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Revistă dedicată femeilor

„Eu sunt Viţa, voi sunteţi
mlădiţele. Cine rămâne în
Mine, şi în cine rămân Eu,
aduce mult rod; căci despărţiţi
de Mine, nu puteţi face nimic”.
Ioan 15:5
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toamnă...
Am scăpat de caniculă, au trecut vacanţa şi concediile,
revenim la realitate şi constatăm că, între timp, grădinile şi
pieţele s-au umplut de roade. Roşiile, castraveţii, vinetele,
gogoşarii, ceapa, cartofii, dovleceii, fasolea, mazărea,
porumbul, dar şi merele, strugurii, prunele, perele şi
pepenii ne invită să le mâncăm cu poftă. Prin case miroase
a zacuscă, în cămară borcanele cu murături stau împlinite
şi aşteaptă iarna. Gospodinele schimbă reţete şi dau zilnic
fuga în grădină sau la piaţă.
Mă întreb: oare cum ar fi toamna fără aceste roade? Dacă
am avea doar ploi, brumă, frunze ruginite, iar fructele şi
legumele ar lipsi?
Importanţa fructelor, legumelor şi a zarzavaturilor în
alimentaţie este de netăgăduit.
continuare in pag.1

Ele se constituie în surse naturale
de hrană sănătoasă, care aduc multe
beneficii organismului.
Legumele conţin o serie de
nutrienţi, ca: minerale - între care
predomină potasiul şi magneziul,
vitamine - mai ales provitamina A
şi vitamina C, enzime, o cantitate
mare de fibre vegetale - valoroase
pentru o bună digestie, precum şi
multă apă. Toate acestea sunt surse
de hidratare foarte sănătoase.
Alimentele neprelucrate de
origine vegetală trebuie să ocupe
un loc important, atât în cadrul
alimentaţiei persoanelor sănătoase,
cât şi al celor bolnave.
Doar aceste produse conţin
materiale de balast (fibre) şi
substanţe antioxidante, principii
care ajută organismul să facă faţă
stresului psihic şi al celui oxidativ,
prevenind sau chiar vindecând o
serie de afecţiuni.
Ca simple exemple:
• Mărul este bogat în bor – un
mineral rar care are un impact
deosebit în prevenirea osteoporozei.
Dr. Forrest Nielsen de la Centrul
de Cercetare în Nutriţie - North
Dakota (S.U.A) a descoperit că,
la menopauză, femeile care aveau
o dietă redusă în bor înregistrau
pierderi mai accentuate de calciu
şi magneziu, minerale care întăresc
oasele. Când acestora li s-a
administrat o dietă care aducea un
aport de 3 mg bor/zi pierderile de
calciu s-au redus cu 40%.

• Legumele crucifere sunt bogate
în substanţe care previn apariţia
bolilor de inima şi a cancerului
pulmonar. Consumul frecvent de
gulii, varză, conopidă, napi sau
broccoli este o adevărată sursă de
sănătate, nu doar pentru prevenirea
apariţiei bolilor, ci şi pentru
vindecarea acestora.
Ce bine s-a gândit Dumnezeu la
toate lucrurile!
Dar noi, ce mai putem învăţa de
aici?
În pildele Sale, Mântuitorul ne
compară uneori pe noi, oamenii,
cu pământul, iar alteori cu pomii.
Un text încărcat de semnificaţii
este şi cel din Ioan 15:5, ales de
noi ca motto pentru acest număr al
revistei:
„Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele.
Cine rămâne în Mine, şi în cine
rămân Eu, aduce mult rod; căci
despărţiţi de Mine, nu puteţi face
nimic”.
Observăm cât de mare este
nevoia de roade din punct de
vedere spiritual, cu care se
confruntă
societatea.
Avem
nevoie de dragoste, de acceptare
necondiţionată, de bucurie, de
încurajare, blândeţe, răbdare,
binefacere, fidelitate, cumpătare.
Sunt mulţi semeni care suferă din
cauza unor afecţiuni sufleteşti, iată
câteva exemple: nevroză, depresie,
lipsa stimei de sine, frustrări,
dezamăgiri, temeri, îngrijorări,
insomnie.

Oare unde vor găsi aceştia o masă
încărcată de roade pentru a se hrăni
şi a scăpa de suferinţă ?
“Stau la margine de drum / Pomul
copt şi omul bun“, spune un cântec
cunoscut pe la noi. Desigur în
piaţă, la aprozare şi supermarket
găsim fructe şi legume de tot felul,
dar oare roadele spirituale de unde
le-am putea cumpăra?
Oricât vom căuta, nu vom găsi
nici un loc în care să se vândă
bunătate, linişte, pace, blândeţe,
autodisciplinare. Nu poţi cumpăra
astfel de produse nici de la
farmacie, nici de la Mall, nici de la
piaţă. Aceste roade – ale Duhului
– se produc în grădina sufletului
şi nu se vând, ci se dăruiesc celor
dragi, dar şi celor străini şi chiar
„duşmanilor”, pentru că aşa a lăsat
Dumnezeu!
Deşi roadele spirituale sunt atât
de valoroase şi binefăcătoare, nu
ne putem lăuda cu ele, dacă le
avem. Ele atestă trăirea noastră în
Hristos, iar lipsa roadelor spirituale
confirmă o realitate foarte tristă,
aceea că ne-am despărţit de Hristos.

Rodica Baciu

Biserica Betania, Târgu Mureş

1

2

aceste zile caracterizate de
multă frică, neîncredere, neajunsuri
şi nu în ultimul rând de mult păcat,
nevoia de iubire a oamenilor este tot
mai mare. Dacă privim şi ascultăm
cu atenţie, observăm că cele mai
multe cântece, filme sau cărţi au
la bază sentimentul de dragoste.
Omul a fost creat cu această nevoie
de dragoste, iar Dumnezeu a pus
această nevoie în el.
Gândindu-mă la acest subiect, am
căutat în Dicţionarul Limbii Române
sensul cuvântului „dragoste”.
Conform dicţionarului, dragostea
este un sentiment de afecţiune
foarte puternică, un ataşament
sufletesc. Astfel am înţeles de ce
este dragostea percepută într-un
mod pervertit.
Cuvântul Domnului ne spune că
dragostea nu este ceva doar la
nivelul sufletului, ceva ce vine de la
noi, ci vine de la Duhul Sfânt. „Dar
roada Duhului este dragostea,
bucuria,
pacea,
răbdarea,
bunătatea, generozitatea, credinţa,
blândeţea, înfrânarea.” (Gal 5:22)
Ioan 15:1-10 este un pasaj
biblic binecunoscut, în care
Domnul Isus este asemuit cu Viţa,
iar noi creştinii cu mlădiţele.
Versetul 8 spune: „Tatăl Meu
este proslăvit prin aceasta că voi
aduceţi mult rod”. Puţin mai sus,
în versetul 5: „Cel care rămâne în
Mine şi în care rămân Eu aduce
mult rod.”

Versetul 9 şi 10: „Rămâneţi
în dragostea Mea! Dacă păziţi
poruncile Mele, veţi rămânea în
dragostea Mea.”
Ioan 13:34: „Vă dau o poruncă
nouă: să vă iubiţi unii pe alţii!
Aşa cum v-am iubit Eu, tot aşa
să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.”
Observaţi ce mult doreşte Domnul
ca noi să ne iubim unii pe ceilalţi.
Ţinând cont de acest lucru, haideţi
să ne analizăm fiecare în ce măsură
îndeplinim
această
poruncă.
Analiza este individuală, deoarece
fiecare va da socoteală doar pentru
el, înaintea lui Dumnezeu.
Definiţia pentru adevărata
dragoste care vine de la Dumnezeu
prin Duhul Sfânt, o găsim în 1
Corinteni 13:4-7: „Dragostea este
răbdătoare, dragostea este plină
de bunătate, nu este invidioasă,
dragostea nu se laudă, nu este
mândră, nu se comportă indecent,
nu-şi urmăreşte propriile interese,
nu se supără, nu se gândeşte la rău,
nu se bucură de nedreptate, ci îşi
găseşte bucuria în adevăr, suportă
totul, crede totul, nădăjduieşte
totul, suferă totul.”

Poate că ne este greu să recunoaştem
că nu avem răbdare cu cei de lângă
noi, care ne greşesc mereu şi mereu,
că nu mai găsim în noi nici un pic de
bunătate atunci când judecăm pe cei
care ne-au atins în puncte vulnerabile
şi că nu mai vrem să avem de a face
cu ei.
Ne este chiar ruşine să recunoaştem
de câte ori ne-a încercat invidia
văzând reuşitele altora care au ajuns
acolo unde şi noi am fi dorit să fim,
de câte ori ne-am mândrit cu ceea ce
am reuşit noi sau poate chiar cu ceea
ce de fapt Domnul a făcut prin noi.
Oare am ajuns acolo încât să nu
ne uităm la foloasele noastre, ci la
ale altora, să-l vedem pe aproapele
nostru mai presus decât pe noi
înşine, să ne întrecem în a ne acorda
cinste unii altora?
Nu sunt doar nişte idealuri imposibil
de atins. Sunt lucruri pe care Domnul
le aşteaptă de la noi.
Avem în noi puterea Duhului Sfânt
care ne ajută să îndeplinim toate
acestea. Ioan 13:35: „Prin aceasta
vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii
Mei, dacă veţi avea dragoste unii
pentru alţii”.

Credeţi că ucenici vor fi doar
creştinii dintr-o anumită confesiune
religioasă? Nicidecum. 1Ioan
5:13 spune că acei care-L au pe
Fiul, au viaţa veşnică. În acest
caz putem noi să judecăm cine
are pe Fiul şi cine nu? Unii cred
că credincioşii din biserica X sunt
fraţi cu credincioşii din biserica
Y, dar cu cei din biserica Z sunt
doar verişori. Să nu ne amăgim,
Domnul Isus a murit să ne aducă
la toţi înfierea (Gal 4:5). Deci: fie
suntem toţi fraţi, fie suntem străini.
Dacă suntem fraţi, putem noi să ne
acceptăm cu diferenţele care sunt
între noi? Dumnezeu ne-a creat
diferiţi şi tocmai aceasta ar trebui
să fie frumuseţea creştinismului,
unitatea în diversitate. Într-unul din
timpurile de părtăşie cu Domnul,
El m-a întrebat dacă îmi iubesc
fraţii astfel încât să trăiesc cu ei
asemenea ucenicilor din Fapte
2:44-45 care aveau toate în comun
şi împărţeau banii între ei, după
nevoile fiecăruia. Nu am avut
nevoie de prea mult timp de gândire
şi am răspuns în mod sincer că nu
am acest nivel al dragostei în viaţa
mea. Atunci Domnul mi-a zis că
aceea dragoste doreşte El să o am
eu şi ceilalţi creştini unii pentru
ceilalţi.
Ioan 15:7 spune: „Dacă rămâneţi
în Mine şi dacă rămân în voi
cuvintele Mele, atunci cereţi orice
doriţi şi vi se va da.”

Cerem multe lucruri de la Domnul
şi poate nu de puţine ori suntem
supăraţi sau frustraţi pentru că nu
le primim. Problema este la noi.
Unele persoane vor spune: „Este
uşor de zis, dar greu de făcut. Tu nu
şti cu ce fel de oameni am eu de-a
face. Oameni care nu mă acceptă
pur şi simplu.” Însă 1Ioan 4:19
spune că noi iubim pentru că El
ne-a iubit mai întâi. Deci pot iubi
oamenii, chiar şi pe acei care mă
resping, deoarece nu am neapărat
nevoie de acceptarea lor, eu am
ceva mult mai mult, am iubirea şi
acceptarea lui Dumnezeu.
Privind la toate pasajele care
vorbesc despre dragoste, putem
spune că evidenţa naşterii din nou,
din Dumnezeu, este faptul că ne
iubim semenii şi în primul rând pe
fraţi. Nu e o doctrină, nu e o tradiţie,
este Cuvântul lui Dumnezeu.
1Ioan 4:8: „Cel ce nu iubeşte nu
L-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru
că Dumnezeu este dragoste”.
Dragostea nu este un sentiment,
este alegerea noastră. Haideţi,
astăzi, să alegem să ne iubim, să
facem ca egoismul nostru să moară
şi să lăsăm pe Domnul Isus să
crească tot mai mult în noi.
Au fost poate momente în care teai luptat să iubeşti, să laşi interesele
altora să primeze, dar curând ai dat
înapoi, crezând că ceilalţi profită
de tine, de faptul că-i iubeşti.
Ai crezut că numai tu vezi aşa
lucrurile şi ai mereu numai de
pierdut. Te încurajez astăzi, nu te
da bătută. Înaintea lui Dumnezeu
nu este nimic care să poată fi ascuns
(Evrei 4:13).
El te vede, te apreciază şi te
judecă. Judecata Lui este cea care
rămâne, aprecierea Lui este cea
care contează!

Autoare anonimă
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“Pentru oameni, toamna este timpul recoltei, al adunării
roadelor. Pentru natură, toamna este o perioadă a
însămânţării, a risipirii în cele patru vânturi.”
Edwin Way Teale

dată cu venirea distinsei
toamne,
ministrul
roadelor,
avem prilejul de a privi înapoi
cu recunoştinţă şi bucurie şi de a
aştepta cu nerăbdare momentul în
care milioanele de frunze ruginii,
trimise de ea însăşi, dau startul
culesului roadelor noastre.
Un cules... ce poate aduce atât
roade de bună calitate cât şi
roade mai puţin gustoase. Pe plan
spiritual ne întâlnim cu o situaţie
identică, avem o rodire bună care
este dată de umblarea noastră prin
Duhul Sfânt:
„Dar roada Duhului este dragostea,
bucuria,
pacea,
răbdarea,
bunătatea, generozitatea, credinţa,
blândeţea, înfrânarea.” (Galateni
5:22, 23a)
Şi faptele firii care sunt exact opusul
umblării noastre prin Duhul:
“…desfrâul, necurăţia, depravarea,
idolatria, vrăjitoria, duşmăniile,
cearta, invidia, mâniile, ambiţiile
egoiste, neînţelegerile, partidele,
geloziile, beţiile, îmbuibările…
”(Galateni 5:19, 20, 21a)
Având în faţă cele două versete
ne putem contura o imagine a ceea
ce semănăm şi apoi culegem, la
un moment dat în viaţă. E pur şi
simplu o chestiune de alegere…

Galateni 5:22,23 ne face cunoscut
caracterul lui Isus Hristos şi ne
îndeamnă să ni-l însuşim. Însă,
ne întrebăm adesea: cum se poate
realiza acest lucru? Răspunsul
îl găsim în Cuvântul Său: “Vă
spun: umblaţi prin Duhul şi astfel
nu veţi împlini pofta firii”. Dar ce
înseamnă să “umblăm în Duhul”?
O dată ce umblăm în firea
pământească
vom
produce
faptele firii pământeşti - desfrâul,
necurăţia, depravarea, idolatria,
vrăjitoria, duşmăniile, cearta,
invidia, mâniile, ambiţiile egoiste,
neînţelegerile, partidele, geloziile,
beţiile, îmbuibările – dar în contrast
cu aceasta există umblarea în Duhul
care produce roadele Duhului.
Cum umblăm în Duhul?
Ioan 14:16, 17, 26 spune: „Şi Eu voi
ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt
mângâietor.... Duhul adevărului.”
El „vă va aduce aminte de tot ce
v-am spus Eu.” Ioan 15:26: „Când
va veni mângâietorul, pe care-L
voi trimite de la Tatăl, adică Duhul
adevărului.... El va mărturisi
despre Mine.”
În final, Ioan 16:13 spune: „Când
va veni mângâietorul, Duhul
adevărului, are să vă călăuzească
în tot adevărul; căci El nu va vorbi
de la El, ci va vorbi tot ce va fi
auzit şi vă va descoperi lucrurile
viitoare.”
Duhul Sfânt ne aduce adevărul –
adevărul despre Isus Hristos, care a
venit pentru a-L descoperi pe Tatăl.

Astfel, Duhul Sfânt, în primul
rând, descoperă adevărul despre
Tatăl – că El este Prietenul nostru
în aceeaşi măsură ca şi Isus.
Doar înţelegând şi fiind aproape
de adevărul arătat prin dragostea
jertfitoare de sine a lui Dumnezeu
(agape), vom putea umbla în
Duhul. Această dragoste este
pentru mine, personal, rodul care
dă startul culesului celorlalte
roade… Fără de ea, celelalte sunt
fără însemnătate…
„Dacă vorbesc în limbi omeneşti şi
îngereşti, dar nu am dragoste, sunt
un gong de aramă zgomotos sau un
chimval zăngănitor…”(1 Corinteni
13:1)
Pot să am orice alt dar… să am
bucurie, să am toată cunoaşterea,
să am credinţă încât să mut munţii
din loc…dar dacă nu am dragoste,
nu am nimic (parafrazat 1 Corinteni
13:2).
Aşadar… roadele Duhului Sfânt
vor veni în mod natural atâta timp
cât dragostea Sa ne va caracteriza
viaţa şi în orice situaţie vom alege
ceea ce Dumnezeu ar fi ales.
*Biblia – versiune Cornilescu
**Biblia – NTR – noua traducere a Bibliei
Sursa 1: Lyndi Schwartz – Roada Duhului Sfânt

Camelia Mărginean

Biserica Filadelfia, Târgu Mureş

Ce minunata e dragostea Ta, Doamne!
DRAGOSTEA TA e cel mai valoros lucru de pe pământ,
Cea mai mare minune a universului,
Cu adevărat şi pe bună dreptate, singurul lucru care contează.
DRAGOSTEA TA mă ţine în viaţă,
Ea îmi face posibil orice lucru care este spre folosul meu.
Ea este adevărată, puternică, unică, veşnică şi desăvârşită.
Iubesc DRAGOSTEA TA.
DRAGOSTEA TA mă face să înţeleg rostul suferinţei
Şi tot ea mă ajută chiar şi atunci
Când nu mai înţeleg nimic, să nu mă pierd.
Da, ştiu,
Nu mă voi pierde, voi rămâne în viaţă, voi ﬁ biruitor,
Pentru că, DRAGOSTEA TA nu se va sfârşi niciodată.
DRAGOSTEA TA mă vindecă
Ea e şi cel mai înalt monument la care mă închin
Şi primesc alinare.
DRAGOSTEA TA ne-a transformat
Dintr-un pustiu într-un loc prin care curg izvoare limpezi.
De fapt, ce minune, am devenit eu însumi un izvor
Din care curge DRAGOSTEA TA.
Ce adâncă e DRAGOSTEA TA,
Ea nu-mi cere nimic, doar dăruieşte.
De fapt, DRAGOSTEA TA, Doamne,
Constituie, aşa cum ai spus Tu,
O adevărată-mpărăţie.
Cea mai puternică şi veşnică,
În care ﬁecare dintre cei salvaţi,
Trăieşte, creşte şi rodeşte asemeni unui pom fructifer.
Şi aceasta doar pentru simplu fapt că Tu ne-ai răsădit
În împărăţia veşnică a Fiului DRAGOSTEI TALE.

Rodica Baciu

Biserica Betania, Târgu Mureş
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neori, viaţa din belşug
o trăim “datorită….” dar, de cele
mai multe ori, “în ciuda….”. Când
împrejurările vieţii sunt împotriva
noastră, trebuie să fim în stare să
ne întindem pânzele sufletului şi să
navigăm folosind chiar şi vânturile
adverse.
Credinţa creştină nu ne oferă
scutire de întristări, dureri şi
frustrări, ci ne oferă puterea nu
numai de a suporta, ci şi de a folosi
în mod creativ aceste adversităţi.
Secretul de a şti să foloseşti
durerea, suferinţa şi frustrarea este,
în multe privinţe, cel mai mare
secret al vieţii. Când l-ai învăţat,
eşti imbatabil şi de nezdrobit.
Acesta este modul de viaţă al lui
Isus Hristos!
Atunci când am crezut în Isus
Hristos şi ne-am însuşit în mod
personal jertfa Lui pe cruce, am
devenit copii ai Lui Dumnezeu şi
toată plinătatea Dumnezeirii a venit
să locuiască în noi: Dumnezeu
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. O fărâmă
din Împărăţia Lui Dumnezeu se
află acum în inimile noastre.
Duhul Sfânt este acum cel ce
ne călăuzeşte în tot ce avem de
făcut, pe măsură ce firea noastră
păcătoasă este răstignită asemeni
jertfei lui Isus Hristos. Atunci
putem să spunem, cu siguranţă, că
Dumnezeu este cu noi.
Creştinul poate să suporte
orice, deoarece el poate accepta
adversităţile şi le poate folosi în
mod creativ. Isus a fost atârnat pe
cruce şi El a fost în stare să suporte
durerea.

El a putut să o suporte deoarece a
ştiut să o folosească în mod creator.
Noi nu putem purta multă vreme
crucea, căci ne va zdrobi dacă
nu ştim s-o luăm şi s-o facem să
slujească unor scopuri înalte.
Stoicul poartă crucea, dar
creştinul o face să aducă roade.
Oricine a învăţat acest lucru, a
învăţat secretul vieţii din belşug.
Viaţa creştină este o luptă a firii
păcătoase împotriva naturii noi
dată de Isus Hristos. Ca fiinţe
umane căzute în pacat, noi suntem
ţinuţi robi în trupul care tânjeşte
după faptele firii păcătoase. Ca şi
creştini, noi avem Duhul Sfânt,
care produce roada Lui în noi şi
ne dă putere să biruim faptele firii
pământeşti, căci cei ce fac astfel de
lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui
Dumnezeu (Galateni 5:19-21). Aşa
cum natura noastră umană produce
anumite fructe care reflectă natura
noastră, tot aşa Duhul Sfânt
produce în noi roada care reflectă
natura Lui. Dacă Îi dăm Duhului
Sfânt controlul vieţilor noastre, El
va produce în ele această roadă.
“Roada Duhului, dimpotrivă,
este: dragostea, bucuria, pacea,

îndelunga răbdare, bunătatea,
facerea de bine, credincioşia,
blândeţea, înfrânarea poftelor.
Împotriva acestor lucruri nu este
lege.” (Galateni 5:22-23)
Frumuseţea
caracterului,
asemănarea noastră reală cu Hristos
este în întregime lucrarea Duhului
Sfânt, este roada Lui. El o produce.
El o cauzează, nu noi.
El va produce, în fiecare,
aceeaşi roadă cu toate cele nouă
arome: dragostea, bucuria, pacea,
îndelunga răbdare, bunătatea,
facerea de bine, credincioşia,
blândeţea, înfrânarea poftelor.
Când permitem Duhului Sfânt
să producă în noi această roadă
vom experimenta întreaga plinătate
a vieţii din belşug. Aceasta este
imaginea desăvârşită a vieţii lui
Isus Hristos însuşi. Aceasta doreşte
Dumnezeu pentru fiecare din copii
Săi.
Oare nu este aceasta, viaţa după
care tânjim toţi, viaţa trăită în
asemănare cu Isus Hristos?
Totuşi, această viaţă nu ne este
dată în mod natural şi nu poate fi
atinsă prin eforturi propri, întrucât
este „roada Duhului”.

În zilele noastre se vorbeşte foarte
mult despre a-ţi educa firea până
când produce roada Duhului. Acest
lucru nu este posibil, după cum
spinii nu pot produce smochine,
iar mărăcinii struguri (Luca 6:44 şi
Matei 12:33).
Ne putem întreba: cum am putea
să cooperăm cu Duhul Sfânt în
lucrarea Sa de a cultiva roada Sa
în viaţa noastră, debarasându-ne de
toate gunoaiele care ne fac rău?
Isus însuşi ne dă răspunsul la
această întrebare: ”Rămâneţi în
Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După
cum mlădiţa nu poate aduce roadă
de la sine, dacă nu rămâne în viţă,
tot aşa nici voi nu puteţi aduce rod,
dacă nu rămâneţi în mine. Eu sunt
Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine
rămâne în Mine şi în cine rămân
Eu aduce mult rod; căci despărţiţi
de Mine nu puteţi face nimic.”
(Ioan 15:4-5)
În primul rând trebuie să
recunoaştem că numai Duhul
Sfânt, care lucrează în noi şi prin
noi, produce multă roadă. Dacă
am fi lăsaţi de capul nostru, nu
am produce decât burieni, spini şi
mărăcini. În al doilea rând, trebuie
să înţelegem că există un ciclu de
creştere a oricărei roade în natură.
Tot aşa se întâmplă cu roada
Duhului Sfânt care pare să crească
chiar mai greu dacă noi înşine nu
cooperam cu Duhul Sfânt, fiindcă
voinţa noastră este determinată de
alegerile pe care le facem. Să ne
naştem în Împărăţia lui Dumnezeu
este un eveniment; el are loc
spontan, în momentul în care
credem în Isus Hristos ca Mântuitor
personal.
Pentru a deveni însă un creştin
matur şi roditor e nevoie de timp
şi aceasta se întâmplă pe măsură
ce ne împotrivim tot mai mult
eului nostru şi cedăm în favoarea
Duhului Sfânt.
De aceea roada Duhului Sfânt în
noi va fi dezvoltată la nivelul la
care noi ne-am dorit, în măsura în
care i-am permis Duhului Sfânt să
ne modeleze temperamentul.

Temperamentul nostru plin de
Duhul Sfânt nu are slăbiciuni;
are laturile sale pozitive naturale,
păstrându-ne
individualitatea,
dar nu este dominat de slăbiciuni.
Duhul Sfânt transformă tocmai
laturile negative.
Dumnezeu Tatăl însuşi este cel
care ne va ajuta în creşterea roadei
Duhului Sfânt, aşa după cum ne
asigură Isus când ne spune că :
„... pe orice mlădiţă care aduce
rod, o curăţă, ca să aducă şi mai
mult rod.” (Ioan 15:2)
Roada Duhului este rezultatul
normal, aşteptat al creşterii,
maturizării, sfinţirii, asemănării
cu Hristos şi plinătăţii Duhului
Sfânt în viaţa unui creştin. Roada
Duhului defineşte ceea ce este un
creştin. Dar să nu uitam că faptele
noastre demonstrează credinţa
noastră intimă.
”Cei ce sunt ai lui Hristos Isus
şi-au răstignit firea pământească
împreună cu patimile şi poftele
ei. Dacă trăim prin Duhul, să şi
umblam prin Duhul.” (Galateni
5.24-25).
Cultivarea Roadei Duhului este
secretul vieţii de creştin trăită în
belşug. Ca şi în cazul oricărei
roade, ea nu există pentru sine şi
nici chiar pentru pom, ci pentru a
oferi sprijin, tărie şi înviorare celor
care se îngrijesc să culeagă roada.
Hristos, Viţa, nu trăieşte pentru
Sine. El nu S-a mântuit pe sine. Tot
la fel şi noi, dacă trăim pentru noi
înşine, trăim degeaba, fiindcă nu
ne împlinim menirea şi nici scopul
pentru care Dumnezeu ne-a adus la
viaţă.
„Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui
Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi,
îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de
îndurare, cu bunătate, cu smerenie,
cu blândeţe, cu îndelungă răbdare.
Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă
unul are pricină să se plângă de
altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum
v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi
voi.
Dar mai presus de toate acestea
îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care

legătura desăvârşirii” (Coloseni
3:12-14).
Când căutăm scopul lui Dumnezeu
pentru viaţa noastră, noi trebuie să
căutăm în acelaşi timp şi prezenţa
Sa. Dacă petrecem timp în prezenţa
Sa şi îl lăsăm pe Duhul Sfânt să
ne schimbe pe dinăuntru, atunci
caracterul, comportamentul şi
înfăţişarea noastră exterioară vor
reflecta pe deplin acest lucru.
Pentru că suntem fiice ale
Împăratului, noi de fapt Îl
reprezentăm pe Domnul Isus
oriunde mergem.
Prin transformarea pe care o
aduce Duhul Sfânt în noi, putem
arăta lumii acel sentiment de pace
şi seninătate atât de mult râvnit de
mulţi oameni în tumultul zilelor pe
care le trăim şi acolo unde suntem
noi putem aduce transformare
în oameni, lărgind Împărăţia lui
Dumnezeu din inimile noastre.
Dumnezeu, nu doar că îşi va
împlini scopul Său cu noi, ci
totodată va face „...nespus mai
mult decât cerem sau gândim noi.”
(Efeseni 3:20), infinit mai mult
decât cele mai îndrăzneţe dorinţe,
rugăciuni, gânduri, speranţe sau
vise ale noastre.
De aceea Dumnezeu ne garantează
o viaţă din belşug, plină de rod
bun, tuturor acelora care ne punem
credinţa în Fiul Său, rămânem
în El şi împlinim Cuvântul Lui.
Alegerea, însă, este a noastră!

Carmen Nistor

Biserica Noul Legământ
Târgu Mureş

7

8
Poate că procesul înfloririi mele nu este vizibil de
umnezeu este Creatorul, El a creat cerurile şi
pe azi pe mâine, poate pare că mereu stau pe loc…,
pământul, El a creat ziua şi noaptea, anotimpurile,
dar eu ştiu că am crescut, mai cresc şi că mai am
păsările, florile, totul. El a avut un plan cu fiecare şi
încă mult de crescut ca să ajung la statura plinătăţii
le-a hotărât pe fiecare pentru o lucrare. Dumnezeu
lui Hristos! Dar îi mulţumesc Domnului Isus pentru
cunoaşte totul pe nume, El o cunoaşte şi pe …
fiecare vorbă care a trezit în mine dorul după El, îi
regina nopţi. Ea e floarea care a fost creată cu un
mulţumesc pentru fiecare mustrare prin care Domnul
scop, dorind ca noi să învăţăm de la ea şi de la orice
Isus mi-a arătat cât de mult mă iubeşte, dorindu-mă
lucru pe care Mâna Domnului l-a creat.
cu gelozie pentru El.
Este scris, în Matei 6:28-29, că lui Dumnezeu îi
Îi mulţumesc Domnului pentru fiecare lucru
pasă şi de un fir de iarbă care creşte şi că El îmbracă
frumos pe care l-am văzut şi m-a făcut să mă
iarba şi crinii de pe câmp în aşa fel cum nici
gândesc la El. Îi mulţumesc că în fiecare zi mă strigă
împăratul Solomon, în toată slava şi splendoarea lui,
şi-mi spune: ”Caută Faţa Mea azi!”. Îi mulţumesc
nu a fost îmbrăcat.
că este atât de smerit că se lasă găsit de mine în cele
Dacă atât de mult îi pasă lui Dumnezeu de firele
mai mici şi neînsemnate lucruri ... de aceea nu mă
de iarbă şi de florile create de El, care azi sunt şi
mai supăr că am fost sădită să fiu ca şi… „regină a
mâine se ofilesc, cu mult mai mult preţuieşte El viaţa
nopţii”.
noastră! Dacă preţuieşte creşterea unui fir de iarbă
Cine nu o cunoaşte pe regina nopţii, floarea cu
şi investeşte timp, ploaie şi soare ca să-l crească, cu
un parfum îmbietor care înfloreşte târziu… seara …
atât mai mult se va îngriji să mă crească pe mine
după ce toate celelalte flori îşi închid petalele? Ce este
(şi pe tine) ca să ajungem să fim asemenea staturii
caracteristic acestei flori? Aşteptarea! Ea aşteaptă
plinătăţii lui Hristos. (Efeseni 4:13)
cu răbdare privind în linişte cum toate celelalte flori
Dumnezeu e oriunde cu mine şi uneori alege să
îşi deschid petalele în căldura soarelui, cum ele îşi
mă lase să fiu lumină în întuneric pentru ca şi cei ce
etalează culorile, cum zâmbesc trecătorilor care le
nu văd să vadă. Uneori Domnul permite să trec şi
admiră şi cum îşi expun frumuseţea în fiecare zi.... În
eu prin aceleaşi situaţii prin care trec oamenii fără
tot acest timp, regina nopţii - floarea albă, superbă,
cunoştinţă de Dumnezeu ca să pot simţi cu ei, ca să
cu un miros de parfum - aşteaptă cu răbdare ca şi
ştiu cum să-i îmbărbătez şi să le vorbesc despre El.
ea să-şi poată deschide petalele şi să poată răspândi
Prin ceasul întunericului vom trece fiecare, pentru că
parfumul ei fermecător…
şi Domnul Isus a trecut prin acest ceas de întuneric,
Dar oare ce gândeşte ea în timpul ei de aşteptare?
dar El l-a biruit.
Oare ce-i spune Creatorului ei?
Da, sunt descurajată de multe ori când văd în
mine atitudini care nu sunt după voia Lui, când văd
în mine dorinţe mai importante decât să mă apropii
cu toată inima de El, când văd că mă pripesc şi judec
repede orice mi se pare greşit, când văd, de multe
ori, căci gândurile mele sunt departe de gândurile
Lui, dar în toate acestea găsesc nădejde în faptul
că Dumnezeu începe şi, ce începe El şi duce la bun
sfârşit (Filipeni 1:6). El nu este om …ca să îi pară
rău de ceea ce promite. (Numeri 23:19).
Eu sunt încredinţată că El, din pricina caracterului
Său, nu poate să renunţe la mine… şi nici eu nu doresc
să renunţ la El. Poate că nu am îngeri lângă mine să
se plece spre mine şi să-mi şoptească: ”creşte!” (aşa
cum, posibil, face Dumnezeu firului de iarbă), dar
am prieteni în jurul meu care, îndemnaţi de Duhul
Sfânt, îmi spun mereu: ”ridică-te!”, ”crede!”, ”nu
renunţa!”, ”creşte!” „înfloreşte!” - şi asta vreau să
fac…să înfloresc tot mai mult … spre Slava Lui!
„Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes; totuşi vă
spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Aşa că, dacă astfel
îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va
îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?” Matei 6:28-30.

Oare Îi zice (cum de multe ori zicem noi): „Doamne,
de ce eu să înfloresc doar seara? De ce să fiu eu
folositoare când celelalte flori nu mai au miros?
Eu de ce trebuie să aştept aşa de mult şi de ce nu
înfloresc şi eu ziua când sunt mulţi oameni şi m-ar
putea admira? Dacă eu înfloresc şi răspândesc
miros doar seara, atunci nu mă va remarca nimeni?
Sau dacă cineva va trece pe lângă mine… vor fi doar
dintre aceia care ajung târziu acasă şi care… nu-şi
observă nici familia… ce să mai zic de flori? Oare
să existe un folos în faptul că Tu m-ai creat ca eu să
înfloresc doar… în singurătatea nopţii?”
Dumnezeu nu greşeşte niciodată, aşa cum El
face ca apele să curgă în locuri secetoase, aşa cum
El face să înflorească pustia, tot aşa ştie cum să
înfrumuseţeze şi noaptea… şi El o înfrumuseţează
prin această „regină” pe care i-o dăruieşte. Sigur că
Dumnezeu a rânduit totul! El a rânduit anotimpurile,
vremurile şi chiar şi stările inimilor oamenilor, de
aceea crede că Dumnezeu îţi poartă de grijă… chiar
dacă e neagră noaptea în jurul tău!
Poate astăzi te simţi ca şi o regină a nopţii, singură
în noaptea spirituală din jurul tău, izolată, părăsită,
asistând cum celor de lângă tine le merge bine,
poate simţi parfumul dragostei dar nu ştii cum să-l
dăruieşti, gândindu-te că sunt mult mai multe flori
care se deschid în miezul zilei… iar tu eşti menită să
te deschizi doar în durere… în noaptea frământărilor
tale… când încercarea este tot mai mare…şi parcă
nimic şi nimeni nu este de partea ta… Nu fii tristă
şi nu descuraja!

Crede că ceea Dumnezeu face este bun! El nu te
va uita! El are nevoie de tine acolo unde eşti… el
are nevoie ca prin tine să învioreze suflete trudite şi
împovărate de păcat… de aceea rămâi aşa cum eşti
şi rămâi în locul în care eşti…
Oamenii te vor observa atunci când întunericul
este mare, când a apus şi când toate circumstanţele
vieţii tale s-au închis… te vor observa cum aştepţi
cu răbdare izbăvirea din încercare şi ei vor dori
puterea ta de a rezista în răceala nopţii, fiindcă vrei
să faci voia Creatorului tău… iar apoi îl vor lăuda pe
Domnul Dumnezeu pentru „rezistenţa” ta, de aceea
trăieşte cu folos şi nu descuraja, Dumnezeu e de
partea ta!
Nu deznădăjdui şi nu fii supărată pe soarta ta,
nu fii nemulţumită de chemarea ta, pentru că dorinţa
Domnului este să sădească flori şi în locuri pustii,
secetoase şi întunecoase şi, dacă pentru asta eşti
aleasă, atunci fii fericită şi rămâi pură, fiindcă eşti
la fel de preţioasă în ochii Domnului ca orice altă
floare creată de El. Dumnezeu a investit puterea
Lui în tine, puterea de a sta în toiul nopţii ca şi o
„floare a nopţii” iar aceasta floare nu e nimeni alta
decât… regina Lui….....floarea albă şi imaculată
care este în contrast cu tot întunericul, Domnul Isus
dorind ca ea să fie cu adevărat vizibilă în SEARA
şi în ÎNTUNERICUL ce se lasă grăbit peste lumea
întreagă.
Da, e floarea care poate fi zărită de departe, pentru
că ea poartă această minunată haină albă, haina
neprihănirii, haina sfinţeniei, haina mulţumirii,
haina recunoştinţei, haina laudei… tocmai de
aceea şi Domnul Isus a numit-o „Regina! - fiica
Împăratului!”
Nu te plânge de nimic, ci fii regina acestor nopţi
de întuneric spiritual pe care le trăim tot mai intens în
aceste vremuri tulburi, fii cea care stai „închisă” faţă
de păcatele care se fac astăzi chiar şi la lumina zilei,
ştiind că Domnul e cu tine, fii cea care să luminezi
în orice vreme Lumina Domnului Isus şi păstrează
curată haina ta albă de regină, fii cea care să laşi
totdeauna în urma ta parfumul Cerului, parfumul
bunătăţii, ştiind că ceea ce face farmecul unui om
este… doar bunătatea lui.
Da, lasă ca oricine te va cunoaşte, oricine te va
observa (poate nu vor fi mulţi cei ce te vor vedea),
lasă ca prezenţa ta în orice loc, oriunde vei fi, să
răspândească mirosul Domnului Isus… şi atunci ţiai împlinit scopul trăirii pe pământ, fiindcă tu eşti…
şi eu sunt… regina Domnului Isus!

Cristina
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Daniela Rotar

Biserica Filadelfia, Târgu Mureş

fânta
criptură
e presarată cu oameni, femei şi
bărbaţi devotaţi slujirii. Oameni
care au făcut din slujire scopul
vieţii lor. Oameni care au renunţat
la idealurile lor şi şi-au însuşit
visul lui Dumnezeu pentru viaţa
lor.
Adevăraţi eroi, oameni
extraordinari care au făcut lucruri
extraordinare.
Vieţile multor eroi par însă departe
de realitatea cu care ne confruntăm
noi zilnic. Lupta pe care o ducem
noi zi de zi este la cu totul alt nivel.
Ostenite de responsabilităţile care
apasă pe umerii noştri, e greu să
găsim echilibru între ciorba de
fasole şi călcatul hainelor, între
educarea copiilor şi timpul investit
în perfecţionarea profesională. În
mijlocul rutinei sau a haosului care
ne copleşeşte se ridică întrebarea:
ce este slujirea? Doar o povară
în plus pe care să o adăugăm
responsabilităţilor noastre? Un
lucru pe care trebuie să îl adaug
pe “lista de făcut”? Unul dintre
sensurile cuvântului slujire care
apare în Dicţionarul Explicativ
al Limbii Române este: a munci
pentru altul, a fi la dispoziţia unui
stăpân.
Dacă privim slujirea din
perspectiva aceasta înseamnă că
dacă vrem să slujim trebuie să fim
la dispoziţia Stăpânului.

Adică renunţ la visul meu şi
îmbrăţişez visul Lui.
Cred însă, că de multe ori nu e aşa
de important ce facem (atâta timp
cât suntem în voia Lui Dumnezeu)
cât felul în care facem ceea ce
facem.
Adică îl pot sluji pe Dumnezeu
fiind o soţie mulţumitoare, o
mamă cu o atitudine pozitivă într-o
societate dominată de nemulţumire
şi negativism, pot fi o angajată care
respectă regulile nu doar sub ochii
şefilor, pot fi o studentă sau o elevă
integră într-o lume murdară.
Indiferent de circumstanţele în
care ne aflăm, Dumnezeu doreşte
ca să fim noi înşine.

Apostolul Pavel, care a făcut din
propovăduirea Evangheliei scopul
vieţii Lui, ne dă un sfat practic în
Filipeni, privitor la slujire:
„Faceţi toate lucrurile fără să vă
plângeţi şi fără să vă certaţi, ca
să fiţi fără pată şi curaţi, copii ai
lui Dumnezeu, în mijlocul unei
generaţii necinstite şi pervertite.
Străluciţi ca nişte stele în univers.”
( Filipeni 2: 14-16, traducerea NTR)
Dumnezeu a investit în noi
aptitudini, talente, noi trebuie să le
dezvoltăm şi să le folosim. Scopul
nostru să fie: să ne îndrăgostim
de El şi atunci, cu siguranţă, din
iubirea noastră se va naşte slujire
după inima Lui.

Un bătrân cu capul gol,
Îndoindu-se de spate,
Bate-n poarta zugrăvită
Şi aşteaptă…
Ploaia îl loveşte crunt
Şi c-o mână se fereşte
De
urgia care curge…
“Aşadar, cât avem prilej, să facem bine
Curge, nu se mai opreşte!
la toţi” (Galateni 6:10)
Şi din casa luminată
Nici o vorbă nu se-aude.
Iac-aşa!... Scârţâie poarta…
I. Într-un sat uitat de lume
Cineva o să-l primească!
Printre oamenii de-acol’
Şi-un loc cald, uscat şi moale
Locuiau doi fraţi de nume
Are să se pregătească.
Însă nu-şi dădeau ocol.
“Pfui…! Un cerşetor! Ehei,
Doar de nume erau legaţi
Să dispari din ochii mei!
Şi prin sângele de mamă,
Doamne, Doamne! Până când?
Însă nu se-aveau ca fraţi
Doar pramatii şi scursuri!
După cum, de bună seamă,
Dar un domn… aşa, ca mine,
Unul şi-a făcut un rost
Când o fi să-mi calce pragul?
Şi-a uitat…
Nu te pot primi… hai, du-te!
Ai să-mi uzi masa şi patul
Omul era înstărit:
Vrei mâncare? N-am, chiar n-am!
Case, acaret, stupine
Caută-ţi de drum. Hai, du-te!”
Se-ntindeau cât vezi cu ochii!
Şi hambare pline, pline…
Şi s-a dus prin ploaia rece,
Odăi mari cu covoraşe,
Pân’ la marginea de sat
Cu scumpeturi felurite,
Abia târâindu-şi brâul.
Cu intrările înalte
Câini răi de după garduri
Şi faţade zugrăvite…
Abia aşteptau să-l rupă,
Parcă n-ar fi rupt destul…
Judecata despre sine
Era multă şi-nălţată.
Îi plăcea să aibă multe,
II. Mahalaua-nceţoşată
Să se vadă-n primu’n toate
Mărginea satul bogat.
Şi cu starea laudată:
Era roasă, neagră, sumbră
“Jur, chiar Domnul dacă vine
De noroaie înecată
Are unde pune capul.
Plină de săraci sadea.
Azi să vină… sau la noapte!
Cine oare să-l primească?
I-oi deschide într-o clipă
Toţi erau ca vai de ei,
Şi l-aş omeni ca omul,
N-aveau nici cu cea bea apă!
Şi i-aş pune-n braţ de toate!
Doar ici-colo un bordei,
L-oi spăla şi primeni
Câte-un câine ros de lanţ
Şi i-oi da bune bucate,
Şi copii desculţi pe-afară
Un loc cald pentru-a dormi
Ce se-adăposteau de ploaie
Ca un prunc…” Aşa socoate
Şi râdeau de câte-o mamă
Omu-acesta bogătan.
Ce, cu fusta ridicată,
Făcea brazde prin noroaie
Însă, chiar în acea seară,
Căutându-şi lung copiii
O furtună…. Ce furtună!
Să-i adune de pe uliţi,
S-a iscat pe ne-aşteptate…
Să îi aşeze-n calde paie
Jale şi prăpăd răsună!
Şi să-i ţin-acol’, cuminţi.

Cerşetorul încurcat
A bătut în lemnul uşii
Primului bordei găsit.
Se-aştepta la un pomelnic…
Mai ceva ca altă dată!
Însă ploaia grea şi rece
Îl îndeamnă să mai bată.
Stă înfrigurat şi aşteaptă…
Uşa grabnic se deschide
Şi o mână îl apucă:
“Omule, pe vremea asta
Te-a găsit dorul de ducă?
Hai aproape, lângă foc…
Mai aproape, nu te teme…
Pune înc-un blid, nevastă
Şi mai fă un loc la masă”.
Era ce-l de-al doilea frate
Bun la inimă în toate.
Peste aşteptări i-a fost…
Ce puţin aveau cei doi:
Un bordei şi-un loc de copt
Pentru pâinea din cea neagră,
Terci din linte, mămăligă…
Şi din gura lor ieşeau
Numai vorbe bune, dulci,
Să tot stai să îi asculţi.
O, şi mai aveau ceva:
Opt culcuşuri lângă vatră
Pentru opt copii desculţi.
Şi ce că erau săraci?
Şi neştiutori de carte?
Inima şi-au ascultat
După cum spunea Cuvântul
La biserică-nvăţat:
Nimeni nu-i mai sus ca altul
Că-i sărac, că-i împărat.
Colo sus, în Cartea Vieţii,
Domnul scrise-n dreptul lor:
“Şi, cu tot puţinul lor,
Au primit un cerşetor.
Am fost sărac şi-nfrigurat,
M-au luat, M-au îmbrăcat.
Flămând şi însetat am fost
Şi ei M-au săturat”.

Geta Ocoş

Biserica Noul Legământ,
Târgu Mureş
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e înseamnă a sluji?
Conform DEX înseamnă:
(I) a muncii pentru altul, a fi la
dispoziţia unui stăpân; (II) a oficia
o slujbă religioasă. Conform
Bibliei, slujirea este contribuţia pe
care o avem ca mădular în trupul lui
Hristos pentru a fi o mărturie vie a
lui Isus în familie, în comunitate, în
lume, este cununa tuturor darurilor!
Majoritatea
Bisericilor
şi
credincioşilor cred din toata inima
lor şi afirmă valoarea femeilor
înaintea lui Dumnezeu. Ele
reprezintă o enormă resursă umană
în lucrarea lui Dumnezeu în lume.
Planul lui Dumnezeu este acela ca
oamenii să lucreze pentru semenii
lor. Noi trebuie să fim lucrători
împreună cu Dumnezeu, deoarece
El nu-şi va încheia lucrarea fără
slujitorii omeneşti. Fiecăruia îi
este destinată o lucrare distinctă.
Dumnezeu îi cere fiecăruia să fie
un lucrător în via Sa, să lucreze
pentru El, potrivit destoiniciei sale.
Femeile, ca şi bărbaţii, pot să se
angajeze într-o lucrare de a spune
adevărul acolo unde poate să
lucreze şi să se evidenţieze.

Ele îşi pot ocupa locul în lucrare în
timp de criză şi Domnul va lucra
prin ele şi vor avea stăpânirea de
sine care se cere pentru acest timp.
Dumnezeu cheamă femei
lucrătoare sârguincioase, prudente,
cu inima caldă şi duioasă, precum
şi credincioasă faţă de principiile
adevărului. Este nevoie de femei
cu principii ferme şi cu un caracter
hotărât, care cred că trăim cu
adevărat zilele din urmă, femei care
lucrează cu blândeţea lui Hristos
oriunde pot găsi o lucrare de făcut
pentru salvarea de suflete.
Fiecare femeie care pretinde că este
o copilă a lui Dumnezeu trebuie să
simtă cu adevărat responsabilitatea
de a-i ajuta pe cei din apropierea ei.
Slujirea te scoate din anonimat,
dar mai ales slujirea este răsplătită!
Slujirea cere curaj, cere să renunţi
la zona de confort, să te uiţi la
Isus şi să trăieşti cum vrea El. Ce
ne împiedică să ne implicăm în
slujire? Nu implicarea este eşecul,
ci rămânerea în zona de confort.
“După cum trupul fără duh este
mort, tot aşa şi credinţa fără fapte
este moartă.” (Iacov 2:26)
Permiteţi-mi să amintesc câteva
segmente de lucru în slujire:
- OSPITALITATEA: “Să nu daţi
uitării primirea de oaspeţi, căci
unii prin ea au găzduit, fără să ştie,
pe îngeri.” (Evrei 13:2)
Ospitalitatea este darul primordial
pe care prietenii şi-l dau unii altora,
şi permit altei persoane să intre în
viaţa lor.
Ospitalitatea izvorăşte din inima
unei persoane care a învăţat să fie
o bună gazdă a sufletului.

Aceste gazde vor oferi celor care le
intră în casă un loc de siguranţă şi
un spirit al apartenenţei.
- T R A N S M I T E R E A
ÎNVĂŢĂTURII (MOŞTENIREA)
în diferite etape ale vieţii: “Ceea ce
ai auzit de la mine... încredinţează
unor oameni de încredere care să
fie în stare să-i înveţe pe alţii...!”
(2Tim 2:2). Femeile sunt înzestrate
de Dumnezeu cu daruri şi sunt
chemate în lucrare, de aceea ele
sunt absolut esenţiale în creşterea,
maturizarea şi mărturia Bisericii
în lume. Mamele au obligaţia să
transmită copiilor şi apoi nepoţilor
“calea, adevărul şi viaţa”, adică
să-L mărturisească pe Isus cu vorba
şi cu fapta.
Fiecare suflet care cunoaşte
adevărul trebuie să stea la locul
rânduit şi să zică: “Iată-mă, trimitemă” (Isaia 6:8). Tit recomandă
femeilor mai în vârstă să înveţe şi
să încurajeze pe femeile mai tinere
(Tit 2:3-5).
continuare in pag.11

continuare din pag.10

Femeile pot să înveţe şi să
încurajeze pe alte femei în moduri
absolut unice şi feminine, aşa încât
perspectiva biblică să fie înţeleasă
şi aplicată mai bine.
- BINEFACEREA ŞI DĂRNICIA:
“Să nu daţi uitării binefacerea şi
dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe
ca acestea Îi plac.” (Evrei 13:16)
Dragostea pentru Isus trebuie să
ne mobilizeze să binecuvântăm
şi să dăruim dragoste celor
marginalizaţi, celor care nu ne
pot întoarce serviciul. De dragul
Mântuitorului, să vizităm şi să
mângâiem văduvele şi orfanii, să
sprijinim familiile cu mulţi copii,
să ajutăm mamele cu mulţi copii.
Se pot constitui lanţuri de slujire
pentru cei aflaţi în spital sau pe
patul de suferinţă (unele contribuie
cu bani, altele gătesc, altele fac
vizite la spital...).
- RUGĂCIUNEA: “Rugaţi-vă
pentru noi” (Evrei 13:18, 1 Tes.
5:25). Este slujirea la îndemână
a oricărei femei. Înălţaţi-vă
întotdeauna inima în rugăciune spre
Dumnezeu ca să puteţi avea succes
în a aduna câteva mlădiţe sălbatice
care pot fi altoite în adevărata viţă
şi pot aduce roade pentru slava lui
Dumnezeu. Alergarea noastră este
în puterea lui Dumnezeu: “...dar cei
ce se încred în Domnul îşi înnoiesc
puterile, ei sboară ca vulturii,
aleargă şi nu obosesc, umblă şi nu
ostenesc.” (Isaia 40:31)
Doresc ca fiecare femeie să se
implice şi să lucreze, să-şi înţeleagă
locul şi chemarea în slujire, săşi pună toate abilităţile cu care
a înzestrat-o bunul Dumnezeu...
să ne regăsim în Ps.68:11 “Un
cuvânt spune Domnul şi femeile
aducătoare de veşti bune sunt o
mare oştire!”.
Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Lidia Aldea

Biserica Bethel, Târgu Mureş

Filipeni 3.7:” Însă toate lucrurile care
pentru mine erau un câştig le consider
ca o pierdere, de dragul lui Cristos”. ... E o alegere pe care Pavel
a făcut-o... o alegere la care sunt
chemaţi toţi copiii Săi.
Dumnezeu lucrează prin oamenii care aleg să renunţe la
ceea ce caută lumea, în schimbul acestei chemări sfinte...
şi astfel se nasc lucrări prin
care sunt atinşi acei care nu-L
cunosc pe Tatăl.
Am avut harul să iau parte şi
eu la o astfel de lucrare: este
lucrarea din Berindei, judeţul
Olt, care a început prin Alina
Gabor, o tânără plină de curaj
care a ales să răspundă chemării lui Dumnezeu, aceea de a trăi într-un
loc uitat de mulţi, dar nu şi de El.
După ce a terminat medicina în Sibiu, a căutat un sat în care nu exista
medic, pentru a începe să se implice în viaţa de zi cu zi a oamenilor de
acolo, punând în slujba lor tot ceea ce Dumnezeu a investit în ea.
Am avut ocazia să o cunoaştem şi noi, un grup de tineri din Târgu
Mureş şi Aiud. De atunci, încercăm să fim un sprijin pentru Alina, în
folosul lucrării din Berindei. Copiii ne-au atras în mod deosebit prin
deschiderea şi receptivitatea lor.
Am petrecut timp cu ei, învăţând despre Dumnezeu, jucându-ne şi
astfel am ajuns să îi cunoaştem, să ne apropiem unii de alţii şi să ne fie
dor să ne întâlnim. Ştim că Dumnezeu îi iubeşte şi vrem ca şi ei să ştie
asta!
Rugaţi-vă pentru Berindei!
Rugaţi-vă pentru Alina şi...de ce nu?...veniţi cu noi!

Iulia Ciungan

Biserica Filadelfia, Târgu Mureş 13
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vrea să ne transforme
P

RIVESC la zilele în care
umblam departe de Dumnezeu şi
îmi dau seama că dacă El nu bătea
insistent la poarta inimii mele, eu şi
acum rătăceam prin Pustiu. Pustiul
- locul în care diavolul de multe ori
încearcă să ne tragă, iubirea sinceră
nu se cunoaşte, pacea nu se câştigă
decât prin vorbe urâte, bani, ură,
divorţ, crime.
Domnul mi-a arătat că dacă nu
dorim să fim închişi în cuşca celui
rău, trebuie cu adevărat să ne
transformăm, ducându-ne până la
Calvar, acolo unde păcatul nostru a
fost plătit. Datoria noastră este să
lăsăm TOTUL pentru Dumnezeu,
să ne dezbrăcăm de omul vechi
şi să îmbrăcăm Haina Sfântă.
Dumnezeu ne repetă zi de zi că este
un Dumnezeu gelos care ne doreşte
cu ardoare şi, ca noi să moştenim
Împărăţia, are câteva aşteptări de
la noi: POCĂINŢĂ-SMERENIESFINŢENIE.

Cunoaştem, foarte bine, că nu
ajunge doar să spunem că ne-am
pocăit, că ne-am născut din nou.
Viaţa trăită în pocăinţă pe acest
pământ, nu este chiar atât de roz
cum credem de multe ori.
Dacă nu construim alături de
Dumnezeu un mod de viaţă,
diavolul îşi va găsi loc printre
inimile noastre, în familiile noastre,
iar într-o zi ne vom trezi că nu mai
avem pace, nu mai suntem fericiţi
şi ne întrebăm: de ce nu mai simt
acea râvnă după Dumnezeu? De ce
programele din biserică nu mai sunt
la fel? De ce oamenii sunt mai răi
acum? Problema este la noi înşine.
Niciodată nu ne va ploua în palmă
dacă noi nu întindem mâna. Aşa
lucrează diavolu: ne leagă cu un
lanţ din care, dacă ne “trezim” prea
târziu, este foarte greu să ieşim.
Într-o zi de post, am deschis Biblia
la Ieremia 24. După ce am citit,
mi-am dat seama că dacă vreau ca

eu şi casa mea să fim ca acel coş
cu smochine bune, trebuie cu
adevărat să las tot ce încă mai
este nefolositor, să mă întorc cu
adevărat la Dumnezeu.
“Le voi da o inimă ca să înţeleagă
că Eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul
Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor,
dacă se vor întoarce la Mine cu
toată inima lor”. Am început să
plâng, să mă rog, spunându-I:
“Doamne! Vreau cu toată inima să
mă întorc la Tine, deoarece vreau
ca să fiu împreună cu familia mea,
Poporul Tău, dar spune-mi cum
să procedez, ce să fac? Simt că nu
sunt aşa cum ai dori Tu, am unele
probleme”.
Am continuat să deschid din nou
Biblia şi Domnul mi-a vorbit din
Numeri 12, unde Maria şi Aaron
vorbesc împotriva lui Moise.
Ca pedeapsă, Dumnezeu porunceşte
ca Maria să fie închisă 7 zile afară
din tabără.

Mi-am imaginat ce s-ar întâmpla
cu mine dacă m-aş comporta
necuviincios înaintea Celui care
m-a ales din pântecele mamei mele
şi m-a pus deoparte? Am decis să
îmi iau 7 zile de post, în care să fiu
altfel. Nu ştiam cum să ţin 7 zile
post şi, din nou, L-am întrebat pe
Dumnezeu. Iar El, prin îndurarea
Lui, mi-a deschis la Matei 25:3536: “Căci am fost flămând, şi Miaţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi
mi-aţi dat de băut, am fost străin,
şi M-aţi primit; am fost gol, şi
M-aţi îmbrăcat, am fost bolnav, şi
aţi venit să Mă vedeţi, am fost în
temniţă, şi aţi venit pe la Mine”.
În acele zile de post, Domnul m-a
ajutat să îndeplinesc aceste fapte pe
care Domnul Isus spune că dacă le
facem cuiva, Lui i le facem. Ultima
zi de post în care trebuia să vizitez
pe cineva din temniţă a fost ziua cea
mai deosebită, zi în care Domnul
mi-a arătat cum poate lucra.

Am pornit înspre Penitenciar cu
o plăsuţă cu mâncare şi un Nou
Testament. La intrare, era o femeie
cu fetiţa ei, care aveau nevoie de o
cerere însă domnul de la poartă le-a
trimis la notarul public.
I-am povestit portarului că aş dori,
dacă se poate, să vizitez un deţinut,
să vorbesc cu el, să văd cum e viaţa
lui şi să îi dau de mâncare, însă mi-a
spus că nu există nici o posibilitate
ca să pot vorbi cu cineva, mai ales
dacă nu cunoşteam nici un deţinut.
Am plecat tristă afară şi m-am
gândit să o aştept pe femeia şi
fetiţa care intraseră în penitenciar
deodată cu mine. Am aşteptat, însă
nu mai veneau.
Nu vroiam să merg acasă cu
plasa, fără să îndeplinesc ce îmi
ceruse Dumnezeu. Eram convinsă
că Domnul mă va ajuta. Am luat o
foaie şi am scris un fel de scrisoare
pentru cel care avea să primească
pacheţelul.
I-am scris că, deşi nu îl/o cunosc şi
nu ştiu pentru ce motiv este închis,
trebuie să ştie că Domnul Isus poate
să îi ofere braţul Său şi iertarea Lui,
dacă el regretă cu adevărat păcatul
său, fiindcă Isus Hristos a murit
atât pentru mine, cât şi pentru el.
M-am întors la portar, întrebându-l
dacă poate să ducă el pachetul
cuiva, însă din nou am primit un
răspuns negativ. M-a sfătuit să merg
la poarta penitenciarului unde vin
vizitatori, poate întâlnesc pe cineva
căruia să-i dau pachetul. Cum am
ajuns acolo, am întâlnit 3 persoane:
bunica, mama şi fiica. Le-am oprit,
le-am întrebat dacă merg în vizită
la cineva şi mi-au spus că vor să-şi
viziteze băiatul, închis pentru 2 ani.
Le-am povestit că Dumnezeu m-a
trimis şi de ce sunt acolo.
Nu le venea să creadă, Îl lăudau
pe Dumnezeu şi Îi mulţumeau.
Timp de 2 ore le-am povestit cum
Dumnezeu a schimbat viaţa mea şi
cât de important este să lăsăm totul
pentru El, ca să devenim fericiţi cu
adevărat.

Aveau lacrimi în ochi... Lacrimi
de bucurie. Mi-au spus că nu vor
uita niciodată acea zi. S-a legat o
prietenie între noi şi îmi doresc
din toata inima ca Dumnezeu să se
atingă de vieţile lor şi să primească
bucuria Mântuirii. În acea zi,
Dumnezeu mi-a aratat că dacă El
nu este în control, noi putem spune
o mie de cuvinte, care fără El devin
goale.
Mă bucur că Domnul m-a eliberat
şi m-a transformat. Slavă Lui. Eu
cred că El doreşte cu adevărat să
ne transforme însă, pentru asta,
noi trebuie să ne dorim şi mai mult
lucrul acesta, să stăm la picioarele
Lui, să ne lepădăm de toate
lucrurile lumeşti şi să ne smerim
înaintea Lui.
“Tată Iubitor! Îţi sunt
recunoscătoare şi vreau să rămân
la fel toată viaţa mea, aşa cum ţiam promis în apa Botezului. De
multe ori vin încercările şi parcă
sunt doborâtă, însă Tu, de fiecare
dată ai grijă să nu mă clatin, să nu
cad, mă prinzi cu Mâna Ta caldă.
Mi-ai arătat, Doamne, că nu există
bucurie mai mare decât aceea
de a te avea pe Tine - TATĂ. Sunt
onorată de acest nume de COPIL,
pe care mi l-ai dat. Te rog, ajută-ne
să conştientizăm care a fost Preţul
pentru care noi nu mai rătăcim,
să îţi aducem bucurie prin faptele
noastre şi să nu te mai facem de
ruşine. Îţi multumesc, în Numele
Domnului Isus! Amin. “

Loredana Milaşcon

Biserica Betania, Târgu Mureş
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Melania Berghianu

Biserica Betania, Târgu Mureş

E anotimpul în care ne îngrijim de familia noastră îndeosebi prin pusul pe iarnă, nu-i
aşa? Deci, cum să lipseasca nepreţuită şi tradiţionala zacuscă din cămara noastră
cu bunătăţi? Dacă nu aţi reuşit încă să vă faceţi timp pentru o porţie de zacuscă, vă
împărtăşesc reţeta adoptată de mine anul acesta.

Ingrediente:
• 6 kg vinete
• 3 kg ardei Kapia
• 2 kg ceapă
• sare
• piper boabe
• piper măcinat
• foi de dafin
• 1 ardei pişcos
• 1,5 l bulion
• 1 l ulei
Mod de preparare:
Se prăjesc vinetele pe plită şi se curaţă de coajă. Se lasă la scurs în strecurătoare, iar după ce s-au răcit se dau prin maşina de tocat.
La fel procedam şi cu ardeii kapia: se prăjesc şi se curăţă de coajă, apoi se dau prin maşina de tocat. Peste ardei puteţi să puneţi puţină
sare înainte de a-i curăţa - se vor curăţa mult mai uşor. Ceapa curăţită se fierbe 10 minute, iar după ce s-a răcit se dă şi ea prin maşină.
Vinetele, ardeii şi cepele se călesc în ulei, fiecare separat, până se îngroaşă. Se adaugă în timpul fierberii: foile de dafin, boabele de
piper, piperul măcinat, ardeiul pişcos şi sarea, după gust. Se amestecă vinetele cu ardeii şi ceapa călită în prealabil. Peste ele se toarnă
bulionul în clocot. Se mai fierb împreună încă 10-15 minute la foc mic. Amestecaţi zacusca încontinuu, cu o lingură mare de lemn şi
insistaţi pe fundul oalei pentru că este foarte sensibilă şi, dacă se prinde sau se afumă, tot gustul se strică.
Sterlizăm borcanele în cuptor şi turnăm zacusca fierbinte atât timp cât ele sunt încinse. Borcanele se dau la cuptor la foc mic, într-o
tavă, timp de 10 minute. După ce se scot din cuptor, se învelesc în pături, unde se lasă la răcit 1-2 zile, după care se pun în cămară.
Poftă bună!

Tartă “Luris”
“Luris” este creaţia mea, o încropeală din ingredientele pe care, acum ceva timp, le aveam
în casă când un telefon îmi anunţa vizita plăcută a unei prietene. Era frigul lunii ianuarie
şi nu aş fi vrut să ies din casă cu doi copii foarte mici ca să cumpăr ceva dulce. Ca orice
mămică, nu-mi lipseau din casă biscuiţii, mierea, untul şi brânza de vaci, ba am mai găsit
prin cămară un plic de cremă şi unul de glazură. Mi-am pus imaginaţia la încercare şi uitaţi
ce a ieşit! Am fost foarte mulţumită de rezultat şi tarta a avut succes. Am pregătit-o mai des
şi am pasat reţeta mai departe. Atunci când am fost întrebată cum se numeşte, nu am stat
prea mult pe gânduri: nu era nici un nume mai potrivit decât “Luris”, adică Luca şi Daris,
bulgăraşii mei de aur. Pe atunci, în 2008, Daris avea puţin peste 3 ani şi Luca doar câteva
luni, iar eu “atentasem” la bunătăţile lor ca să ies basma curată…

Geta Ocoş

Biserica Noul Legământ,
Târgu Mureş

Timp de pregătire: 20 - 30 minute
Păstrare la rece: 1 - 2 ore
Ingrediente:
• 500 g biscuiţi,
• ½ pachet unt,
• 350 ml lapte,
• 200 g brânză de vaci,
• 3-4 linguri miere,
• 1 plic cremă vanilie Dr.Oetker cu preparare la rece,
• 1 plic glazură cu aromă de lămâie Dr.Oetker.
Sâmbăta este zi de prăjiturit! Ştiu de vineri ce vreau să fac
şi mă consult cu pofticioşii din casă, aşa că dimineaţa la
ora 9 totul este aranjat pe masa din bucătărie. Pregătesc
şorţuleţele băieţilor, care vor neapărat să ajute (de cele
mai multe ori am de curăţat după “ajutorul” lor, dar buna
lor intenţie contează mai mult) şi încep. Acum începeţi
şi voi:
Mod de preparare:
1. Sfărâmaţi biscuiţii cât mai mărunt: cu mâna, prin
maşina de tocat sau în robotul de bucătărie. Frământaţi-i
cu untul moale (nu topit) până încep să aibă consistenţă,
apoi folosiţi-vă palmele pentru a presa compoziţia într-o
tavă rotundă pe care nu trebuie să o tapetaţi, pentru că
untul care leagă biscuiţii are suficientă aderenţă. Apăsaţi
cu putere! Nu uitaţi să puneţi deoparte 2-3 linguri din
această compoziţie, pentru decorul de la final.
2. Pregătiţi crema de vanilie după instrucţiunile de pe
plic, dar eu vă recomand să folosiţi mai puţin lapte,
pentru a obţine o cremă foarte consistentă. Răsturnaţi
brânza de vaci şi mierea peste crema obţinută şi,
amestecând energic de câteva ori, veţi avea o cremă ca o
spumă, pe care o puteţi deja întinde peste blatul din tavă.
Presăraţi biscuiţii păstraţi deoparte sau lăsaţi-i pe cei
mici să o facă, apoi “aruncaţi” glazura de lămâie după
ce aţi pregătit-o conform instrucţiunilor de pe plic.
3. N-o acoperiţi, ci lăsaţi tarta “să respire” şi daţi-o la
rece. Tăiaţi felii triunghiulare, întocmai ca feliile de tort.
“Luris” este un desert minunat care poate fi servit după
masa de amiază, în familie.
Poftă bună!
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LANŢUL VIEŢII
În lanţul vieţii faci şi tu parte, cea care porţi numele de femeie...

, perlă ascunsă în
acest trup firav, traversezi an de an cursul acestei
vieţi, cu biruinţe, uneori înfrângeri, speranţe, alteori
deznădejdi. Prin toate decizi să mergi…, să mergi
înainte continuând lupta cu ceea ce se cheamă
Viaţă. Sursa de putere pe care Domnul alege să ţi-o
dea vine prin ochii senini, prin zâmbetul cald, prin
mulţumirea celor dragi, prin îmbrăţişarea strânsă de
copilaş.
În lanţul vieţii faci şi tu parte, cea care porţi numele
de femeie, definită prin frumuseţe, putere, blândeţe,
cântec, poezie, gingăşie, iubită, nepreţuită mamă…,
dar mai presus de toate femeie. Doar prin tine, suflet
de femeie, Dumnezeu a hotărât ca făptura umană să
ia fiinţă. Iubind aşa de mult umanitatea, Creatorul
a toate, o protejează prin legea Lui. Ce se întâmplă
când această lege a umanităţii este încălcată, greşit
interpretată, ignorată?
Dumnezeu aduce blestemul, judecata asupra
întregii naţiuni şi asupra generaţiilor.
Biblia relatează cazul împăratului Manase în
2Împăraţi 24:1-4, care “…din pricina tuturor
păcatelor săvârşite…, din pricina sângelui
nevinovat pe care-l vărsase” Dumnezeu decide
“lepădarea…dinaintea Lui“ a întregii naţiunii
Iuda.
Ce facem noi, eu şi cu tine, ca să împiedicăm acest
păcat, această judecată viitoare?
Generaţia noastră, naţiuni întregi, vor fi trase la
răspundere pentru sângele nevinovat, vărsat din
princina avortului.
Ştii că la 2 secunde, tic…tic… de 2 ori, viaţa unui
copil inocent, fără nume îi este scurtată printr-un
avort? Ştii că 15% dintre femeile care recurg la
avort au sub 20 de ani?
Suntem chemaţi de Dumnezeu cu toţii, tineri,
adulţi, vârstnici, să împlinim versetele din Matei
5:13-14:
“Voi sunteţi sarea pământului…lumina lumii”.
“O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână
ascunsă”.

La această chemare încercă să răspundă
Fundaţia Mater, organizând cursuri educative
pentru sănătate, având ca teme: prevenţia bolilor
cu transmitere sexuală, ce trebuie să ştim despre
sarcină şi avort, prevenţia consumului de droguri,
pornografie şi dependenţa de calculator.
Toate aceste proiecte sunt desfăşurate în colaborare
cu partenerii: Primăria Municipiului, Inspectoratul
Şcolar, Centrul de Prevenţie, Evaluare şi Consiliere
Tîrgu-Mureş. Observând lipsa de informare
a unui segment semnificativ din populaţie,
Fundaţia MATER a organizat în 4 iulie 2010,
evenimentul “Lanţul vieţii”. Scopul principal a fost
conştientizarea tinerilor, adulţilor din oraşul TîrguMureş asupra a ceea ce înseamnă şi ce presupune
avortul.
Pentru ca mesajul să ajungă la sufletul celor
prezenţi, liderii bisericeşti din diferite culte şi
autorităţile locale, au dat mâna în colaborarea cu
Fundaţia MATER.
Sursele mass-media au făcut posibil ca sloganul
evenimentului “Merită, alege viaţa!” să ajungă în
toată ţară şi dincolo de hotare.
Printre participanţi, unii dintre ei chiar purtând
pancarte cu mesajul “EU nu sunt o victimă a
avortului!”, “Spune DA vieţii!”,”Stop avorturi!”
au putut fi sesizaţi şi cei mai novice în anii vieţii
cît şi cei mai vârstnici, chiar prin simpla prezenţă
arătând că le pasă.
Toti cei prezenţi la evenimentul “Lanţul vieţii” au
putut afla că viaţa există în momentul concepţiei, ea
este un dar divin, iar singurul care are drept asupra
ei este Creatorul - Dumnezeu.
În semn de preţuire pentru ceea ce înseamnă viaţa
şi darul de a o trăi, cei prezenţi la eveniment au dat
mână cu mână, formând un lanţ uman, meditând
în taină timp de câteva minute la Psalmul 139:1617 “Când nu eram decât un plod fără chip, ochii
Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate
zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi
fost vreuna dintre ele. Cât de nepătrunse mi se par
gândurile Tale, Dumnezeule…!”
La finele evenimentului fiecare participant a
beneficiat de un DVD “Merită, alege viaţa!”, aici
fiind cuprinse în detaliu aspecte ale avortului şi
riscurile acestuia.

E important atunci când o persoană
este pusă în faţa unei alegeri, să
ştie care sunt implicaţiile medicale,
psihologice şi etice ale acestui act.
Dorim să credem că efectul
evenimentului “Lanţul vieţii” a
făcut conştiinţa fiecărui participant
să mediteze asupra riscurilor fizice,
spirituale şi sociale aduse de avort,
cât şi responsabilizarea părţii
neimplicate direct – bărbatul.
Viaţa fiecăruia este un dar nemeritat
primit din partea Divinităţii. Cu
acest dar poţi să luminezi sau poţi
să îl pui sub un “veşnic obroc”, tu
decizi…
Matei 5:15-16 “Şi oamenii
n-aprind lumina ca s-o pună
sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi
Viaţa fiecăruia este un dar nemeritat primit din partea
luminează tuturor celor din casă.
Tot aşa să lumineze şi lumina Divinităţii. Cu acest dar poţi să luminezi sau poţi să îl pui
voastră înaintea oamenilor, ca ei sub un “veşnic obroc”, tu decizi…
să vadă faptele voastre bune şi să
slăvescă pe Tatăl vostru, care este
în ceruri”.

Adela Baciu

Biserica Bethel, Târgu Mureş
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Când se naşte un Copil
Când se naşte un copil, vine primăvara.
Copilul e un mugur doritor de căldură, de soare,
însetat de ploaie,
care va înflori şi va înmiresma - puţin mai târziugrădina în care a răsărit,
spre slava Creatorului,
pentru bucuria grădinarilor
- părinţi şi bunici şi pentru a noastră, a privitorilor.
Când se naşte un copil, se schimbă priorităţile.
Pentru că el cucereşte, din prima zi, inimile
părinţilor, a fraţilor şi surorilor,
a bunicilor, a mătuşilor, a unchilor
şi-a verişoarelor sau a verişorilor,
a vecinilor şi a străinilor.
Oare cum reuşeşte, că-i atât de mic,
De neajutorat că de-abia gângureşte?
Dar din prima zi toţi gravitează în jurul lui
Atraşi de puritate, de gingăşie şi de frumuseţe.
Un copil cere multă atenţie şi răbdare, fie că e fetiţă
Sursă eternă de anunţuri
- te informează cine a venit, cine a plecat, ce a văzut, ce a mâncatsau băiat meşter iscusit pornind din primul pas „la reparat”.
Un copil, fie că e băiat sau fetiţă, îi ajută pe părinţi şi bunici
să întinerească, să-şi retrăiască copilăria.
Îi vezi frământând turtiţe de noroi – şi spun că-i ciocolată,
îi vezi alergând după fluturi şi gâze,
Îi vezi făcând castele de nisip pe plajă
sau zbenguindu-se în parcul de joacă.
Îi auzi cântând „nani-nani” păpuşilor
sau imitând ursul, lupul, calul şi chiar leul,
de dragul fetiţei şi spre bucuria băieţelului.
Un copil, uneori îţi încurcă planurile,
dar aceasta se-ntîmplă doar ca să-ţi reaminteşti că:
Dumnezeu este binecuvântatul Stăpân al tuturor lucrurilor,
Acela care ştie întotdeauna cum este mai bine.
Când se naşte un copil, lumea se face mai bună.
Copilul e un semn pentru oameni
că mai există speranţă şi dragoste adevărată,
că Dumnezeu Creatorul nu s-a obosit să lucreze
şi să mai trimită pe pământ opere de artă.
Un copil este modelul la care Isus îi trimite pe adulţi, spunându-le:
„dacă nu vă veţi face ca nişte copilaşi,
cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia Cerurilor!”

Rodica Baciu

Biserica Betania, Târgu Mureş

...I

Someşan Adriana

Biserica Bethel,
Târgu Mureş

ată că zilele
frumoase de vară cu soarele
arzător, cu zeama fructelor coapte
în pomi, cu strigătele de bucurie
ale copiilor în vacanţă, se apropie
de sfârşit, iar prima zi de şcoală
se apropie cu paşi repezi şi siguri.
Orice părinte îi doreşte copilului
să aibă cât mai multe reuşite în
activităţile şcolare, iar doi factori
esenţiali pentru succesul şcolar
sunt: ALIMENTAŢIA şi ODIHNA.
O alimentaţie potrivită,
echilibrată, variată şi bogată în
nutrienţi este esenţială pentru
creşterea şi dezvoltarea armonioasă
fizică şi mentală a elevului, pentru
asigurarea funcţiilor cerebrale
implicate în gândire şi învăţare.
Studiile arată că elevii subnutriţi
şi cei care au o alimentaţie
necorespunzătoare ori nesănătoasă
sunt mai predispuşi la probleme de
învăţare.

Dietele bogate în proteine animale,
acizi graşi Omega 3 şi sărace în
carbohidraţi sunt cele mai indicate
pentru şcolari, mai ales dacă aceştia
au probleme de atenţie, deoarece
stabilizează nivelul glicemiei,
eliberează suficientă energie pentru
studiu şi menţin atenţia concentrată.
MICUL DEJUN: este masa cea
mai importantă înainte de ore! Va
conţine fructe, iaurt, cereale, ouă,
brânză proaspătă, şuncă slabă.
MASA DE PRÂNZ: indicate
sunt salatele proaspete, fructele
proaspete (banane, mere, portocale), brânza proaspătă şi carnea
slabă – ton, pui.
CINA: poate să includă salate şi
legume proaspete, carne slabă şi
carbohidraţi, paste făinoase, orez şi
pâine.
SOMNUL: o altă condiţie necesară
pentru succesul şcolarului nostru
este odihna.
De cât somn au nevoie copiii?
- Preşcolarul - de 11-13 ore
- Şcolarul - de 9-11 ore
- Adolescentul - de 9 ore (dar în
perioada de creştere chiar şi de 14
ore).
Lipsa de odihnă afectează grav
capacitatea de concentrare a
copilului, atenţia, memoria, reacţiile
şi, în consecinţă, capacitatea lui de
învăţare. Părinţii au un rol vital
în asigurarea condiţiilor esenţiale
pentru succesul şcolarului lor.
Copiii privaţi de hrană, somn, de
dragoste, de ocrotire şi de un mediu
familial stabil au şanse mai mici să
obţină rezultate bune la învăţătură.
Să fim conştienţi că succesul la
şcoală al elevului nostru depinde
de cât de bine este pregătit pentru
învăţare, din punct de vedere fizic
şi psihic.
Dumnezeu este cel care veghează
asupra copiilor noştri, iar ruga
noastră zilnică este să-i încredinţăm
în braţul Domnului ocrotitor.
Vă doresc un an nou şcolar
binecuvântat de Domnul Isus.
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ara a trecut şi e din
nou septembrie. Pentru multe
din noi această lună are diferite
semnificaţii: pregătirea copiilor
pentru grădiniţă sau şcoală, ”pusul
pe iarnă”, revenirea la muncă după
concediu etc. După toată această
forfotă se aşterne bine-meritata
rutină: copii merg într-o instituţie
şcolară, începe şcoala duminicală
şi totul e ok ... Oare?
Trebuie să recunoaştem că
începerea unui nou an şcolar implică
din partea noastră, ca părinţi, un
efort fizic şi financiar mare şi, ca
atare, suntem tentaţi să luăm o
mică pauză, lăsând învăţătorii sau
profesorii să se ocupe în continuare
de educaţia copiilor. Nu e nimic
fals, dar problemele apar atunci
când ne retragem cu totul şi uităm
că noi suntem principalii educatori
ai copiilor noştri şi răspundem în
faţa lui Dumnezeu pentru aceasta.
Este foarte important să ne
înţelegem rolul ca să putem evita
”capcanele” care apar zi de zi. Una
dintre acestea poate fi lipsa timpului.
Mai ales noi, ca mame, suntem
prinse deseori: muncă, casă, familie
şi ne trezim că nu ne-au ajuns cele
24 de ore ale zilei. Atunci facem
o ierarhizare a priorităţilor şi, din
păcate, se poate ca ”micuţii ” sau
”cei mari” ai noştri să fie lăsaţi cu
totul în grija altora. Mi-ar plăcea ca
în acest an şcolar să fim aproape, în
primul rând de educatorii copiilor
noştri din instituţiile şcolare; fără
implicarea noastră ei nu pot face
multe. Măcar un telefon putem
da, ca să ne interesăm de situaţia
şcolară.

De multe ori auzim sintagma ”şcoala nu e importantă, poţi reuşi şi fără!”.
Noi, ca mame creştine, nu putem fi de acord cu aşa ceva. Avem în Biblie multe exemple ca Moise sau Pavel.
Fiecare dintre ei au avut o şcoală, au avut o meserie. Ne mai preocupă pe noi astăzi acest aspect? Înţelegem noi,
cu adevărat, că înaintea lui Dumnezeu ca şi părinţi avem această responsabilitate a educaţiei copiilor noştri,
a integrării lor sociale? Am putea să-i vedem pe profesori şi învăţători ca împreună-lucrători la maturizarea
copiilor?
Nici de învăţătorii de la şcoala duminicală nu trebuie să uităm. Suntem noi aproape de ei? Ne interesăm ce fac
copiii acolo? Ne aducem regulat copii la program? Suntem alături de ei cu o vorbă de încurajare? Mămicile se
plâng deseori că nu mai pot controla situaţia cu năzdrăvanii lor,... dar noi ne gândim ce fac învăţătorii cu mai
mulţi năzdrăvani la un loc?
Acum urmează întrebarea cea mai adâncă: ce facem noi acasă ca să continuăm munca lor?
Mi-ar plăcea ca în acest an şcolar să fim mai înţelepte şi să stăm în ascultare de Domnul aşa cum este scris:
”Prin înţelepciune se înalţă o casă şi prin pricepere se întăreşte; prin ştiinţă se umplu cămările ei de toate
bunătăţile de preţ şi plăcute”. Proverbe 24:3-4
Cu drag,
o mămică care vrea să schimbe mai multe în viaţa ei şi a familiei
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xpresia “ceea ce semănăm,
aceea vom culege”, reprezintă un
adevăr de necontestat. De vom
semăna în copiii noştri mânia vom
culege răzbunarea, dacă semănăm
sentimentul vinovăţiei pentru
greşelile comise, vom culege
neîncrederea lor, dacă semănăm
neîncrederea vom culege laşitatea.
Însă, dacă vom semăna în copiii
noştri credinţa vom culege speranţa,
dacă vom semăna speranţa, vom
culege încrederea, de vom semăna
încrederea în ei înşişi, vom culege
curajul de a fi şi de a exprima
tot ceea ce pot să fie. Iar dacă pe
lângă toate acestea vom semăna
dragostea, vom culege iubirea, care
este mai presus de toate acestea.
Prin această introducere doresc
de fapt să spun că părinţii sunt
responsabili, într-o mare măsură,
de ceea ce devin copiii lor. Este bine
cunoscut rolul moştenirii genetice
precum şi rolul diferitelor influenţe
ale mediului, însă contează foarte
mult familia cu experienţele sale de
viaţă, obiceiurile ei şi, nu în ultimul
rând, educaţia pe care o primeşte
fiecare copil.
A trecut multă vreme de când noi
înşine am fost copii. Cultura s-a
schimbat, copiii de acum nu sunt
ca şi copiii de altădată şi părinţii de

acum nu se aseamănă cu părinţii
vremurilor trecute, pentru că însăşi
vremurile sunt foarte diferite. De
aceea, problemele care apar în
educaţia copiilor trebuie privite
dintr-o perspectivă nouă şi rezolvate
tot la fel, de această manieră.
“ Ce este dragostea?”
Poate n-ar trebui să se pună
vreodată
această
întrebare,
deoarece toată lumea ar trebui să
ştie ce este dragostea. Însă foarte
rar se întâmplă ca cineva să ştie
ce este dragostea, în adevăratul ei
sens, deoarece dragostea a devenit
una dintre cele mai rare experienţe.
Dragostea este hrana sufletului
şi n-ar trebui să-i privăm pe copiii
noştri de ea. Aşa cum trupul are
nevoie de hrană pentru a merge mai
departe, tot aşa şi sufletul nostru
are nevoie să-şi primească hrana sa
pentru a trăi.
Când ne naştem suntem dotaţi
cu capacitatea de a iubi şi de a fi
iubiţi. Copilul nou-născut este plin
de dragoste şi ştie exact ce este
dragostea. Nu este nevoie să i se
spună copilului ce este dragostea.
Nu întâmplător, Domnul Isus
îi iubeşte aşa de mult pe copii,
iar nouă, adulţilor, ne transmite
mesajul şi îndemnul de a ne strădui
să devenim ca aceşti micuţi, dacă
vom dori să moştenim împreună cu
ei Împărăţia Cerurilor.
Problema apare atunci când mama
şi tatăl nu ştiu, sau poate au uitat
ce este dragostea, sau poate nu ştiu
cum să şi-o exprime.
Dacă am ţine cont de un aspect
foarte important, şi anume, de
încrederea de sine, am putea să-l
ajutăm pe copil să înveţe „să
zboare”, adică să deţină: curajul de
a explora pentru a cunoaşte lucruri
noi, curajul de a învăţa din greşeli,
curajul de a se ridica deasupra
acestora din dorinţa de a progresa.
Dar pentru ca să poată „zbura”,
este vital „să le dăm aripi”, să le
oferim încredere.
În continuare voi prezenta, pe
scurt, câteva sfaturi practice, pentru
a putea stimula încrederea de sine

în copiii noştri:
1. Importanţa încredinţării unor
sarcini potrivite vârstei copilului:
Stimularea unui copil se poate
face atunci când dăm sarcini spre
rezolvare, sarcini care sunt în
perfect acord cu perioada lui de
dezvoltare. De exemplu când sunt
mai mici, putem să-i rugăm să
spele vasele şi să pregătească masa
pentru că acest lucru le va face
plăcere. Când sunt mai mari pot fi
rugaţi să ajute la micile reparaţii
casnice sau să facă singuri mici
cumpărături la care să gestioneze
ei banii. Atunci când aceste sarcini
sunt date la o vârstă potrivită, le va
trezi sentimentul că sunt capabili.
Însă sarcina nu trebuie să fie nici
prea simplă nici prea dificilă pentru
vârsta lor. Este foarte important
să se menţină un echilibru între
simplitate şi dificultate, pentru
a avea ca efect stimularea şi nu
inhibarea lor.
2. Este important să-i ﬁe
acordată, dinainte, încrederea
dumneavoastră:
Atunci când dorim ca un copil
să aibă încredere în el, trebuie să-i
dăm mai întâi girul de încredere
spunându-i, dinainte de a începe
ceva, că avem încredere în el că
poate face acel lucru.
Mai putem să-i arătăm că avem
încredere în el cerându-i ajutorul
şi contribuţia în realizarea unor
sarcini, dar care să conţină totuşi o
provocare pentru el.
Putem să-l responsabilizăm în a-i
ajuta, atunci când este nevoie, pe
alţi copii, colegi de la şcoală sau
din comunitate, devenind astfel
altruist şi mai încrezător în forţele
proprii.
3. Implicaţi copiii în a lua decizii:
În acele situaţii în care este
posibil, este indicat să implicaţi
copiii în a lua decizii şi evitaţi să
hotărâţi totul în locul lor,
considerând că numai adulţii ştiu
cel mai bine ce decizii trebuiesc
luate. Obişnuindu-i pe copii să ia
decizii, vor învăţa cu timpul că
dacă nu s-au gândit destul de bine

la avantajele şi dezavantajele
deciziei lor, vor suporta anumite
repercusiuni. Data viitoare vor
analiza mult mai bine situaţia şi
în felul acesta copilul va deveni
responsabil, iar mai târziu veţi găsi
în el un matur înţelept.
4. Copiii au nevoie de încurajare,
chiar şi atunci când fac greşeli:
Într-un mediu controlat, este bine
să-i lăsaţi pe copii să experimenteze
singuri viaţa, astfel încât să poată
învăţa din propriile greşeli. Este
foarte important ca atunci când
greşesc să nu îi criticaţi, ci doar să le
explicaţi ce au greşit. Copiii trebuie
să ştie că a greşi nu reprezintă o
catastrofă, ci este ceva normal.
Este nevoie ca, uneori, să
experimenteze şi eşecul pentru a
învăţa cum să-l depăşească.
5. Ghidarea comportamentului
copiilor:
Ghidarea
comportamentului
copilului va duce la structurarea
personalităţii lui, numai că aceasta
trebuie să se facă cu cea mai mare
înţelepciune. Copiii au mare nevoie
să fie lăsaţi să acţioneze liber, ca
să-şi poată dezvolta încrederea, dar
fără a avea teama că vor fi certaţi şi
disciplinaţi pentru fiecare mişcare
greşită.
De aceea este important să
ştie ce anume se aşteaptă de la
ei. Trebuie stabilite limite ale
comportamentului, dar acestea
să fie rezonabile. Este bine să fie
supravegheaţi, dar nu într-un mod
excesiv, ca să se simtă inhibaţi.
În disciplinarea lor, trebuie să fie
îmbinate iubirea cu fermitatea.
6. Organizarea activităţilor şi
mediului de viaţă:
Tot ce se întâmplă în perioada
copilăriei devine deosebit de
important pentru mai târziu şi
acţionează la distanţă asupra
copilului, indiferent dacă sunt
lucruri mari sau mărunte.
Chiar şi modul prin care ştim să ne
implicăm în organizarea activităţii
zilnice sau în camera lui, unde se
joacă şi învaţă, se va imprim a în
modul lor ulterior de a se comporta.

O anumită dirijare a activităţii şi
mediului în care trăiesc îi va ajuta
ca mai târziu să-şi poată planifica
singuri viaţa pentru a-şi atinge
obiectivele. Cum se gestionează
lucrurile mici, aşa se gestionează şi
lucrurile mari.
7. Evitaţi critica în relaţia cu
copilul:
Criticând copilul, îi veţi
distruge
sentimentul
valorii
personale. El nu trebuie să simtă
niciodată că el este cel criticat, ca
persoană, ci comportamentul său.
Comportamentul greşit trebuie
să fie criticat şi nu persoana sa.
Indiferent ce a greşit, el trebuie să
simtă că este iubit în continuare şi
tratat la fel.
Dacă îl veţi încuraja prin a-i
spune că aveţi încredere în el că
se va schimba, atunci el vă va
face tot posibilul să se schimbe,
ca să răspundă aşteptărilor
dumneavoastră, pentru a nu vă
dezamăgi.
Trebuie să-i învăţăm pe copii să
accepte unele consecinţe naturale
şi logice ale faptelor lor, deoarece
numai astfel, greşelile lor vor
putea deveni, în final, trepte pentru
dezvoltare.
8. Laudă şi încurajare:
Indiferent de vârstă, toţi
oamenii au nevoie de încurajare
şi recunoaştere, cu atât mai mult
copiii, a căror personalitate este în
dezvoltare, au nevoie de aprecieri
ca să îşi crească stima de sine.
Prin
acordarea
recunoaşterii
dumneavoastră, el va învăţa să
îşi fixeze scopuri, însă trebuie
să-i amintiţi tot timpul că aveţi
încredere în el. În cele din urmă,
el însuşi va ajunge să dobândească
încredere în propriile puteri şi îşi va
atinge cu succes scopurile propuse.
9. Fiţi consecvenţi în ceea ce
faceţi:
Familia, prin modelele de viaţă
din interiorul ei şi în primul rând
părinţii, sunt cele mai importante
modele pentru copil.
Este important să realizăm faptul că
prin propriul nostru comportament

vom oferi copilului cea mai
importantă cale de a-l învăţa ce
să facă şi cum să fie. Modelul de
comportament al părinţilor va fi
asimilat în mod inconştient de
către copii. Pe lângă aceste nevoi
ale copilului de a fi învăţat, de a fi
stimulat, de a i se acorda încredere
şi de a fi lăsat liber (într-un mediu
controlat) să experimenteze viaţa,
mai este nevoia cea mai importantă,
nevoia de iubire. Dragostea creşte
numai din dragoste. Atunci când
părinţii sunt iubitori, nu numai faţă
de copil, ci iubitori unul faţă de
celălalt, vor face ca în casă să existe
o atmosferă plină de dragoste.
În această atmosferă, copilul va
funcţiona ca o fiinţă a dragostei şi
nu va pune niciodată întrebarea:
„Ce este dragostea?” De la bun
început va şti lucrul aceasta şi va
deveni fundamentul vieţii lui.
Înainte de toate, copiii au nevoie
să simtă că sunt iubiţi în mod
necondiţionat. Pe parcursul vieţii şi
noi, adulţii, ne aflăm într-un proces
continuu de dezvoltare. Cu alte
cuvinte, şi părinţii au tot timpul câte
ceva de învăţat. Ei au de învăţat,
mereu, cum să iubească. Uneori,
chiar copiii noştri sunt aceia de la
care avem ce învăţa. Căutând să
aflăm ce mesaje directe şi indirecte
vin de la aceştia, ne vom putea
ghida comportamentul conform
nevoilor lor şi astfel constatăm că
putem evolua împreună, pentru
că ”Dincolo de un anumit punct,
putem evolua doar împreună...”

Aurica Laurenţiu

Biserica Noul Legământ,
Târgu Mureş
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- Ce vrei să te faci când vei creşte mare?
- Eu vreau să fiu şofer ca tata!
- Eu vreau să devin un om interesant!
- Eu,.......hm........cred că aş vrea să fiu musafir.....
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, când eram de-o
şchioapă, obişnuiam să „decorez”
dulapul de bucătărie al mamei cu
tot felul de mâzgăleli. Creta se
ştergea greu iar mama nu şi-a dat
seama până în ziua de astăzi cine îi
albea în mod sistematic dulapul de
bucătărie...
Timpul a trecut şi am ajuns „să
decorez” (într-un mod ordonat, de
data aceasta) nu alte dulapuri de
bucătărie ci tabla unei clase. Ca
profesor, mă preocupă îndeaproape
dorinţele şi idealurile elevilor mei
pentru a-i putea îndruma şi sfătui în
cariera pe care şi-o aleg.
Le explic copiilor că a învăţa este
important, că este bine ca şcoala
pe care o vor urma să fie una în
care abilităţile lor înnăscute să
poată fi dezvoltate. Îi sfătuiesc să
se lase descoperiţi de părinţi şi de
profesori dar şi de ei înşişi, pentru
ca împreună să putem opta pentru
oferte cât mai potrivite. Încerc,
în măsura harului cu care am fost
înzestrată, să dăruiesc copiilor
(elevilor) mei dragoste de carte, de
şcoală dar mai mult decât această
învăţătură omenească doresc,
cu toată puterea sufletului meu,
să–i învăţ să devină oameni în
adevăratul sens al cuvântului.

Pentru a atinge acest deziderat
le spun povestea „Celui mai mare
om care a trăit vreodată” şi astfel
le arăt singura cale care merită să
fie urmată. Nu sunt profesor de
religie dar în inima mea trăieşte un
Dumnezeu care nu vrea să tacă şi
eu nu vreau să-L opresc. Nu vreau
să afirm faptul că învăţătura nu este
bună, nu este necesară, învăţătura
are rolul ei dar, din păcate, unii
părinţi uită că Dumnezeu îşi are
locul întâi în toate lucrurile.
Părinţii mi se plâng adesea de
copiii lor care nu-i ascultă, care nu
învaţă şi mă întreabă ce să facă.
Eu le spun că trebuie să se roage
pentru ei iar ei se uită la mine ca la
o ciudăţenie.
Oameni buni! Dragi părinţi! Am
pierdut contactul cu Dumnezeul
care a despicat Marea Roşie! Am
pierdut contactul cu Dumnezeul
care a purtat de grijă evreilor prin
deşert, hrănindu-i cu mană! Am
pierdut contactul cu Dumnezeul
care L-a înviat pe Isus Cristos!
Puterea Lui Dumnezeu nu mai
acţionează în zilele noastre? Haideţi
să ne trezim şi să considerăm
că ceasul al 12-lea sună în acest
moment!!!
Nu e nimic condamnabil în faptul
că fiecare părinte doreşte ce e mai
bine sau ce crede că e mai bine
pentru copilul lui. Ne străduim să
le creem, să le facilităm copiilor
noştri accesul la o educaţie bună,
aleasă, o existenţă cât mai bună cu
putinţă, aspecte care sunt bune şi
extraordinar de bune pentru lumea
aceasta.
Curg meditaţiile şi cursurile, copiii
învaţă „X” limbi străine, cântă la
instrumente, fac sport, sunt extra,
super, hiper instruiţi şi pregătiţi
pentru o concurenţă în acestă lume.
Ceea ce este mai dureros este
faptul că dragii noştri copii nu sunt
pregătiţi eficient pentru o lume a
cărei sosire nu depinde de noi.
Nu depinde de voinţa noastră, nici
de plăcerea sau neplăcerea noastră,
ci de vrerea Celui ce a hotărât toate
lucrurile.

Ce vom face atunci? Cum vom
sta în picioare în faţa Aceluia
care ne-a dat copiii să-i învăţăm
principiile Împărăţiei Lui? Cum
vor supravieţui copiii noştri în
lumea coruptă şi imorală care ne
înconjoară? Ar trebui să le dăm
nişte meditaţii în acest sens....
Unii părinţii nu-şi duc copiii la
biserică pentru că nu vor să-i streseze. Cum să-i bâzâie? Să ajungă
să urască biserica? Să nu le mai
placă la biserică? Nici o problemă!
Nu o să ajungă să nu le mai placă,
nici nu le-a plăcut vreodată...
Cum să le placă
un loc unde nu au
fost duşi de cei
mari, de adulţi?
Cum să le placă
un loc care nu
este considerat
important
de
adulţi?...
Eu consider că
harul Domnului
mi-a facilitat intrarea în lumea
literelor pe care
le mânuiesc cu
drag. Mă bucur de o meserie
frumoasă chiar
dacă e prost
plătită.
Învăţ copiii ceea
ce trebuie să fie
învăţaţi şi sunt
fericită
atunci
când mă aşteaptă
cu drag în clasă,
fără să le fie frică
de mine. Le-am
arătat şi le arăt
dragostea mea, răbdarea mea şi interesul meu. Consider că merită să
le fie acordată şansa de a fi trataţi
ca nişte omuleţi care pot discerne
(uneori mai bine decât noi) tainele
Împărăţiei. Isus a iubit copiii.
Credeţi că noi ne iubim copiii?
Haideţi să ne rugăm pentru ei ca
voia Domnului să se facă în viaţa
lor şi în viaţa noastră!

Să acţionăm în acest sens, studiind
împreună şi fiindu-le exemplu
viu! Să nu-i învăţăm principiile
după care se ghidează această
lume, să nu-i antrenăm în lupte
pentru înălţarea eu-lui ci să-i
învăţăm principiile dragostei şi a
sacrificiului într-o lume care a cam
uitat aceste lucruri. Dumnezeu să
ne ajute şi să ne lumineze mintea!

Dana Bartuş

Biserica Noul Legământ,
Târgu Mureş
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„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos,
care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui
Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie, şi la o moştenire nestricăcioasă,
şi neîntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi.”
1 Petru 1:3-4
Toţi cei care suntem părinţi sau învăţători de Şcoală Duminicală vrem să lăsăm o moştenire valoaroasă copiilor
noştri, mai mult decât o situaţie materială bună sau un nume ales, ci comori care nu pier niciodată – învăţătura
sănătoasă a Evangheliei.
În viaţa copiilor trebuie să existe anumite constante care, o dată însuşite, devin obiceiuri bune: prezenţa la
Şcoala Duminicală, participarea la activităţile biblice corespunzătoare vârstei lor sau rugăciunea de acasă.
Părinţii veneau şi ne încredinţau copiii duminică de duminică, în programul duminical unde, timp de o oră citeam
istorioare biblice, cântam, desenam, modelam, ne jucam şi, câteodată, gustam ceva dulce. Copiii erau receptivi şi
şi-ar fi dorit mai mult - de aici s-a născut ideea unui club, a unei acţiuni de mai mare amploare.
În 2008, Biserica Creştină “Noul Legământ” a pus baza unui colaj de acţiuni biblice care s-au materializat
într-un club de vară la care erau invitaţi să participe copiii din biserică şi prietenii lor. Au venit mai mulţi decât
ne aşteptam şi ne-am pregătit cum se cuvine, după un program zilnic bine stabilit: lecţie biblică, cântece, lucru
manual, gustare (bine primită!), întreceri sportive şi, peste toate, imnul vesel intonat cu toată puterea lor.
Nu a fost uşor, dar a fost frumos, iar la sfârşitul săptămânii, toţi copiii, fără excepţie, au primit diplome de
participare şi au prezentat părinţilor (prezenţi în sală pentru seara festivă) toată munca lor de peste săptămână:
picturi, colaje, desene şi toate cântecele învăţate.

A devenit un obicei bun, prin care noi încercăm să antrenăm copiii în alergarea pentru credinţă şi, de atunci
încoace, în luna iunie a fiecărui an, s-au materializat încă trei astfel de întâlniri:
2008 – “Detectivii deşertului”
2009 – “Clubul campionilor”
2010 – “Olimpiada pentru toţi”
Anul acesta, ca la Olimpiadă, am împărţit copiii în echipe după numele a şase dintre fiii lui Iacov: Iosif,
Ruben, Beniamin, Iuda, Neftali şi Manase, fiecare condus de câte doi şefi de trib, aleşi din echipa de slujire a
lucrării cu copiii. Toţi am fost concurenţi şi coechipieri totodată, îmbrăcaţi în tricouri identice şi cu bandane
albe pe frunte, mânaţi de fairplay, de râvna vestirii Evangheliei pe înţelesul lor şi de dorinţa de a-i revedea şi
anul viitor, împreună cu alţi şi alţi prieteni.
Echipa de slujire a lucrării cu copiii din Biserica Noul Legământ, Târgu Mureş
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F

undaţia „Echipare pentru Generaţia de Mâine” în colaborare cu
Fundaţia Emanuel vă invită să participaţi la cea de-a patra ediţie a conferinţei
naţionale EGM, între 14-17 octombrie 2010, dedicată pregătirii lucrătorilor
cu copiii. Naufragiaţi pe “Tărâmul comorilor ascunse”, vom descoperi
împreună importanţa timpului petrecut cu Dumnezeu, frumuseţea lucrării
cu copiii şi puterea comunităţii. Vom scormoni după comori în decoruri
inedite, alături de personaje memorabile şi gustând din farmecul aventurii.
La conferinţa din 2009 ne-am întâlnit peste 100 de tineri învăţători din
biserici şi culte din multe zone ale ţării: Mureş, Sălaj, Bihor, Bucureşti, Cluj,
Alba, Sibiu. Au fost 3 zile minunate, în care am învăţat foarte multe lucruri
folositoare şi aplicabile în relaţia cu copiii din grupele noastre de duminică.
Parcă ne-am întors în lumea copilăriei noastre, a jocului şi a fanteziei, parcă
ne-am redescoperit resursele decupând şi jucându-ne cu bucăţele de hârtie
sau pânză, cu ştampile, figurine sau acuarele. La polul opus, seminariile
despre psihologia copilului ne-au mobilizat şi instruit în rolurile noastre de
adulţi protectori şi modele de viaţă pentru cei mici.
Pe parcursul celor 3 zile am avut parte de un program intensiv: laudă
şi închinare, seminarii, workshop-uri, lecturi, vizionări şi o expoziţie (cu
vânzare) de carte creştină pentru copii, manuale pentru învăţători şi caiete
de lucru pentru toate grupele de vârstă, planşe şi jocuri educative. Nu a
lipsit nici timpul liber în care am ales să profităm de peisajul toamnei, deja
aşezată cu toate drepturile ei, să urcăm dealurile şi să vizităm barajul, să ne
cunoaştem mai bine şi să facem schimb de idei pentru serbările copiilor din
decembrie.
Acolo am simţit, şi nu pentru prima oară, cât de binecuvântaţi suntem că
trăim în România. Da, aţi citit bine. O spun cu tărie, pentru că acolo am
vizionat, pe un ecran enorm, cât de grea este viaţa comunităţilor creştine
din Egipt şi cât de importantă este susţinerea lucrării cu copiii de acolo.
Doamna Nabila Hanna, reprezentanta lor, şi-a dăruit eforturile pentru ca acei
copii să aibă parte de o tabără creştină care avea să însemne, în vara 2010,
câteva zile rupte din viaţa cotidiană a oraşului Cairo (populată majoritar de
musulmani). Familiile creştine erau (şi sunt încă) persecutate şi prigonite
la lumina zilei. Pentru cele mai multe, costurile unei astfel de tabere, chiar
şi pentru un singur copil, erau un sacrificiu. Special pentru aceşti copii s-a
făcut o colectă generală, iar la final s-a tras linie: ne-am bucurat să aflăm
că sumele modice donate de noi, după puterea fiecăruia, aveau să trimită în
tabără nu mai puţin de 22 de copii.
Până în octombrie, să ne auzim cu bine!

Geta Ocoş

Biserica Noul Legământ,
Târgu Mureş

Puteţi avea mai multe detalii accesând: www.fundatiaegm.org
sau http://fundatiaegm.org/formular-conferinta-nationala-2010
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ncă din copilărie am fost o
persoană foarte timidă, ca urmare a
complexelor pe care diavolul a avut
grijă să le aducă în viaţă.
Însă, odată cu maturizarea, aceste
complexe s-au accentuat, făcând ca
viaţa mea să fie sub imperiul unei
continue frici, frică care a început să
controleze aproape toate domeniile
din viaţa mea. Astfel, nu puteam să
stau de vorbă cu oamenii, decât dacă
erau persoane foarte apropiate şi, ca
urmare, mă comportam într-un mod
nenatural.
Domnul m-a ajutat foarte mult
şi a pus în viaţa mea persoane care
m-au înţeles, nu s-au distrat pe
seama problemelor mele şi au avut
o răbdare extraordinară cu mine,
astfel că, după o vreme, am reuşit să
depăşesc această problemă din viaţa
mea. Poate că acele persoane, care nu
s-au confruntat cu aşa ceva, nu vor
înţelege gravitatea problemei prin
care am trecut, dar cei care au fost
lângă mine, au văzut că problema
mea era reală şi că numai după o
perioadă de timp, prin rugăciune
şi prin înţelegere, am reuşit să o
depăşesc.
Când L-am primit în viaţa mea pe
Domnul Isus, ca Mântuitor, am ştiut

că voi trece prin încercări, ca
orice copil al lui Dumnezeu pentru
a putea fi transformată şi schimbată
după planul Lui.
Cu toate acestea, nu mi-am
închipuit vreodată care vor fi acele
schimbări. Doream ca Domnul
să mă schimbe pentru că El mă
cunoaşte cel mai bine dar, nu-mi
trecea prin minte cum şi când mă
va trece Domnul prin încercări.
De fapt, încercările au început
cu multă vreme în urmă, astfel că,
atunci când am aflat că am cancer
la sân, am reuşit să mă prind cu
toate puterile mele de Domnul şi să
mă încred în El.
Nu ştiam cum voi ieşi din această
boală, din această încercare, dar
Domnul mi-a dat pacea Sa şi, vreau
să vă mărturisesc, că în perioada în
care m-am luptat cu această boală,
am fost mai aproape de Domnul ca
niciodată.
Nu pot să zic că am fost liniştită
şi senină de la aflarea veştii, nici
vorbă. Am fost şocată, când am
aflat vestea, părea că trăiesc un
coşmar dar, ce era să fac? Am ştiut
că Domnul este Tatăl meu, că are
un plan cu viaţa mea şi că acest
plan este perfect, chiar dacă poate
însemna viaţa sau moartea mea.
Un prim semn al cancerului a

cu multă vreme în urmă dar eu am
ales să nu alerg la oameni, adică la
medici, ci am alergat la Dumnezeu,
rugându-mă să mă vindece în mod
miraculos. Ştiu că Domnul lucrează
şi prin mâna medicilor, dar eu
doream să mă încred în Dumnezeul
lui Moise, care a despicat Marea
Roşie, în Dumnezeul lui Ilie care
a oprit ploaia la rugăciunea lui, am
ales să mă încred în minunile Lui,
căci ştiu că Domnul meu este un
Dumnezeu tare şi că nimeni nu este
ca El.
Eu am ales o cale şi un drum pe
care l-am crezut bun pentru mine
dar înţelepciunea Domnului este
mai mare decât mintea noastră,
decât alegerile noastre şi iată că
m-am trezit pe alt drum decât cel
ales de mine.
Drumul pe care m-a pus Domnul a
fost un drum greu, plin de suferinţă,
de operaţii (am fost operată de patru
ori) şi, câteodată, m-am gândit că
acest drum nu se va termina decât
sus, la Domnul. Nu vă voi spune
prin ce am trecut pentru că nu se
poate spune aşa ceva, dar am dus o
luptă în care, dacă Domnul nu era
de partea mea, prin puterea pe care
mi-a dat-o şi prin fraţii pe care i-a
pus lângă mine, acum nu mai eram
printre cei vii.

Domnul mi-a arătat însă, de la
început, că are plan de viaţă pentru
mine şi nu planuri de moarte. Când
am fost pentru prima oară la medic
pentru a-mi confirma sau infirma
boala, medicul mi-a spus că boala
era într-un stadiu incipient, măcar
că semnele bolii au apărut în urmă
cu peste 10 ani. Mulţi oameni
bolnavi de cancer au murit pentru
că nu s-au dus din timp la medic,
pentru a li se depista şi trata boala
şi eu duceam această boală pe
picioare de vreme îndelungată şi
iată că, Slavă Domnului, trăiam.
Aceasta este o dovadă a faptului
că planurile Domnului nu sunt
ca ale omului. Ce ne mai rămâne
decât să ne încredem în Domnul şi
în înţelepciunea lui fără margini?
Domnul să fie slăvit că El a ales să
ne schimbe în fiecare zi în copii ai
Lui, ţinându-ne, în aceeaşi vreme,
în mâna Sa tare pentru a nu cădea!
În toată această vreme prin pustiu,
Dumnezeu a fost cu mine şi a
început în viaţa mea un proces
prin care, cu fiecare zi care trecea,
Înţelepciunea şi Dragostea Sa mă
atrăgeau tot mai mult înspre El,
înspre caracterul său de Dumnezeu.
Prin această încercare m-am
apropiat mult de Domnul, am
învăţat să-L cunosc mai bine, să
văd mâna lui de Tată, prin felul
în care-mi purta de grijă. Pot să
mărturisesc, cu toată tăria, că nu
am dus lipsă de niciun bine şi că
am fost o răsfăţată.

Am învăţat să trăiesc prin credinţă
şi nu prin vedere, să trăiesc în
totală dependenţă de Dumnezeu,
de Tatăl meu. Împreună cu grija
şi dragostea pe care mi-a purtat-o,
Dumnezeu mi-a arătat că doreşte
anumite schimbări în viaţa mea şi
anume aspecte din caracterul meu
care nu-I plăceau şi de care nu
eram conştientă, dar pusă în faţa
Cuvântului Său, care este oglinda
creştinului, am înţeles că sunt
pregătită pentru a fi transformată.
Modelarea a fost dureroasă,
dar vitală pentru sfinţirea mea.
Dumnezeu a schimbat pentru
mine înţelesul acestei boli,
ajungând astfel să nu o mai privesc
ca pe o nenorocire, ci ca pe o
binecuvântare. Acum, privind în
urmă, pot să mărturisesc că am
fost şi sunt o privilegiată. Nu regret
nimic din ceea ce mi s-a întâmplat
şi îi sunt recunoscătoare Domnului
că m-a trecut prin acest pustiu.
Ceea ce mi s-a întâmplat mie nu
este obligatoriu să se întâmple şi
altora. Domnul alege modul în
care transformă viaţa copiilor Săi.
Fiecare avem de trecut probe şi
încercări şi, indiferent cum ar fi
ele, ele sunt bune pentru noi. Să nu
spunem niciodată că încercarea ta a
fost sau este mai mare decât a mea
sau invers. Încercările sunt grele
pentru oricine, dar sunt bune pentru
că ele ne schimbă, ne transformă
în cetăţeni ai cerului; fără a fi
transformaţi, nu vom putea ajunge
niciodată în Împărăţia pe care
Domnul Isus, Răscumpărătorul
nostru, a pregătit-o pentru noi.
Cu siguranţă, că există printre
noi persoane la care le-a murit
cineva drag, sau au rămas cu o
infirmitate pentru tot restul vieţii
sau cine ştie ce drame au trăit...
Îndemnul meu este să nu vă lăsaţi
învinşi pentru că „toate lucrurile
lucrează înspre binele celor care
Îl iubesc pe Domnul” şi „nimic, nu
ne poate despărţi de dragostea lui
Dumnezeu!”
Durerea vine şi trece, unii dintre
noi rămân singuri, unii copii rămân

fără părinţi dar, dacă ne uităm
dincolo de ceea ce se vede, de
durere, de suferinţă, de singurătate,
de lacrimi, Domnul ne va da pacea
Sa, liniştea Sa, îndurarea Sa şi,
mai presus de orice, dragostea şi
înţelepciunea Sa de a merge mai
departe decât am crezut vreodată.
Eu sunt sigură că atunci când vom
fi alături de Domnul nostru, fiecare
dintre noi va considera că preţul pe
care l-a plătit este mic, faţă de ceea
ce a pregătit Domnul pentru noi.
Astăzi, eu sunt o mărturie vie a
atotputerniciei Lui, a faptului că
Dumnezeu a rămas neschimbat.
Vreau să menţionez că pe tot
parcursul
acestor
intervenţii
chirurgicale, Dumnezeu a fost
cu mine şi toate refacerile
postoperatorii au decurs fără nici
cea mai mică complicaţie. În toată
această vreme, fraţii din biserică
au fost un sprijin real pentru mine,
m-au înconjurat cu multă dragoste,
atenţie şi nu în ultimul rând m-au
sprijinit financiar. Domnul să-i
binecuvânteze pentru dragostea şi
apropierea pe care mi-au arătat-o.
Dragi surori, aş vrea să vă
încurajez să nu vă pierdeţi credinţa,
atunci când munţii sunt prea mari,
să nu priviţi la ceea ce izbeşte
ochii, să priviţi dincolo de această
lume materială, la Atotputernicia
Lui Dumnezeu, la Dumnezeul
minunilor. Eu am privit înspre EL
şi vă încurajez şi pe dumneavoastră
să o faceţi. Domnul să vă
binecuvânteze. AMIN.

Cosmina Borşoş

Biserica Noul Legământ,
Târgu Mureş
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„Dar via frumuseţii mele n-am păzit-o...”
În luna octombrie, Fundaţia “MATER”
pregăteşte o campanie pentru prevenirea şi
tratarea cancerului de sân.

1 octombrie
Ziua Mondială de
Luptă Împotriva
Cancerului la Sân.
Sanda Legian
Biserica Adventistă, Târgu Mureş “C”

Dr. Mihaela Văcar

Medic specialist radiologie la Centrul
medical MATER

şti o femeie norocoasă
din secolul 21, femeie frumoasă,
elegantă, îngrijită, care te bucuri de
o culoare nouă pe care poţi să ţi-o
aşezi în şuviţe sau poţi răspândi
înţelepciune din argintiul nins
peste tine; femeie care te învălui
în mirosul parfumului dăruit şi te
laşi privită de soare, în voie. Eşti
femeie diferită, chiar dacă ai ochii
verzi sau căprui, eşti tânără sau mai
în vârstă, casnică sau intelectuală,
eşti iubită, deci eşti frumoasă.
În alergarea prin viaţă, prin familie
şi serviciu, uneori te îngrijeşti mai
mult de frumuseţea de care se
bucură cei din jur când te privesc,
şi mai puţin de tine: tu, cea care ai
nevoie cu adevărat de tine!

Frumuseţea sănătăţii tale poate
să facă diferenţa între tine şi o
boală prea ades întâlnită între noi:
cancerul de sân.
Opreşte-te un pic, draga mea, şi
permite-ţi timp ca să ai grijă doar
de tine. Ştiai că doar 20% dintre
femei efectuează autoexaminarea
sânilor?
Un procent atât de trist precum
realitatea din jur. Haide să
schimbăm statisticile şi începe
chiar acum, cu tine!
Poate la început ţi-e greu, dar poţi
cere sfatul unui specialist şi vei
învăţa să te cunoşti, descoperind
astfel orice anomalie care ar putea
apărea. Nu orice modificare poate
să însemne neapărat cancer.
Efectuează autoexaminarea lunar
şi îţi vei dezvolta un obicei atât
de benefic. Ţine minte: 95% din
cazurile de cancer de sân pot fi
evitate dacă sunt descoperite la
timp.
Am să-ţi amintesc pe scurt (deşi
ai auzit de atâtea ori) de factorii
de risc care pot favoriza apariţia
cancerului de sân.

În primul rând, există motive de
îngrijorare dacă a fost diagnosticată
cu această boală o rudă de gradul I,
înainte de menopauză.
Apoi, menstruaţia prematură
(înainte de vârsta de 12 ani),
menopauza întârziată (după 55
ani), femei fără copii sau naşterea
primului copil după 30 ani, stres,
expunere la radiaţii, viaţă sedentară,
alimentaţie bogată în grăsimi,
consum ridicat de alcool (peste
3 pahare pe săptămână) fumatul,
dureri ale sânilor (chisturi),
utilizarea de anticoncepţionale (sub
cercetare). Cu toate acestea, 70%
din cazurile de cancer mamar apar
fără factori identificabili de risc.
Draga mea, fii pentru puţin timp
egoistă. Da, chiar aşa. Poate cele
câteva minute acordate doar ţie te
vor ajuta ca experienţele triste ale
celorlalte să nu se repete şi în viaţa
ta. Ai grijă de “via frumuseţii tale”
mai mult decât ai făcut-o până
acum! Îngrijeşte-te!

Comisia Creştină Penticostală interjudeţeană Mureş-Harghita, cu sprijinul
Departamentului de Femei al Bisericii “Betania” din Tîrgu-Mureş,
are bucuria şi onoarea de a organiza şi de a vă invita la
Conferinţa Interjudeţeană Mureş-Harghita.

ediţia a V-a

Conferenţiar:

Autoarea cărţii “O inimă ca a Mariei într-o lume ca a Martei”
(“Having a Mary Heart in a Martha World”.engl)

„ Se întâmplă ceva incredibil atunci când alegem să petrecem timp la picioarele lui Isus. Gândurile
lui devin gândurile noastre şi inima lui devine inima noastră. Este un schimb divin! Rezultatul este o
transformare sfântă – mai mult din Isus şi mai puţin din mine.” Joanna Weaver

Eveniment organizat cu sprijinul deosebit al doamnelor
Lidia Şchiopu şi Rodica Marchiş, membre ale Organizaţiei E.B.E. România
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Centrul Medical

MATER
Pentru dumneavoastră

SERVICII MEDICALE:
- Obstetrică - Ginecologie
- ECOGRAFIE 4D (sarcină)
- Ecografie mamară
- Ecografie tiroidiană
- Ecografie abdominală şi generală
SERVICII GRATUITE:
- Test de sarcină
- Consiliere în criza de sarcină
- Consilierea sindromului post-avort
- Consiliere traume emoţionale şi abuz
- Consiliere cupluri
- Cursuri de pregătire prenatală

PENTRU PROGRAMĂRI:

0265-250-540
0748-197-383

Ai grijă de tine, preţuindu-ţi sănătatea!

ADRESA:
Târgu Mureş,
Str.22 Decembrie 1989
Nr.12

* STOMATOLOGIE GENERALĂ * ODONTOLOGIE *
* PROTETICĂ * PEDODONŢIE * PARADONTOLOGIE *
* COSMETICĂ DENTARĂ * PROFILAXIE *

UN MOTIV ÎN PLUS PENTRU A ZÂMBI

SUNĂ CHIAR ACUM

0723-285.560
0770-169.906
maseluta@rdslink.ro

Dr. Cornelia BOANTĂ

Medic specialist — Stomatologie generală
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Librărie Creştină

39

40

Micii învăţăcei, încă plăpânzi şi feriţi de grijile acestei lumi, descoperă lumea în care trăiesc,
pas cu pas.
Grădiniţa creştină “Micul Samuel” este o instituţie nouă, care s-a înfiinţat din dorinţa noastră,
a celor mari, de a imprima copiilor noştri, valorile spirituale care să le asigure o creştere
armonioasă şi care să le dea avântul şi puterea de a porni în viaţă drept, în adevăr şi sub
protecţia Cuvântului biblic.
Dorim să le fim alături ca să-i învăţăm, să-i încurajăm, să-i auzim, să-i ascultăm, să le
descoperim talanţii şi să le vorbim de dragostea celui care Îi iubeşte pe toţi copiii, Isus Hristos.
PENTRU ÎNSCRIERI: Tel: 0741-771.346
str. Aurel Filimon nr. 16,
Program de funcţionare: Luni - Vineri 8.00-12.00
Limba de predare: limba română

Tarif lunar:
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CONTACT: www.sufletdefemeie.ro; contact@sufletdefemeie.ro
Biserica Apostolică Penticostală BETANIA:
Str. Pavel Chinezu nr. 5, Tel. 0265-210.092, Tg-Mureş
Biserica Creştină NOUL LEGĂMÂNT:
Str. Cuza Vodă nr. 22, Casa Sindicatelor, et. 3, sala 53, Tg-Mureş
Biserica FILADELFIA:
Str. Substejăriş nr. 17, Tg-Mureş
Biserica Penticostală BETHEL:
Str. Arany Janos nr. 24-26, Tg-Mureş

