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Isus - Calea, Adevărul şi Viaţa 
(Ioan 14:6)
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Sunt sigură că fiecare cititoare a auzit cel puţin o poveste de dragoste până acum.
Citind un roman, vizionând un film, rememorând propria poveste, ascultând pe cineva cunos-
cut dezvăluindu-şi povestea ... şi de câte ori noi femeile nu am oftat sau vărsat lacrimi la auzul 
acestora.

E trist să trăim într-o lume în care poveştile de dragoste sunt privite cu scepticism, şi de prea 
multe ori sunt considerate ca fiind doar pentru naivi, deşi multe dintre ele sunt scrise de Însuşi 
Dumnezeu.

Crăciunul este de fapt cea mai frumoasă poveste de dragoste scrisă în ceruri. Întraga pveste 
a Crăciunului o găsim rezumată într-un singur verset din Bible: Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu pentruca oricine crede in El sa nu piară ci să aibă 
viaţă veşnică.
1 Ioan 3:16 e un verset care  ne îndreaptă privirile spre o iubire nu doar exprimată în cuvinte ci 
una care a renunţat în defavoarea celui iubit (adică a ta iubite cititoare). Iar dacă e să ne gândim 
la esenţa Crăciunului atunci trebuie să privim la inima plină de dragoste a unui  Tată care a 
renunţat la Fiul Lui de dragul tău, la un  Rege care a renunţat la tronul lui pentru tine. 

Aceasta e una din multele lecţii pe care le putem învăţa din această minunată sărbătoare: că 
atunci când vine vorba de iubire de multe ori faptele noastre vorbesc mai mult decât cuvintele. 

Fie ca această frumoasă poveste care a început într-o iesle să ne inspire şi pe noi şi de acest 
Crăciun să înmiresmăm vieţile celor din jurul nostru cu aroma iubirii.

O poveste de dragoste scrisă 
în ceruri

Daniela Rotar
Biserica Filadelfia
Târgu Mureş
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 Se-aud colinde. E Crăciun! E ziua-n care 
s-a născut Mântuitorul.
 Şi cerul s-a deschis. Un înger al lui Dum-
nezeu s-a arătat păstorilor care-şi păşteau tur-
mele pe câmpia Betleemului şi le-a spus: ”Nu vă 
temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare 
bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui 
David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hris-
tos, Domnul. Şi deodată, împreună cu îngerul, 
s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe 
Dumnezeu şi zicând: ”Slavă lui Dumnezeu în lo-
curile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii 
plăcuţi Lui” (Luca 2: 10-11,13-14). Păstorii au as-
cultat atunci cel mai special concert de Crăciun 
care s-a auzit vreodată . 
 Chiar şi timpul s-a oprit, căci s-a împlinit 
vremea şi Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ.
 Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci! Pentru că 
ni L-ai dat pe Hristos, Comoara cea mai de preţ 
a Cerului, să fie Mântuitorul nostru! Timpul cel 
vechi s-a sfârşit. A început o eră nouă, un timp 
de har şi binecuvântare, un timp atât de scump 
sufletelor noastre. A început era lui Hristos! 
 Pe drept se cuvine ca numărătoarea an-
ilor să-nceapă cu acest eveniment cu adevărat 
mare pentru omenire.
 Deşi Pruncul din ieslea Betleemului n-
avea pe lânga Sine nimic care să semene cu o 
împărăţie, totuşi, El a fost recunoscut încă de la 
naştere ca cel mai mare Împărat al iubirii şi-al 
mântuirii. 
 Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci! Fericiţi 
sunt cei care aleargă la Tine, căci Tu eşti bun! 

Cu Tine nimic nu e cu neputinţă de a fii îndrep-
tat, căci celor ce se pocăiesc le dai neprihănirea 
crinilor.
 Dacă ne uităm la viaţa Fiului lui Dum-
nezeu vedem că El s-a deosebit de toţi profeţii, 
filozofii, inţelepţii lumii care ne-au dat sfaturi 
bune, învăţături folositoare, dar pe care ei nu le-
au urmat. Hristos Domnul a împlinit tot ce a spus 
în Cuvântul Său. Viaţa Sa a fost curată şi sfântă. 
Înţelepciunea Sa n-a fost depăşită de nici un om 
care a trăit vreodată pe pământ. Cel coborât din 
mărire a adus o învăţătură care a uimit lumea 
prin frumuseţea ei pentru că spunea adevărul 
curat şi-i învaţa pe oameni calea lui Dumnezeu. 
  Din dragoste penrtu noi, Isus, Impăratul, 
S-a smerit până la iesle şi până la cruce. Ne 
închinăm astăzi Celui ce a ridicat păcatul lumii şi 
a şters ruşinea căderii omenirii cu însuşi Sângele 
Său. 
 Slavă Ţie, Doamne! Cu evlavie sărutăm 
urmele paşilor Tăi nevăzuţi … 
 Se-aud colinde. E Crăciun! Hristos stă la 
uşa inimilor noastre şi bate. Dacă aude cineva 
glasul Lui şi-I va deschide uşa, el va intra şi va 
cina cu el … căci este Domn şi Împărat şi Dumn-
ezeu! 

Ana-Rodica Blăjan
Biserica Bethel
Târgu Mureş

Avem un Mântuitor care este 
Hristos Domnul!

Gânduri lângă iesle

Liliana Candea
Biserica Bethel
Târgu Mureş

 O stea de pe bolta cea înaltă a cerului a 
călăuzit în chip minunat drumul Magilor. Porniți din 
ținuturile îndepărtate și ascunse ale istoriei, ei știau 
doar că trebuie să-L găsească pe Pruncul-rege, cel 
nou-născut. Au dorit atât de mult să se închine Lui...
încât mulți i-au numit nebuni. Noi, însă, știm că fap-
ta lor le-a adus numele de înțelepți. În zilele noastre, 
astfel de înțelepți, se află tot mai greu. Avem nevoie 
de o astfel de înțelepciune de la Dumnezeu pentru 
a-L căuta cu multă pasiune și dorință de a ne închina 
Celui Preaînalt, avem nevoie să fim fiecare din noi o 
stea strălucitoare care să conducă suflete la Lumina 
Divină.  
 Copleșită de măreția acestei sărbători minu-
nate a Nașterii Mântuitorului nostru, nu pot să nu mă 
întreb, care este căutarea noastră în acest Crăciun? 
Avem noi dorința Magilor să ne închinăm Domnului? 
Îl căutăm noi ca și Magii pe Domnul Isus Cristos? Ce 
reprezintă în plan personal Nașterea Domnului Isus 
Cristos?
 Acum mai bine de 2000 de ani, noi am primit 
cel mai valoros cadou de la Dumnezeu, cel mai fru-
mos dar: Fiul său Isus, care a părăsit cerul și a primit 
să se nască într-o iesle, să trăiască pe pământul acesta 
și să moară pentru noi, El, Creatorul Universului... 
Pentru că ne-a iubit atât de mult, am primit darul lui 
Dumnezeu, nașterea lui Isus... acesta este Crăciunul, 
sărbătoarea care se trăiește cu inima, pentru că de 
acolo pornește, din inimă, și nu din atmosferă, nu din 
tradiție.
 Atunci când ți se pun înainte atâtea variante 
sclipitoare dar golite de  orice adevăr, e greu să-ți dai 
seama ce este, ce înseamnă Crăciunul... 
Adevărata semnificație a Crăciunului este Nașterea 
Domnului Isus Cristos și faptul că de atunci Dum-
nezeu este cu noi. Crăciunul este timpul în care 

împreună cu cei dragi celebrăm Nașterea Mântuitoru-
lui cu siguranța că nu suntem singuri pe acest pământ, 
cu pace și cu bucurie. Minunea ce s-a născut odată cu 
Isus Cristos dăinuiește și astăzi, cu toate că mulți au 
uitat că de Crăciun, e ziua Lui! 
 „Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi” 
(Ioan 1:14). Aceasta este soluția minunată pe care  a 
găsit-o Dumnezeu pentru mântuirea noastră... Slavă 
Lui! Glorie veșnică Pruncului sfânt care a luat locul 
meu în osândă, ca eu să pot fi părtașă pe veci unei 
glorii nevisate.
 Dorim să îngenunchem inima noastră la ieslea 
Ta Isuse, tânjind după minunea din Tine... Dorim să 
trăim în fiecare zi minunea de a fi parte din Planul 
Tău...  Dorim să ne faci vrednice de Împărăția Ceru-
rilor punând în noi iubirea Ta, pacea și îndurarea Ta. 
Dorim să avem cu adevărat o zi ca a Magilor, ca a 
Păstorilor și fiecare să trăim bucuria vestită de înger.
Dacă Isus Cristos, Domnul nostru, încă nu s-a născut 
în inima ta, acum e timpul potrivit să-L lași să ia 
chip în Tine. Numai El poate șterge trecutul, numai 
El poate înnoi viața, numai El poate da liniștea și pa-
cea sufletului obosit și numai El îți dă viața veșnică 
și fericirea în glorie. El s-a făcut sărac pentru noi, ca 
prin sărăcia Lui să fim bogați pe veci (2Corinteni 8:9). 
El e singurul Mântuitor (Faptele Apostolilor 4:12). 
Sarbătoarea Nașterii Mântuitorului nostru va căpăta 
adevăratul ei sens și în viața ta, poti avea sărbători cu 
adevărat fericite primind ca Fiul lui Dumnezeu să se 
nască în inima ta.
 Doamne Dumnezeule, la aceste sărbători, 
ajută-i pe cei descurajați și nădăjduiți să-și găsească 
pacea!



 ”După ce a vorbit în vechime părinţilor 
noştri prin prooroci în multe rânduri şi în multe 
chipuri Dumnezeu la sfârşitul acestor zile 
ne-a vorbit prin Fiul ...” (Evrei 1:1-2) Cea mai 
importantă lucrare a lui Dumnezeu pe pământ 
a fost vorbirea. Toată creaţia a apărut din ”Şi 
Dumnezeu a zis.” Omul este singura fiinţă 
creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu 
şi a fost înzestrată cu abilitatea de a vorbi. Pu-
terea şi autoritatea pentru a-şi îndeplini rolul 
stabilit de Dumnezeu pe pământ şi anume acela 
de a-l supune şi stăpâni nu stăteau în muşchii lui 
ci în cuvintele lui.” În Prov. 18:21 găsim scris că 
moartea şi viaţa sunt în puterea limbii. Aşadar 
cuvintele sunt de o importanţă covârşitoare. Ele 
sunt instrumentul prin care Dumnezeu s-a făcut 
de cunoscut omului. Dacă nu am fi avut Cuvân-
tul Său, nu L-am fi cunoscut. N-am fi ştiut cine 
suntem şi nici că există o lume spirituală.
 În Vechiul Testament Dumnezeu s-a de-
scoperit poporului Său prin gura profeţilor. 
Chiar despre Ioan Botezătorul, ultimul dintre 
profeţi, Biblia afirmă că era ”un glas care strigă 
în pustie” (Isaia 40:3). Dorinţa omului după 
cunoaşterea Celui ce-i vorbea (chiar dacă auzirea 
vocii îl îngrozea) a devenit o ţintă în preocupările 
lui. A simţit înlăuntrul lui că trebuie să existe 
o ”cale” pentru a-L vedea. Simţea nevoia de a 
avea o imagine despre cum arată Dumnezeu. 
Aşa au apărut idolii. Chiar Moise în ”foamea” 
după Dumnezeu a cerut să-I vadă Faţa. El nu s-a 
mulţumit numai cu vocea Lui. Nu s-a mulţumit 

nici cu miracolele pe care le-a văzut. Mai mult 
decât toate aceastea el, dorea faţa lui Dumn-
ezeu. ”Şi Domnul i-a zis: Faţa nu vei putea să 
Mi-o vezi căci nu poate omul să Mă vadă şi să 
trăiască” (Exod 33:20). În Ioan 1:18 scrie că ”Ni-
meni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, Singurul 
Lui Fiu care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut 
cunoscut.” În căutarea lor după cunoaşterea lui 
Dumnezeu, oamenii au ajuns să se rătăcească şi 
mintea lor fără pricepere s-a întunecat. Unii în 
loc să se apropie de El au început să se distanţeze 
iar alţii pentru că nu L-au ”găsit”, I-au tăgăduit 
existenţa. Imaginea omului despre Dumnezeu a 
fost şi este foarte diferită. În timp ce unii Îl per-
cep pe Dumnezeu ca fiind o Persoană înţeleaptă, 
bună, şi plină de iubire, alţii se situează la polul 
opus. Pentru ei Dumnezeu este un despot, un 
răzbunător, cineva care îi urăşte. 
 Pentru a risipi confuzia din mintea omu-
lui, la vremea hotărâtă în Persoana Domnului 
Isus, Dumnezeu a venit pe pământ ca să se facă 
de cunoscut. Dumnezeu era Cuvântul (Ioan 1:1) 
şi acest Cuvânt ”s-a făcut trup şi a locuit printre 
noi plini de har şi de adevăr” (Ioan 1:14). Când 
îngerii de pe câmpiile Betleemului au strigat în 
cor ”Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un 
Mântuitor care este Cristos, Domnul” – Slavă 
lui Dumnezeu în locurile prea-înalte şi pace pe 
pământ între oamenii plăcuţi Lui (Luca 2:11, 14) 
Dumnezeu a venit la noi. El, Isus Cristos ”este 
chipul Domnezeului Celui nevăzut” (Coloseni 
1:15) şi ”în El locuieşte trupeşte toată plinătatea 

Dumnezeirii” (Coloseni 2:9). Fără Domnul Isus 
nu am ştii nimic despre Dumnezeu pentru că 
”nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, sin-
gurul Lui Fiu care este în sânul Tatălui, Acela 
l-a făcut cunoscut (Ioan 1:18). Persoana prin care 
putem primi siguranţa despre cine este Dum-
nezeu este Domnul Isus. El a spus ”Cine M-a 
văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl” (Ioan 14:9) sau 
altfel spus ”Dacă Mă vedeţi pe Mine ştiţi cum 
arată Tatăl.”
 Motivul pentru care Domnul Isus a de-
venit trup nu a fost numai să moară pe cruce pen-
tru a plăti păcatele omenirii. El avea o misiune. 
Timp de trei ani şi jumătate avea să demonstreze 
natura Tatălui – Dragostea. Felul cum El, Isus i-a 
tratat pe oameni ne ajută să înţelegem inima lui 
Dumnezeu. Să ştim cum ne vede şi ce gândeşte 
El despre noi pentru că Isus Cristos era Dumn-
ezeu în trup. El nu s-a purtat rău cu oamenii. El 
a fost plin de milă faţă de cei bolnavi, flămânzi 
şi necăjiţi. Nu este nici un verset în Biblie în care 
Domnul Isus ar fi refuzat pe cineva să-l vindece 
sau să-l îzbăvească din vreun necaz şi făcea asta 
pentru că aşa era Tatăl. Aceste lucruri ar trebui 
să ni le fixăm în minte. Să cugetăm asupra lor 
şi să le înţelegem. Ele ne vor întări credinţa în 
dragostea lui Dumnezeu şi atunci când bolnavii 
nu se vindecă în urma rugăciunilor, nu-L vom 
mai învinui pe Dumnezeu spunând că ”Aşa a 
fost voia Domnului” ci mai degrabă vom alerga 
la Cuvântul Său ca să primim credinţa necesară 
pentru a ieşi biruitori în lupta cu cel rău de la 

care vine răul.
 Cred că mai mult ca orişicând se impune 
să ne reînnoim mintea prin Cuvântul lui Dum-
nezeu pentru a cunoaşte bine voia Lui cea bună 
plăcută şi desăvârşită. Lucrarea pe care o cere 
Dumnezeu de la noi este să credem” căci fără 
credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi lui Dum-
nezeu” (Evrei 11:6). Cea mai mare credinţă este 
credinţa în dragostea lui Dumnezeu. Pentru a-ţi 
creşte credinţa este bine să rosteşti făgăduinţele 
Cuvântului lui Dumnezeu potrivite cu situaţia 
în care te afli. Aceasta e sabia Domnului care 
câştigă biruinţa dar credinţa nemărturisită este 
moartă. Dacă se întâmplă ca Dumnezeu să nu-
ţi răspundă imediat la rugăciune nu dispera. 
Deschide-ţi gura şi spune ”Eu, mă încred în Tine 
Doamne pentru că ai făcut îndeajuns pentru 
mine ca să îmi dau seama că nu mai există ni-
meni ca Tine. Mă încred în Tine Doamne. Ştiu că 
Tu eşti mai mare decât problemele mele şi ştiu că 
Tu lucrezi pentru mine şi de aceea îţi mulţumesc.
 Pentru anul care vine, doresc ca Dom-
nul să ne ajute tuturor la reînnoirea minţii prin 
Cuvântul Său pentru a fi femeile aducătoare de 
veşti bune şi astfel să facem parte din marea Lui 
oştire. Ps. 68:11.

Cuvântul s-a făcut trup

Mărioara Vasilca
Biserica Bethel
Târgu Mureş



 Doresc să împărtăşesc unele gânduri, păreri, 
poate nu la o calitate literară excepţională dar care 
să ne încurajeze la acţiune în scopul autodisciplinării 
pentru a putea trăi o viaţă fericită şi plină de credinţă. 
 Zi de zi suntem nevoiţi să facem alegeri, un-
ele pot să ne influenţeze viaţa într-un mod pozitiv 
iar altele chiar în mod negativ. Viaţa însă, poate fi 
un izvor de bucurii şi satisfacţie; putem alege să fim 
liniştite, sănatoase şi mai ales fericite.
 Dacă ne uităm in jurul nostru, mult prea 
mulţi oameni sunt doborâţi de problemele cotidi-
ene, petrecându-şi zilele luptând şi purtând în su-
flet o revoltă consumată în interior, faţă de ceea ce 
consideră ei că le-a rezervat viaţa. Da, este foarte 
adevărat, în viaţă pot apărea adesea ”lovituri’’ aşa 
cum le numim în cele mai multe cazuri, dar există 
ceva prin intermediul căruia putem controla şi chiar 
accepta acele “lovituri”. Nu trebuie să le permitem 
să fie învingătoare asupra noastră. Cred cu toată 
puterea în eficienţa anumitor principii care puse în 
practică aduc rezultate. Filipeni 4:3 întăreşte această 
convingere: “Putem totul în Hristos care ne întăreşte” 
(parafrazare).
 Punând în practică credinţa în DUMNEZEU, 
ne putem deprinde în a gândi mai pozitiv. RUGACI-
UNEA, modalitatea prin care comunicăm cu Dumn-
ezeu, are un rol esenţial în deprinderea unei gândiri 
pozitive. O femeie a fost întrebată cum reuşeşte să fie 
atât de stăpână pe sine chiar şi atunci cand are multe 
probleme. Ea a mărturisit că RUGACIUNEA a ajutat-
o foarte mult în astfel de situaţii. Dacă îi comunicăm 
Lui Dumnezeu toate temerile, îngrijorările, frustrările 
şi credem că EL poate să ne vină în ajutor oferindu-
ne pace, încredere, linişte, putere chiar şi în situaţiile 
mai critice, El o va face. CREDINŢA risipeşte îndoie-
lile şi ne descoperă în adâncul sufletului tăria de a 
depăşi obstacolele şi de a putea merge mai departe. 
 Un mod de gândire încrezător şi optimist 
poate îmbunătăţi sau schimba situaţia cu desăvârşire. 
Mă duc cu gândul la o experienţă pe care am trăit-o 
cu mulţi ani în urmă, din care am avut de învăţat. 
Eram o tânără mămică a doi copii drăgălaşi şi mititei, 
intr-o zi obişnuită, cu multe treburi casnice, însă cu o 
stare sufletească nu tocmai bună. Eram neliniştită şi 
având copiii prin preajma mea au devenit şi ei agitaţi 
(stim că stările de nelinişte se transmit rapid şi co-
pilasilor „contaminându-i” imediat, dar bineînţeles 

la fel de repede se transmit şi dragostea, bucuria, 
pacea). Situaţia a început să scape de sub control 
astfel încât atunci când a venit soţul meu acasă ne-a 
găsit pe toti trei plângând. M-a luat deoparte şi mi-a 
sugerat că va trebui să mă liniştesc eu prima, apoi 
voi reuşi să-i liniştesc şi pe copii; şi aşa s-a şi întâm-
plat. Atitudinea pe care o iei este foarte importantă 
în rezolvarea multor probleme. De multe ori avem 
tendinţa de a amplifica situaţia reală în care ne aflăm 
şi aceasta are un efect negativ asupra stării noastre, 
afectându-ne adesea chiar sănătatea. Mulţi oameni 
suferă nu din cauza a ceea ce consumă ci din cauza 
a ceea ce îi consumă. Ne putem schimba viaţa dacă 
ne schimbăm modul nostru de a gândi, alegând să 
ne umplem mintea şi inima cu gânduri împletite cu 
dragoste, pace, credinţă şi bunatate. Trebuie să ne 
bucurăm din plin de dragostea şi grija pe care ni le 
oferă Dumnezeu. 
 Îmi place mult afirmaţia „Convinge-ţi inima 
să facă acrobaţii, iar trupul o va urma”. Esenţa fiinţei 
noastre este construită de ceea ce purtăm în inimi, 
lucruri bune sau lucruri rele. Şi ceea ce purtăm în in-
terior ne influenţează felul nostru de a fi: fericit sau 
nefericit. A te deprinde să fii fericit înseamnă a trăi 
o viaţă fericită. De multe ori ni se întamplă să întâl-
nim persoane pline de bucurie şi sa avem impresia că 
ele sunt scutite de încercări. Dar realitatea e alta: nici 
unul nu suntem scutiţi de probleme, însă atitudinea 
în faţa acestora face diferenţa.
 Ar fi atât de bine dacă am reuşi să punem în 
practică ceea ce gândim, citim, ascultăm. Haideţi să 
abordăm diferit situaţiile cu care ne vom confrunta 
în viitor, poate cu mai mult calm, pace şi chiar într-o 
manieră mai relaxantă. Îmi doresc ca fiecare dintre 
noi să îşi facă timp să stea în prezenţa lui Dumnezeu, 
intrând într-o relaţie armonioasă cu EL. Deschizân-
du-ne sufletul în faţa puterii Lui, ne vom încarca şi 
vom avea energia de a înfrunta problemele cu o ati-
tudine diferită.
 Unde există dragoste şi Dumnezeu, va exista 
şi fericire. Izvorul iubirii este ISUS şi cred că El este 
secretul şi esenţa unei vieţi cu adevărat fericite. Orice 
altceva va trebui să treacă pe locul doi. 

Alege să fi fericită!

Violeta Molonfălean
Biserica Filadelfia
Târgu Mureş

 Ce este bucuria?
 Dicţionarul Explicativ al Limbii Române defineşte bu-
curia ca fiind un “sentiment de mulţumire vie, de satisfacţie 
sufletească”. Dar credinciosul adevărat ştie că bucuriilor cu-
rate pamânteşti li se adauga si cele cereşti. Deci ne bucuram 
în trup, suflet şi duh.
 Bucuria este dorita de toata lumea. Mulţi se află într-
o căutare nebună după plăceri. Unii au găsit o măsură de 
fericire sau de satisfacţie, însă ei nici nu-şi pot imagina mac-
ar ce înseamnă să ai bucuria continuă şi profundă care este 
roada Duhului. Aceasta vine pe măsură ce Duhul Sfânt ni-L 
descoperă pe Isus şi lucrarea Sa de mântuire într-un mod 
din ce în ce mai real în inimile noastre. "Dumnezeul nădejdii 
să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru 
ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!" (Romani 
15:13)
"Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci 
neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt." 
(Romani 14:17)
  Pentru ca noi să ne putem bucura de roada Duhu-
lui, a trebuit să se nască Isus, să aducă Lumina în lume, să 
pătimească şi să fie jertfit pentru a ne răscumpăra; ca apoi să 
învie şi să se înalţe la dreapta Tatălui, căruia I-a cerut Duhul 
Sfânt pentru noi.
  Fecioara Maria după ce a fost înştiinţată de îngerul 
Gavril că va naşte pe Fiul Celui Prea Înalt, în cântarea sa 
zice: "Sufletul meu măreşte pe Domnul şi mi se bucură duhul în 
Dumnezeu, Mântuitorul meu."
(Luca 1:46-47) 
  Creştinii sărbătoresc cu bucurie în fiecare an în 
luna decembrie naşterea Mântuitorului. Această veste 
îmbucurătoare despre marea îndurare a lui Dumnezeu ne 
face să strigăm de bucurie către Domnul, noi, toţi locuitorii 
pământului. Bucurie e in cer când Isus se naşte în inimile 
oamenilor, căci nu ne-a fost dat alt nume sub soare în care 
să căpătăm mântuirea, decât Numele Isus Hristos.
  Isus a învăţat norodul cum să rămână în dragostea şi 
bucuria Sa: păzind poruncile Lui. "V-am spus aceste lucruri, 
pentru ca bucuria Mea să rămână în voi şi bucuria voastră să fie 
deplină." (Ioan 15:11)
  Domnul să ne ajute pe fiecare să avem parte de bucu-
rie deplină!

Bucurie deplină

Lidia Aldea
Biserica Bethel 
Târgu Mureş  



Se apropie cea mai frumoasă   
    Sărbătoare

 Meditând la această perioadă, mi-am pus o întrebare: Oare atitudinea noastră cu 
privire la Crăciun este plăcută înaintea lui Dumnezeu? Deseori consider că ne-am prea 
obişnuit cu această sărbatoare şi nu îi acordăm importanţa cuvenită. Adevărata semnificaţie 
a Crăciunului, de cele mai multe ori, este uitată deoarece suntem preocupaţi să cumpărăm 
cele mai frumoase cadouri, să pregătim cele mai bune şi sofisticate mâncăruri şi uităm să fim 
plini de pace şi bucurie. Astfel, Crăciunul devine doar o perioadă obositoare şi stresantă. 
 Noi, femeile, ne dorim ca totul să fie bine organizat, să nu ne lăsăm mai prejos decât 
prietenele noastre, să facem cele mai frumoase cadouri pentru cei din jur pentru ca aceştia să 
se simtă apreciaţi şi iubiţi. Nu este rău, dimpotrivă, suntem create pentru a fi atente la detalii 
însă este posibil să cădem în capcana preocupărilor cotidiene şi să uităm că defapt este o 
perioadă de sărbătoare, Naşterea Domnului Isus. 
 Ador atmosfera de Crăciun, colindele, oraşul împodobit, zăpada ... Acestea sunt el-
ementele perfecte care crează o atmosferă de elan spiritual. În acest an ar trebui să ne pro-
punem să fim mai buni, mai curaţi, să renunţăm la atitudinea plină de egoism, să iertăm, să 
iubim şi nu în ultimul rând să sărbatorim cu adevărat Naşterea Domnului Isus.

Bothază Alexandra Stefana 
Biserica Filadelfia

 Orice poveste începe cam aşa “A fost odată 
ca niciodată…” şi continuarea stă în mâna cititor-
ului care va parcurge cu entuziasm şi nerăbdare 
fiecare moment în parte, care reuşeşte să se iden-
tifice până la finele poveştii cu personajele şi mai 
apoi să dorească să facă parte din peisajul mirific 
narat. 
 Şi povestea noastră începe aşa … ne 
aflăm într-un oraş mic şi cochet peste care aer-
ul unei nopţi de iarnă grăbite vesteşte bucuria 
pregătirilor celui mai aşteptat moment din an 
din câte s-a auzit …
 Lumina jucăuşă a felinarelor acompaniată 
de dansul zglobiu al fulgilor de nea surprinde 
întreaga atmosferă. În ciuda forfotei anunţate de 
venirea unei trăsuri şi de apariţia unor siluete pe 
aleea bătătorită, glasurile îngereşti ale unui grup 
de colindători răspândesc vestea cea bună: “Căci 
un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat …”(Isaia 
9:6a). E un cânt plin de celebrare la auzul căruia 
nu poţi să stai nepăsător şi îţi doreşti să împarţi 
bucuria cu ei, cântând mereu şi mereu … 
 Oameni de pretutindeni, tineri şi bătrâni, 
copii cu mingi de nea în mâini inundă decorul 
pregătit pentru cel mai frumos moment din an, 
prin zâmbetele dăruite, pacea din inimile lor, 
mulţumirea pentru lucrurile mărunte care într-
o zi privind înapoi ar putea să fie acele lucruri 
mari tăinuite în cămăruţa sufletului nostru. 
 Miracolul trăirii laolaltă cu ceilalţi 
oameni, diferiţi de noi, în armonie şi iubire e 
ceea ce înnobilează această noapte sfântă. “… Eu 
vă spun vouă care Mă ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmaşii 
voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc, binecuvântaţi pe 
cei ce vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce se poartă 
rău cu voi… Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-
le şi voi la fel…”(Luca 6)
“A iubi înseamnă, poate, a lumina partea cea mai 
frumoasă din noi.” - Octavian Paler

 Noaptea sfântă continuă să fie 
înfrumuseţată prin prezenţa deosebită a sunete-
lor delicate ale pianului, lângă care arcuşul vior-
ii nu se lasă mai prejos şi vine din urmă cu al său 
ecou vibrant pregătind intrarea spectaculoasă a 
fanfarei care trezeşte în fiecare dintre noi nostal-
gia unui Crăciun de poveste … 
 Acest Crăciun de poveste ilustrat mai sus 
a fost cândva o realitate de care ne bucuram cu 
toţii, însă astăzi vine ca o contradicţie la tot ceea 
ce înseamnă Sărbătoarea Naşterii Domnului 
Isus. O sărbătoare în care se vorbeşte mai mult 
de Moş Crăciun şi nu de Isus, o sărbătoare în 
care bucuria este înlocuită de îngrijorarea zilei 
de mâine, iubirea de sine vine în locul iubirii 
aproapelui nostru, o sărbătoare în care alergarea 
după cadouri şi pregătirea unei mese copioase 
ne ia din entuziasm lasând în urmă un suflet gol, 
pierdut într-o lume în care focusarea cade pe ex-
terior şi nu pe trăirea lăuntrică a acestei nopţi 
sfinte.
 Continuarea acestei poveşti stă în mâna 
cititorului … a noastră a tuturor. E ceea ce 
alegem  să trăim! 
 Oare ne dorim un Crăciun îmbelşugat 
prin ceea ce punem pe mesele noastre,  presărat 
cu multă iubire de sine sau îmbelşugat prin 
pacea şi împlinirea pe care ne-o dă Isus cu a 
Sa dragoste îndelung răbdătoare şi plină de 
bunătate? Tu ce alegi?
 “Crăciunul până la urmă nu este o perioadă, 
nici un sezon, ci o stare de spirit. Adevăratul spir-
it al Crăciunului înseamnă să preţuieşti pacea şi 
bunăvoinţa, să oferi, din plin, compasiune.” - Calvin 
Coolidge

Un Crăciun de poveste ..

Camelia Mărgineanu
Biserica Filadelfia
Târgu Mureş



“Nu este bine ca omul să fie singur
Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.”
Aşa a vorbit Dumnezeu la început
Când a crea un sistem de ecuaţii
Cu două necunoscute:
Un X – El şi un Y- Ea
Fiecare din ei cu întrebările lui,
Fiecare cu necunoscutele lui,
Fiecare cu valoarea lui, diferită de a celuilalt.
Şi totuşi în ehilubru unul cu celălalt
Şi totuşi făcând parte din aceleaşi sistem,
Care există prin Unitate, Interdependenţă
Şi nu uitaţi intr-un sistem,
Cele 2 ecuaţii sunt intotdeauna în echilibru.

Pentru ca El să-şi descopere necunoscutele, Tainele,
Pentru ca să o cunoască şi pe Ea,
El trebuie să rămână în ecuaţie!

Pentru ca şi Ea să îşi descopere valorile,
Pentru ca să afle, pentru cine pregătită a fi ajutor potrivit
Şi ea trebuie să rămână în ecuaţie până la capăt!

Amândoi trebuie să rămână în acest sistem ,
Până la moarte pentru că, numai atunci 
Cei doi termeni ai sistemului de ecuaţii: X şi Y
Se vor defini, se vor cunoaşte deplin.

Până atunci se vor face operaţii (matematice) multe,
Vor fi scăderi, adunări, împărţiri, înmulţiri,
Ridicări la pătrat, se vor rezolva problemele din paranteze,
Şi e vor aduce fracţiunile de adevăr şi părerile împărţite 
La numitorul comun.

Pentru că nici unul nu deţine adevărul absolut,
De acum înainte fiecare este obligat să ţină cont de părerea celuilalt.
Astfel odată cu trecerea timpului cei doi vor fi,
Tot mai aproape de aflarea termenilor X şi Y.
Numai că, trebuie sa aveţi grijă la ordinea operaţiilor,
Deoarece, daca se vor face greşeli matematice
Atunci operaţiile trebuie reluate de la început
Cu o şi mai mare atenţie şi mai multă răbdare.

Nici unul din ei nu va putea să se definească
Fără a ţine cont de celălalt,
Fiecare din ei va contribui la definirea celuilalt!
Atenţie, NU adăugaţi alte necunoscute la sistem
Sunteţi suficienţi doar voi doi!
Depindeţi unul de celălalt:
Cu cât mai respectat va fi el, cu atât va creşte şi respectul tău.
Cu cât mai iubită se va simţi ea, atât te va iubi mai mult.
Cu cât vei asculta mai bine, cu atât vei putea vorbi mai mult.
Cu cât se va simţi ea mai preţuită, mai în siguranţă,
Cu atât te va preţui pe tine şi te va considera important,
Cu cât mai fericit va fi el, cu atât va creşte şi fericirea ta.

În final, aş vrea să spun ceva despre Marele Matematician, Dumnezeu;
El cunoaşte pe X şi pe Y încă de la început,
El oferă consultaţii de matematică atunci când nu vă ies calculele,
Atunci când lucrurile nu mai au nici un înţeles,
Atunci când veţi fi blocaţi în rezolvarea problemelor.

Căutaţi-L şi staţi de vorbă cu El, în fiecare zi,
El vă cunoaşte şi vă iubeşte pe amândoi la fel,
El nu este părtinitor şi are metode să inveţe:
Să vă definiţi, să fiţi fericiţi, să creşteţi în maturitate, să aveţi multe roade
Si să păstraţi până la final sistemul, în unitate.

Vă doresc, ceea ce îmi doresc şi mie, să descoperiţi modul în care puteţi  fi soţii excelente, con-
form cu voia Lui Dumnezeu.
Vă doresc, ceea ce îmi doresc şi mie, multă pace şi linişte în familii, dar pentru aceasta trebuie 
să lăsăm pacea Lui Dumnezeu sa domnească în inimile noastre. 

Sistem de ecuaţii

Rodica Baciu
Biserica Betania
Târgu Mureş



 Plină de un fior sfânt, aud bătând în ecoul 
nopţii un glas tremurând şi înşirând în continuu 
… merită! ... merită!
 Curiozitatea îşi face loc printre rânduri, şi 
văd un lucru neobişnuit: o fecioară însărcinată! 
O, Dumnezeule Preasfânt! Mărit e Numele Tău 
pe întreg pământ, e Mesia!
 Broboane de sudoare se înghesuie pe 
fruntea fecioarei; faţa i se schimonoseşte de du-
rerile naşterii. Măcar de ar avea unde să îşi plece 
trupul … Doamne, Tu ţii bogăţiile pământului în 
Mâna Ta, şi nu ai un loc de naştere pentru Fiul 
Tău? De-abia de mişcă fecioara, iar poartă după 
poartă se închidea. Nu e loc! Nu e loc! ...
 Merită! Merită! ... şopteşte gândul ei. 
Merită, femeie? o întreb eu, aproape să fii părăsită 
de logodnicul tău, batjocorită de oameni şi lăsată 
fără acoperiş în pragul durerilor sfâşietoare ale 
naşterii?
 Merită! Merită! ... murmura ea. Aud un 
răspuns de acceptare. În sfârşit! Cineva i-a prim-
it în casa lui. Da! Ştiam că Dumnezeu va purta 
de grijă, dar privind mai bine … nu era ce mă 
aşteptam să fie. Nu e o casă, nu e nici măcar o 
colibă, e o iesle?! Cum să vină Mântuitorul lumii, 
Cel care S-a desprins din aur şi bogăţie, într-o 
iesle?
 Paiele împungeau pielea fragedă şi 
neatinsă a fecioarei. Merită! Merită! Dar femeie, 
nu a avut Dumnezeul tău niciun pat să-ţi dea?
Merită! Merită!
 Dar femeie … merită? … merită?? Aud 
ecoul răsunând peste veacuri. Dar vai! O imagine 
mai posomorâtă! Copilaşul născut ieri în paie, se 
chinuie azi pe o cruce! O, blestemul a căzut peste 
El! Blestemat e oricine atârnat pe o cruce. Merită! 
Merită! răsună. Cum? Isus, dispreţuit şi părăsit 
de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, 

eşti aşa de dispreţuit că nu Te pot privi, şi mulţi 
nu te bagă în seamă.
 Merită! Merită! ... În frunte spumega 
sângele printre spini … şi vai! Piroane ai în 
mâini! Mântuitorule, plânge şi cerul! Câtă ne-
dreptate! Nu ai nici o vină, şi totuşi trupul Ţi se 
cutremură de durere, gura Ţi se strânge de ac-
rimea oţetului şi coasta lăsa să ţâşnească şiroaie 
de sange. Şi tu spui că merită? Cine să merite aşa 
ceva? Cine poate fi aşa însemnat în ochii Tăi?
 Un răspuns şoptit mă face să cad în ge-
nunchi, înmărmurită de uimire. Un glas răsuna 
peste întreaga creaţie: Tu! Pentru tine!
 Pentru mine? Eu merit aşa ceva? Lacrim-
ile îmi împăienjenesc privirea şi nu ma mai pot 
stăpâni! Greutatea vinei mă sperie şi-mi pierd 
răsuflarea. Ies pe stradă şi văd feţele indiferente, 
întrebându-mă: pentru mine? Cine sunt eu? 
 Zorii se arată şi înving bezna nopţii. Ra-
zele soarelui îmi ating faţa ştearsă, iar eu repet 
încontinuu, parcă hipnotizată: pentru mine, pen-
tru mine!
Da, fecioară, acum te înţeleg, acum ştiu că 
dragostea a biruit în inima ta! Binecuvântată 
eşti tu între femei! Dar spune-mi secretul tău, 
de unde ai avut tăria, curajul? Cum ai putut să 
zici: “Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvin-
tele Tale!”
 O tăcere se aşterne … nu aud nimic! Doar 
gheaţa lasă să se piardă căte o picătură de apă pe 
geamul meu. Altceva nu aud nimic … În loc să 
aud un raspuns, aud o întrebare : “Tu ce răspuns 
îi dai Mântuitorului? Merită?”

Merită?

Doina Şipoş
Biserica Alfa & Omega
Turda

 Una câte una, filele din calendarul anului 
2011 au căzut şi privind spre sfârşitul lunii decem-
brie, ochii ni se opresc desigur la data de 25, când 
sărbătorim Naşterea Domnului nostru Isus Cristos. 
Această sărbătoare ne aminteşte că după nouă luni 
de viaţă sigură în pântecele Mariei, Isus Cristos a 
venit pe lume în Betleem. Ne propunem în cele ce 
urmează, ca o pledoarie pentru viaţă, să parcurgem 
drumul celor nouă luni, o adevărată succesiune de 
miracole. Un drum pe care eu l-am parcurs, tu l-ai 
parcurs, cu toţii l-am parcurs deja, chiar şi Isus Cris-
tos. 
 Vom începe desigur din momentul concepţiei, 
când apare noua viaţă. Din acel moment, cei 46 de 
cromozomi cu cele 30.000 de gene dau o combinaţie 
unică, determinând deja sexul, trăsăturile feţei, car-
acteristicile corpului, culoarea ochilor, a părului, 
a pielii noii persoane... Aceasta începe, în prima 
săptămână, călătoria spre cavitatea uterină, unde se 
va implanta. Din a treia săptămână deja se formează 
viitoarea placentă şi primele vase sanguine. Inima 
va bate pentru prima oară câteva zile mai apoi, 
după care, în săptămânile 5-6, încep să se formeze 
cavităţile cardiace, stomacul, pancreasul şi altele. 
După câteva săptămâni, "mugurii" de pe embrion se 
individualizează tot mai mult ca mânuţe şi picioruşe; 
pe faţă apar două proeminenţe pentru ochi, două 
fose mici pentru urechi şi o deschizătură pentru nas 
şi buze.
 Din luna a treia, fătul prinde tot mai mult 
forma "umană". Capul îi este ridicat, faţa formată, 
ochii apropiaţi, cu pleoape, şi se pot distinge buzele 
şi urechile. În săptămânile 11-12, de regulă, fătul face 
primele mişcări, dar prea slabe pentru a fi percepute 
de mamă. Cu ajutorul stetoscopului însă, părinţii pot 
auzi bătăile inimii copilului lor. Din a patra lună, 
proporţiile cap-trup se mai reglează, sistemul osos 
este mai format şi fătul poate avea deja muşchi su-
ficient de puternici pentru ca loviturile date de el să 
fie simţite de mamă. În luna a cincea, copilul are deja 
păr, unghii, iar organele sexuale sunt diferenţiate 
complet. În perioada care urmează, el se mişcă tot 
mai puternic şi mai frecvent, îşi suge degetul, poate 

sughiţa, reacţionează la sunete... şi tot creşte, astfel 
că, pe la sfârşitul lunii a şaptea de sarcină, uterul 
devine deja prea mic! 
 În luna a opta, săptămânile 32-33, copilul se 
aşează în poziţia de naştere. Oasele se lungesc şi se 
îngroaşă; craniul nu este complet osificat, pentru a 
putea ieşi din uter în momentul naşterii. Perioada 
rămasă până atunci este dedicată în special creşterii 
în forţă şi greutate. Cele nouă luni sunt trăite de noua 
fiinţă într-un sac plin cu lichid amniotic. Acest lichid 
menţine fătul la o temperatură constantă, îl fereşte de 
şocuri, şi îi oferă apă şi substanţe nutritive, pe care el 
le ia fie prin piele, fie prin înghiţire.
 Dumnezeu a creat viaţa într-un mod cu totul 
miraculos, dincolo de orice înţelegere sau explicaţie 
ştiinţifică. Formarea şi naşterea unui copil este încu-
nunarea celui mai complex şi misterios proces. Perio-
ada minunată în care astepţi un copil este specială. 
Maternitatea transformă femeia; din clipa în care află 
că va deveni mamă, ea va şti să se dăruiască şi să 
iubească diferit. Femeia nu va mai fi doar perechea 
bărbatului alături de care se bucură şi se dăruieşte 
într-o comuniune tainică, ci şi cea care crează altă 
viaţă. Nimic nu împlineşte mai adânc decât aducerea 
pe lume a unui copilaş, suflet din sufletul ei, esenţă şi 
materie din trupul ei.

“Tată iubitor din ceruri, atotputernic şi veşnic Dumnezeu, 
Creatorul nostru al tuturor: îţi mulţumesc pentru bucuria 
de a şti că un om nou creşte în mine. Îţi mulţumesc că mă 
foloseşti pentru creaţia Ta; ţine-mă pe mine şi pe copilul 
meu sănătoşi în acest timp al aşteptării. Mă gândesc la 
Isus care s-a născut tot aşa cum se va naşte şi copilul meu; 
ajută-l pe copilul meu să crească asemeni lui Isus, puter-
nic, înţelept şi iubitor şi să te cunoască pe tine ca Tată 
Ceresc. Ajută-mă şi pe mine, ca pe Maria, să-mi pun viaţa 
mea, a soţului meu, şi a copiilor mei in mâinile Tale. Cu 
deplina credinţă că Tu vei face ceea ce este mai bine pentru 
noi toţi.” (Rugăciunea unei mame)

Miracolul Vieţii

Mirela Damian
Biserica Betania
Târgu Mureş



Începe cu unul singur şi roagă-te  
    pentru mulţi

 Dragă prietenă, 

 Cu câţiva ani în urmă, la o întâlnire de 
rugăciune cu grupul de tineri misionari cu care 
lucrez împreună cu soţul meu, mi-a venit un 
gând: ce-ar fi dacă fiecare dintre noi am alege 
o persoană în care să investim timp de un an, 
după care să ne reîntâlnim si să împărtăsim ce 
e diferit la acele persoane sau la relaţia dintre 
noi si ei. Acum, după trei ani, văd roadele aces-
tei investiţii într-un orfan pe care Domnul mi l-a 
pus pe inimă. Aceasta fată a crescut în condiţii 
crâncene si cred că nimeni nu i-a spus vreodată 
că viaţa ei e preţioasă, că Domnul are un plan 
cu viaţa ei si că nasterea ei nu a fost un accident. 
Ea nu a stat cu familia la masă povestind cum a 
decurs ziua ei, nimeni nu si-a făcut timp să o în-
trebe ce crede ea vis-a-vis de o situaţie, care sunt 
visele ei, ce îi place să facă. Nimeni nu a învăţat-o 
să gătească, nu a învăţat-o bunele maniere sau să 
citeasca ceasul. Când m-am angajat să investesc 
în ea am ştiut că va fi o relaţie pe termen lung. Aş 
putea enumera multe schimbări aici dar mă voi 
opri asupra câtorva: cercul ei de prieteni e total 
diferit acum, şi-a schimbat locuinţa şi acum nu 
mai stă la centrul social, ci e un adult responsabil 
care plăteşte chirie şi cheltuieli. Are oameni în ju-
rul ei care o respectă şi e la rândul ei respectoasă. 
Şi cel mai important, şi-a deschis inima pentru 
Tatăl care nu face greşeli şi care nu abandonează. 
 Oare suntem noi, Biserica, Mireasa 
lui Hristos, diferiţi de restul lumii? Cât de 
intenţionali suntem în a face o diferenţă în viaţa 
celor din jurul nostru?
 Recent am ascultat o învăţătură a lui 
Andy Stanley intitulată “One, not everyone” 
(Unul, nu toţi). Aşa cum sugerează titlul, Stanley 
ne provoacă (iar eu vreau sa vă propun şi 
dumneavoastră această provocare) să “facem 

pentru unul ceea ce am dori să facem pentru 
toţi”. 
 Trăim într-o epocă aşa de informatizată şi 
suntem la curent cu tot ceea ce se întamplă în 
lume şi deseori suntem copleşiţi, ne ascundem 
într-o cochilie şi nu mai suntem atenţi la nevoile 
celor din jurul nostru pentru simplul fapt că ... 
nu-i putem ajuta pe toţi. Iată provocarea mea 
pentru noi în timpul acestui sezon de dăruire. 
 Dacă ai pe inimă să vezi orfanii adoptaţi 
şi vindecaţi, începe cu unul. Dacă ai pe inimă 
tinerii, alege unul pe care să-l ucenicizezi zi 
de zi. Dacă evanghelizarea este darul tău, 
împrieteneşte-te cu un vecin/coleg de clasă 
necreştin şi angajează-te să te implici în aceea 
relaţie pe termen lung. Pregăteşte o cină caldă 
pentru cineva care e singur. Stai cu copiii unei 
mame câteva ore, oferindu-i astfel puţin timp 
pentru ea. 
 Nu uita că lucrurile mici contează. Fii un 
coleg excelent la locul de muncă şi modelează 
astfel o gestionare bună a timpului şi talentului 
tău. Fii tu cel diferit în familia ta şi lasă valor-
ile tale înrădăcinate în Scriptură să schimbe 
priorităţi şi mentalităţi. Fii preocupat de ceea 
ce contează şi cu blândeţe ajută-ţi aproapele să 
câştige o perspectivă corectă asupra lui/ei, asu-
pra lui Dumnezeu şi asupra lumii.
 Începe cu unul şi roagă-te pentru mulţi; 
dacă îţi doreşti transformare în casa ta, în scoala 
ta, în oraşul tău, în biserica ta, fii tu însuţi trans-
formarea.

Carmen Busch
Director “Tineri Pentru Misiune”
Târgu Mureş

 Cu paşii înceţi, mă apropiu de clasa la care 
urmez să am oră. Nu e o oră obişnuită, e o oră 
specială, o oră care poate aduce viaţă, speranţă, 
dar totodată întrebări, temeri şi lupte. Un subiect 
mai puţin abordat va provoca elevii la alegeri. 
Alegere între adevăr şi minciună, puritate şi im-
oralitate, viaţă şi moarte. Alegerea de a rămâne 
pur din punct de vedere fizic şi emoţional este 
scopul arzător ce se ascunde în valorile acestei 
ore. Priviri întrebătoare, ochi larg deschişi şi 
întrebări fără glas se cuibăreau în mintea elevilor, 
când pentru prima dată am păşit la ei în clasă. 
Mii de gânduri îmi vuiesc în minte, întrucât fie-
care pas ce îl fac, fiecare privire ce o arunc şi fie-
care gând căruia îi dau glas îmi sunt urmărite. 
Mai mult decât urmărite, fiecare surâs, fiecare 
privire caldă şi fiecare vorbă rostită poate prinde 
viaţă în sufletul unui elev. Dar totuşi, oare cum 
va fi la această clasă? Va prinde oare viaţă bobul 
mic de sămânţă plantat? Va aduce el rod? Priv-
irea mi se îndreaptă înspre elevi iar gândul meu 
tinde să păşească dincolo de orice aparenţă, de 
orice barieră, dincolo de privirile întrebătoare, 
adânc în sufletul fiecăruia. Ce ascunde fiecare 
suflet, fiecare privire? Ce ascunde oare o reacţie 
uşor ironică sau o vorbă rostită cu multă sau mai 
puţină încredere? O, cât aş vrea să ştiu ce ascund 
toate acestea! Poate bucurii, poate tristeţi, poate 
răni adânci şi nedreptăţi. Privirea-mi străbate cu 
repeziciune peste zecile de ochi ce mă urmăresc, 
poate voi putea surpinde umil un crâmpei din 
adâncul sufletului. Unii zâmbesc, alţii meditează 
în timp ce alţii nu vor să se lase înduplecaţi. Dar 
dincolo de această imagine, o luptă crâncenă a 
gândurilor elevilor are loc. Lupta gândurilor 
se dezlănţuie în momentul când rostesc cuvân-
tul Aşteaptă. Un cuvânt atât de simplu dar care 
trezeşte parcă cele mai stinse dar şi cele mai 
înverşunate priviri şi simţiri. Nu este folosit ca o 
poruncă, ca un imperativ, ci este lansat ca o pro-

vocare, lăsând libertatea de a alege. „Tu-mi spui: 
Aşteaptă! Aşteaptă? Când toţi din jur îmi spun 
să-ncep!? Tu nu ştii ce-i viaţa, trăirea, bucuria...
chiar şi de-un moment. Să aştept? E prea mult ce-
mi ceri. De mult aştept a mamei dulce sărutare şi 
a tatălui surâs pribeag. E prea grea, e prea lungă 
aşteptarea, nici nu vreau să mă gândesc.” O altă 
voce se revoltă, „Să aştept? Acum vii să-mi spui 
s-aştept? Tânjeam după un crâmpei de iubire, şi-
am crezut că o să-l găsesc. Aş fi vrut să aştept dar 
al lumii dulce glas m-a atras pe nesimţite în al ei 
înşelător şirag. Mii de gânduri se revoltă, între 
a alege bine, rău, dar aşteaptă?! ..răsună-n gând 
mereu. Mai pot eu oare acum să mă opresc? Nu, 
nu se poate, nu poate fii adevărat..şi totuşi dacă 
încep să aştept. Va aduce aşteptarea a iubirii 
mult dorit fior? Va aduce-o înviorare a pustiului 
gol...sau a ei pecete va purta a batjocurii ecou?
 Gânduri multe se frământă, întrebări fără 
sfârşit, dar a lor suspin pare a fi aşa de greu de 
auzit. Un sunet vioi de clopoţel tulbură lupta 
gândurilor, şi din nou aceiaşi zeci de ochi mă 
privesc întrebători. Unii parcă sunt aceiaşi, alţii 
par a fi mişcaţi, în timp ce alţii nu s-au lăsat 
văzuţi înduioşaţi. Şi atunci, deseori mă-ntreb 
dacă bobul mic plantat va aduce vreun efect, 
însă o şoaptă blândă îmi vorbeşte şi sufletul mi 
se linişteşte: ”Copilul Meu, aşteaptă.”    

Reflecţii desprinse din cursurile desfăşurate de 
Fundaţia MATER, cursuri de prevenire a facto-
rilor de risc (sarcină, avort, boli cu transmitere 
sexuală) la vârsta adolescenţei. Cursurile se 
desfăşoară în cadrul şcolilor din judeţul Mureş, 
şi cuprind clasele VII-XII. 

Dincolo de cuvinte

Adela Butnar
Biserica Betania
Târgu Mureş



 Aşa cum spune versetul unei cântari 
"Minunat e Domnul Meu", aşa pot spune eu şi 
familia mea pentru intervenţia miraculoasă a lui 
Dumnezeu. Ca de fiecare dată, cu trecerea unui 
nou an, îmi aduc aminte cu bucurie cum Dom-
nul m-a vindecat. La îndemnul unor surori, şi în 
special a surorii Rodica, aş vrea în câteva rân-
duri să vă destăinui mărturia mea spre întărirea 
în credinţă a multor suflete.
 Era în luna ianuarie a anului 2004, veneam 
de la biserică, fiind un program de rugăciune. La 
întoarcere înspre casă, deşi era frig afară, aveam 
nişte arsuri mari la piept. Văzând că starea mea 
nu se îmbunătăţeşte şi având şi febră, am mers 
împreună cu soţul la urgenţă. Acolo mi s-a acor-
dat primul ajutor iar în dimineaţa urmatoare am 
fost programată pentru un consult la un medic 
specialist. De gardă era doamna doctor Popo-
viciu, care cu o deosebită atenţie mi-a aplicat 
un unguent, urmând ca după o zi să mă prez-
int din nou la control. Starea mea nu s-a ame-
liorat, aveam în continuare febră. Astfel, mi 
s-au făcut două incizii, iar la sosirea analizelor, 
mi s-a recomandat o intervenţie chirurgicală, 
diagnosticul fiind tumoare la sânul drept. Fără 
a-mi da seama îmi curgeau lacrimile, rugându-
mă: “Doamne, viaţa mea e în Mâna Ta, voia Ta 
să fie; dar ştiu că Tu poţi să nu îngădui să trec 
prin această operaţie.” Am venit acasă, mi-am 

anunţat familia, l-am sunat pe fratele pastor 
Aron Petru, care m-a încurajat şi mi-a promis 
că va sta în rugăciune alături de biserică, iar cu 
această ocazie vreau să mulţumesc încă o dată 
tuturor celor care m-au vizitat şi m-au susţinut 
în rugăciune, ştiind că Domnul va răsplăti orice 
osteneală. La două săptămâni după incizii eram 
programată pentru operaţie dar la insistenţa 
mea, simţind mâna Domnului care mi-a alinat 
durerea, am spus că aş dori să mi se faca o ma-
mografie, deşi nu era recomandat pentru că nu 
aveam vârsta potrivită. La mamografie, nu se 
mai vedea nimic, doctorul spunând că nu mai 
am nevoie de operaţie. M-am bucurat nespus 
de mult, mulţumind lui Dumnezeu pentru toată 
grija pe care mi-o purtase şi pentru lucrarea 
desăvârşită. 
 Acum, mă bucur cu trecerea fiecărui an de 
îndurarea şi bunatatea Domnului împreună cu 
soţul meu, Nelu, şi cu minunatele noastre fiice, 
Cristina şi Rebeca, alături de care putem spune: 
“Până aici Domnul ne-a ajutat!”
Orice ar veni, să nu ne lăsăm de Domnul. 
Doamne ajută-ne pe toţi!

Încă un an de îndurare

 Ne aflăm într-o minunată perioadă a anu-
lui, când toată lumea este preocupată de alegerea 
celui mai potrivit DAR pentru cineva drag su-
fletului lui.
 În urma cu mai mulţi ani, am decis să 
dăruiesc cel mai de preţ lucru din viaţa mea ... 
şi de atunci sunt FERICITĂ ... am dăruit INIMA 
mea MÂNTUITORULUI ISUS HRISTOS.
În aceste zile deosebite când sărbătorim Naşterea 
Domnului Isus, te încurajez să stabileşti o relaţie 
personală cu Dumnezeu. Dacă nu îţi este clar 
sensul şi scopul vieţii tale, citeşte cu atenţie ce-ţi 
spune Biblia.
 În primul rând ... Dumnezeu te iubeşte!
"Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine 
crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică." 
Ioan 3:16
             În al doilea rând ... Fiecare om este un 
păcătos şi păcatul l-a despărţit de Dumnezeu! 
"Fiindcă pe pământ nu este nici un om fără 
prihană, care să facă binele fără să păcătuiască." 
Romani  3:23
 În al treilea rând ... Isus Cristos este sin-
gura cale de a scăpa de păcate!
"Cristos, de asemenea, a suferit odată pentru 

păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, 
ca să ne aducă la Dumnezeu" 1 Petru 3:18
"In nimeni altul nu este mantuire: caci nu este 
sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, in care 
trebuie sa fim mantuiti" Faptele Apostolilor 4:12
 În al patrulea rând ... Trebuie să-L accepţi 
pe Isus Cristos ca Domnul şi Mântuitorul tău 
personal!
Isus numeşte această expretientă "naştere din 
nou". El a spus "dacă un om nu se naşte din nou, 
nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu" Ioan  
3:3
 Aş vrea iubite cititoare, ca la începutul 
acestui nou an care ne stă în faţă, când îţi faci 
bilanţul realizărilor tale spirituale şi materiale 
izbutite numai cu ajutorul lui Dumnezeu, să fi 
conştientă de rolul tău pe acest pământ: mai pre-
sus de toate ai datoria şi onoarea de a vesti tutu-
ror naşterea Domnului nostru Isus Cristos.
 Fie ca în prima zi din Noul An să iei o 
hotărâre nouă cu privire la viaţa ta.
 Cercetează-ţi viaţa şi faptele şi pune-le 
într-o stare plăcută lui Dumnezeu!

Cel mai de preţ dar ...
Inima ta!

Adriana Someşan
Biserica Bethel
Târgu Mureş

Daniela Belean
Biserica Bethel
Târgu Mureş



 Pr. 18:21 „Moartea şi viaţa sunt în puterea 
limbii, oricine o iubeşte, îi va mânca roadele”
 Limba este unul din cele mai mici 
mădulare ale organismului uman şi, totuşi, în ea 
stă viaţa şi moartea omului, limba este greu de 
stăpânit.
Cuvintele pe care le rostimcu gura, cu limba, sta-
bilesc cursul negativ sau pozitiv al vieţii noastre.
Biblia recunoaşte că omul care-şi poate stăpâni 
limba este un om desăvârşit.
Viaţa pe care o trăieşti este rezultatul vorbelor 
rostite de tine.
 Până şi cei din lume recunosc că este 
periculos să nu fii atent la vorbele rostite cu 
uşurinţă avertizând „nu cobi”, adică ai grijă ce 
spui că s-ar putea întâmpla.
 Aceasta înseamnă că limba ta este mijlo-
cul prin care îţi stabileşti cursul vieţii. Cu alte 
cuvinte, tu deţii controlul asupra vieţii tale prin 
verdictul pe care-l dai rostind binele sau răul, 
putând determina nivelul de trai spiritual sau 
material.
 În acest sens am o experienţă-una rea, nu 
bună: Am dat un verdict asupra vieţii mele prin 
rostirea unor cuvinte ce au avut mare greutate în 
viaţa mea.
 Pe atunci nu cunoşteam acest adevăr 
despre puterea limbii şi am avut de suferit. S-a 
întâmplat exact ceea ce am rostit rău cu gura 
mea.
 Cuvântul lui Dumnezeu spune în Iacov 
3:2 „Toţi greşim în multe feluri. Dacă nu greşeşte 
cineva în vorbire, este un om desăvârşit şi poate 
să-şi ţină în frâu tot timpul.”
Iată de ce nu trebuie să rostim cuvinte de în-
frângere, de sărăcie, de boală, de moarte, ci, 

dimpotrivă, cuvinte de belşug, de victorie, de 
sănătate şi de viaţă bună.
 Cârmuieşte „corabia” ta, viaţa ta, prin 
limba ta, în direcţia destinului lui Dumnezeu 
pentru că rostirea vine din încredinţare.
Fă alegerea de a rosti cuvinte de credinţă cu pri-
vire la ceea ce vrea Dumnezeu pentru tine şi vei 
avea o viaţă glorioasă.
 Este bine, ba chiar necesar, ca în 
rugăciunile noastre să nu uităm să aducem 
la Altarul Domnului limba noastră, să fie 
binecuvântată de Dumnezeu ca s-o folosim pen-
tru bine şi nu pentru rău, pentru binecuvântare 
şi nu pentru blestem.
 Orice copil al lui Dumnezeu are în jurul 
lui un câmp de forţă, o protecţie care respinge 
atacurile vrăjmaşului şi-l apără de rău. Este scris 
că suntem apăraţi de puterea lui Dumnezeu cât 
timp rămânem sub acest zid de protecţie. Avem 
exemplul lui Iov care era un om credincios, 
apărat de Dumnezeu şi binecuvântat, chiar şi 
Satan recunoaşte acest lucru.
 Dar Iov a distrus acest zid de protecţie 
prin declaraţiile sale greşite.
Iov 3:23 „Pentru ce, zic, dă El lumină omului care 
nu ştie încotro să meargă, pe care îl îngrădeşte 
Dumnezeu de toate părţile ?”
Iacov 3:25 „De ce mă tem, aceea mi se-ntâmplă, 
de ce mi-e frică de aceea am parte.”
 Cu alte cuvinte, deşi Dumnezeu îl 
protejează, l-a binecuvântat mult pe pământ, Iov 
zice: „eu nu sunt în siguranţă”. Necredinţa omu-
lui poate surpa zidul de protecţie al lui Dum-
nezeu prin declaraţiilelui negative, aşa cum a 
făcut şi Iov. Nu e de mirare că a pierdut tot ce a 
avut şi a suferit groaznic.

 Este foarte important să rostim cu gura 
noastră cuvinte pline de putere, prin credinţă 
în Acela care ne păzeşte zi şi noapte şi să-I 
mulţumim încontinuu.
 Ps. 125:2 „Cum este înconjurat Ierusalimul 
de munţi, aşa înconjoară Domnul pe poporul Său, de 
acum şi până în veac.”
Tot astfel, în Iacov 1:26, este scris „Dacă crede 
cineva că este religios şi nu-şi înfrânează limba, ci 
îşi înşeală inima, religiunea unui astfel de om este 
zadarnică.”
 Biblia numeşte duhul omului o „cărare” 
pe care se află lumina lui Dumnezeu, Duhul 
Său cel Sfânt, care-l călăuzeşte. Prin urmare, 
un creştin care rosteşte cuvinte care nu-s în 
concordanţă cu realitatea vieţii noi în Cristos, îţi 
înşeală propriul duh. În consecinţă, duhul lui nu 
va mai fi o călăuză demnă de încredere.
 Nu rosti niciodată vorbe în contradicţie 
cu voia şi planul lui Dumnezeu pentru viaţa ta. 
Cuvintele noastre trebuie să fie „drese cu sare” şi 
har.
 Adeseori, mama mea mă corecta când ros-
team cuvinte nesăbuite: „dacă va fi voia Domnu-
lui”. Să avem cuvinte bune pentru viaţa noastră, 
de sănătate, belşug, biruinţă, iar duhul nostru va 
produce exact aceste lucruri pentru noi.
 Acest lucru n-are nimic de-a face cu 
superstiţia de a „nu cobi”, ci cu încredinţarea 
duhului nostru în Duhul lui Dumnezeu: „Facă-
se voia Ta.” Amin!
 Zidul de protecţie pus de Dumnezeu în 
jurul nostru, se cade să-i extindem perimetrul, să 
nu-l surpăm, prin binecuvântări rostite zilnic cu 
limba, pentru noi şi semenii noştri.
Biblia ne îndeamnă: „Binecuvântaţi, nu blestemaţi 

pentru ca să moştenim binecuvântarea lui Dumn-
ezeu”. Când simţi descurajare, apăsare, tulbu-
rare, este un semn că Satan te atacă şi încearcă 
să surpe zidul de protecţie al lui Dumnezeu de 
deasupra capului tău, nu e timpul să te plângi, 
să-ţi fie frică, ci rosteşte cuvinte de credinţă lui 
Dumnezeu, roagă-te şi vei simţi cum puterea 
lui Dumnezeu îţi inundă fiinţa, umple mediul 
înconjurător cu puterea Duhului Sfânt.
Cu cât vei proceda aşa tot mai des, cu atât pu-
terea lui Dumnezeu va lua locul fricii, iar Satan 
nu te va putea învinge.
 Toate aceste reflecţii bazate pe cuvântul 
lui Dumnezeu sunt nişte îndemnuri de putere 
spirituală în viaţa ta. Noi avem la Tatăl un „Mi-
jlocitor” puternic care are ochii îndreptaţi zi şi 
noapte asupra noastră şi nu lipseşte niciodată în 
nevoi.
 De aceea, trebuie să privim la El cu 
credinţă şi nu la „valurile” lui Satan. Nu trebuie 
să spunem lui Dumnezeu ce mari sunt valurile, 
ci valurilor ce mare este Dumnezeu.
 Să proclamăm: „Slăvitule Tată, îşi 
mulţumesc pentru Zidul de protecţie din jurul 
meu. Perimetrul acestui zid este activat şi azi 
prin credinţa în Tine, în puterea Duhului Tău 
pentru a-l ţine pe Satan la distanţă, în numele lui 
Isus Cristos.
 Iubitule Tată, îmi înfrânez limba şi buzele 
de a păcătui împotriva Ta, împotriva fraţilor şi 
aleg să iubesc, să binecuvântez şi să ascult de 
Tine şi de Duhul Tău.

Puterea limbii

Maria Petruş
Biserica Noul Legământ
Târgu Mureş



 Se apropie cu paşi repezi sfârşitul acestui 
an. Suntem la cumpăna dintre ani, când un nou 
an stă gată să înceapă. Într-adevăr timpul parcă 
nu mai are răbdare. 
 În tumultul zilelor de sfârşit de an, Dumn-
ezeu ne cheamă: „Caută Faţa Mea!”. Şi răspunsul 
nostru ar trebui să fie „Şi Faţa Ta, Domane, o 
caut!” 
 Asta mă face să meditez la tot ce am ex-
perimentat în ultimii ani şi-i sunt recunoscatoare 
lui Dumnezeu pentru Isus Hristos în inima mea 
şi pentru modul în care lucrează la viaţa mea. 
Am încercat să învăţ din înţelepciunea revelată 
prin Cuvantul lui Dumnezeu, să înţeleg lucruri-
le experimentate din perspectiva lui Dumnezeu 
şi să las înţelepciunea Lui să-mi vorbească şi să 
mă schimbe acolo unde am nevoie.
 O părticică din ceea ce-am învăţat de la 
Dumnezeu doresc să vi le împărtăşesc şi vouă ca 
să ne îmbogăţim şi să ne zidim unele pe altele. 
Ca fiinţe care relaţionam, femei, soţii, mame, 
cetăţeni ai acestei ţări, nevoia de înţelepciune de 
la Dumnezeu este foarte mare ca să ne putem 
îndeplini bine sarcinile care le avem de dus şi să 
rămânem „în picioare” în mijlocul încercărilor 
pentru a fi o încurajare şi pentru cei din jurul 
nostru.  
 Aşadar ...

 • Am învăţat să nu fac nimic împotriva 
conştiinţei mele, căci în ea se află scrise legile lui 
Dumnezeu.
 • Am învăţat că eroii sunt cei ce fac ce 
trebuie, când trebuie, indiferent de consecinţe, 
iar ceea ce trebuie să facem ne este arătat de 
Dumnezeu. Pentru a acţiona avem nevoie de 
credinţă, răbdare şi o doză de curaj.
 • Am învăţat că toate lucrurile sunt din 
El, prin El şi pentru El, deci toate lucrurile sunt 
bune, dacă le priveşti din partea în care se află 
Isus Cristos. 
 • Am  învăţat că nimic nu este întâmplător; 
secretul constă în a accepta ceea ce Dumnezeu 
în suveranitatea Sa a hotărât deja; şi cunoscând 
cauza vom înţelege ma bine efectul.
 • Am învăţat că uneori, cauza şi efectul 
suntem noi.
 • Efectul nu este întotdeauna plăcut 
nouă dar dacă tot trebuie să trecem prin acesta 
ar fi bine să tragem învăţăminte şi din lucrurile 
neplăcute ştiind că tot ce ni se întâmplă lucrează 
spre binele nostru, dacă îl iubim pe Dumnezeu.
 • Am învăţat că, de cele mai multe ori 
conştiinţa noastră ne alege efectul. Duhul Sfânt 
este Cel care ne ajută să facem alegerea potrivită. 
De aceea, este important să avem o conştiinţă 
trează, activă, educată prin Duhul.

 • Am învăţat că toţi oamenii sunt buni, 
dacă îi acceptăm aşa cum sunt, dar cei ce ne 
sunt alături sunt cei mai buni pentru noi în acel 
moment, chiar dacă ne rănesc, căci Dumnezeu 
lucrează prin ei la caracterul nostru.
 • Am învăţat că nu trebuie să ne 
considerăm noi înşine mai presus decât ceilalţi 
pentru că în faţa lui Dumnezeu nici unul nu 
merităm nimic bun prin noi înşine. Duhul Sfânt 
din noi va face diferenţa.
 • Am aflat că lucrurile rele se întâmplă 
şi oamenilor buni. Şi oamenii credincioşi au de 
luptat şi ei sunt răniţi, şi ei sunt ispitiţi şi ei mor.
 • Fiecare din noi fie a ieşit dintr-o încer-
care, fie se îndreaptă către o încercare, fie trece 
printr-o încercare. 
 • Am învăţat că şi faptele contează, dar 
ceea ce contează mai mult este atitudinea noastră, 
modul în care răspundem, locul unde ne găsim 
puterea.
 • Am învăţat că dragostea este supremă 
proba de foc a faptelor noastre.
 • Am învăţat că trebuie să cerem 
înţelepciune de la Dumnezeu că având dragoste 
faţă de semeni, totuşi să discernem între bine şi 
rău şi să proclamăm voia lui Dumnezeu într-o 
anumită situaţie.
 • Am învăţat că a fi onest vine de cele mai 
multe ori în contradicţie cu ceilalţi. Foarte puţini 
aleg onestitatea ca stil de viaţă, de frică să nu-şi 
facă duşmani.
 • Dacă Isus Cristos ar fi făcut compro-
misuri cu păcatul, jertfa Lui ar fi fost zadarnică, 

iar noi nu am mai fi avut nici o şansă să fim 
răscumpăraţi din mâna lui Satan, ci am fi rămas 
morţi în păcatele noastre. 
 • Am învăţat că dragostea implică în 
primul rând onestitate.
 • Dragostea fără onestitate naşte iluzii 
deşarte.
 • Onestitatea fără dragoste degenerează 
în răutate. 
 • Când simţim aceste lucruri în viaţa 
noastră, să ne întoarcem degrabă la Dragostea 
dintâi! Şi să nu privim în urmă!

 La început de An Nou, vă îndemn să 
ne punem mâna, în mâna lui Dumnezeu şi să 
căutăm mai mult Faţa Lui.  Anul care vine va fi 
o nouă aventură plină de prospeţime în fiecare 
dimineaţă şi o calmă binecuvântare în fiecare 
seară. Fiecare părticică a fiinţei noastre va fi vie 
şi vom fi mult mai sensibile la înţelepciunea lui 
Dumnezeu ca să-i putem ajuta mai mult pe cei 
care au nevoie de El.
 Fie ca dragostea Lui Dumnezeu să ne 
transforme tot mai mult după chipul lui Isus 
Hristos şi să ne îndreptăm pline de credinţă şi 
pace spre tot ce a pregătit Dumnezeu pentru noi 
în anul care vine. 
 Căci însuşi Domnul va merge înaintea 
noastră!

Carmen Nistor
Biserica Noul Legământ
Târgu Mureş

Gânduri la sfârşit de an



Avem nevoie de:
11 oua
680 g zahar
praf de copt
amoniu pt prajituri
50 g faina
2 linguri de cacao
1 pachet de unt
1 l frisca
1 lamaie

Blat:

5 gălbenuşuri se bat cu 180 g de zahăr, apoi se adaugă 1/2 praf de copt şi un vârf de cuţit 
de amoniac pentru prăjituri, stinse în zeamă de la o jumatate de lămaie.
Se pun 50 g făină.
Se bat cele 5 albuşuri spumă tare şi se adaugă peste compoziţia de gălbenuşuri.
Tava se unge cu unt şi tapetată cu făină.
Se baga la cuptor.

Bezea:

Între timp se bat 6 albuşuri spumă tare şi se adaugă 300 g zahăr tos; se pun peste blatul pe 
jumătate copt.

Crema:

6 gălbenuşuri se amestecă cu 200 g zahăr şi 2 linguri de cacao.
Se fierb la bain marine. Se răceşte şi se adaugă untul. Se întinde peste bezeaua de albuş 
rece.
Mie mi-a crescut cam mult bezeaua şi am mai tasat-o un pic.
Deasupra se pune friscă batută cu 3 linguri de zahăr şi 2-3 pliculeţe cu zahăr vanilat, sau 
după gust.

Negrii în cămăşuţe albe

Probabil vă gândiţi deja la meniul pentru  sărbători. Aşa că vă propun o salată 
foarte gustoasă  

Ingrediente: 
1 cutie de porumb 
1 cutie de ciuperci
5-6 castraveţi muraţi
1/2 piept de pui
maioneză dintr-un gălbenuş
2-3 linguri de iaurt
sare
piper
zeamă de lămâie 
(dacă vă place mai acrişoară)

Mod de preparare: 
Porumbul îl scurgem şi îl punem într-un bol.
Adăugăm ciupercile din conservă, scurse şi tăiate. Castraveţii muraţi îi tăiem 
cubuleţe, la fel şi pieptul de pui fiert în prealabil.
Amestecăm toate legumele, condimentăm cu sare şi piper şi adăugăm maioneza 
amestecată cu iaurt.  Amestecăm bine şi punem salata puţin la rece înainte de a o 
servi. 

Salată de pui

Simina Andruş
Biserica Filadelfia, Târgu Mureş

Ema Molonfălean
Biserica Filadelfia
Târgu Mureş



O prăjitură răcoroasă într-adevăr, dar fină şi delicată. 
Cioco, vişine şi iaurt…un fel de tort “Pădurea Neagră”, 
dar sub formă de prăjitură, eu am incercat-o de multe ori 
si musafirii au fost foarte incantatii!

Ingrediente:
Pentru blat (pentru o tavă de 25x 37 cm): 
5 ouă 
5 linguri de făină
3 linguri de cacao
1 lingură de ulei
2 linguri de apă
5 linguri de zahăr
1 plic praf de copt
esenţă de vanilie

Pentru cremă: 
370 g iaurt
15 g gelatină alimentară
300 ml frişcă lichidă
1 borcan compot de vişine (500 g)
100 g zahăr
100 g ciocolată de lapte

Mod de preparare:
Blatul : Ouăle se separă.  Gălbenuşurile se mixează cu zahărul până îşi dublează volumul, se 
adaugă uleiul şi apa şi se omogenizează.
Făina se amestecă cu praful de copt şi cacaua. Amestecul se încorporează în crema de ouă.
Albuşurile se bat spumă tare cu un praf de sare. Albuşurile se încorporează în aluat şi se 
omogenizează cu grijă. Tava se acoperă cu hârtie de copt, se toarnă compoziţia……şi se coace la 
foc mediu, până trece testul scobitorii.
Crema: Iaurtul se mixează cu zahărul până se topeşte.
Gelatina se hidratează în ½ cană compot, apoi se dizolvă la bain marie (nu trebuie sa fiarbă). 
Gelatina dizolvată şi răcită se toarnă în iaurt, amestecând energic. Frişca bătută se încorporează 
în crema de iaurt, apoi vişinele fără sâmburi. Dacă vi se pare că e prea moale, puteţi să mai lăsaţi 
crema un pic la frigider până se mai întăreşte.
Asamblare: Aşezăm blatul în tava în care l-am copt, îi punem inelul/marginea detaşabilă a tăvii, 
însiropăm blatul cu sucul de la compotul de vişine, apoi punem crema de iaurt cu vişine, iar dea-
supra presărăm fâşiuţe de ciocolată. Prăjitura se ţine cel puţin 3 ore la frigider.
Abia apoi putem scoate inelul detaşabil şi putem tăia prăjitura. Şi desigur servim cu poftă.

Prăjitură cu iaurt şi vişine

Simina Andruş
Biserica Filadelfia, Târgu Mureş



 Acum la final de an când revista noastră numără cea de-a 7 ediţie împlinind 3 ani de la 
lansare dorim să vă mulţumim pentru atenţia care o acordaţi acestei publicaţii creştine. Încă de 
la lansarea ei revista Suflet de femeie, şi-a propus să pătrundă în tainele adânci ale feminităţii, 
să mângâie, să înveţe, să încurajeze, dăruind o hrană sufletească şi spirituală fiecărei cititoare. 
Ne-au fost de un real folos articolele, reţele, poeziile şi mărturiile scrise de dumneavoastră, 
dar şi încurajările sau sfaturile. Cu ajutorul bunului Dumnezeu revista ajunge trimestrial la 
circa 500 de persoane, fiind distribuită gratuit în special în judeţul Mureş şi nu numai, uneori 
ea a ajuns chiar peste hotare în tări cum ar fi Spania, Grecia etc. Transmitem cu această ocazie 
mulţumirii tuturor persoanelor care sunt implicate voluntar la distribuirea revistei şi apreciem 
munca lor eficientă şi dedicată, revista fiind distribuită gratuit, din mână în mână, de la femeie 
la femeie, nu se utilizează servicii poştale sau curierierat. În acest an a fost lansată şi varianta 
online a revistei pe site-ul dedicat: www.sufletdefemeie.ro şi pe acestă cale mulţumim echi-

pei de voluntari informaticieni.
Obiectivul nostru pentru anul 2012 este acela de a adaugă un plus de valoare acestei publicatii 

şi în acest scop contăm pe dedicarea şi creativitatea dumneavoastră.

 Vă puteti implica în dezvoltarea acestei publicaţii prin articolele, poeziile, reţele, sfa-
turile, mărturiile, încurajările şi chiar criticile pe care aşteptăm să le trimiteţi pe adresa  con-

tact@sufletdefemeie.ro

 Vă dorim Sărbători luminate de prezenţa Lui Dumnezeu şi un An Nou în care să 
rămâneţi sub protecţia divină.

Dragi cititoare,



CONTACT: sufletdefemeie.ro; contact@sufletdefemeie.ro

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

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

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

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


