirea de frați 
cu iubirea de oameni, nu avem de ce să 
ne îngrijorăm.

3.Întelepciunea este cea care 
ne ajută să vedem lucrurile, trecutul, 
prezentul și viitorul din perspectiva 
Lui Dumnezeu. Împăratul lui Israel, So-
lomon, spunea că “ frica de Domnul este 
începutul înțeleciunii “ (Psalmul 111:10). 
Așa că, umplându-ne gândurile și sen-
timentele cu teama sfântă și dorința de 
a-L onora pe Dumnezeu, nu va mai ră-
mâne loc pentru nici un fel de temeri.
            O văd pe femeia excelentă din Car-
tea Proverbe 31:25 , care “ râde de ziua de 
mâine “, nu-i cunoaștem numele și asta 
ne ajută să ne identifi căm cu ea, înțele-
gând că poate fi i oricare dintre noi. Fii o 
eroină a generației tale, trăiește-ți des-
tinul pentru care te-a creat Dumnezeu. 

Draga mea,

Î

Fii fără teamă!
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ncă de la început, mă înconjoară 
un sentiment plăcut de 
încântare,  știind că voi ve-
dea apusul. Entuziasmul meu 
crește pe măsură ce avionul se 

îndreaptă în direcția perfectă, care să 
îmi permită să vizualizez haosul de cu-
lori.  
    Fiecare bucățică de culoare se 
îmbină perfect cu cealaltă și totul cree-
ază o ambianță plăcută care îmi face 
inima să exalte de bucurie și duhul să 
se odihnească, iar mintea să repete 
mereu și mereu aceeași expresie de 
care nu mă mai satur: Dumnezeule, 
ești așa de frumos!  
       Nu mă mai satur să privesc modul 
mirifi c în care se îmbină nuanțele de 
galben, roz, roșu, portocaliu și vișiniu. 
E ca și cum cerul ar fi  pe jar și în orice 
clipă,  poate să ia foc și să își extindă 
fl ăcările tot mai sus.   Dar, din păcate, 
culorile încep ușor să se stingă. 
      Norii care în lumina obscură se trans-
formă în nuanțe de negru-cenușiu, 
încep să acopere culorile. Unul din 

gândurile mele se aude ca un glas 
puternic și îmi atrage spontan atenția.  
Negrul și cenușiul nu au reușit să aco-
pere în totalitate lumina. 
       Da, culorile și-au pierdut strălu-
cirea. Culorile se sting. Dar, lumina, 
încă rămâne fermă. Întunericul aco-
peră soarele, dar nu îl distruge. Imedi-
at am realizat că exact așa e și în viața 
noastră. Furtunile, greutățile și chiar 
noaptea, ne pot face să nu mai vedem 
în culori, să nu mai vedem frumusețea, 
dar nu ne pot stinge lumina.
          Adevărul e că soarele nu se stinge 
niciodată și lumina lui rămâne aco-
lo, oricât ar fi  de întunecată noaptea.   
Lumina care e Isus, rămâne fermă,  in-
diferent de circumstanțele vieții noas-
tre. Și acesta e adevărul lipsit de efe-
meritate, indiferent de minciunile care 
încearcă să ne pătrună tiptil printre 
gânduri. 
          Nu... Noaptea nu poate să ne stingă 
lumina.  Lumina nu e ca o lumânare 
pe care o sufl ă vântul furtunilor și se 
stinge. Nu și lumina care e Isus! 

      Mă gândesc apoi că așa ar trebui să 
fi m și noi! Să lăsăm gloria și strălucirea 
lui Isus să se refl ecte în noi, și să strălu-
cim indiferent de circumstanțe. 
Atunci când înțelegi că nu e vorba de-
spre tine, nici măcar despre întuneric 
sau circumstanțe, ci e vorba despre 
Isus și strălucirea Lui, începi să trăieș-
ti cu adevărat viața din abundența de 
care spunea Isus! 
Haideți să cunoaștem adevărul și 
adevărul să ne facă liberi! Haideți 
să ne mutăm atenția de pe lucruri-
le trecătoare, circumstanțe, emoții și 
gânduri mincinoase și să ne uităm la 
Isus, Lumina Lumii. Privind fi x la El, 
vom începe să devenim mai mult ca 
El și atunci vom refl ecta lumina Lui, 
pe care întunericul nu a reușit să o 
biruiască, lumina care a învins bezna 
morții la CRUCE!

Noaptea nu poate
 sa ne stinga lumina! 

” „

Î

Articol realizat de:
Ada-Lorena Andruș
Biserica ”Casa Tâmplarului”
Cluj-Napoca

) )



Sufletde femeie 8

Am primit și eu harul să-L cunosc pe Dumnezeu 
prin suferințele și calvarul prin care am trecut timp de 14 
ani de zile. L-am primit pe Domnul Isus în inima mea ca 
Mântuitorul meu personal, acum 22 de ani, în anul 1993, 
decembrie 8. A fost ziua când m-am hotărât să-L urmez 
fără să mă uit înapoi. Dumnezeu m-a cercetat printr-un 
vis de noapte. În vis Domnul mi-a vorbit, iar eu am înțe-
les glasul lui Dumnezeu, era glasul chemării divine la 
pocăință.

Dumnezeu schimbase inima mea total și tur-
nase cu ajutorul Domnului Sfânt dragoste pentru El. 
O dragoste jertfitoare. Am înțeles asta mult mai târziu, 
când, numai puterea și dragostea lui Dumnezeu poate 
să aducă biruință asupra sufletului mântuit. Am putut 
să rabd și să sufăr prigoana din partea familiei timp de 
14 ani. În acești ani n-am încetat să mă rog și să postesc. 
Stăruiam zi și noapte pe genunchi în rugăciune pentru 
soțul și copiii mei, ca să fie mântuiți și să se întoarcă la 
Dumnezeu.

Mi-a făcut plăcere să rabd prigoana care a durat 
atâția ani, pentru că simțeam cu cât sufeream mai tare, 
că iubeam pe Dumnezeu mai mult. Ajunsesem pentru 
lumea de afară ”nebună”. Ziceau: ”cum poate un om să 
sufere așa de mult, fără să se lepede”. Dumnezeu spune 
în Psalmul 31-23: ”căci Domnul păzește pe cei credincioși 
și pedepsește pe cei mândri”.

Așa a făcut Domnul cu mine, mi-a purtat de gri-
jă, mi-a dat putere, mi-a întărit pașii și m-a ținut în picio-
are când valul de prigoană și suferința veneau și plecau. 
Dumnezeu a fost acela care a pus hotar prigoanei.

A lucrat cu putere în familia mea, copiii mei 
s-au întors la Domnul, s-au botezat, soțul meu a primit 
pe Domnul Isus după 14 ani și Domnul nu m-a lăsat de 
rușine. Binecuvântat să fie El. Pentru că m-am încrezut în 
Domnul, am nădăjduit în stânca ocrotitoare, în cetățuia 
mea, Dumnezeu care nu obosește iertând, s-a oprit în 
dreptul cortului meu și și-a împlinit promisiunile făcute 
copiilor Săi, care fac voia Lui.

Îi mulțumesc Domnului că m-a făcut și pe mine 
unul din copiii Săi și am avut cea mai frumoasă părtășie 
cu Domnul prin suferințele, prigoana, lipsa și ocara pe 
care le-am purtat cu mare răbdare și dragoste pentru 
Dumnezeu. A fost alegerea mea să mă supun și să slujesc 
Domnului din dragoste pentru El.
           ”Totuși, în toate aceste lucruri noi suntem mai 
mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt 
bine încredințat că nici moartea nici viața nici îngeri, 

nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici 
cele viitoare, nici înălțarea, nici slăbiciunea, nici o altă 
făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea 
lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.”
(Romani 8:37-39).

 Amin!

în slujba
acceptarea

    ”Sunt sora Lina Căpitanu, am 45 de ani, sunt 
căsătorită și sunt mama a 6 copii, bunica a 10 

nepoți și soacra a 2 nurori și 3 gineri. 
Mulțumesc Domnului pentru aceste daruri!” lui Dumnezeu

Articol realizat de:
Lina Căpitanu,

Biserica „Rugul Aprins”, Toflea
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umele meu este DIDILA VALUCA, am 39 de 
ani și o familie frumoasă, formată din pa-
tru băieți și o fată. Trebuie să mai știți des-
pre mine că fac parte din biserica „RUGUL  

APRINS” din Tofl ea.
Fac această mărturisire cu gândul la toate femeile care 
au renunțat la speranța de a găsi feri-
cire în mijlocul căsniciei lor. Înainte de 
a-L primi pe Isus Hristos în viața mea, 
eram o femeie nefericită, neprețuită și 
agresată fi zic și verbal de propriul soț. 
Bărbatul cu care m-am căsătorit era un 
împătimit al jocurilor de noroc, al alco-
olului și era extrem de violent cu toți 
cei care îl înconjurau. Devenise de ne-
recunoscut, un om nemilos, fără urmă 
de umanitate.
                         Timp de șase ani, am cunoscut nefericirea la 
cote maxime, trăiam un coșmar  în fi ecare zi.  În 1997, 
pe data de 15 Martie, soțul meu își pusese în gând să-
și pună capăt zilelor, realizând că viața lui nu mai are 
nici un sens. Domnul  însă, avea alte planuri cu privire 

la el și i-a ieșit în cale prin fratele pastor Dumitru Ion.  
Domnul a lucrat în chip minunat prin Evanghelia Lui, 
în viața soțului meu și a familiei noastre.
                             Din ziua aceea viața mea a luat o 
altă direcție, una spre Dumnezeu, o viață nouă, o via-
ță fericită. Azi, sunt o femeie împlinită, o slujitoare a 

Dumnezeului celui viu, atât eu cât și 
soțul și copii mei. Viața soțului meu 
s-a schimbat radical pentru că i-a dat 
voie Domnului să lucreze în viața lui.
                       Aceasta mărturie vine ca o 
încurajare de a vă aduce îngrijorările, 
problemele, durerea, la cruce si de a 
lăsa mâna Domnului să aducă izbân-
dă pes te viețile voastre. Nu există 
problemă prea mare pe care El să nu 
o poata rezolva, fi ți deci supuse Lui și 

rugați-vă neîncetat ca planul Lui să se desăvârșească 
și în viețile voastre.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

N

Mărturie
pentru speranta,

)

Articol realizat de:
Valuca Didila
Biserica 
”Rugul aprins”-Tofl ea
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          Neajunsuri? 
Criză? Neînţelege-
ri?Aşteptări neîmpli-
nite? Vise spulbera-
te? Lipsuri? Durere? 
Cu toate am experi-
mentat nemulţumi-
rea din toate aceste 
situaţii şi multe alte-
le pe lângă. 
         Trăim într-o 
lume în care este tot 
mai greu să avem o 
inimă mulţumitoare. 
Cum putem să fim 
mulţumitoare când ne lipseşte ceva sau 
trecem printr-o încercare? Din moment 
ce ne dorim tot mai multe, cum să ne 
mulţumim cu belsugul pe care îl avem? 
Putem oare să-i mulţumim lui Dum-
nezeu pentru toate lucrurile? De unde 
porneşte nemulţumirea? Când putem 
zice că suntem cu adevărat mulţumitoa-
re? Haideţi ca de acum încolo să lucrăm 
la a fi mulţumitoare în fiecare moment 
pentru fiecare lucru, mic şi mare, şi să-l 
primim din mâna Tatălui Ceresc. El este 

cel care atât de frumos orchestrează toa-
te detaliile din viaţa noastră.
        Biblia ne îndeamnă în multe din-
tre versetele sale la mulţumire. Să ne 
reamintim în continuare unele dintre 
aceste versete:
       „Dar mulţumiri fie aduse lui Dum-
nezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul 
nostru Isus Hristos!“ 
1 Corinteni 15:57 

„Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care 
ne poartă întotdeauna în carul Lui de 

biruinţă în Hristos 
şi care răspândeşte 
prin noi, în orice loc, 
mireasma cunoş-
tinţei Lui.“ 
2 Corinteni 2:14

  „Stăruiţi în rugăci-
une, vegheaţi în ea 
cu mulţumiri.“ 
Coloseni 4:2

„Vă îndemn, dar, 
înainte de toate, să 
faceţi rugăciuni, ce-

reri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oa-
menii.“
 1 Timotei 2:1

„Fiindcă am primit, dar, o împărăţie care 
nu se poate clătina, să ne arătăm mulţu-
mitori şi să aducem astfel lui Dumne-
zeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu 
frică.“ 
Evrei 12:28

„Îţi voi aduce o jertfă de mulţumire şi voi 

FEMEI
multumitoare,
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Articol realizat de: 
Anca Mrazik

chema Numele Domnului.“
Psalmul 116:17

„Cuvântul lui Hristos să locuiască din 
belşug în voi în toată înţelepciunea. 
Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu 
psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări 
duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu 
mulţumire în inima voastră.“ 
Coloseni 3:16

„Să nu se audă nici cuvinte ruşinoase, 
nici vorbe nechibzuite, nici glume pro-
aste care nu sunt cuviincioase; ci mai de-
grabă cuvinte de mulţumire.“
Efeseni 5:4

„Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate 
lucrurile; căci aceasta este voia lui Dum-
nezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.“ 1 
Tesaloniceni 5:18

„Cine aduce mulţumiri ca jertfă, acela 
Mă glorifi că şi celui ce veghează asupra 
căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui 
Dumnezeu.“
Psalmul 50:23

„Astfel, dar, după cum aţi primit pe Hris-
tos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El, 
fi ind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi 
prin credinţă, după învăţăturile care 
v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţu-
miri către Dumnezeu.“ 
Coloseni 2:6-7

„Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu 
Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele 
Domnului nostru Isus Hristos.“ 
Efeseni 5:20

„Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fap-
ta, să faceţi totul în Numele Domnului 
Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu 
Tatăl.“
 Coloseni 3:17

„Negreşit, evlavia însoţită de mulţumire 
este un mare câştig.“
1 Timotei 6:6

               „NU VĂ ÎNGRIJORAŢI DE NIMIC; ci, în orice lucru,                „NU VĂ ÎNGRIJORAŢI DE NIMIC; ci, în orice lucru, 
aduceţi cererile voastre la cunoștinţa lui Dumnezeu, aduceţi cererile voastre la cunoștinţa lui Dumnezeu, 

prin rugăciuni și cereri,  CU MULŢUMIRI.“  prin rugăciuni și cereri,  CU MULŢUMIRI.“  

Filipeni 4:6

     Acestea sunt doar câteva din multele versete prin care Dumnezeu ne vorbeşte 
despre mulţumire prin Cuvântul Său. Dumnezeu să ne ajute pe fi ecare, să Îi mulţu-
mim Lui, atunci când El dă şi când ia (Iov 1:21b), fi ind încredinţate că „toate lucrurile 
lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.“ (Romani 8:28a). Având 
în faţă atâtea promisiuni pe care ni le-a lăsat Domnul Isus, să ne concentrăm mai 
mult pe toate motivele de mulţumire pe care le avem şi să răspândim această mi-
reasmă în jurul nostru.

suntem încredinţate că:
 „TOATE LUCRURILE lucrează împreună spre binele 

CELOR CE IUBESC PE DUMNEZEU.“
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Articol realizat de:
Belean Daniela
Biserica ”Bethel ”Tg-Mureș

ţi mulţumesc, Doamne!
Ca de fiecare dată, cu trecerea unui 
nou an, îmi aduc aminte cu bucurie 
atât de încercări (spre izbăvire), dar 
în același timp și de binecuvântări 

(spre proslăvire).

Versurile unei cântări spun:

”Doamne te slăvesc şi îţi mulţumesc,
Pentru bunătatea-Ți mare,

Pentru încercări, binecuvântări
Doamne, azi Îţi mulţumesc!”

    Minunate sunt versurile acestei 
cântări, pe care le fredonez mereu și care 
îmi dau curaj, pace și bucurie să cred în 
sănătate și în vindecare, să am credinţă 
și speranţă, să cred în iertarea lui  
Dumnezeu și în dragostea Lui pentru noi 
toţi, să fiu o biruitoare!
 Vreau să-I mulţumesc, Domnului, pentru 
că a fost alături de mine și de familia mea  
până acum. Aș vrea în câteva rânduri să 
vă destăinui mărturia mea, spre întărirea 
în credinţă a multor suflete. 
      În luna mai 2015, am fost internată la 
clinica de hematologie, cu diagnosticul 
insuficienţă medulară.    
    Având hemoglobina scăzută, mi s-a 
făcut puncţie și am primit tratamentul 
adecvat, timp în care, am așteptat 
rezultatele analizelor. S-a depistat o 
infecţie renală și am fost supusă mai 
multor analize, iar în tot acest timp fraţii 
și surorile din biserică, cât și familia mea, 
s-au rugat neîncetat. Le mulțumesc, 
pentru că astfel, am fost mereu 
încrezătoare că Domnul este cu mine!
    În tot acest timp, până la sosirea 
rezultatelor analizelor, vreau să vă 
mărturisesc că simţeam mâna Domnului 
și liniștea nepătrunsă a unui Tată iubitor 
care îmi umplea inima și sufletul de 
bucurie. 
     Am avut harul (pentru că toate 
lucrurile lucrează spre binele celor ce-L 

iubesc pe Dumnezeu) să împărtășesc și

femeilor din salon aceste lucruri.     
       Sunt convinsă că Domnul a îngăduit 
să fiu internată împreună cu ele, ca să le 
pot împărtăși acestor femei mântuirea 
dată prin Domnul Isus și dragostea lui 
Dumnezeu! 
   S-au simţit bine alături de mine, 
fapt pentru care păstrăm legătura în 
continuare și am ocazia să le văd ori 
de câte ori  vizitează orașul Tg. Mureș, 
multe dintre ele fiind din judeţe mai 
îndepărtate. Au ajuns și rezultatele și au 
fost unele bune, mulţumesc Domnului! 
Știu că El mi-a purtat de grijă și și-a 
desăvârșit lucrarea în mine.                       

                                                                                                                 

                                                                                                             Î

, ,

Cu ocazia zilei de 8 Martie, vreau să 
urez  multă  sănătate și bucurii cerești  
tuturor femeilor!                        
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Articol realizat de:
Nicoleta Atomei
Biserica ”Betania”  
Tg. Mureș

u certitudine că am ajuns cu toții 
la un moment al vieții când ne-
am întrebat: Oare Dumnezeu 

este acolo? Chiar mă vede cu adevărat? 
De ce îngăduie aceste lucruri în viața 
mea? Ei bine, răspunsul îl vom descoperi 
singuri, atunci când suntem cuprinși de 
ghearele disperării și singura noastră 
speranță rămâne Dumnezeu.

În urmă cu un an am primit ves-
tea care face și pe cel mai temut luptător 
să se prăbușească și să fi e cuprins de o 
frică ce scoate la iveală tot ce este mai 
grotesc într-un om: cancer mamar. Din 
acel moment au urmat zile zbuciumate 
și haotice în care am trecut prin diferite 
faze ale acceptării: negare, furie, revoltă, 
deznădejde, frică și în cele din urmă ac-
ceptare. Se spune că forța vine din op-
timism și spiritualitate, iar eu pot să mă 
consider una ditre cele mai pozitive fe-
mei, dar care nu descoperise cât este de 
important să dezvolți o relație cu Dum-
nezeu. Inițial, am crezut că m-a părăsit, 
însă datorită unor oameni minunați am 
realizat că fără El nu putem trece peste 

încercările cotidiene, fi e ele mai mici sau 
mai mari, depinde de cum le percepem 
fi ecare. 

Asfel, am reușit să trec peste 
operație cu bine și, după numai trei zile, 
am ajuns  acasă fericită că nu am fost ne-
voită să fac mastectomie (extirparea sâ-
nilor). Mi s-a părut relativ ușor însă piatra 
de încercare abia de-acum venea. La o 
săptămână de la întoarcerea mea acasă 
am avut parte de o experiența cutre-
murătoare. Într-o dimineață, la ora 5.00, 
m-au trezit niște picături calde care cur-
geau grăbite pe spatele meu. La început, 
am crezut că mi s-a desfăcut drenul de  
curățare a lichidului limfatic, însă când 
m-am uitat am realizat că sub mine era o 
baltă de sânge. Atunci am simțit brațele 
reci ale morții care mă cuprindeau ușor 
ca într-un dans lent, dar am avut puterea 
să mă uit lângă mine și am văzut chipul 
blajin și curat al îngerașului meu, Chris-
ta Maria, ce mă implora parcă să rămân 
lângă ea. A fost momentul în care am 
strigat către Domnul cu toată puterea 
mea lăuntrică și parcă o mână salvatoare 
m-a tras din negura în care mă afundam. 
Aceasta a reprezentat pentru mine o re-
conexiune, parcă de mult pierdută, între 
mine și Isus Hristos. El a fost acolo mereu 
așteptând răbdător să îl redescopăr, să 
vad ce minunat e și cât de mult și-a dorit 

să nu mă piardă. M-a făcut să înțeleg că 
trecerea noastră prin lume este prețioa-
să și când nu te omoară, suferința te face 
mai puternic.

Acum totul era mult mai lim-
pede în mintea mea: de ce mi s-au în-
tâmplat toate, care era planul Lui pentru 
mine și în special ce trebuia să fac pentru 
a restabili echilibrul produs între trup, 
sufl et și spirit. Așadar, acum consider că 
boala a fost un dar de la Dumnezeu și 
chiar cred ce se spune despre cancer-că 
este boala care tămăduiește sufl etul. 
Consider că mai am multe de învățat și 
lucruri noi așteaptă să le descopăr, dar 
sunt fericită că am ajuns să simt bucurie 
și recunostință pentru orice: o îmbrățișa-
re, un zâmbet, o privire, o fl oare, un sfat, 
dar mai ales pentru viață. Boala mea este 
o dovadă a dra-
gostei lui Dum-
nezeu față de 
mine, iar dru-
mul spre însă-
nătoșire este 
drumul spre El. 

 

C

“Nicidecum n-am să te las, cu 
nici un chip nu te voi părăsi”
(Evrei 13:5)

) )
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uvântul lui Dumnezeu ne dă instrucțiuni cum să 
fi m curați în gândirea noastră, în motivațiile noa-
stre și în acțiunile noastre. Puritatea minții și a ini-
mii, rezultă când urmărim “... tot ce este adevărat, 
tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot 
ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce 

este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, la 
acestea sa va gândiți” (ultimele patru cuvinte sunt cheia, 
ele sunt traduse exact după originalul grecesc).

“Tot ce este adevărat.” 
      Adevărul este Domnul Isus. El este și Calea. Învățăturile 
Domnului Isus sunt călăuză pentru noi. La urechea noa-
stră ne sosesc tot felul  de mesaje, pe care mintea noa-
stră le preia și ne gândim la ele. Avem nevoie de înțele-
pciune și discernământ pentru a face alegerile bune. Sunt 
ele adevărate sau nu?! Nu știm. Nu ne grăbim să credem 
repede orice, pentru că ele pot fi  transmise, de la om la 
om și când ajung la noi, ele pot fi  mult modifi cate față de 
adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune “cercetați toate 
lucrurile”. Punem toate lucrurile sub refl ectorul Duhului 
Sfânt și al Cuvântului lui Dumnezeu, și atunci ne punem 
la adăpost și mintea și inima, pentru ca Ele au puterea de 
a ne desluși sursa și  izvorul de unde pornesc acele vești. 
O armă puternică și sănătoasă este rugăciunea prin care 
putem cere ajutorul lui Dumnezeu, ca să ne lumineze min-
tea. Duhul Adevărului ne va călăuzi în tot adevărul!

 “Tot ce este vrednic de cinste.”
      Îmi face mie cinste ceea ce fac, ce spun, sau atitudinea 
mea față de semenii mei? Este un lucru mare ca faptele 
mele să-mi facă cinste. Ele îmi fac cinste, mie, dar mai  în 
tâi, faptele mele fac, cinste Celui Ce-i aparțin. Pentru că eu 
sunt copila lui Dumnezeu, tot ce fac eu trebuie să-i placă 
lui Dumnezeu, să-I facă cinste Lui, adică, Dumnezeu să fi e 
lăudat pentru faptele mele. Datoria mea este să-mi judec 
propria mea atitudine, vorbele și faptele, dacă prin ele Îl 

onorez pe Dumnezeu sau nu. Mă pot opri la timp, înainte 
de a greși  și atunci mă scutesc de o mulțime de conse-
cințe care mi-ar putea dăuna mie și ar face multă pagubă 
lucrării lui Dumnezeu.

“Tot ce este drept.” 
Adică cinstit, curat, lucru în care nu este strâmbătate, 
urmărind o cauză nobilă, curată, dreaptă. Există transpa-
rență în tot ce fac. Când scopul meu în tot ce fac este ca să 
contribui la propagarea bunătății și a dreptătii lui Dumne-
zeu, cei ce vor vedea faptele mele făcute în dreptate și în 
lumină, Îl vor recunoaște pe Dumnezeu în ele.

“Tot ce este curat.” 
    Sunt gândurile mele spălate în sângele Domnului Isus? 
Dacă cineva ar putea să-mi citească gândurile, mi-ar face 
ele cinste sau mi-ar fi  rușine de ele? Dacă le împărtășesc 
cu cineva, zidesc acea persoană, sau o împovărez, arunc 
otrava și astfel înmulțesc răul din inima mea și în inima 
celei care mă ascultă.  
       Felul de gânduri pe care le las să îmi stăpânească gând-
irea, îmi vor determina modul de viață, atitudinea mea 
între oameni. Am eu o gândire pozitivă, curată, frumoasă, 
sănătoasă față de semenii mei? Doamne, dă-mi gânduri 
curate ca să am o inimă curată, pentru că numai dacă am 
o inimă curată Te pot vedea pe Tine! 

“Tot ce este vrednic de iubit.”
   Iubesc eu bunătatea, facerea de bine, curăția, sfi nțenia, 
credincioșia, am eu puterea stăpânirii de sine? Urmăresc 
eu să împlinesc poruncile lui Dumnezeu în tot ce fac? Iu-
besc eu pe Domnul Isus mai mult decât orice altceva în 
lume? 
     Dacă-L iubesc pe Domnul Isus așa, atunci pot fi  sigură 
că această dragoste a Lui, care este de fapt, Dumnezeu 
Însuși în fi ința mea, eu sunt la adăpostul cel mai bun și 

 ”Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cin-
ste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, 
tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea 

să vă însufl ețească.” Filipeni 4:8

C

,
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Articol realizat de:
Elisabeta Țon

sunt păzită de El. Pentru că Cel ce este în mine este mai tare 
decât cel ce este în lume.

“Tot ce este vrednic de primit.”
     Vrednicia este măsurată la standardele lui Dumnezeu. Dacă 
lucrurile sunt vrednice de mine ca și copil al lui Dumnezeu, 
atunci ele mă vor îmbogății. Dacă nu sunt vrednice de Dum-
nezeu, le refuz categoric pentru că sursa lor nu este din Dum-
nezeu și ele îmi pot aduce judecata lui Dumnezeu.
“Orice faptă bună și orice laudă”, acestea să vă preocupe.
     Aș vrea să închei cu cuvintele inspirate din Înțelepciunea lui 
Dumnezeu:

“Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă, ea de-
schide gura cu înțelepciune, și învățături 
plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra 
celor ce se petrec în casa ei, fi ii ei se scoală 
și o numesc fericită: iar bărbatul ei se scoalĂ 
și-i aduce laude zicând:

”Multe fete au o purtare cinstitĂ, dar tu le 
întreci pe toate”.

         Toate acestea le dobândesc când veghez să împlinesc 
învățătura descrisă în Fil.4:8. Cheia este în cuvintele “la acestea 
să vă gândiți”. Păstrează-ți mintea curată. Umple-ți mintea de 
Cuvântul lui Dumnezeu și de Domnul Isus. Ceea ce gândești, 
aceea devine realitate în caracterul tău și în comportamentul 
tău.

 

În imagine:
 Iosif si Elisabeta Țon.
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iziunea conferințelor națio-
nale de femei care se desfă-
șoară în fiecara an la Mamaia, 
a început în anul 2004 cu ta-
bere de femei, la care partici-

pau aproximativ treizeci de femei, într-o 
serie de trei zile. Oraganizăm două serii 
de câte treizeci de femei pe saptamâna, 
de trei ani la rând. Pe lângă sesiunile de 
învăţătură, am introdus gupele mici de 
părtășie și timpul alocat consilierii. O 
măsură importantă, în lucrarea lui Dum-
nezeu de trezire spirituală a familiilor, a 
bisericii, a naţiunii – începe cu „vindeca-
rea fiicei poporului Meu”. Multe femei au 
primit în cadrul acestor tabere vindeca-
rea interioară și apoi, au transmis  vinde-
carea și restaurarea în vieţile familiilor lor 
și în vieţile altor femei. De asemenea, în 
cadrul acestor tabere, multe femei L-au 
primit pe Isus Hristos ca Mântuitor per-
sonal. 

Școala de Lidere”DEBORA”
Vizunea școlii și a Conferințelor Naționale 

de femei de la Mamaia

v În anul 2006, participând la Conferinţa 
de Foc, susţinută de evanghelistul Re-
inhard Bonnke, desfășurată la Timișoara, 
Duhul lui Dumnezeu  ne-a vorbit mie și 
soţului meu despre o lărgirea a hotare-
lor lucrării adresate femeilor și implicit 
familiilor din România. Am primit vizi-
unea conferinţelor naţionale de femei, 
deoarece renumitul evanghelist, Bonn-
ke,  vorbea nu doar despre importanţa 
calităţii, ci și despre dorinţa lui Dumne-
zeu de a lărgi hotarele Împărăţiei Lui, 
prin cantitate. 
       Începând cu anul 2007 –această lucra-
re cu femeile s-a extins la nivel naţional, 
ajungându-se în ultimii ani la un număr 
copleșitor de femei participante – peste 
500.  S-a dovedit deosebit de eficientă 
și în conferinţele naţionale structura și 
viziunea pe care o probaserăm în tabe-
re, adică: timpul de laudă și închinare 
în unitate, sesiuni de învătătură,  grupe 

de studiu biblic, seminarii, atelierele de 
rugăciune, timp de relaţionare și consi-
liere. Între anii 2007 și 2010 – a fost un 
timp în care ne-am ocupat special de 
vindecarea rănilor și eliberare. Numărul 
femeilor participante a crescut în fiecare 
an. Începand cu anul 2011, titlurile con-
ferinţelor:   „Fii o soluţie, nu o victimă a 
împrejurărilor” , „Schimbată, nu doar 
atinsă de Dumnezeu”, „Destine măreţe 
și războiul spiritual”, „ Îndragostirea dă-
tatoare de viaţă – Cântarea Cântărilor”, 
”Sezoanele vieții și Numele lui Dumne-
zeu”  – dezvăluiau un nou nivel pentru 
femeile din România – de la victimă, la a 
fi o parte a soluţiei lui Dumnezeu pentru 
lumea din jur: familie, biserică, societate. 

Având în vedere rezultatele co-
pleșitoare ale strângerii femeilor împre-
ună, de câțiva ani, a început să se nască 

în inima mea o frământare deosebit de 
puternică – cum am putea lărgi hotare-
le acestei lucrări și totodată îmbunătăți 
calitatea ei. La Mamaia, se întâmplau 
lucururi adânci spirituale și femeile erau 
atinse de Dumnezeu, însă toate acestea, 
pentru multe dintre ele erau experiențe 
ce le trăiau o dată pe an. Totodată am 
observat că multe dintre femei nu aveau 
un fundament solid al Cuvântului lui 
Dumnezeu în viața lor. În unele situații, 
chiar și la vorbitoare se aluneca în de-
zechilibrul dintre Cuvânt și experiență. 
Domnul Isus Hristos a spus: ” Vă rătăciți 
pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și 
nici puterea lui Dumnezeu.” Pentru a nu 
fi în confuzie și dezechilibru este nevoie 
să cunoaștem Scriptura, dar să și expe-
rimentăm puterea Cuvântului Viu al lui 
Dumnezeu. Răspunsul ce l-am primit în 

urma acestor frământări a fost necesita-
tea formarii și pregătirii a unei școli de 
instruire sănătoasă a liderelor capabile la 
rândul lor să facă ucenice. Am împărtășit 
această viziune cu echipa de organizare 
și slujire din cadrul viziunii de la Mamaia 
și toate liderele au primit aceeași confir-
mare de la Duhul lui Dumezeu.
     Cu ajutorul lui Dumnezeu, în perio-
ada 29-31 ianuarie, împreună cu femei 
lidere din mai multe părti ale României 
și Ucrainei- am sărbătorit împlinirea 
unui vis: DESCHIDEREA “’ȘCOLII DE LID-
ERE -DEBORA”. Îl onorăm și Îi mulțumim 
din toată inima lui Dumnezeu, pentru 
această victorie, în Numele Lui! Îi mulțu-
mesc lui Dumnezeu, pentru toate parte-
nerele mele de lucrare și pentru fiecare 
femeie care a ales să fie o “Debora”, plină 
de pasiune și curaj. 

s-a ajuns în ultimii ani, la un număr copleșitor de 
femei participante – PESTE 500. 
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 Care sunt obiectivele
 Școlii Debora? 

1. Fundamentarea solidă pe Stânca 
Cuvântului, creșterea în cunoștința lui 
Dumnezeu prin aprofundarea, medi-
tarea și aplicarea Cuvântului Său: ”De 
aceea, pe orișicine aude aceste cuvinte 
ale Mele, și le face, îl voi asemăna cu un 
om cu judecată, care și-a zidit casa pe 
stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, 
au suflat vânturile și au bătut în casa 
aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că 
avea temelia zidită pe stâncă. 

2. Dezvoltarea unei relații de uceniciza-
re –” de la mine spre tine”,  între liderii 
care predau și participantele la cursuri,  
având ca model de mentor pe apostolul 

Pavel, în relația cu Timotei: ”Tu dar, co-
pilul meu, întărește-te în harul care este 
în Hristos Isus. Și ce-ai auzit de la mine, 
în fața multor martori, încredințează la 
oameni de încredere, care să fie în stare 
să învețe și pe alții. ”
      Daca Pavel, ca bărbat a putut avea 
inima plină de dragostea fierbinte a unei 
unei doice ce își crește cu drag copiii, cu 
atât mai mult femeile înzestrate nativ 
cu instinctul de hrănire și îngrijire, pot 
face aceasta. ”Dimpotrivă, ne-am arătat 
blânzi în mijlocul vostru,  ca o doică ce-și 
crește cu drag copiii. Astfel, în dragostea 
noastră fierbinte pentru voi, eram gata 
să vă dăm nu numai Evanghelia lui 
Dumnezeu, dar chiar și viața noastră, 
atât de scumpi ne ajunseserăți.” 

3. Dezvoltarea identității noastre ca fe-

mei creștine, care am 
fost create cu o misi-
unea unică pe pământ 
fără de care marele 
puzzle al Planului lui 
Dumnezeu privind 
Biserica Lui relevată în 
această generație – ar 
fii incomplet. Pentru 
dezvoltarea acestui 
obiectiv, ne concen-
trăm la următoarele 
ținte:
a). despre tine este 
vorba pentru că: ești 
unică și prețioasă- 
”căci noi suntem lu-
crarea Lui și am fost 
zidiți în Hristos Isus 
pentru faptele bune, 
pe care le-a pregătit 
Dumnezeu mai di-
nainte să umblăm în 
ele ”(Efeseni 2:10) 
b). rededicarea și 
aprinderea unei in-
imi plină de pasi-
une și curaj pentru 
Dumnezeu precum a 
fost Debora care l-a 
motivat  pe Barac la 
luptă.  Dumnezeu să 
ne ajute să fim ajutor 
potrivit pentru soții 
noștri și susținătoare 
a liderilor noștri băr-
bați din cadrul bi-
sericii locale. 

c). seminarii pentru a identifica chemar-
ea lui Dumnezeu pentru viața noastră 
prin descoperirea darurilor motivaţio-
nale (Romani 12:4-8), a darurile spiri-
tuale (1 Corinteni 12: 28) şi a darurilor 
de echipare ale Trupului lui Isus Hristos 
(Efeseni 4: 11-13), înflăcărarea lor și mo-
tivarea de a căuta sub călăuzirea Duhu-
lui Sfânt oportunități de implicare în slu-
jire și de susținere a liderilor și a celor cu 
daruri de echipare în Trupul lui Hristos. 
” Ca niște buni ispravnici ai harului felu-
rit a lui Dumnezeu, fiecare să slujească 
altora după darul pe care l-a primit.” (1 
Petru4:10) 
d). ținta noastră este -o credința moti-
vatore activă, pe care o primim în acest 
timp de la Școala Debora: ”credința este 
substanța lucurilor care nu se văd” ( Evrei 
11:1). Învătăturile, viziunile ce le prim-
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im– sunt aşteptate să devină substanţă 
pentru toată lumea din jurul nostrum și 
toată firea aşteptă să le vadă materializa-
te (Romani 8: 19). De asemenea, şi firea 
aşteaptă cu o dorinţă înfocată desco-
perirea fiilor lui Dumnezeu, prin lărgirea 
teritoriilor de influență ale Împărăției lui 
Dumnezeu, care, în parte s-au material-
izat la Conferințele de la Mamaia. Dintre 
acestea amintim: metode de evanghe-
lizare practică, grupe de studiu biblic 
cu părtaşie, motivaţii înalte de slujire a 
femeilor prin practicarea darurilor mo-
tivaţionale în biserică și societate, în-
curajarea în biserică, slujirea persoanelor 
și familiilor în nevoi, mijlocirea în rugăci-
une pentru lucrători, slujirea văduvelor, 
cabinete de consiliere, case maternale, 
adăposturi şi slujire pentru familii defa-
vorizate, orfani şi oameni ai străzii, ajutor 
pentru  salvarea şi eliberarea fetelor im-
plicate în prostituţie, dezvoltarea mass 
mediei creștine prin rețele de socializare 
electronice și publicații creștine (reviste 
și cărți). Nu în ultimul rând e important 
să învățăm să fim femei plăcute pentru 
soţii nostri şi un model de mame creş-
tine, demne de urmat pentru generaţia 
ce urmează. 
e). Definirea clară a autorității noastre 
în Hristos - ”exousia” („Tuturor celor ce 
cred în El le-a dat dreptul (exousia – au-
toritatea) să se numească copiii ai lui 
Dumnezeu” ( Ioan1:12) și învățarea fo-
losirii aceastei autorități bazată fiind pe 
armele spirituale: rugăciunea individu-
ală cu pasiune și rugăciunea în unitate a 
femeilor de la ”Școala Debora”, nu doar 
pe parcursul timpului petrecut la școală, 

ci prin întâlniri zilnice ”de la distanță, dar 
în Duhul ” la o oră stabilită, cu scopul de 
a ne susține permanent în rugăciune. 
Suntem hotărâte să folosim Cuvântul lui 
Dumnezeu ca armă de luptă, nu doar de 
apărare, ci de cucerire a moștenirii no-
astre în Hristos luptând pentru familiile 
noastre, biserică, societate și națiune, 
folosind strategic rugăciunea și postul, 
individual și în comun, săptămânal, iar la 
începutul anului, timp de 21 de zile. 

4.      Practicarea biblica a  culturii onoa-
rei, în dragoste una față de celalată prin- 
cinstirea, respectul și ascultarea liderilor 
pentru că aceasta oferă protecție spiritu-
ală, binecuvântare pentru noi și familiile 
noastre. ”Domnul să vă facă să creșteți 
tot mai mult în dragoste unii față de alții 
și față de toti, cum facem și noi înșine 
pentru voi, ca să vi se întărească inimile 
și să fie fără prihană în sfințenie, înaintea 
lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea 
Domnului nostru Isus Hristos, împreună 
cu toți sfinții Săi. ”(1 Tesaloniceni 3:12,13)            
Viziunea Școlii Debora este aceea de a 
investi în liderele participante, timp de 
trei ani, prin întîlniri de două ori pe an. Îi 
mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate 
liderele partenere ale Școlii Debora: 
Rodica Baciu, Angela Țiprigan, Rodica 
Maloș, Rodica Volintiru, Mirela Pețan, 
Tatiana Petric, Camelia Filip, Emanuela 
Cărbunaru și pentru fiecare femeie pe 
care Dumnezeu a ales-o să fie o Debo-
ra- plină de pasiune și curaj. Adevăra-
ta schimbare rezistă timpului și aduce 
schimbarea lumii din jur. 

Pornind de la afirmaţia renumitului 
evanghelist,  D. L. Moody:

-întrebarea și provocarea mea pentru fi-
ecare femeie din aceaste generaţie este: 
„a văzut lumea din jurul tău ce poate 
face Dumnezeu cu, pentru și printr-o fe-
meie care este pe deplin și în întregime 
consacrată Lui?” 
      Având în vedere această provocare, 
invit cu drag toate femeile dorinice de a 
fii parte la soluția lui Dumnezeu pentru 
aceasta generație, la:

 >>Conferinta Naționala a femeilor, 
care se va desfașura la Mamaia în peri-
oada: 27 IUNIE - 1 IULIE 2016, cu cazare 
la Hotelurile Palas și Siret. Tema con-
ferintei este: ”Comoara mea, Cuvântul 
lui Dumnezeu”.<<

        Împreună cu sesiunile în plen, vom 
parcurge în cadrul seminariilor, cartea 
de studiu biblic: ”Doamne, vreau să stu-
diez Biblia în 28 de zile”. 

Mai multe informatii gasiti pe blogurile: 
ligiaseman.wordpress.com, conferintafe-
mei.wordpress.com și la numărul de tele-
fon: 0773-394.622.

Articol realizat de:
Ligia Seman, coordonatoarea Conferințelor de fe-
mei de la Mamaia și a Școlii ”Debora”

„lumea nu a văzut încă ce 
poate face Dumnezeu cu, 

pentru și prinr-un om care 
este pe deplin și în întregime 

consacrat Lui.”



Sufletde femeie 19

Te laud Doamne cu câtă iscusință
Ai dăltuit din coastă cea dintâi ființă!

Și-apoi cu grijă-ncet și cu răbdare,
I-ai dat un nume, un statut și o valoare.

I-ai dat un drept ce nimeni altul n-are,
Să nască prunci, să fie dătătoare:

De viață, de iubire, să fie roditoare,
Și-n urmă, fericită de munca ei sub soare.

Această ființă atât de iscusită,
Este femeia: soție, mamă, fiică,

Atât de înțeleaptă și mereu mulțumită
Ea poate stăpâni teamă, durere, frică.

Iar astăzi, de-a ei sărbătoare
Vă-ndemn prin vers acum, pe fiecare
Să-i dăruiți din inimă o-mbrățișare!

Un zâmbet, un sărut, o floare.

Prea mult nu putem face noi,
Să răsplătim atâta trudă și apoi...

Atâta luptă, dăruire și nevoi,
Nu le-am putea plăti nicicând, doar noi.

Dar... Îl rugăm pe Cel ce totul știe,
S-o răsplătească sus în veșnicie, 
Cu o cunună de vis și diademe

Și-apoi să-i șteargă lacrima din gene!

Articol realizat de :
Nuți Vituș, Biserica ”Betania” 
Tg. Mureș



Sufletde femeie 20

  - Mărturie personală -

lucrare
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cumpele mele surori, vreau să vă împărtășesc din experiențele mele, din cei 
23 de ani de umblare cu Domnul. El a lucrat în sufl etul meu cu bunătatea 
Lui și mi-a dat biruință să pot trece peste obstacole și să ies biruitoare. Dacă 
Domnul nu era de partea mea nu puteam face față problemelor. Domnul 
mi-a dat și bucurii și necazuri și biruință și înfrângeri și Îi mulțumesc pentru 

toate lucrurile. Chiar și atunci când lucrurile nu se întâmplau așa cum ne dorim noi 
trebuie să-l lăudăm întotdeauna. La fi ecare etapă a vieții mele, Domnul a lucrat în fel 
minunat, ca să mă desăvârșească. 

           În 1992,  Domnul mi-a vorbit prin-
tr-o soră de la Timișoara, că Domnul are 
un plan măreț cu familia mea și deși în 
satul Tofl ea nu erau mulți credincioși, 
m-am hotărât să-l urmez pe Domnul. 
După ce m-am hotărât să-l slujesc pe 
Domnul, au început luptele și greutățile, 
a început prigoana din partea părinților 
și a soțului care nu-L cunoșteau pe Dom-
nul. Nu știam ce să fac și timp de 1 an, 
am postit, m-am rugat și am citit Biblia. 
Aveam o nădejde că Domnul va lucra la 
sufl etul soțului meu și îl va întoarce la El.
Domnul a lucrat și ne-am botezat în 
aceeași zi, iar de atunci îl căutam pe 
Domnul. Casa noastră a rămas deschisă 
și pentru alte surori din Tofl ea care erau 
prigonite din pricina cuvântului și care 
au suferit pentru numele Domnului, 
până s-au întors și soții lor. Timp de 20 de 
ani, în fi ecare zi, aveam rugăciune cu fe-
meile din Tofl ea, ca Domnul să întoarcă 
oamenii la El.
     Postul Esterei era din două în două 

săptămâni, cercetam scriptura și Dom-
nul lucra cu putere și lucrează și acum.
Când m-am întors la Domnul aveam o 
fetiță-Cristina, iar apoi Domnul m-a bi-
necuvântat cu 7 fete și 3 băieți. Domnul 
mi-a încredințat niște diamante în mână, 
am 4 fete căsătorite și am 6 nepoți. Dom-
nul mi-a încredințat valori binecuvân-
tate ( Isaia 54:13).
         Domnul a început să lucreze la alt 
nivel cu mine (Eremia 18:1-4) în anul 
2006. Domnul a intrat la lucru cu zdro-
bire în familia mea, mi s-a îmbolnăvit un 
copil de cancer la creier, îl chema Benia-
min, avea 7 ani.
          Suferința ne face uneori slabi, dar 
întotdeauna ne întărește sufl etul. A fost 
operat de 2 ori pe creier și au fost zile 
pline cu lacrimi și durere.  După alte 2 
săptămâni, l-au operat din nou, pen-
tru că boala avansase. L-au ținut cinci 
ore în operație. După ce l-au operat la 
Spitalul 9, m-au trimis la Spitalul Funde-
ni-București, pentru citostatice.

    Am mers în fi ecare lună, 
timp de 3 ani. Am avut zile 
pline de lacrimi și durere, 
posteam, mă rugam și cite-
am Biblia, ca Dumnezeu să 
se atingă de el. Dar a fost 
hotărât de Domnul să îl ia 
acasă în 2009.
     Dar, Domnul mi-a vorbit 
și mi-a spus că întunericul 
nu va fi  întunecos pentru 
mine și că Domnul va lăsa o 
lumină în jurul meu. Dom-
nul mi-a luat un diamant 
din mână după zile grele de 
durere și amărăciune, însă 
Domnul mi-a vorbit astfel: 
”dacă slăbești în ziua neca-
zului, mică îți este puterea.” 
Uneori ne facem planuri, 
planurile le face omul, dar 
răspunsul vine de la Domnul 

(Isaia 45:9).
PROVERBE 31
”Cine poate găsi o femeie cinstită”- o 
femeie cinstită este și la muncă și acasă 
și nu cu o vorbire cu două înțelesuri 
(Proverbe 16:23-24).
”Ea își întinde mâna către cel lipsit”- deși 
în lumea în care trăim căutăm să plăcem 
oamenilor și nu Lui Dumnezeu ( Petru 
3:15,16,17; Eclesiastul 11:1,2)
”Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă.” Fe-
meile care rămân în planul Domnului, 
caută totdeauna fața Lui, precum Ana 
care slujea pe Domnul cu post și rugăci-
une în templu în fi ecare zi (Petru 3:1).
”Ea deschide gura cu înțelepciune și în-
vățături plăcute îi sunt pe limbă”- sunt 
femei în zilele noastre a căror vorbire îți 
vindecă sufl etul. Proverbe 25:11
”Ea veghează asupra ceea ce se pe-
trece în casa ei.” Dumnezeu ne-a făcut 
responsabile pentru casa noastră, pen-
tru copiii noștri, pentru familia noastră. 
Dumnezeu ne-a dat valori și trebuie să 
veghem cum le folosim, căci Domnul 
ne va trage la judecată în ziua Lui (Matei 
25:4).

     
Articol realizat de:
Dumitru  Valeria,
Biserica ”Rugul Aprins”- Tofl ea 

Romani 8:28Dragostea lui Dumnezeu.
S
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Noi rătăceam prin văi de neiubire
Și fi ecare își vedea de drumul său...
Ne risipeam tot ce-am avut odată,
Departe..., într-o țară-ndepărtată,
Fără nădejde, fără Dumnezeu...

Ne-a căutat nemărginit Iubirea:
Coboară lângă noi, în adâncimi de văi,
Ne cheamă spre lumină, bucurie!
Ca niște versuri vii făcute poezie,
Ca fi rele de grâu, copiii Săi!

Aș vrea și eu, din colțul meu anume
Să fi u un vers în sfântul Său Poem
Săpat în inima-I și palme pe vecie
Și peste care h a r  și  î n d u r a r e, scrie.
Cu dorul tot și inima, Te chem!

Cu fi ecare clipă mai aproape de chipul Tău,
Mai mult asemeni Ție,
Nevrednici, însă o comoară-aleasă!
Noi fi i și fi ice lângă Tine-acasă,
Începe sărbătoarea în prag de veșnicie!

 

 

Elisabeta Popescu 
Biserica Baptistă 

Sf. Treime, Alba Iulia
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necesare unei soţii creştine
lucruri 7
Ca soţie, nu trebuie nicio-
dată, repet niciodată să 
subestimezi puterea cuvin-
telor tale în vorbirea ta cu 
soţul tău. Tu trebuie să fi i 

prima sursă de încurajare. Cuvintele pe 
care le spui soţului şi despre el în faţa 
altora au mai multă greutate decât ţi-ai 
imagina vreodată!

O femeie care încearcă 
să manipuleze, să-și con-
troleze soţul prin explozii 
emoţionale, plâns sau ac-
cese de furie nu este con-

centrată la ceea ce este mai bun pent-
ru căsătorie, ci mai degrabă obsedată 
să se facă aşa cum vrea ea… ceea ce 
întotdeauna duce la diviziuni în relaţia 
maritală (Proverbe 12:4, Proverbe 19:13, 
Proverbe 21:9)

Soţul tău nu trebuie să fi e 
niciodată obiectul vener-
aţiei tale – îl vei strivi sub 
această greutate! El este un 
bărbat… va face sigur ceva 

stupid, va spune ceva fără simţire şi nu 
îţi va împlini toate nevoile sau dorinţele. 
Ţinta veneraţiei tale trebuie să fi e 
întotdeauna Dumnezeu, pe măsură ce 
creşti în iubirea pentru El, Îl vei ruga tot 
mai mult să îl vezi pe soţul tău prin Ochii 
Lui (aceasta va avea un impact imens în 
familia ta).

Orice bărbat doreşte 
să ştie dacă poate avea 
încredere în soţia sa. Fii 
vrednică de încredere! 
Unui bărbat îi ia timp să îşi 

deschidă inima, sentimentele, şi când se 
deschide este bine să fi i de încredere.

 Dacă iei ceea ce îţi spune 
el şi foloseşti aceste in-
formaţii în conversaţiile 
cu prietenele tale, şi va 
afl a, va fi  greu să mai aibă 

încredere în tine în viitor.

Soţul tău nu îţi poate citi 
mintea. Nu poate înţelege 
tot ceea ce simţi. Acesta 
nu este un joc, este căsăto-
rie. Dacă ceva este greşit, 

selectează un moment potrivit, vorbeşte 
adevărul în iubire şi nu îl ataca atunci 
când îi mărturiseşti ceea ce este în inima 
ta. Scopul nu este să câştigi disputa, ci să 

rezolvi problema.

 Cum vorbeşti despre el 
în faţa copiilor voştri, dic-
tează succesul sau eşec-
ul său ca tată. Dacă tu, în 
mod constant îl vorbeşti 

de rău în faţa copiilor, atunci şi ei îl vor 
vedea aşa cum îl vezi tu, nu vor avea re-
spect pentru el şi în viitor, când vei avea 
nevoie de el pentru explicaţii sau disci-

plină, copiii nu îl vor asculta din cauza 
fundaţiei de batjocură pe care ai zidit-o.
Caracterul tău este cea mai importantă 
calitate în viaţa voastră, în raport cu ceea 
ce soţul tău are nevoie sau vrea de la tine 
(Proverbe 31, 10-12). Petrece tot atât de 
mult pentru dezvoltarea ta interioară cât 
petreci pentru aparenţa ta exterioară!

Articol scris de Perry Noble

Sursa: http://www.christianpost.com
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  ”…evlavia însoțită de  mulțumire  este 
un mare câștig.”  (1Tim.6:6)
      A fi mulțumitoare, nu înseamnă să ne 
acceptăm condiția de vas mai slab, lipsit 
de prețuire, crezând că Dumnezeu nu 
dorește să avem un viitor strălucit.
   A fi mulțumitoare, înseamnă să fim dis-
ciplinate, să vedem în fiecare lucru prim-
it un dar de la Dumnezeu. Înseamnă să 
ne disciplinăm ochii și urechile pentru 
a putea vedea și auzi miile de daruri ve-
nite din mâna Sa. Înseamnă să punem 
piciorul pe fiecare lucru pe care îl prim-
im, indiferent dacă îl vedem binefăcător 
sau nu și să îl considerăm un pas mai 
aproape de desăvârșire. 
       Mulțumirea pusă alături de o viață 
evlavioasă este o mare bogăție.
   Ann Voskamp,   în cartea  sa- O mie 
de daruri- ne provoacă să împletim 
mulțumirea cu viața trăită din plin, sub 
semnul călăuzirii Duhului Sfânt, viața 
evlavioasă.
      Lăsând în urma noastră trecutul cu 
neajunsuri și cu răni, putem trăi în prez-
ent clădind viitorul din binecuvântări. 
De asemenea, prin exemplul ei, Ann ne 
arată cum putem să ne plângem pierd-
erile în mod blibic, transformând du-
rerea în poem, cum să alegem în mod 
conștient o viață de mulțumire în toate 
lucrurile și cum să ne oprim din alergar-
ea noastra și să Îl vedem pe Dumnezeu 
în clipa prezentă. 
     Soție de fermier și mama a 6 copii are 
parte de harul Lui Dumnezeu, de a-și ve-
dea visele împlinite, în momentul în care 
învață disciplina mulțumirii și trăiește 
prezentul în prezența Lui Dumnezeu, 
prezență în care a gasit o fericire adâncă 
și trainică. La fel ca si Ann putem învăța 
ce înseamnă o viață trăită profund din 
punctul de vedere uman și spiritual. În 
timp ce citeam “O mie de daruri”, îmi 
răsuna în minte versul obsedant al lui 
Walt Whitman: “Va veni, în sfârșit, poet-
ul.” E nevoie de un talent aparte pentru 

a reda într-un limbaj lucid și liric deopo-
trivă atât măruntele intimități ale vieții 
de zi cu zi, cât și ritmurile frânte ale in-
imii. Ceea ce Ann reușește să facă apar-
ent fără niciun efort. Mai presus de toate, 
ea întrebuințează acest limbaj, pentru a 
spune povestea unei vieți -- viața ei -- 
schimbată de principiul simplu al mul-
tumirii. A venit, în sfârsit, poetul.

- MARK BUCHANAN
Autorul cărților “The Rest of God” și 
“Spiritual Rhythm”
   ”Destinată să devină o lucrare clasică, 
“O mie de daruri” e genul de carte căreia 
îi îndoi colțurile paginilor și pe care o 
recitești pentru simpla plăcere de a-i sa-
vura cuvintele,  bucurându-te de profun-
zimea inimii care a scris-o.”

- MARY DEMUTH
Autoarea cărții “Thin Places: A Memoir”

“Ann Voskamp este realmente o scrii-
toare talentată; cartea ei, e una dintre 
cele mai bune din câte am citit vreodată. 

Dacă vrei o carte-provocare, una care 
să te zguduie, dar într-un fel cum nu se 
poate mai frumos, atunci ai găsit-o deja. 
Nu e genul de carte pe care o citești o 
singură dată și apoi o uiți in bibliotecă. 
E o comoară la care vei reveni ani de-a 
rândul.”

-LYSA TERKEURST
Președintă a Proverbs 31 Ministries și 
autoarea cărții de succes “Becoming 
More Than a Good Bible Study Girl”

”Ann Voskamp este redactor pentru Day-
Spring (un departament al companiei 
Hallmark), editor la The High Calling (re-
vista online a comunității Laity Lodge) și 
ambasador pentru Compassion Interna-
tional, susținând cauza copiilor din țările 
sărace. A studiat psihologia și pedago-
gia la Universitățile York și Waterloo. Ann 
scrie zilnic despre minunea vieții obișnu-
ite pe blogul ei:  
www.aholyexperience.com.”

DESCHIDE OCHII ȘI VEI VEDEA O MIE DE BINECUVÂNTĂRI

Articol realizat de:
Ionela Loghin
Biserica ”Bethel”,
Tg. Mureș
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lobul de sticlă în care aleg să trăiesc în fi ecare zi, e rodul imagi-
nației mele. E un loc tare frumos, mare și încăpător, cu toți cei 
dragi ai mei, cu locuri pline de lumină și de întâmplări fericite. E 
pace și liniște multă înăuntru. Poate de asta îmi place să petrec 
multă vreme în el; îmi dă siguranța că nimic rău nu poate să intre 

și că nici o clipă de fericire, nu poate să iasă. Sticla devine mai groasă cu 
trecerea anilor și sentimentul că nu se poate sparge, mai puternic zi de 
zi. Numai că…nu e real. Și într-o zi de joi, sticla a crăpat.
          
       E liniștitor să crezi că lucrurile pe 
care le deții sunt ale tale de drept. 
Faptul ca le ai, te face cumva propri-
etar cu acte legale. Casa, mașina, lo-
cul de muncă, soțul, copilul, familia. 
Ai semnat pentru toate, în actele de 
proprietate, în contracte, în certifi ca-
te de căsătorie, de naștere. Oamenii 
spun clar: sunt ai tăi, sunt ale tale. 
Lucrurile și oamenii din viața ta, ți 
se cuvin. Așa spun oamenii, dar nu 
Dumnezeu! Și ce mare greșeală să te 
încrezi mai mult în ei, decât în EL! Și 
o mai mare binecuvântare să primești 
dovada greșelii tale, din mâna Lui. De 
ce binecuvântare? Pentru că Domnul 
Dumnezeu aduce cu mustrarea și în-
durarea și mângâie-
rea Lui blândă.        
        Am crezut și eu 
că nimic rău nu mi se 
poate întâmpla mie 
sau familiei mele. 
Doar locuiesc în glo-
bul meu de sticlă 
imaginar. Sau dacă 
s-ar putea întâmpla 
ceva rău, e departe 
de mine acea clipă. 
Și cum ar putea să fi e aproape, când 
tocmai am vorbit cu el la telefon si 
mi-a zis: ”acum am plecat, vin spre 
casă, ajung într-o oră”? A ajuns acasă, 
dar nu într-o oră și nu cum a plecat. 
A ajuns acasă speriat, fără pace și nei-
niștit.
       Venea acasa singur, în mașină, ca 
în fi ecare zi de joi și un miros banal 
de fum, l-a dus cu gândul la oamenii 
care mereu dau foc ierburilor de pe 
dealuri, în prag de primăvară. Însă, 
în următoarea secundă geamul din 
dreapta căpătase o culoare gri mată, 
fumul devenise înecăcios în mașină 
și un pocnet scurt în bord îl făcu să 
tragă repede pe dreapta. 10 secunde!  
Atât a durat ca o fl acără de sub bor-
dul mașinii să cuprindă tot scaunul 
din dreapta. A încercat să deschidă 
portiera, să iasă din mașină, dar era 

blocată. A încercat de câteva 
ori. Apoi s-a gândit că geamul 
s-ar putea sparge cu lovituri 
de brațe. Nu s-a spart. S-a 
gândit să lovească cu picioa-
rele parbrizul, să îl spargă sau 
să îl scoată forțat. Și totuși, 
în disperarea momentului, a 
observat butonul de bloca-
re automată, l-a apăsat, ușile 
mașinii s-au deblocat și a pu-
tut ieși. Alte 20 de secunde! 
Lungi, foarte lungi și neputincioase 20 
de secunde. Mașina a ars complet în 5 
minute cu tot ce era în ea, iar la veni-
rea pompierilor  nu s-a mai putut salva 
nimic. Alți doi tineri au sărit în ajutor, 

însă stingătoarele 
mașinilor nu au făcut 
față. Reacțiile oame-
nilor la afl area veștii 
au fost diverse: ” ce 
inspirat ai fost să apeși 
butonul”, ”ce prezență 
de spirit ai avut, eu nu 
știu ce aș fi i făcut”, ”ce 
noroc ai avut”, ”ce ghi-
nion, bine că ai scăpat” 
și foarte puține păreri 

de : ”doar EL, Dumnezeu te-a salvat”.
    Ce făceam eu în acele 20 de secun-
de? Nu știu. Probabil mă ocupam de 
copilul nostru, poate vorbeam la tele-
fon, poate mă uitam la televizor. Știu 
însă sigur, ce nu făceam. Nu mă rugam 
pentru soțul meu în acele secunde, nu 
citeam Cuvântul Lui Dumnezeu, nu 
stăteam în închinare, nu Îl lăudam pe 
EL pentru toate binecuvântările primi-
te, nu ascultam predici. Nu eram deloc 
cu Dumnezeu. Dar ce HAR! Dumnezeu 
era cu mine, cu noi și mai ales cu el-so-
țul meu. ”Eu îl voi salva. Îl voi păzi, 
căci cunoaște Numele Meu. Mă va 
striga, iar Eu îi voi răspunde. Voi fi  cu 
el în necaz, îl voi scăpa și îl voi onora.” 
(Psalm 91:14-15). Domnul a auzit che-
marea de disperare și l-a salvat. A adă-
ugat zile la viața lui și a familiei noastre 
și s-a îndurat de noi, deși nu meritam. 

Pentru că Domnul nostru e un Dum-
nezeu bun, un Dumnezeu care își ține 
promisiunile - ”credincioșia Lui îți va 
fi  scut și pavăză”(Psalm 91:4), chiar și 
atunci când noi nu ne facem partea.
      Cu Domnul nu trebuie să semnăm 
nici un contract scris,  nici un act de 
proprietate, pentru ca asta a făcut 
domnul Isus pentru noi, pe cruce. Sun-
tem ai Lui și suntem în mâinile Lui și 
doar dragostea Lui nespusă ne poate 
salva din orice necaz. Mai cred azi că 
mi se cuvine ceva? Mai cred azi că pla-
nurile mele sunt demne în ochii Dom-
nului? Nu! Dar CRED cu toată fi ința că 
EL e viu, cuvântul Lui e viu și dătător 
de viață și că iubirea Lui întrece orice 
imaginație omenească. Mulțumirile 
noastre nu obosesc să se înalțe prin ru-
găciuni la Domnul Dumnezeul nostru, 
căci ” ne-a făcut mult bine”.
          În mașină au ars facturi, chitanțe, 
cheile mașinii, ha-
ine...a rămas doar 
cadrul metalic. S-au 
topit toate compo-
nentele motorului. 
Totuși, un lucru a 
rămas mărturie a 
puterii lui Dumne-
zeu: Biblia, care nu 
a ars și cheile casei. 
Laudă numelui Lui!
     Dumnezeu să vă binecuvânteze, să 
vă sature cu viață lungă și să vă arate 
mântuirea Lui.       
   
     

Eu
G

îl voi sătura cu viațĂ lungă
psalm 91

Articol realizat de:
Luciana Sand
Biserica ”Filadelfi a”, Tg. Mureș

însă stingătoarele 
mașinilor nu au făcut 
față. Reacțiile oame-
nilor la afl area veștii 
au fost diverse: 
inspirat ai fost să apeși 
butonul”, ”ce prezență 
de spirit ai avut, eu nu 
știu ce aș fi i făcut”, ”ce 
noroc ai avut”, ”ce ghi-
nion, bine că ai scăpat”
și foarte puține păreri 
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renunțăm atunci când obosim.  
Wendy Wilson, alături de 

alte misionare au venit în România 
comunistă asumându-și riscurile 
vremii, pentru că Dumnezeu le-a 
dat o viziune, un vis… și au slujit 
ani de zile fără să vadă ceva rezul-
tate. Ele și-au înțeles chemarea de a 
semăna cu credincioșie sămânța iar 
Dumnezeu va face ca ea să crească 
și să rodească la vremea Lui!  

Școala Priscila este un vis 
pus în inima mea de către Dumne-
zeu. 
           Ce poate fi mai frumos decât 
să investești în generația următoa-
re – să transmiți mai departe ceea 
ce Dumnezeu a pus în tine!?  Acest 
lucru este de fapt chemarea fiecă-
rui membru al Trupului lui Cristos! 
Înainte de a se înălța la cer, Isus a 
rostit ultima Sa poruncă: “Duceți-vă 
și faceți ucenici!... din toate neamu-
rile … și învățați-i să păzească tot ce 
v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu 
voi în toate zilele până la sfârșitul 
veacului”. (Matei 28:19-20) Și Evan-
ghelia a ajuns până la noi, pentru 
că în fiecare generație au existat 
oameni care au împlinit această po-
runcă. 

Acum, este rândul nostru!

”Prin Școala Priscila, 
Dumnezeu m-a făcut să 
văd că ceea ce era odată un 
vis trebuie transformat în 
realitate. Eu trebuie să le 
arăt frumusețea lui Hristos 
femeilor din jurul meu – așa 
cum am văzut-o și eu, la 
rândul meu, prin cele care 
au ales să asculte chemarea 
Domnului și să investească 
în mine.”

n toamna anului trecut, pri-
ma serie a fetelor înscrise la 
Școala Priscila au încheiat cu 
bine programul. Am sărbătorit 

împreună evenimentul la Felix, în 
2 octombrie. Am trăit clipe emoți-
onante. Am avut alături de noi pe 
soții absolventelor noastre, frați 
păstori, reprezentanți ai Fundației 
EBE - pastor Mircea Deteșan, pre-
ședintele Fundației și pastor Lucian 
Chis, președintele Consiliului Direc-
tor și alte câteva prietene, colege în 
slujirea altor femei. 

Ne-am bucurat în mod de-
osebit să avem alături de noi, un 
oaspete special: pe Wendy Wilson 
– femeia care în urmă cu 30 ani a 
venit în România cu viziunea echi-
pării femeilor pentru slujirea altor 
femei; femeia care a ascultat șoapta 
Duhului și a pășit pe ape braț la braț 
cu Domnul, iar această sărbătoare a 
fost într-un fel, o zi a roadelor! O zi a 
“răsplătirilor!” Sigur răsplătirea fina-
lă va fi atunci… când se vor încheia 
toate lucrurile. Dar, din când în când 
Dumnezeu ne oferă câte o ocazie să 
vedem impactul slujirilor noastre… 
și acest lucru, doar pentru a ne încu-
raja să mergem până la capăt! Să nu 

“… ce ai auzit de la mine, în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care la 
rândul lor să învețe pe alții!”  (2 Timotei 2:2)

Î

Alina Velcherean

Articol realizat de: 
Lidia Șchiopu - www.casapriscila.ro

 
În imagine:
Dorel și Lidia Șchipu (stânga), Wendy Wilson BEE Leader 
(centru) și Mircea Deteșan (dreapta)
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Dragi prietene,

         Știu că nu ne-am auzit de mult, deși am încercat să stau 
conectată via email, facebook și alte metode, am constatat că 
distanța este costisitoare în relații. Din dorința de a ne apropia 
din nou și de a continua relația frumoasă cu voi, dragi cititoare 
ale revistei “Sufl et de femeie”, iată un articol nou, care, deși 
scris de departe, mă ajută să mă simt măcar pentru câteva ore 
aproape de voi. Vă scriu din Statele Unite, unde ne-am mutat 
ca și familie în urmă cu un an și jumătate. Tranziția nu a fost 
una ușoară din mai multe motive, iar sănătatea a fost unul din-
tre ele. Am început să experimentăm probleme de sănătate 
pe care nu le avusesem înainte și deși inițial am crezut că erau 
doar o coincidență, sau le-am atribuit stresului emoțional 
(separarea de familie, prieteni, o viață pe care o iubeam), in-
cidența crescută a acestora și faptul că medicina tradițională 
nu m-a ajutat în aceste situații, m-a condus înspre cercetări 
amănunțite în dietă, nutriție și medicina naturistă. Așa m-am 
întâlnit și cu uleiurile esențiale care ne-au schimbat viața. 
        Mai jos, voi discuta amănunțit despre acestea, urmând 
ca în alte numere să revin cu alte aspecte.Vreau sa prefațez 
introducerea în lumea uleiuilor esențiale cu a articula că a 
avea grijă de trupul nostru este la fel de important ca și gri-
ja față de duhul și sufl etul nostru. Există o înțelegere greșită 
care echivalează trupul/corpul uman cu fi rea pământească. 
Dar fi rea pământească se referă mai degrabă la motivația  in-
imii noastre, la dorințele egoiste și pornirile păcătoase, care 
fi resc nu vin din celulele care alcătuiesc trupul uman. De fapt  
Dumnezeu a creat cu mare măiestrie acest trup fi zic, care este 
templul Duhului Sfânt. În 1 Corinteni 6:15 citim că trupurile 
noastre sunt “mădulare ale lui Hristos”, iar în Romani 12:1 citim 
ca: ” trupul nostru trebuie să fi e o jertfa vie, sfântă și plăcuta lui 
Dumnezeu.”

Un scurt istoric
     Uleiurile esențiale nu sunt o descoperire nouă. Fiind extrase 
pure din plante, ele au existat dintotdeauna. În Antichitate, re-
gele Solomon, regele David, regele Tut, regina Estera și Cleopa-
tra aveau uleiuri esențiale în trusa medicinală. Acestea valorau 
la vremea respectivă mai mult decât aurul și argintul. De fapt 
erau atât de valoroase încât hoții de morminte furau adesea 
uleiurile esențiale și lăsau bijuteriile. În mormântul regelui Tut, 
au fost descoperiți 350 de litri de uleiuri esențiale în borcane 
elegante. Regina Cleopatra folosea uleiurile esențiale pentru 
regimul ei de înfrumusețare. Moise le-a folosit și el. În Exod, 
când este menționat untelemnul de ungere, acesta conținea 
uleiuri esențiale. Untelemnul de ungere era folosit pentru un-
gerea regilor și a preoților, dar și de către preoți când bolnavii 
mergeau la ei pentru rugăciuni de vindecare. Există dovezi că 
nu doar rugăciunea ajuta, ci uleiul în sine avea proprietăți vin-
decătoare. În Numeri 16:46, Moise i-a spus preotului Aron să 

folosească uleiuri esențiale (Tămâie) împotriva “urgiei” (epid-
emie). Este binecunoscut astăzi faptul că aceste uleiuri aveau 
proprietăți antibacteriene. 
Hipocrate,părintele Medicinii moderne le-a folosit deaseme-
nea. 
          Uleiurile esențiale au constituit două dintre cele trei daruri 
duse pruncului Isus de către magii înțelepți. Se spune că aurul 
a fost oferit pentru a simboliza onoarea, cinstea, tămâia ca și 
parfum și smirna ca și untelemn de ungere. În acele vremuri 
tămâia era folosită pentru sistemul imunitar și împotriva in-
fecțiilor ce ar fi  putut afecta un copil, iar smirna era folosită 
pentru vindecarea mamei după sarcină și naștere și ca ajutor 
în reglarea hormonală.

ȘTIAȚI CĂ?

          În  Biblie uleiurile esențiale sunt menționate de 264 
de ori și sunt pomenite 33 tipuri de uleiuri esențiale. 
Rețeta untelemnului de ungere: (Exod 30:22-24)
- Mir/Smirna - 6 kg
- Scorțișoară mirositoare - 3 kg
- Trestie mirositoare - 3 kg
- Cassia - 6 kg
- Ulei de măsline - 7 kg

Ce sunt uleiurile esențiale?
          Dacă ai trecut pe lângă un câmp de Lavandă, dacă ai fre-
cat în palme coaja unei Lămâi sau o frunză de mentă ceea ce 
ai mirosit este uleiul esențialSunt lichide volatile, pure, extrase 
din plante (semințe, scoarță, frunze, tulipină, fl ori, fructe) fi e 
prin distilare, fi e prin presare la rece (citricele). Ceea ce deter-
mină puritatea unui ulei și valoarea lui terapeutică este com-
ponenta chimică. Aceasta poate fi  afectată de o serie de factori: 
partea plantei din care a fost extras uleiul, solul, îngrășămint-
ele folosite (daca sunt bio sau chimice), regiunea geografi că, 
clima, altitudinea, anotimpul în care s-a făcut recoltarea, meto-
da de recoltare și procesul de distilare. 
           Deci, este simplu de înteles cât de important este să fo-
losim un ulei esențial pur, cu capacități terapeutice. Chiar dacă 
sunt mai costisitoare, nu există alternativă sănătoasă. Oamenii 
de știință pot imita unii constituenți chimici ai plantelor, dar e 
foarte difi cil sau imposibil de creat un ulei esențial pur în lab-
orator. 
      Uleiurile esentiale constituie sistemul regenerant, de pro-
tecție și imunitar al plantei. 
      Uleiurile esențiale sunt antioxidanți puternici. Multe au 
capacități antibacteriene, antivirale, antiseptice, antitu-
morale, antiparazitare și antifungice. Ele s-au dovedit a fi  
capabile de a distruge multe bacterii și virusuri dăunătoare, 

) ) )
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sprijinind simultan sistemul imunitar al organismului.  Unele 
uleiuri esențiale au un rol important în detoxifi ere.  
      De exemplu, uleiul de Rozmarin amplifi că activitatea en-
zimatică a fi catului, organul cu rol principal în detoxifi ere. Când 
sunt difuzate (sub forma de aburi, la rece) - activitatea antibi-
crobiană este amplifi cată, chiar la unele (ex Menta) mai mult 
decât atunci când sunt folosite în forma lor lichidă. Acest efect 
se datorează faptului că uleiurile sub formă de vapori, se com-
bină cu ionii negativi pentru o acțiune sinergistă de purifi care 
și dezinfectare a aerului. În plus, difuzate, ele vor avea efect și 
în distrugerea mirosurilor neplăcute din casă - miros proaspăt, 
frumos, obținut natural. 
        Uleiurile esențiale sunt folosite în sănătate, pentru a spriji-
ni organismul în procesul de autovindecare, în cosmetică (pot 
înlocui aproape toate produsele folosite în îngrijirea personală 
- creme, loțiuni, pastă de dinți, șampon etc), în gospodărie (ca 
și produse de curățenie), și chiar la gătit. 
           Partea fascinantă a uleiurilor esențiale este și modul în care 
afectează creierul uman. Acesta este protejat de o membrană 
(membrana hemato-encefalică), care împiedică pătrunderea 
în creier a substanțelor toxice, nocive, dar din nefericire și a 
multor medicamente sintetice, care ar putea fi  benefi ce. 98% 
dintre medicamentele sintetice nu pot traversa această mem-
brană, pe când unii constituenți ai uleiurilor esențiale cum ar fi  
tămâia și lemnul de santal o pot face și au capacitatea de a in-
teracționa cu receptorii pentru gliciăa, dopamină, serotonina 
având efecte terapeutice. Chiar dacă unele uleiuri esențiale nu 
ajung la creier, au capaciatea de a afecta creierul indirect, prin 
efectele la nivelul bulbului olfactiv. De aceea, amintirile legate 
de anumite mirosuri, ne infl uențează neobișnuit emoțional.
Indiferent de metoda de aplicare, uleiurile esențiale au capac-
itatea de a afecta toate celulele organismului, în 20 de minute 
și se metabolizează la nivelul fi catului, fi ind eliminate în 3-4 ore 
(rinichi și plămâni), de aceea e foarte important să ne amintim 
regula: MAI PUȚIN  E MAI MULT - adică o picătură aplicată mai 
des este mult mai benefi că decât o cantitate mai mare de ulei-
uri, aplicată sporadic. 

Cum se aplică uleiurile esențiale?
         Aplicarea locală - se referă la aplicarea uleiului esențial pe 
piele, păr, dinți, unghii, oral (sublingual). Aplicarea directă și 
nediluată este cunoscută sub denumirea de NEAT. Pentru că 
sunt foarte potente și pentru că pot cauza iritații, cel mai ade-
sea uleiurile esențiale se diluează însă cu un ulei vegetal de 
calitate (ulei de cocos fracționat, jojoba, migdale, cocos extra-
virgin). Aceste uleiuri se numesc uleiuri cărăușe.
Masaj: 
       Uleiurile esențiale se folosesc cu mare succes în masaj. 
Se pot combina 3-10 picături de ulei în 15 ml de ulei cărăuș 
(de diluție) și se masează cu presiune mică și medie. Atenție 
la femeile gravide și la cei cu boli croniceși ale aparatului lo-
comotor. 

Baie: se adaugă 3-6 picături de ulei esențial în apă, în timp 
ce vana se umple. Uleiurile vor urca la suprafață când apa se 
liniștește (fi ind hidrofobe) și se vor absorbi în piele imediat. 

Spray pentru corp: se umple o sticlă mică cu pulverizator, cu 
apă distilată și se adaugă 10-15 picături din uleiul preferat (sau 
amestecul preferat) și se pulverizează pe corp imediat după 
baie.
  Aplicarea aromatică/Difuzarea
   Cel mai simplu mod de a pulveriza uleiul în aer înspre inhala-
re este folosirea unui difuzor nebulizator. Acesta va folosi aer 
la temperatura camerei pentru a dispersa moleculele de ulei în 
microparticule ce vor fi  împrăștiate în aer și vor acoperi zeci de 
metri pătrați în câteva secunde. 
Se poate face baie de aburi pentru față - cu precizarea că o 
parte din proprietățile terapeutice vor putea fi  afectate. Puneți 
1-3 picături în apa fi erbinte și inhalați. 
Parfum - uleiurile pot fi  purtate ca și parfum și veți benefi cia, 
pe lângă mirosul plăcut și de efectele terapeutice ale uleiului 
folosit. 
Uleiuri folosite pentru calmare: Lavanda, Mușețel Româ-
nesc, Salvie, Lemn de santal, Trandafi r, Mușcată, Portocală. 
Uleiuri energizante: Mentă, Eucalipt, Brad alb, Lămâie, Cim-
bru, Busuioc 
Fitness/Gimnastică: Masați-vă cu Lemongrass, Eucalipt, Pep-
permint înainte și/sau după un efort fi zic intens. De asemenea 
folosiți Lămâie sau Mentă în apa de băut în timpul exercițiului 
fi zic pentru un efect energizant. 
Cosmetică
-În loc de pasta de dinți folosiți 1/2 linguriță bicabonat de so-
diu cu 1-2 picături de Mentă, Arbore de ceai, Smirnă 
-În loc de crema de față folosiți ulei de cocos cu câteva picături 
de ulei esențial de Tămâie, Lavandă, Lămâie, Arbore de ceai, 
Mușcată, Cedru, Ienupăr (în funcție de nevoi).
-În loc de loțiune tonică folosiți oțet din mere + apă sau apă de 
hamamelis și câteva picături de uleiuri esențiale.

Fie ca Domnul să ne dea înțelepciune, sănătate și să ne în-
toarcem mereu și mereu la El și la resursele Sale. 

Vă îmbrățișez cu drag,
Carmen Busch

“Rugăciunea făcuta cu credință va mântui pe cel bol-
nav și Domnul îl va insănătoși...Rugați-vă unii pentru 
alții, ca să fi ți vindecați...Mare putere are rugăciunea 
fi erbinte...” 
Iacov 5:15-16
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ând am citit cartea “Ucenicia”de J. C. Ortiz, am descoperit mai mult despre ‘Limbajul Împărăției”.
Nu este sufi cient să cunoaștem, să avem cunoștințe dacă nu și  aplicăm în viața noastră de 
creștin. Pentru mine, când descopăr instrumente prin care să expun Împărăția Lui Dumnezeu, 
oriunde m-aș afl a, este ca o primăvară, e ca și cum aș intra într-un nou sezon al prospețimii și 

aș căpăta entuziasm și motivație de a merge mai departe, la ceea ce sunt chemată. Pentru a intra în acest 
sezon mi-am dat seama că Dumnezeu vrea mai multe de la mine, decât a-mi exprima lauda doar prin cele 
patru cuvinte: Amin, Aleluia, Slava Domnului, Glorie Domnului. 
         De multe ori ne putem înșela singure crezând că rostind acele cuvinte suntem minunate, dar nu ne 
gândim că, poate arătăm ca niște cutii pentru cadouri, frumos împachetate si când Dumnezeu își de-
schide cadourile, nu este nimic înauntru.Nu-i așa că e tristă aceasta relatare? Da, uneori, suntem așa de 
goale pe dinauntru, pentru că nu ne-am dezvoltat  “limbajul Împărăției”. Pastorul J.O.Ortiz, zice că pentru 
dezvoltarea limbajului Împărăției, trebuie să ai în mintea ta o lucrare minunată a lui Dumnezeu la care să 
te gândești, altfel lauda noastră e goală.
          Să nu fi m ca niște camioane care ne împotmolim în noroi. Se înțepenesc într-un loc, frământă pămân-
tul, face mult zgomot, consumă mult combustibil, dar nu ne mișca din loc.
       O cale prin care să ieși dacă te regăsești într-o astfel de stare, este să încerci să găsești în viața ta lu-
cruri și experiențe pentru care să-L lauzi pe Domnul. Din propria experiență îți pot spune că îl vei găsi pe 
Dumnezeu în multe locuri în care nu te gândeai niciodată că ar putea fi .
        Începe prin a te gândi la modul în care trăiește ISUS în tine.”Lauda este limba ofi ciala a Împărăției lui 
Dumnezeu”. Ea este mai mult decât o revărsare de cuvinte duminică dimineața sau la oricare slujbă, ci 
este un întreg limbaj. 
       Din persepctiva lui Dumnezeu, exista doar două limbaje în această lume: limba Împărăției Lui și limba 
împărăției întunericului. Prima este un limbaj al laudei. A doua este un limbaj al lamentării.
Lauda recunoaște virtutea.Lamentația critică virtutea. Fiecare fi ință umană vorbește  una dintre aceste 
limbi.

      Tu ce limbă crezi că vorbești?
         Părerea mea, e că trebuie să ne cercetăm și să vedem dacă nu cumva vorbim limba greșita. Dacă 
vorbim limba Împărăției lui Dumnezeu, atunci ÎL vom lăuda pe Domnul în fi ecare zi din an, înțelegând pe 
deplin ceea ce spunem.
             Vă doresc o primăvară însorită și luminată de prezența Lui Dumnezeu în tot ceea ce faceți și oriunde 
veți/vom  merge, nu uitați să fi ți/fi m purtătoare a Gloriei Lui Dumnezeu și să aveți/avem înțelepciunea de 
a avea limbajul Împărăției pe buzele noastre.
 

C

Cu mult drag
Crenguța Stoian
Tineri Pentru Misiune 
Tg.Mureș
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”Lauda este limba ofi cială 
a Împărăției lui Dumnezeu”.
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Hairstylist : Anca Bota

Hairstylist : Anca Bota

Anca-Bota-Hair-Beauty

Telefon: 0758.618.343

Articol realizat de:
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Post ă bună !

Articol realizat de:

Mirela Oprea

Biserica ”Bethel” Tg.Mureș

Blat

- 4 ouă

- 150 ml smântână

- 1 praf de copt

- 1 ling�riță de sare

- 5 ling�ri făină

- 200 g�ame spanac congelat

Umplut�ra

-100 g�ame feta

- 125 g�ame  brânză Philadelphia

- 150 g�ame telemea rasă

- 50  g�ame mozarella

- 100 g�ame șuncă

- ardei roșu

- 200 g�ame spanac congelat
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Servicii:

Proiecte educative
Consiliere psihologică

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 revistei „Sufl et 
de femeie”, vă rugăm să găsiți mai jos, contul în lei deschis la Banca Românească.

RO21BRMA0330033872400000
Vă mulțumim

FUNDATIA MATER
Alături de tine când ai nevoie!
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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 sufl et.
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 dorește să ne împartășească din expe-
riențele ei cu Dumnezeu, gânduri, poezii sau povestioare care să ne aducă mai 

aproape de El și mai aproape una de cealaltă.
Dacă dorești să faci parte dintre autoarele articolelor revistei ”Sufl et de femeie”, 

trimite-ne scrierile tale pe adresa contact@sufl etdefemeie.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.sufl etdefemeie.ro


