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Cu El în barcă!

chemare
CRIZE ȘI SOLUȚII

Dumnezeu știe:

,,De ce?”
1

Venim spre voi cu recunoștință și cu mulțumire pentru eforturile și resursele pe care le-ați oferit, pentru că împreună, în unitate să putem sluji
și lăuda un Dumnezeu glorios. Revista ”Suflet de femeie„ nu ar fi ajuns la numărul 38 fără articolele voastre, fără susținerea în rugăciune și fără
eforturile financiare, pentru care colectivul de redacție vă apreciază și vă este profund recunoscător.
De aceea, vrem să vă încurajăm pe această cale ”să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de
oboseală” (Galateni 6 : 6 – 9), căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu” (2 Corinteni 9:7).
Dacă doriți să ne sprijiniți în continuare în lucrarea ”Suflet de femeie”, atât cu articolele, cât și cu finanțele voastre, vă invităm să folosiți datele
de contact de mai jos:
E-mail: contact@sufletdefemeie.ro
Fundația Mater, cont în lei Banca Românească Tg. Mureș
RO21BRMA0330033872400000
Dumnezeu să vă binecuvânteze!
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Editorial

,

Dragi cititoare,

Suntem bucuroase să lansăm un nou număr al revistei Suflet de Femeie, după o perioada atât de neobișnuită, marcată
de frică și nesiguranță generate de pandemie, acest nou număr este dovadă că există inimi pasionate pentru a împărtăși
în formă scrisă încurajari și experiențe de viață.

Mulțumesc bunului Dumnezeu pentru că autoarele și colectivul de redacție al revistei noastre au trecut cu bine peste
perioada de izolare, suntem sănătoase și dornice de muncă.
După ce am sărbătorit Învierea Domnului, în izolare, iată-ne
gata să sărbătorim Rusaliile și nu am trecut cu neglijență nici
peste ziua de 1 Iunie – Ziua Internațională a copilului. Anul
acesta sărbătorile au fost diferite, dar poate gustate mai profund, deși în surdină. Învierea ne-a adus speranță, în ciuda
restricțiilor, în ciuda faptului că nu am putut merge la biserica, am simțit cum bucuria și speranța mi-au vindecat inima
și am primit o mai mare imunitate la veștile rele, citind Biblia.
Înainte de Înălțarea Sa în cer, pe care am sărbătorit-o în
urmă cu o săptămâna, Domnul Isus a promis ucenicilor că
vor primi o putere și-i vor fi martori. Imediat după moartea
Domnului Isus, ucenicii stăpâniți de sentimente omenești,
erau foarte nepregătiți pentru tot ce avea să se întâmple,
erau speriați, stăteau închiși să nu fie prinși și omorâți și ei,
stăteau izolați și ei, cam așa cum a trebuit să stăm și noi pe
timpul stării de urgență din cauza virusului. Mă bucur că Biblia consemnează cum femeile au fost cele mai curajoase în
ziua Învierii, ele fiind primele care au descoperit că mormântul era gol.
Domnul Isus știa că nu poate avea urmași fără ca Duhul
Sfânt să fie revărsat peste acești oameni, Isus a știut că acum
era momentul împlinirii profeției lui Ioel. “După aceea, voi
turna Duhul Meu peste orice om. Fiii și fiicele voastre vor
profeți, bătrânii voștri vor avea vise, iar tinerii voștri vor avea
vedenii! Chiar și peste robi și peste roabe voi turna din Duhul
Meu în acele zile. Atunci oricine va chema Numele Domnului
va fi mântuit! Căci pe muntele Sion și în Ierusalim va fi mântuirea, așa cum a zis Domnul, și printre supraviețuitorii pe
care îi cheamă Domnul.”Ioel 2:28-29, 32 NTR
După rugăciunile ucenicilor din camera de sus, Duhul Sfânt
este revărsat, și acești ucenici fricoși devin niște evangheliști
înflăcărați. Petru iese în mulțime și vestește despre moartea și
învierea Domnului Isus, el nu se mai teme acum să spună că
Isus este cel promis de profeți și că este Fiul Lui Dumnezeu.
Iată ce a făcut Duhul Sfânt dintr-un pescar, un om instabil
emoțional și spiritual, dintr- un om care s-a lepădat de Isus,
dar care și -a recunoscut păcatul și a stat înrugăciune.

Așa s-a născut biserica, un popor al
lui Dumnezeu care nu poate fi numărat, care s-a extins peste generații, dar
care fără venirea Duhului Sfânt nu s-ar
fi putut naște. Ucenicii fricoși și instabili
au devenit eroi ai credinței din pricină că
erau conduși de Duhul Sfânt.
Aș vrea să știți că Dumnezeu are planuri
mari și pentru generația noastră, biserica
trebuie să ia în stăpânire noi și noi teritorii, dar pentru acesta Duhul Sfânt trebuie
să ia în stăpânire oamenii cu care să facă
lucrări, semne și minuni.
Ești gata să te folosească Dumnezeu
la potențial maxim? Ai nevoie de Duhul
Sfânt, el ne convinge de păcat și apoi
ne umple de putere ,el ne umple de
Dragoste, Bucurie, Pace, Stăpânire de
Sine, Îndelungă răbdare, Facere de bine,
Credincioșie, Bunătate, Blândețe - calități
de care omenirea are atât de mare nevoie.
Haideți să ne rugăm ca Duhul Sfânt să
ne ia în stăpânire, să spunem din toată
inima ”Doamne, facă-se voia TA cu mine
și cu viața mea” să fim acele femei pe
care Dumnezeu dorește să le ofere acestei generații, să fim acele soții, mame,
bunici sau fiice pe care El dorește să le
ofere familiilor noastre; să fim acele femei care duc veștile bune, răspândesc
speranța și care slujesc oriunde s-ar afla.
Pentru că am sărbătorit de curând ziua
copilului și ne-am preocupat fiecare săfacem daruri celor mici, anul acesta am
cumpărat și eu primele cadouri în calitatede bunică și m-am simțit foarte încântată când le-am oferit nepoțelului.
M-am gândit că cel mai mare cadou pentru copii și nepoți este ca noi
să fim pline de Duhul Sfânt, să-i iubim
necondiționat, să avem răbdare, să
fim generoase, blânde, aducătoare de
speranță și pace lăsând un model de
viață demn de urmat.

”Haideți să ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne ia în stăpânire, să spunem din toată inima:
”Doamne, facă-se voia TA cu mine și cu viața mea”.
Să fim acele femei pe care Dumnezeu dorește să le ofere acestei generații, să fim acele soții,
mame, bunici sau fiice pe care El dorește să le ofere familiilor noastre; să fim acele femei care
duc veștile bune, răspândesc speranța și care slujesc oriunde s-ar afla.
Cel mai mare cadou pentru copii și nepoți este ca noi să fim pline de Duhul Sfânt, să-i iubim
necondiționat, să avem răbdare, să fim generoase, blânde, aducătoare de speranță și pace
lăsând un model de viață demn de urmat.”

Dumnezeu să ne ajute!
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Cu El în barcă!

,

Într-o lume sfâșiată de
durere și nonsens,
de frică și nesiguranță,
de îngrijorare
și anxietate,
Dumnezeu ne cheamă
la odihnă perfectă în
EL!

î

ncep incursiunea mea, pornind de la scrierea Evanghelistului Matei despre
“potolirea furtunii” (Matei 8:23-27 ). Sunt doar 5 versete, dar cu destulă greutate încât să ne convingă de puterea lor.
De la acea liniște și siguranță a ucenicilor în prezența Mântuitorului, brusc
(“deodată”) se trezesc în mijlocul furtunii -“o furtună atât de strașnică, încât
corabia era acoperită de valuri”; și versetul continuă...”și EL dormea”-versetul
24.
Dacă dăm frâu liber imaginației, reușim să cuprindem întregul tablou al
liniștii împletit cu groaza ce va urma. Vedem în antiteză - PACEA și NELINIȘTEA.
Suntem în aceeași barcă cu ucenicii și cu Isus, încercând să ne bucurăm de
prezența Lui, să-i adulmecăm Cuvintele de viață, să ne abandonăm în brațele
Lui și să ne cuibărim la pieptul Lui, ca un prunc la sânul mamei sale. Marea e
liniștită și nimic nu ar da vreun semn că se apropie furtuna. Corabia se leagănă
lin pe valurile ușoare ale mării. Când TOTUL părea perfect, dorind să nu se mai
termine niciodată aceea contopire a umanului cu divinitatea, acea siguranță,
acea stare de bine, “DEODATĂ”apare de nicăieri, FURTUNA.
Nu mai este timp pentru nimicuri sau pentru lucruri care odinioară ne frământau. Nici timp pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri, nici timp să-ți
plângi de milă căutând vinovatul. Realitatea e următoarea: VIAȚAĂ ESTE ÎN PERICOL! Corabia vieții mele se clatină...mai tare...mai aprig...mai cu înverșunare.
Nu este timp de întrebări, știu. Dar mintea începe să își facă scenariul disperării...
UNDE ESTE ISUS?
Nu eram la pieptul Lui?
Nu mă ținea El în brațe doar cu o clipă în urmă?
Cum a putut să mă lase singur? A fost aici cu mine când marea era liniștită
și acum când am cea mai mare nevoie de El, m-a părăsit? Printre lacrimi caremi brăzdează fața, printre picurii de ploaie împrăștiați de vânt, printre valurile
puternice care refuză să părăsească barca, caut CEVA, caut pe CINEVA....pe EL,
Cel pe care L-am pierdut.
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Lacrimile și durerea blochează
credința mea și...totuși... deslușesc
ceva în partea cea mai de jos a bărcii.
Văd pe CINEVA dormind. Cu greu
reușesc să ajung până acolo...mă târăsc, mă lupt cu valurile și cu lacrimile.
ESTE EL! ESTE ISUS!...”Doamne, scapă-mă! Nu-ți pasă că pier?” Îi zăresc
privirea! Ochii noștri s-au întâlnit, Îi
văd mâinile întinse peste mare, peste
furtuna năpraznică, peste vântul puternic, peste neputința din viața mea,
peste necredința, întrebările, frustrările mele, peste TOT ce m-a pus jos și
m-a îngenunchiat. Parcă aud și acum
glasul Lui certând furtuna:
”Taci, fără gură!” și bucuria ucenicilor
văzându-se salvați, scăpați, eliberați.

Doamne, nu vrei să cerți și să liniștești
și furtuna din viața mea? Sunt epuizată de atâta îngrijorare, sunt zdrobită
de atâta suferință și pusă jos de furtunile vieții.
Lumea are felul ei de a stârni furtuni
în viața noastră, DAR... EL ESTE CU NOI
ÎN BARCĂ. E loc de doi.
El duce lupta împreună cu noi.
El are termometrul și termostatul
suferinței.
El merge înaintea mea în luptă ca un
viteaz....Iehova Nissi - Domnul, steagul
meu!
Suferința te poate paraliza dacă o
lași. Ea intră cu bocancii în inima ta.
Nu este politicoasă și nici nu îți cere
voie și poate să fure TOT ce a pus Isus
valoros în tine.

Haideți să declarăm împreună:
”SUFERINȚA NU ÎMI VA DISTRUGE CREDINȚA!”
Eu știu în Cine am crezut!
Isaia 41:10 ne amintește: ”Deci, NU TE TEME, căci EU sunt cu tine! Nu te înspăimânta, căci EU sunt Dumnezeul tău! Eu te voi întări, te voi ajuta și te voi
sprijini cu credincioșia dreptei mele!” CE PROMISIUNE MINUNATĂ!
“Da Doamne, Te cred, ajută necredinței mele!”(Marcu 9:24 )
Mă rog ca sufletul tău, femeie binecuvântată, să fie întărit cu realitatea
suveranității și puterii LUI
NU TE TEME! CREDE NUMAI!

Simona Decean (foto)
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„Tatăl nostru este bun,
iar bunătatea Lui ține în veci”
Psalmul 100:5

L

În data de 02 aprilie 2020 mama a fost găsită vrednică să plece acasă,
la Dumnezeul căruia I-a slujit o viață întreagă cu dragoste și credincioșie.
Durerea despărțirii, faptul că ne va fi dor de ea în fiecare zi, absența ei
aduc întristare sufletelor noastre însă speranța revederii este cea care
readuce bucuria și o mai mare dorință de a trăi o viață pentru Cer.
Știm ca familie, că voia Lui este mai bună și mai înțeleaptă decât orice
plan al nostru, deși acum nu putem înțelege pe deplin de ce mama a
avut doar 53 de ani de trăit pe acest pământ. Totuși, comoara pe care
a lăsat-o în urma ei nu este una materială, ci ea a investit în oameni, în
noi. Recitind gândurile scrise în urmă cu un an am realizat că ceea ce
sădim în inimile și mințile noastre atunci când ne merge bine își va da
rodul în încercare. Astfel, în orice situație privirile noastre trebuie să fie
ațintite spre Regele Universului, onorându-L cu încrederea pe care I-o
acordăm, știind că ,,toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor
ce iubesc pe Dumnezeu”.
Mă rog ca aceste gânduri despre credință să vă întărească și vouă iniÎn data de 25 martie 2020...atât mama, cât și mile, așa cum s-a întâmplat și cu inima mea. Acestea sunt cuvintele pe
tatăl meu au fost internați în spital, următoa- care le am scris în data de 10 ianuarie 2019:
rea zi fiind diagnosticați cu virusul COVID-19.
Vestea aceasta ne-a cutremurat și ne-a pus
Doamne, ești Tu încântat de viața mea?
întreaga familie pe genunchi însă, pe lângă
Adeseori mă regăsesc punându-mi această întrebare. Dorința
noi, am văzut ridicându se o armată a sfinților
mea cea mai mare este ca atunci când viața îmi va înceta, să
din biserici din diferite părți ale globului, ruÎl aud pe Creatorul Universului spunându-mi: „bine, rob bun
gându-se împreună cu familia pentru părinții
si credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune
noștri. Pot spune că o asemenea agonie în
peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău”
rugăciune nu am experimentat până acum
însă știm că acele rugăciuni ne-au susținut
(Matei 25:21).
familia în încercare.
L-am experimentat pe Dumnezeu în multe situații din viața mea însă,
Fiind în spital, starea tatălui meu a fost sta- asemeni poporului Israel în drumul lor spre Țara Promisă, în fața urmăbilă și Dumnezeu a întărit organismul lui să toarei provocări am uitat să iau în considerare nenumăratele minuni pe
lupte împotriva virusului însă starea mamei care El le-a făcut până în acel moment și am făcut loc fricii să se instase înrăutățea în fiecare zi. După aproape o leze în gândurile mele.
săptămână petrecută în secția de terapie intensivă.
a începutul anului 2019, într-o după
amiază liniștită de vineri, lucram la un proiect
pe laptop care, la un moment dat, a necesitat deschiderea unui nou document Word. În
timp ce mă uitam la foaia albă gândindu-mă
ce trebuie să scriu, am început să aștern alte
cuvinte, despre credință.După ce am terminat de scris am citit documentul și mi-am
spus că poate într-o zi aceste gânduri vor fi
folositoare cuiva. Ceea ce nu realizam este
că mi le scrisesem chiar mie, să îmi fie amintire și sprijin pentru situația prin care urma
să trec după un an. Am salvat fișierul și am
uitat de el, dar l-am redescoperit în data de
05 aprilie 2020.

,

Într-o noapte, în timp ce mă rugam
pentru problema mea, am devenit
conștientă că Dumnezeu este Singurul
care mă poate ajuta; am stat înaintea
Tatălui și I-am spus Lui lucrurile care
erau în inima mea într-un mod mult
mai intim, și cu o altă perspectivă. În
acea noapte am înțeles că eu sunt fiica
Lui și că Lui îi pasă de mine, de viitorul meu și de dorințele din inima mea.
Am înțeles că El este mai preocupat de
binele meu decât sunt chiar eu însămi
și promisiunile Lui pentru viața mea nu
sunt greșeli, ci sunt dorințe care există în inima lui Dumnezeu pentru mine.
Această conștientizare a luat povara viitorului de pe umerii mei și a fost înlocuită cu pace. Știu, este ușor să avem cuvinte de mulțumire pe buze atunci când
vedem împlinindu-se
promisiunile
Domnului sau atunci când lucrurile din
viața noastră merg în direcția pe care
noi o considerăm corectă. Dar care este
atitudinea noastră în timpul șlefuirii?
Credința, așa cum mi-a ilustrat-o o
bună prietenă, este să ÎL lași pe Dumnezeu la volanul mașinii tale, pe drumul
tău și să ai încredere că El te duce la
destinație. Sunt momente când pe jos
este polei, când vizibilitatea este redusă din cauza ceții sau când sunt multe
gropi, însă trebuie să ai încredere în Cel
care este la volanul mașinii că ia cele
mai bune decizii pentru siguranța ta. El
vrea ca tu să fii în siguranță, dar pentru
aceasta trebuie să îl lași pe El să conducă.
Poate te-ai găsit de multe ori în
situații limită în viața ta și l-ai perceput
pe Dumnezeu ca fiind distant sau chiar
neimplicat în problemele tale. Draga
mea, amintește-ți că tu nu cunoști viitorul, tu nu știi ce s-ar fi întâmplat dacă
Dumnezeu ți-ar fi răspuns la fiecare rugăciune așa cum ți-ai fi dorit. El știe și
este plin de bucurie atunci când alegi
să te încrezi în El. Îmi vin în minte cuvintele lui Tim Keller care spunea că „dacă
noi am ști ceea ce Dumnezeu știe, I-am
cere exact ceea ce El ne dă”.

Asemeni unei mame care își iubește copiii în mod egal, însă este alegerea
copiilor dacă se comportă în așa fel încât mama lor să fie mândră de ei, sau
nu. Evrei 11:6 este versetul care mi-a stârnit această dorință de a avea mai
multă credință: „de fapt, dacă nu avem credință, este imposibil să Îi placă lui
Dumnezeu de noi”(BVA). Da, știu, acest verset poate suna dur însă dacă noi
nu Îi acordăm lui Dumnezeu spațiu în viața noastră ca El să se facă remarcat,
prin faptele noastre transmitem un mesaj: că nu ne dorim ca El să se implice.
Tatăl nostru „este bun, iar bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui, din
neam în neam” (Psalmul 100:5). Imaginează-ți ce moștenire poți lăsa copiilor
tăi, prin faptul că te încrezi în Dumnezeu și astfel El își găsește plăcerea în
tine. Dumnezeu va răsplăti umblarea ta cu El chiar urmașilor tăi.

Te-ai gândit vreodată că Dumne- Gândește-te câte persoane pot fi binecuvântate prin ascultarea ta și cum
zeu se simte ofensat atunci când nu Dumnezeu te poate folosi în lucrări care sunt peste puterile tale fizice, însă
Îi acorzi încrederea care I se cuvine? pot fi realizate prin puterea Lui supranaturală. Pentru că „din El, prin El și penImaginează-ți că mergi pentru prima tru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci!” (Romani 11:36).
dată pe un drum pe care șoferul mașinii
îl cunoaște în detaliu, însă tu continui să
îi dai indicații pretinzând că ști mai bine
decât el. Am rămas surprinsă când am
realizat că, deși Dumnezeu ne iubește
Larisa Ifrim (foto-alături de mama ei)
pe toți la fel, El poate să își găsească
sau nu plăcerea în noi.
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Ce trebuie să știm despre Covid -19?
Dr. Rodica Maloș, DNP, Portland, OR, USA

”Veniți să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca;
El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile.” Osea 6:1-7

Sunt încă multe lucruri de învățat despre
trasmiterea acestui virus COVID-19 și

•
•

•

•
•
•
•

•

Virusul Covid-19 este transmis de la
persoană la persoană (la distanță mai
mică de 2 metri).
Prin particule respiratorii produse
de persoana infectată când tușește,
strănută, sau când vorbește
Aceste particule ajung în gură, nas sau
chiar plămâni la persoanele din jurul
persoanei infectate
Unele persoane (infectate cu COVID-19)
pot să transmit virusul chiar fără să aibă
simptome.

Menține distanța de 2 metri (două lungimi de brațe).
Este cea mai importantă măsură în prevenirea
transmiterii acestui virus
Spală-te pe mâini foarte des cu apă și săpun. Dacă
apa și săpunul nu sunt la îndemână folosește soluții
sanitare care conțin cel puțin 60% alcool
Evită atingerea ochilor, nasului, gurii cu mâinile
nespălate
Dezinfectează foarte des suprafețele pe care le atingi
frecvent
Evită contactul cu persoanele bolnave
Reține: unele persoane pot transmite virusul chiar dacă
nu au simptome
Stai departe de locuri aglomerate și evită adunările în
grup
Păstrează distanța de alte persoane și în special de
persoanele care sunt cu risc mare de a se îmbolnăvi și
de a dezvolta complicații, cum ar fi persoanele înaintate
în vârstă și persoanele cu boli de inima, plămîni și dibet
Acoperă fața cu o mască de față sau o batistă/eșarfă
când ești în preajma altor persoane sau când ieși în
spații publice. Masca are scopul de a-i proteja pe cei
din jur dacă tu ești infectat cu virusul COVID. Totuși
masca nu înlocuiește păstrarea distanței.

Curăță și dezinfectează:
•

•
•

2. Cât de repede se transmite virusul
COVID -19
•

•

•

1. Cum se transmite virusul?

•

Cele mai bune măsuri de a preveni infectarea cu virusul
COVID-19 sunt:

•

severitatea bolii cauzată de el. Voi prezenta
pe scurt doar câteva aspecte privind metoda
de transmitere, cât de repede se transmite,
care sunt simptomele, cum să ne protejăm,
să prevenim infecția cu virusul COVID,
importanța sistemului imunitar pentru a
lupta cu virusul, prevenirea co-morbidității
precum și prevenirea complicațiilor bolii
cauzate de COVID-19.
•

4.  Cum să te protejezi pe tine și pe alții?

Curăță și dezinfectează zilnic suprafețele frecvent
folosite: mesele, mânerele ușilor, întrerupătoarele,
suprafețele de gătit, biroul, telefonul, tastatura,
toaletele, robinetele, chiuvetele
Folosește dezinfectant de casă sau din comerț
Verifică permanent resursele și indicațiile autorităților

Acest virus se transmite foarte ușor, dar
mai încet decât pojarul care este foarte
contagios.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuse uscată
Respirație dificilă, (“nu pot să respir” sau
“nu primesc aer în plămîni”)
Febră
Frisoane
Presiune în piept
Dureri de mușchi și încheieturi/oase
Dureri în gât
Pierderea gustului și mirosului
Vărsături
Diaree
Și alte simptome neobișnuite

•

•

•
•
•

Consumul de multi-vitamine care au un rol important
în întărirea sistemului imunitar pentru persoanele
vulnerabile, care au deficiențe de vitamine: cum ar
fi persoanele care au restricții în dietă, vegetarienii
(bebelușii, copiii, adolescenții, femeile gravide și care
alăptează, bătrânii).
Vitamina D (în timpul iernii pentru cei care nu sunt
expuși la soare.) Trebuie verificat nivelul de Vitamina
D prin analize de laborator de doctorul generalist de
familie.
Este recomandat suplimentul de Zinc pentru a
optimiza funcțiile sistemul imunitar  
Este recomandat suplimentul de selenium pentru a
îmbunătăți imunitatea
Sunt recomandate produse naturale ca: usturoiul,
uleiul de pește, sucul de măcieș, broccoli

7. Prevenirea co-morbidităților

•
•
Semne și simptome pentru a vă prezenta de urgență la medic:
• Probleme cu respirația,
• Dureri de piept sau presiune în piept
• Confuzie
• Inabilitate de te trezi sau de a sta treaz
• Albăstrirea buzelor sau a feței

Sună la doctorul de familie pentru orice simptome sau la urgență când
simptomele devin severe. Persoanele cu virusul COVID-19 pot avea o
Boala cauzată de COVID-19 se manifestă varietate de simptome cu forme ușoare până la simptome severe.
în diferite forme cu diferențe în semne și Simptomele pot apărea la 2-14 zile după expunerea la virus.
simptome.
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6. Pentru întărirea sistemului imunitar sunt
recomandate:

Persoanele în vârstă și persoanele cu diferite condiții
medicale și boli de inimă, de plămâni, dibet au un
risc foarte mare să dezvolte complicații serioase la
îmbolnăvirea cu virusul COVID-19
Sfaturi pentru prevenirea complicațiilor în cazul
îmbolnăvirii cu COVID-19:

3. Care sunt simptomele?
•
•

Cel mai important lucru este în perioada aceasta să
explorăm strategii prin care să îmbunătățim sistemul
imunitar.
Pentru a preveni complicațiile severe ale bolii cauzate
de COVID-19 este extrem de importantă reducerea
obezității și a sindromului metabolic (hipertensune
arterială, diabet, colesterol).
Verificarea și controlul tensiunii, a diabetului și a
nivelului de colesterol este extrem de importantă.
Tratarea malnutriției și consumul necesar de vitamine și
probiotice, o dietă echilibrată și o varietate de alimente
sănătoase sunt esențiale pentru sănătatea noastră.
În toate acestea trebuie urmat sfatul medicului cu
privire la suplimentarea micro-nutrienților, a numărului
de calorii cu nutrienți sănătoși.

•

Menținerea tensiunii arteriale în limite normale
120/80 mmHg
Menținerea glicemiei în limite normale (măsurată în
sânge înainte de masa de dimineață)
Menținerea nivelului colesterolului sub < 200
LDL (colesterolulrău< 100
HDL (colesterolulbun >50
Trigliceridele < 150

Pentru menținerea valorilor normale ale tensunii,
5. Importanta sistemului imunitar pentru a lupta cu
glicemiei și a colesterolului păstrează o dietă sănătoasă
virusul Covid -19
prin:
Pentru boala cauzată de virusul COVID-19, în prezent nu
sunt strategii farmacologice pentru prevenire și tratament
și nimeni nu știe timpul exact când se va termina această
situație alarmantă.

•
•
•

Reducerea consumului de sare
Evită carnea roșie (de vită) și produsele animale (dacă
colesterolul este ridicat peste limita recomandată)
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•

Evită mâncarea cu multe grăsimi, sosurile
grase, brânzeturile, cremele, untul, biscuiții
și prăjiturile
• Mărește consumul de vegetale la 3-5 porții
pe zi
• Mărește consumul de fructe la 2-4 porții
pe zi (cei cu diabet doar 1-2 porții pe zi de
fructe dulci)
• Evită mâncărurile grase și uleioase
• Reducerea carbohidraților (cartofi, pâine,
paste făinoase, orez)
• Consumul sporadic a uleiurilor de pește,
avocado, semințe, nuci, măsline, ulei de
măsline.
• Dietă sănătoasă cu multe vegetale și
legume proaspete
• Consum redus a proteinelor animale și
creșterea proteinelor din legume și vegetale
• Fructele conțin multe vitamine, dar trebuie
ținut cont și de cantiatatea de carbohidrați
pe care o au
• Consumul de porții reduse pentru a pierde
din greutate pentru persoanele cu obezitate
• Exerciții zilnice cu regularitate cu
aproximație 10,000 de pași în fiecare zi.
• Consumul fluidelor, aproximativ 2 litri pe zi
(6-8 pahare de 240 ml/pahar)
• Urmați sfatul medicului pentru orice
decizie legată de sănătate pe care o faceți
cu privire la nutriție, exercițiu, medicație,
tratament, diagnostic și orice intervenție
medicală și procedură.
• Excercitiu și activități regulate în fiecare zi
cel puțin 10.000 de pași (60-90 de minute
pe zi)
Dr. Scott în cartea sa “Oprește durerea”, a scris că fiecare poate găsi
• Evită viața sedentară
15 minute de repaos pe zi să mediteze și să se roage pentru a reduce
• Evită fumatul
stresul, inflamația și oxidarea în organism.
• Evită alcoolul
Rugăciunea este legată de vindecarea, iar vindecarea depinde de
• Menajarea stresului
rugăciune…
Urmează sfatul doctorului pentru tratamentul
bolilor care agravează complicațiile produse de Surse de documentare
www.cdc.gov/
virusul COVID -19.
www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871402115000272
Rugăciunea
Rugăciunea este necesară nu numai pentru Dr. Rodica Malos (foto)
a practica credința. Oamenii de știință au - Find Your Peace: Supernatural Solutions Beyond Science for Fear,
demonstrat că rugăciunea și meditația produc Anxiety, and Depression, 2020. Siloam. Charisma Media/Charisma
reduceri semnificative ale tensiunii, pulsului/ House Book Group. Lake Mary Florida.
bătăile inimăii, reglează cardio-respirația - Dr. Scott Hannen. Stop The Pain. The six to Fix. 2019. Trilogy
și nivelul de melatonină și serotonină, Publishing Group. Tustin, CA.
îmbunătățește sistemul imunitar, reduce
oxidarea, stresul și ne dă o dispoziție bună,
reducând anxietatea și durerea provocată de
bolile degenaritive…
Dr. Rodica Maloș (foto), Oregon-SUA
Rugăciunea este considerată o adevărată
terapie alternativă. În America 85 % din
populație folosește rugăciunea să confrunte
boli majore cum ar fi cancerul (University of
Rochester study).
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Recenzie de carte
”Ștergarul slujirii”

autoare- Angela Țiprigan

D

ragi prieteni, mă bucur să ne revedem
și m-am gândit ca de acestă dată să vin cu o
recomandare pentru lectură, dar nu doar de
dragul de a sta liniștiți cu o carte în mână, ceea
ce este un lucru bun, ci în primul rând pentru a
învață lucruri practice și pentru a ne face viața
mai frumoasă, atât nouă cât și celor din jur.

E vorba de cartea
”Ștergarul Slujirii” apărută anul
acesta, chiar la începutul lunii martie,
autoarea fiind binecunoscuta doamnă
Angela Țiprigan din Timișoara.
Slujirea a fost, pe lângă sfințenie,
podoaba Domnului Isus, El ne-a lăsat
un model clar în acest domeniu,
spunând că “cine vrea să fie mare să
fie slujitorul celorlalti”.
“Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie
slujitorul vostru şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să fie robul tuturor. Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească
şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!”
(Marcu 10:42-45).
Dacă în fiecare zi ne-am întreba, cum ne îndeamnă autoarea: “Doamne, pentru cine vrei
să fiu azi o binecuvântare?”. Atunci n-ar trece
nicio zi fără folos și ne-am aduna mare comoară în cer.
Autoarea este un model de slujire, fiind implicată în mentorarea și ajutorarea multor femei
din România, încă de dinainte de Revoluția din
decembrie 1989. Am amintit revoluția pentru
că imediat după acel moment, doamna Angela
Țiprigan, ia inițiativa, bineînțeles sub autoritatea conducerii bisericii din acea vreme și organizează întâlniri cu femeile, pentru învățătură
și încurajare; de aceea dânsa este recunoscută
între femeile din această generație ca o pionieră a lucrării evanghelice cu femeile din România.
În cartea ”Ștergarul sluijirii” primim nenumărate sugestii. De fapt, acestă carte e asemenea unui manual de proceduri prin care
autoarea ne instruiește concret cum să facem
o fapta bună. Și există atâta creativitate pe paginile acestui ghid al faptelor bune.

Citindu-l, vom învață că nu este greu să fim ospitalieri, să mergem
în vizitele la spital, să fim aproape de cei indoliați, să dăm zeciuială, să
facem felicitări și prăjituri pentru cei mai necăjiți. Ne motivează ca de
ziua noastră de naștere să dăruim, să adoptăm un copil sau să facem
baby sitting ocazional, să slujim chiar și în vacanță sau în concediu.
Autoarea ne arată cât de mare valoare poate avea o îmbrățișare pentru cineva, ne spune de dragostea exprimată prin jucării și de bomboanele care vorbesc, dar ne prezintă și slujiri potrivite la orice vârstă,
și în diferitele noastre roluri de femei: mame, soacre sau bunici.
Sunt sigură că v-ați dori
să fie lângă voi oameni
care sunt creativi în slujire
și care îți fericesc zilele prin
bunătatea și generozitatea
lor.Haideți să fim chiar noi
aceste persoane și să lăsăm
pe alții să învețe de la noi,
transmițând ștafeta slujirii
pe care am primit-o chiar de
la Domnul Isus.

Recenzie realizată de
Rodica Baciu
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Părinteală fără tocmeală
Lecția 1

Știu că pentru mulți dintre voi, parentingul este poate ultimul lucru la care vreți să vă gândiți acum, deși e
poate unul dintre cele mai acute puncte de tensiune în
perioada asta. Copiii sunt acasă de mai bine de două luni
și urmează vacanța de vară! E poate cel mai bun timp
pentru a investi în abilitățile noastre ca părinți. De aceea, vă invit la “Părinteală fără tocmeală”! O serie de 4
lecții practice care să ne ajute să facem pași concreți
pentru a învăța, a crește, a schimba modul în care ne
creștem copiii cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu.
Așa că, haideți să purcedem cu prima lecție!
Setează limite și așteptări.
Comunică-le clar și consecvent.
Este după părerea mea cel mai important aspect în parenting. Când asta vă este clar, restul se va potrivi ușor și
cum trebuie în scenariul propriei “părinteli”.
Vom face asta în multe aspecte din viața familiei noastre, însă aleg să vorbesc despre câteva pe care le-am sesizat, în interacțiunea mea cu mulți părinți, a fi în mod
constant puncte de tensiune și stres: somnul, mâncarea,
recreerea și responsabilitățile.
La noi în casă, în jurul acestora patru am setat încă de
la început așteptări și limite bine comunicate și non-negociabile.
Fiecare familie este diferită și va decide în dreptul ei ce
este important. Asigură-te că decizi informat și asumat.
Important este să alegi câteva aspecte (3-4 non-negociabile) pe care le vei exersa constant o perioadă. Găsește
acele “teachable moments” (momente de învățare),
privește-le ca pe o oportunitate și construiește în jurul
lor o platformă pentru comunicarea acestor limite și a DE
CE-ului din spatele lor.
Îți voi da câteva exemple, vis-a-vis de cele 4 mari puncte de potențial stres în familie:

Aici este importantă rutina de seară care ar trebui să se încheie cu învelitul în pat sub o ploaie de pupici și îmbrățișări
(la noi se adaugă o lectură scurtă înainte de stingerea luminii și o rugăciune imediat după, cu fiecare în parte). Mersul la baie și băutul apei se întâmplă înainte și deliberat
(pentru a ne asigura că nu mai au nevoie de ele după ce
se pun la culcare - vi se par cunoscute aceste scenarii? :).
Respectăm astfel timpul și energia tuturor. Nu negociem,
nu ne văicărim, nu ne rugăm de ei. Comunicăm blând, clar
și ferm așteptările noastre de câte ori va fi nevoie până
învață asta (promit că dacă te ții de cuvânt de fiecare dată
nu va trebui să o faci foarte des).
2. Masa:
Cu toții ajutăm și contribuim, cel puțin cu o atitudine de
mulțumire și recunoștință. Păpăm ce ni se pregătește! Ne
dăm șansa să învățăm, să apreciem tot ce e bun pentru noi,
nu doar ce ne place. Mâncăm ca să trăim, nu trăim ca să
mâncăm. E bine să îi învățăm o relație sănătoasă cu mâncarea și mai ales că papilele gustative sunt educabile. Noi
decidem ce permitem în cămara noastra, ei pot negocia
multe altele (în curând blogul/articolul despre alimentație).
Stăm la masă împreună, împărtășim cum a fost ziua (de
unde vine vorba aceea, “la masă nu se vorbește?”), vorbim
pe rând, așteptăm să termine toți înainte de a ne ridica de
la masă și contribuim și la curățenia de după masă. Sarcinile post masă le distribuim firesc fără să ne rugăm de
ei - ne AȘTEPTĂM ca ei să ajute și să contribuie (și această
deprindere se poate învăța).
3. Recreerea/fun-ul:
Învață-i pe copii că acest aspect este responsabilitatea
lor. Firește că avem momente când ne jucăm împreună,
dar nu te fă responsabilă de distracția lor. Mai degrabă
creează rutine. Dacă ai creat suficiente oportunități în
jurul casei/curții și i-ai setat înspre succes, le poți repeta
opțiunile sau chiar ajuta să-și facă un “program” de joacă
fără însă a simți că ești sursa lor de divertisment.
Le amintesc copiilor mei că vremea mea pentru jucării a
trecut, dar că mi-e drag să-i aud/văd pe ei jucându-se în
timp ce eu fac ceva ce îmi face mie plăcere să fac sau ce
trebuie să fac. Din când în când mă opresc să interactionez
cu ei, îi felicit pentru cât de frumos se joacă singuri sau cu
fratele/sora și ne vedem împreună de treabă fericiți. Nu e
necesar să fii mereu disponibil pentru ei, ci să ai momente
de conectare cu ei de-a lungul zilei și să-i înveți să se simtă
în siguranță jucându-se singuri (le încurajează creativitatea) și chiar responsabili pentru timpul lor de joacă (numai
copiii plictisitori se plictisesc, e vorba noastră :).

1. Somnul:
Pentru noi a fost important sa avem o rutină de somn
și să îi învățăm pe copii că somnul e bun și a adormi este
ceva ce pot face singuri, după un timp de calitate cu noi.
Ora de somn va fi non-negociabilă: aceeași în fiecare
seară, ajustată în funcție de vârstă. Responsabilizează-i
pe ei să își aducă aminte. Îi învățăm că somnul e ceva
ce abia așteptăm să vină, le explicăm cât e de important
acel timp pentru sănătatea noastră, cum în timp ce dormim organismul nostru se vindecă și ia o pauză binemeritată ca să fie bine și fericit a doua zi.
Atitudinea noastră față de somn este foarte importantă.
La fel și ritualul de culcare. Voi reveni într-un alt articol cu
ritualul nostru, specific fiecărei vârste (ori îl poți căuta pe Într-un blog/articol ulterior voi reveni cu detalii despre
cum mi-a reușit acest aspect.
blogul meu: carmenbusch.com/blog).
Nu mai ies din cameră/nu se mai dau jos din pat odată
puși la culcare.
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Uite ce fac eu cu drag împreună cu copiii:
gătesc, dansez, citesc, ascult și îi învăț despre
muzică, jocuri de masă, crafts (lucru manual,
mai ales când erau mici). Restul nu sunt pentru mine. Și m-am împăcat cu asta.
4. Responsabilitățile:
Sunt un mare fan al delegării de
responsabilități în casă și al împărțirii sarcinilor.
Cu toții contribuim și cu toții ne bucurăm de
timpul în familie. Lasă-i să vadă cât “costă” o
masă bună, o camera curată, o zi trăită bine.
Iată câteva dintre responsabilitățile pe care
copiii noștri le au:
- trezitul dimineața la timp,
- alesul hainelor de școală de cu seară
- spălatul pe dinți
- chiar ajutorul cu micul dejun
- verificarea ghiozdanului
- responsabilitatea de a-și face temele fără
insistențe
- de a ajuta cu cina și strângerea mesei
- inclusiv a pune pe lista de cumpărături
ceva ce au terminat din frigider
- alegerea rețetelor pentru meniul săptămânal, etc.
Nu fă totul pentru ei, nu planifica totul în
numele lor ci ajută-i să-și facă singuri program de duș, teme, joacă, etc.
Dacă nu ai făcut-o până acum, vino alături de mine în grupul special creat pentru a
învăța și a ne încuraja la a crește o generație
de copii altruiști, generoși și încrezători că
pot schimba lumea. Accesul în grup este gratuit și va deveni curând unul de suport pentru clienții cursului: “Părinteală fără tocmeală - 30 de zile de parenting practic”:
www.facebook.com/
groups/636231430285816/
Va urma lecția 2: “Ascultă-te vorbind!
Ce spun cuvintele și tonul tău?” Abia aștept
să împărtășesc cu voi ce am învățat și experimentat la acest capitol! Mă rog ca până
atunci să găsești timp pentru a procesa și a
pune în practică ideile din acest articol, pentru a face pași în setarea limitelor și comunicarea lor în relație cu copiii tăi! Dumnezeul
nostru este un Dumnezeu al ordinii iar noi
suntem co-creatori împreună cu el - ce veste
bună, nu? Pe mine mă împuternicește, sper
că și pe voi.
Cu mare prețuire,
Carmen Busch (foto dr.)
www.carmenbusch.com
Mămică de 4 năzdrăvani
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Anul diminetii!
,

"...Seara vine plânsul, iar dimineața, veselia." Psalmul 30:5

Î

acea iubire pură

O
fi ușor de zămislit un pui de om când e dorit,
Dar cât de greu e să ți-l crești, să-l întărești, să-l șlefuiești,
Să știi că sub un fir de vânt nu se apleacă la pământ,
Sau chiar dacă s-ar apleca să știi că se va ridica.

E-așa frumos când e micuț, un îngeraș în legănuț,
Când vorba-ncepe să îngâne, când șade numai lângă tine
Cu mâinile pe după gât, când lumea lui ești tu și-atât,
Când zâmbetul îi prisosește și nici nu știe la ce crește.
E o comoară-ntre comori,cu primii lui doi dințișori,
Cu nasul cât un năsturel, gurița cât un mugurel,
Cu plete rare, mătăsoase și cu fălcuțele pufoase,
Cu ochișori limpezi, mirați și-atât de des înlăcrimați.
Dar cât de greu când plânsul său va revărsa în plânsul tău,
Când vei simți, printre suspine, durerea lui cum doare-n tine,
Când seva neodihnei tale va fi hrana odihnei sale
Și câtă veghe-al apăra de însăși inocența sa!
Mirosul lui de prunc curat, pe suflet îți va fi-ncrustat,
O să-l adormi la sân cântând, sau pe picioare legănând,
Va râde cu îngeri-n somn, de parcă n-ar fi pui de om,
Ci pui de Dumnezeu, plăpând, Hristos în poala ta crescând.
Dar când va face primul pas va fi întâiul bun rămas,
Cu fiecare pas ce vine se va îndepărta de tine,
Cu fiecare clipă-n parte va fi c-o clipă mai departe,
Și-n orișice îmbrățișare va fi un strop de-ndepărtare.
Va fi acea IUBIRE pură, neîntinată de măsură,
Izvor de har și de puteri, cea mai adâncă-ntre dureri,
Blagoslovită în rugi sfinte, stăpână-n suflet și în minte,
Balanța între rău și bine, cu mult mai tare decât tine.
Căci pruncul tău nu e al tău, e-un suflet dat de Dumnezeu,
Dar din Iubire spre Iubire, o jertfă mai presus de fire,
De treci prin Rai, de treci prin Iad, să-l ocrotești cu-același drag
Până ți s-ancheiat zidirea...și-atunci ți-ai împlinit menirea!
Liliana Burac
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n miez de noapte, la trecerea dintre ani, aud încet ca
o șoaptă blândă: "Pentru tine a început anul dimineții!".
Am zâmbit pe furiș și am crezut că a fost doar o impresie.
"La urma urmei nu poate fi dimineață tot anul", și am
încercat să dau vina pe oboseală.
După un somn lung și o dimineață târzie, prima zi din
an am început-o cu o cafea aromată și cu nerăbdarea de
a scrie o listă de cereri și mulțumiri pentru anul 2020. Nu
aveam planuri, nu știam exact ce să cer, chiar am ezitat și
parcă nici curaj nu am avut pentru a cere ceva cu adevărat important. Am stat așa în tăcere câteva momente și
mă întrebam: "Cine sunt eu, ca Dumnezeu să își îndrepte
atenția spre mine?". Mi-am cuprins fața în palme și câteva lacrimi care nu au cerut permisiunea, au început să
curgă, dar parcă de data asta nu îmi umezeau doar fața,
ci și sufletul.
Doamne....nu știu ce e înaintea mea în acest an, dar simt
că nu vreau să cer, ci vreau să cred că ce ai pregătit Tu, e
perfect pentru mine.
Încep să citesc Psalmul 30 și mare mi-a fost surprinderea la versetul 5:
"Căci mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui
ține toată viața; seara vine plânsul, iar dimineața, veselia." Și iar aud acea voce blândă, inconfudabilă care parcă
încearca să mă convingă: "E anul dimineții! E anul veseliei!" Dumnezeu mi-a făcut câteva promisiuni care m-au
copleșit, în acea dimineață, dar am știu că tot ce începe
duce la bun sfârșit și tot ce promite, împlinește!
Acum suntem aproape la jumătatea anului, iar pentru
că L-am crezut atunci în ciuda faptului că promisiunile
Lui au fost mari în comparație cu un om atât de neînsemnat ca mine, astăzi trăiesc în binecuvântare și umblu în
ceea ce a scris El pentru mine. Sunt fiica Lui, iar ca mamă
știu că sunt gata să înfrunt o lume întreagă pentru copiii
mei. Îi iubesc necondiționat, îmi pasă de tot ce ține de ei,
și le voi fi alături până la ultima suflare încercând să îi ajut
și să le arăt bunătatea mea. Oare nu la fel, face și Domnul
pentru mine?! Probabil sunt un om neînsemnat pentru
mulți, dar Isus a considerat că merit să fiu răscumpărată
prin Sângele Lui. Îl prețuiesc enorm pentru asta și sunt
încântată să știu că toată valoarea mea e în El.
Când toată situația cu starea de urgență a început, sufletul meu a fost liniștit. Teama a încercat la fel ca la tine,
să mă cuprindă și pe mine, dar mi-am venit în fire și am
decis să Îl cred pe Dumnezeu. E foarte tentant să aruncăm
o privire spre viitor, iar scenariile lumești, nu sunt deloc
încurajatoare. Griji cu privire la familie, copii, sănătate,
finanțe, își fac locul în gândul oricărei femei. Dacă am putea deține cumva controlul, poate am reuși să ne scriem
propria poveste, însă atunci unde ar mai fi intervenția lui
Dumnezeu?! În Isaia 43:2 este scris: "Dacă vei trece prin
ape, Eu voi fi cu ține și râurile nu te vor îneca; dacă vei
merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde."
Greutăți am întâmpinat cu toții și sigur vom mai întâmpina, dar avem promisiunea că nu suntem singuri.

Personal, prefer să știu că am un ajutor de nădejde atunci
când vin încercările. Și ca o persoană care a trecut prin ele,
pot spune că, dacă nu L-aș fi avut pe El, cu siguranță nu aș
fi reușit.
Aleg să mă bucur de fiecare zi pe rând și să o prețuiesc. E un
dar! Îmi doresc că acest dar să conteze, să fiu mulțumitoare,
să zâmbesc chiar fără motiv și să îi spun viitorului că Dumnezeu e deja acolo!
Zâmbește draga mea, Domnul încununează anul cu bunătatea Lui! "Vei fi întărită prin neprihănire. Izgonește
neliniștea, căci n-ai nimic de temut, și spaima căci nu se va
apropia de tine" (Isaia 54:14).
"Domnul va face ca pacea să domnească peste tine și
peste mine și să stăpânească dreptatea.
Vom numi zidurile noastre 'Mântuire' și porțile noastre
'Laudă'. Nu soarele ne va sluji ca lumină ziua, nici luna
cu lumina ei, ci Domnul va fi Lumina noastră pe vecie și
Dumnezeul nostru va fi slava noastră.
Soarele nostru nu va mai asfinți și luna noastră nu se va
mai întuneca, căci Domnul va fi lumina noastră pe vecie
și zilele suferinței noastre se vor sfârși." (Isaia 60:17-20)
Spune-i sufletului tău să stea liniștit,
ești în mâinile Lui Dumnezeu, ești în siguranță!
Daniela Decean (foto)
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CRIZE ȘI SOLUȚII
„Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită
cu puterea omenească.
Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui
să fiţi ispitiţi peste puterile voastre, ci împreună cu
ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o
puteţi răbda.” 1 Cor.10:13

V

iața în sine, nu este altceva decât o succesiune de crize - exterioare și interioare, decizii pripite, căderi dureroase sau biruințe nesperate.
Fiecare zi sau fiecare clipă, poate genera o nouă criză atunci când te
aștepți poate cel mai puțin: un diagnostic crunt, o veste neașteptată,
pierderea unui om drag, pierderea locului de muncă sau pierderea
liniștii și căldurii din căminul tău.
Dacă mă întrebi ce este o criză, pot să-ți răspund simplu: o situație pe
care nu o pot depăși singură. Dacă consulți însă un dicționar explicativ
al limbii române, acesta îți va răspunde mult mai detaliat: o perioadă
de tensiune, tulburare, încercări (adesea decisive) care are implicații
majore în viața și activitatea oamenilor. Poate curiozitatea te va ”împinge” să cauți chiar etimologia acestui cuvânt și atunci vei descoperi
că provine din grecescul krisis și înseamnă “punct de cotitură”. Dacă îți
vei dori să te adâncești mai mult în studiul crizelor, vei găsi că sunt de
mai multe tipuri: naturale, politice, economice, sociale, administrative
sau chiar individuale, în funcție de clasificările pe care le consulți; probabil vei găsi și o cronologie a principalelor crize ce au îngenunchiat
mapamondul.
Statistici, grafice, analize, efecte, victime ale acestor perioade negre
din istoria zbuciumată a lumii, îți vor invada (dacă le dai voie) mintea
și inima, aducându-te aproape în pragul depresiei și al anxietații. Chiar
în această perioadă, ne confruntăm cu o criză sanitară de proporții,
generată de un virus minuscul și agresiv, ce se încăpățânează să ia cât
mai multe vieți și care activează efectul domino-ului în toate celelalte
domenii .
Cauzele sunt multiple, dar dacă am apela la puțină sinceritate, am
observa că cele mai multe sunt declanșate chiar de noi și îngăduite de Dumnezeu, căruia nu-I scapă nimic - chiar dacă noi credem că
dacă închide ochii a și ațipit. Te vor copleși atâtea informații, lucrări
științifice, studii sau analize de caz care îți vor oferi ”cele mai bune”
soluții șablon, dar care de fapt te vor ține departe de unica și viabila
soluție: Dumnezeul Adevărat.
Și pentru a susține această afirmație, nu pot decât să apelez la Cartea
Sfântă și să-ți propun să urmărim împreună câteva personaje biblice
feminine care au trecut prin astfel de momente de criză, dar care au
găsit sursele potrivite pentru rezolvarea lor alături de Soluția în Sine:
Dumnezeu revelat ca Tată, Fiu și Duh Sfânt.

Eva

Să ne îndreptăm privirea așadar spre prima femeie creată de Dumnezeu și să observăm de fapt și prima criză a omului, începând de la
geneză: criza neascultării, având drept cauză – încălcarea poruncilor
lui Dumnezeu.
Așezată într-o minunată grădină și creată special pentru Adam- din
coasta acestuia - Eva alege să încalce porunca divină primită (de-a nu
mânca din pomul cunoștinței binelui și răului) și să se lase distrasă de
șoapta unui șarpe viclean și de privirea spre un pom “bun de mâncat
și de dorit să deschidă mintea cuiva”. Efectele nu întârzie să apară și
Dumnezeu o conștientizează de rușinea goliciunii lor, îi izgonește din
Eden, blestemă pământul din pricina neascultării omului, astfel încât
cu trudă să obțină hrana, mărește durerea femeii la naștere și le arată
vremelnicia lor în această lume.
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În dragostea-I nespus de mare, Creatorul
nu renunță nicidecum la Creația Lui și le mai
acordă o șansă de reabilitare, o soluție unică: doar El, prin promisiunile, legământul și
iertarea Lui.
„Domnul Dumnezeul nostru a încheiat cu
noi un legământ la Horeb. Nu cu părinții
noștri a încheiat Domnul legământul acesta, ci cu noi, care suntem toți vii astăzi aici.”
Deut.5:2,3

Sara, Rebeca, Rahela, Ana

Patru femei, alese de Dumnezeu pentru
a-ȘI împlini profețiile cu privire la poporul
său, se confruntă ani la rând cu o criză de
procreare, cauzată de infertilitatea lor, întro vreme când rolul principal al femeii era
nașterea de copii.
Efectele sunt pe deplin resimțite de ele și
casele lor, confruntându-se cu batjocura
celorlalți/celorlalte, care le necăjesc, ocărăsc,” înțeapă”, jignesc sau le umilesc ori
de cate ori se ivește prilejul. Și de această
dată soluția este Dumnezeu, care ascultă rugăciunile fierbinți înălțate din adâncul unei
inimi curate.
„Domnul Şi-a adus aminte de cele ce spusese Sarei şi Domnul a împlinit faţă de Sara
ce făgăduise. Sara a rămas însărcinată și a
născut lui Avraam un fiu la bătrânețe, la vremea hotărâtă, despre care-i vorbise Dumnezeu”- Gen. 21:1,2. „Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă-sa, Rebeca a rămas
însărcinată”-Gen. 25:21.
„Dumnezeu Și-a adus aminte de Rahela,
a ascultat-o și a făcut-o să aibă copii.” Gen.
30:22. „Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată şi a născut un fiu, căruia i-a
pus numele Samuel (Dumnezeu a ascultat),
„căci”, a zis ea, „de la Domnul l-am cerut.” 1
Sam. 1:20

Maria, sora lui Moise

O lideră importantă în rândul femeilor și
sora marelui eliberator al poporului Israel
din robia egipteană, Maria se confruntă cu o
puternică criză de cârtire și nesupunere asupra rolului ei și alegerii făcute de Dumnezeu
în dreptul “blândului“ Moise.

Atunci când din prea multă mândrie și supraestimare
a calităților cu care a fost înzestrată, alege să se răzvrătească, Dumnezeu găsește metodele potrivite să o facă
să înțeleagă că există o ierarhie stabilită de El, ce trebuie
respectată.
”Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în
Dumnezeu? Nicidecum! Căci El a zis lui Moise: „Voi
avea milă de oricine-Mi va plăcea să am milă şi Mă
voi îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă
îndur”. Aşadar nu atârnă nici de cine vrea, nici de
cine aleargă, ci de Dumnezeu, care are milă
Romani 14:16.
Pedeapsa și lecția de viață (efecte) pe care o primește
Maria este una dură, transformând-o într-o altfel de Albă
ca Zăpada din cauza leprei cu care este lovită și nevoită
să suporte izolarea și rușinea cârtirii ei. Soluția este tot
la Dumnezeu care ascultă rugăciunea și primește căința
sinceră.
„Moise a strigat către Domnul, zicând: „Dumnezeule, Te
rog, vindecă-o!”  Şi Domnul a zis lui Moise: „Dacă ar fi
scuipat-o tatăl ei în obraz, n-ar fi fost ea oare de ocară
timp de şapte zile? Să fie închisă deci şapte zile afară
din tabără, după aceea să fie primită în tabără.”Maria a
fost închisă şapte zile afară din tabără. Şi poporul n-a
pornit până ce n-a intrat din nou Maria în tabără.”
Numeri 12: 13-15.
Scriptura este înțesată de astfel de crize cu care se confruntă la un moment dat fiecare om, fiecare popor sau
chiar întreaga omenire.
Poate îți amintești de Naomi, soacra lui Rut, rămasă văduvă după moartea și îngroparea soțului și a celor doi fii
ai ei într-o țară străină, de Estera, o tânără împărăteasă
nevoită să lupte pentru viața ei și a poporului ei, de Abigail, Bat-Șeba sau chiar de Maria, mama lui Isus.

Ce soluție mai poți să întrezărești când fiul tău, promisiunea lui Dumnezeu pentru întreg neamul omenesc, este prins, condamnat fără să I Se găsească vreo
vină și răstignit pe o cruce alături de doi tâlhari? Cum
poți să zugrăvești o astfel de inimă frântă și însângerată fără să te gândești că s-a pierdut orice speranță și
soluție care mai poate exista vreodată?!
Și totuși, soluția există: un Hristos Înviat, plin de
putere, dragoste, compasiune și interes pentru tine și
problema ta! Poate că acum criza prin care treci se
numește coronavirus și ești copleșită de frică, panică, îngrijorare sau insomnie, sau poate problema ta
are legatură cu soțul tău, copiii tăi, familia ta, alegerile și deciziile pe care nu ți le poți asuma. Poate că
spaima, furia, frustrarea, dorurile, dependența, boala,
singurătatea…te copleșesc și-ți înăbușă fiecare licăr de
speranță, nu uita însă că întotdeauna există o soluție și
aceasta poartă numele lui Dumnezeu.
Fii hotărâtă să-ți pui toată încrederea în El, să-L crezi
pe cuvânt, să-I recunoști pe deplin autoritatea, să te
rogi, să postesti, să vorbești zilnic cu El și despre El și
să-L mărturisești apoi tuturor care te vor întreba despre sursa ajutorului primit!
Te asigur că e singurul care nu te va dezamăgi! Cu
aleasă prețuire, una dintre beneficiarele Harului Său.
Daniela Raț (Zalău)
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Ciclu de mărturii:

părintii
,

D

acă suntem în casa lui Dumnezeu,
dacă cunoaștem adevărul este pentru
că cineva, cel mai adesea părinții noștri
s-au rugat, au vegheat asupra noastră și ne-au învățat cum să pășim pe
această cale. Adeseori de multe lacrimi
și dureri au avut parte în această sfântă
luptă, pentru că tentațiile lumii acesteia
i-au purtat de multe ori copiii lor pe căi
greșite.
Intenția mea este să creionez în scris câteva chipuri reprezentative de creștini autentici împlinitori ai Cuvântului și trăitor
ai Adevărului ce ne pot sluji ca exemple
demne de apreciat și de urmat. Fiecare
dintre noi are în familia lui părinți și frați
la care privește cu nostalgie și admirație
pentru devotamentul și dragostea lor
exemplară.
Ei ne-au lăsat o cale de urmat. Nu cred că
și-au propus neapărat să iasă în evidență
prin comportamentul lor, dar au trăit așa
din dragoste pentru Cristos și pentru
noi, urmașii lor. Nu au poruncit nimănui:
“faceți așa ca mine”, dar sunt exemple luminoase peste vreme, fiindcă ei strălucesc
în amintirea noastră cu putere și astăzi.
Sfântul apostol Pavel a putut să spună: ”Călcați pe urmele mele, întrucât și
eu calc pe urmele lui Cristos”. Calea lui
Cristos nu atrage laude, ci mai multe
privațiuni. Cei mai mulți dintre noi nu doresc exemple, nu sunt dispuși să privească
la frumusețea dragostei înaintașilor. Prima imagine asupra căreia mă voi apleca
este din viața mea personală, din familia
mea, este a mamei mele, cea mai jertfitoare și iubitoare persoană pentru mine.
Prin aceasta cred că sunt un exemplu
reprezentativ, deoarece fiecare dintre noi
cu siguranță are un asemenea exemplu în
viața lui.
Cu această ocazie,fiecare își poate aminti de familia lui, de mama și de tatăl lui, de
frații și surorile care le-au servit ca modele de viață.
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Deși m-am născut într-o familie ortodoxă normală, părinții mei nu erau
foarte preocupați de religie, nici de cele sfinte în general. Urmau prin
credință lor anumite standarde prin care recunoșteau supremația lui Dumnezeu și dependența omului de existența și puterea Sa.
Dar ceea ce vreau să scot în evidență, este atitudinea lor de seriozitate,
tenacitate și trăire în aceste câteva sumare cunoștințe pe care le aveau
despre Dumnezeu. Nu este nevoie să tragem cu trâmbițe cât îl iubim pe
Dumnezeu ci trebuie mai degrabă să avem o atitudine adecvată înaintea
Sfințeniei Lui. Acest lucru doresc să subliniez la părinții noștri, în primul
rând trăirea unei vieți smerite, în ascuns în intimitate cu Dumnezeul lor și
acest lucru este mai de preț decât jertfele.
A-I sluji lui Dumnezeu înseamnă a trăi cu mulțumire toate momentele
vieții cu supunere, a avea încredere în Cel Atotputernic, a avea o teamă
sfânta și nu a-L înfrunta pe Dumnezeu prin răzvrătire omenească.
Biblia rezumă acest lucru prin “a lua ca un lucru de apucat” sfințenia lui
Dumnezeu ceea ce nu poate fi pe placul Lui. Din această perspectivă prima imagine din trecut pe care o rememorez în inima și mintea mea este
mama care m-a născut biologic, dar și spiritual. Este un exemplu viu înaintea ochilor mei, care mă călăuzește în fiecare zi.
Caracteristica principală a ei a fost rugăciunea făcută cu insistență înaintea Domnului pentru salvarea copiilor ei. N-a avut o viață ușoară, ci una
plină de greutăți și lipsuri în văduvia ei, dar nu s-a plâns niciodată de nimic.
Prin comparație, eu am fost mereu nemulțumitoare, având mereu ceva de
reproșat lui Dumnezeu și sorții. De foarte multe ori mă mir de dragostea lui
Dumnezeu care nu mi-a ținut în seama acest lucru, ci m-a acoperit cu dragostea lui de Tată, a tăcut, mi-a șters nelegiuirea și m-a iubit până la capăt.
Așa a hotărât El pentru viața mea și cred că și prin rugăciunile fierbinți
și susținute ale mamei mele. Revenind, mama este pentru mine imaginea
dragostei lui Dumnezeu. După ce a cunoscut adevărul lui Dumnezeu, pe
Isus Cristos, slujirea ei a avut un singur sens-Rugăciunea.
A bătut la ușa îndurării Domnului pentru a-i salva pe copiii ei din lumea
păcatului. Slujirea ei a fost dedicarea continuă și consecventă în rugăciune
și nu oricum, ci cu pasiune și durere. A plâns mult pentru această cauză, dar
a meritat. La un moment dat i se uscaseră lacrimile și i se inroșiseră ochii.
Am dus-o la doctor, am văzut că era vânătă pe genunchi, i-am reproșat că
nu s-a spălat bine, dar ea mi-a răspuns că sunt urmele rugăciunilor. Atunci
am aflat că sunt “semnele” devotamentului ei pentru noi, a dragostei, a
suferinței ei pentru viețile noastre.
Prin rugăminți fierbinți, pasionale L-a înduplecat pe Dumnezeu Tatăl să
intervină,să ne smulgă din moarte pentru viață. Și așa s-a întâmplat. Ciclul
acesta de imagini scrise, vor continuă în alte articole pentru că vreau să fie
o atenționare a fiecăruia dintre noi, să privească retrospectiv în viața lor,
să-i vadă pe aceia care îi iubeau prin rugăciunile lor.
Maria Petruș

Fiecare dintre noi are în mintea sa un model, un exemplu de viață. Cel mai adesea, momentul acesta
coincide cu experiența familială în care s-a născut, a crescut și s-a dezvoltat o persoană, fixându-se apoi
în creativitate ca un exemplu bun sau mai puțin bun.
Foarte puțini dintre noi sunt aceia care aduc părinților lor recunoștință pentru viața lor, datorată postului și rugăciunii acestora.

Maria Petruș în tinerețe

mama Mariei Petruș

Maria Petruș

Maria Petruș
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de câte ori ți-ai negociat

valoarea?

S

igmund Freud suținea că este
foarte ușor să renunți la credință,
atunci când îți pierzi respectul față
de tatăl tău părintesc.
De-a lungul vieții mi-a lipsit figura
paternă. În special în perioada timpurie a copilăriei mele. Am avut un
tată indisponibil emoțional. Plecările
lui prin străinătate, ca să ne fie bine,
mă copleșeau. Mă simțeam abandonată când pleca la drum. Când se întorcea, mi se părea la fel de absent.
Prezența lui, foarte des mă scotea
din minți. Asta doar pentru că nu știa
cum să îmi arate, că și el la rândul lui,
este un copil nevindecat din punct
de vedere emoțional. Cu plăgi deschise, netratate. Treceau zile, apoi
luni întregi, iar pe mine nu mă mai
deranjau plecările lui. Nicicum nu era
bine pentru copilul din mine. Adeseori L-am asociat pe Dumnezeu cu tatăl meu biologic. Motto-ul care m-a
bântuit în multe circumstanțe din
viața mea: ”O fi și Dumnezeul acesta
indisponibil emoțional pentru mine.”
Îmi împăcam conștiința cu această
propoziție justificată.
În prăpastie, am încercat să îmi
anihilez propria existență cu minciunile rostite asupra mea. Din păcate, când am crescut, am atras exact
același gen de relații disfuncționale.
Oameni indisiponibili emoțional. În
special de sex masculin. Cu comportamente distructive asemănătoare.
Oameni care au furat fără scrupule
și din puținul frumos rămas în care
mai credeam la vremea respectivă.
Pentru că, dacă de ceva este atașat
creierul nostru, aceasta este familiaritatea. Dar cum să știi aceasta când
nu ai habar despre cum funcționezi
pe această lume, care uneori pare
o junglă fără deținători, scăpată de
sub control fără un Dumnezeu prezent? Când încerci să te faci auzit,
dar nu te aude nimeni?
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Când crezi că știi prea multe despre
tine, dar în fond nu știi nimic? Când
toată viața ta ai fost fata naivă fără
voce, care a încercat să îi mulțumească
pe toți? Doar ca să nu rămâi singură și abandonată? Doar ca să nu te
întâlnești? Doar ca să mai fugi puțin
de tine? Când cu tot ce te-ai hrănit
emoțional și spiritual au fost oamenii din jur? Cu validarea și părerile lor
gratuite? Poate în fața cărora te-ai închinat fără să fii conștientă de acest
lucru. Pentru că pur și simplu, credeai
că ai nevoie de iubire. Și nici nu conta
prea mult ce primești, atâta timp cât
primeai ceva. Făceai multe gesturi și
eforturi aparent eșuate, doar ca să nu
te părăsească acești oameni.
Uneori, cam des, îți așezai inima
pe tavă. Pe nesimțite. Nu conta că în
timp, inima ta s-a descompus. Chiar
și acel puțin îl mai așterneai pe tavă.
Toate acestea în defavoarea ta. În a te
mulțumi cu orice și în a-i ajuta la autosinuciderea valorii și identității tale.
Despre mine scriu. Poate te regăsești
și tu.
Permite-mi să fiu sinceră cu tine. În
viață, am învățat să mă opresc din a
mai vinde gogoși. Doar ca să ambalez realitatea. Fiică prețioasă, să te
întâlnești poate fi un loc sfâșietor. Așa
că te-ai hazardat în acțiuni care să te
mențină ocupată și distrasă de tine. Ai
preferat să alergi de propria umbră și
inevitabil de Creator. Exact ca în Eden.
Având falsa impresie că ești pe calea
cea bună. Dar în realitate, înțelegând
că este doar un mecanism de apărare
prin care încerci să mai tragi de timp.
Dar mai ales prin care încerci să îți
mai anesteziezi puțin și astăzi, durerea. Exact cum am făcut și eu. Pentru
unii am reprezentat o pasă. O leapșă.
O lecție. Sau o imagine întipărită pe
retină. Asta pentru că nu sunt ușor de
uitat. Și nici tu nu ești.

Ce nu am știut niciodată, este că
Dumnezeu nu mă dorește nici uitată
și nici abandonată.
Dar mai ales, nicidecum zdrobită.
Dacă ceva ce Dumnezeu Își dorește
fierbinte, este să fiu salvată.
De câte ori ai permis acelor oameni
care susțineau că te iubesc sau că te
”plac” să îți calce valoarea în picioare?
Și-au pasat valoarea ta prin mâini.
Cu mâinile lor murdare. Exact cum se
pasează o minge de fotbal. Sigur și
la țintă. Fără ocolișuri. Nimeni nu are
timp de ele. Asta am fost, dar poate
asta ai fost și tu: un joc. O victimă. O
neînțeleasă. O fată invizbilă. Neiubită.
O singuratică. O fricoasă. O ratată. O
grasă. O incapabilă. O săracă. Neîndeajuns de bună, pricepută la, frumoasă,
slabă, dar mai ales perfectă. Neprimită
în casele inimilor oamenilor. O simplă umbră. O pacoste... Și atât. Lista o
cunoașteți pe-ndelete. Cel mai probabil, este că poate am avut multe dintre
noi cel puțin o listă de genul cândva în
viața noastră. Poate că încă te hrănești
cu ea. Se numește lista minciunii. Lista dezordinii și al mizerabilului. Lista autosabotajului. Lista evaporării
identității tale. Lista întunericului.
Ce să negociezi când societatea
însăși, s-a ocupat să îți structureze
identitatea? Iar tu, te-ai asigurat să le
dai dreptate. Poate că nici măcar nu
mai arunci o privire în oglindă. Pentru
că nu știi cine ești. Iar dacă cumva ai
aflat cine ești, poate că nu îți place. În
fiecare dimineață, ești în fața oglinzii.
Sunteți față în față. Oglinda pare maltratată. Este pătată cu fisuri adânci, înrădăcinate în sufletul tău furibund. Cu
întuneric. Cu păcat. Tu te cauți. Strigi,
alergi în disperare și tot nu te găsești.
Oglinda ești tu. Istovită, te dai la o
parte și abandonezi câmpul de luptă.

Paula Tripon (foto)
Permiți în continuare, pasarea mingii. Te înșeli crezând
că orice etichetă este mai de dorit, decât lipsa uneia.
Măcar ești văzută, deci exiști. Te multumești cu numele
pe care ți l-au pus ei.
Cu etichetele lipite de-a lungul vieții pe fruntea ta.
Eventual te asiguri să le străpungi și mai tare în sufletul tău orfan. Mult timp nu am avut nici cea mai mică
idee de cine sunt eu în Dumnezeu. Entitatea mea a fost
lipsită de valoare. M-am mulțumit mult timp, de-alungul anilor, cu fărâmături. Iar dacă mi-ai fi pus în față un
întreg, te-aș fi asigurat cu toate doveziile din lume că
nu îl merit. Încrederea în sine părea o reclamă perfidă
difuzată pe un post TV. Iar eu eram spectatorul înfocat,
care aștepta să susțină că merit să fiu rănită, exact ca și
oglinda din fața mea.
De ce? Pentru că asta am primit întotdeauna. Am clădit
gânduri iraționale peste minciunile existente deja.

Nu merit să fiu iubită și prețuită la adevărata mea valoare.
La rându-mi, nu am avut parte de aceste accesorii indispensabile vieții.
De la cei care trebuia să mi le ofere într-un mod vital și sănătos. Lipsa hranei emoționale m-a dus în punctul flămânzirii. Dezechilibrul din viața mea devenise realitatea mea. În
consecință, trai și normalitate. Iar eu, am încurcat rolurile.
Mi-a luat mult timp să învăț să accept copilul nevindecat din
mine. Să învăț să îmi apreciez valoarea în adevăratul sens al
cuvântului.
Dar mai ales să învăț să mă iubesc. Și totodată, să mă las
iubită de Însuși Dumnezeu.

Ce am învățat?

1. Când uiți de valoarea ta, reîntoarce-te la origini.
La identitatea ta ancorată în Dumnezeu. “Căci tatăl meu și
mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește.”
(Psalmul 27:10)
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Fiică prețioasă.
O perlă sub un cufăr zgomotos.
Asta scrie pe tine.
Trebuie doar să înveți să ieși de sub cufăr.

Te numești: fiică, prințesă, prietenă, îndeajuns de...orice.
Perfectă, exact așa cum sunt și ești. Fără greșeli. Ai apărut
pe lume cu un scop , exact când a dansat clopotul minunii.
O operă de artă. Asta suntem. Am încetat de mult lupta cu
perfecțiunea. Ce eliberator lucru!

Când acel profesor ți-a pătat imaginea în fața clasei
doar pentru că nu știai o ecuație din minte. Când acel
băiat ți-a promis luna de pe cer, cu tot ce te-ai ales a fost
o inimă frântă. Când acea mamă sau tată ți-au mâzgâlit
toată viața, identitatea cu critică, rușine și minciuni. Niciodată suficient de “nimic”. Sau cu dorința manipulatoare
de control. Când s-au poziționat ei, în locul lui Dumnezeu. De cine trebuie să fii sau să devii. Pe cine trebuie să
iubești în viață. Dacă și ce facultate trebuie să urmezi. Iar
tu, te-ai trezit o adultă plină de frustrări care își urăște
viața. Poate când colegii te-au abuzat verbal sau fizic
după ore. Doar pentru că erai fata fără voce, care nu știa
să se apere și să ceară ajutor. Când șeful și colegii tăi teau dat la o parte doar pentru că ești diferită față de ei. Și
refuzi să guști din același pahar al amărăciunii plăcerilor
efemere. Când acele minciuni ale oamenilor pe care i-ai
iubit cumplit, care s-au rostit asupra ta și astăzi se derulează în sufletul tău furibund ca un casetofon stricat.
Când se întâmplă toate acestea sau altele, tu întoarce-te
la Dumnezeu cu fața și nu cu spatele. M-am reîntors la
origini. Sau mai bine spus, am făcut cunoștință cu ele,
pentru că nu aveam la ce să mă întorc.
(„ ...și pe cel ce vine la Mine, nu Îl voi izgoni afară.” (Ioan
6:37) Toate acestea s-au întâmplat când am înțeles întru
totul cine sunt eu în Hristos. Când Dumnezeu, nu doar că
a acceptat copilul nevindecat interior, ci a folosit legea
compensației. Pentru că El de fiecare dată face mai mult.
Acesta este Harul. Nemărginit. Nu doar a îmbrățișat, ci și
a restaurat tot ce mi s-a furat și da, încă o face. „Și El mi-a
zis: Harul Meu îți este de ajuns; căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită.” (2 Corinteni 12:9)

Am înțeles multe când am experimentat că în fața lui
Dumnezeu se merge oricând. Dar mai ales că El nu are nevoie de gesturile mele grandioase. Pentru că în povestea
noastră, atât a mea, cât și a ta, nu a fost niciodată vorba
despre noi.

2. Poartă un nume nou.
”Toate se vor învechi ca o haină; le vei schimba ca pe
un veșmânt și se vor schimba. Dar Tu rămâi Același.”
(Psalmul 102:26,27)
Primește coroana cu flori așezată pe părul și sufletul
tău casant. Permite acest dar în viața ta să își facă loc. Nu
pune întrebarea dacă meriți să te iubească Însuși Dumnezeu. Lasă-te surprinsă de El. Nu fi victima propriului
trecut. Nu te mai biciui. Ai făcut-o destul. Nu o poți face
la nesfârșit. Iartă-te și iartă-i pe cei care s-au jucat cu
valoarea ta. “Plânsul își are vremea lui, și râsul își are vremea lui; bocitul își are vremea lui, și jucatul își are vremea
lui.” (Eclesiastul 3:4). Nu a spus nimeni că este ușor să faci
acest lucru. Este un proces. Dar acest proces este sigur
împreună cu Dumnezeu. Ca să devii o pasăre liberă, trebuie să ieși din colivia ta captivă. “ Pot totul în Hristos care
mă întărește.” (Filipeni 4:13)
Alungă coșmarul și trezește-te la realitate. Este doar o
capcană fără ieșiri. Astăzi ai la îndemână ceva: alegerea.
De astăzi, poți să începi să trăiești. Și nu oricum, ci frumos.
Atâta timp cât vei lăsa trauma, minciunile sau trecutul să
vorbească în locul tău nu te vei putea vedea niciodată.
Poartă un nume nou. Poartă numele tău. Acesta este. Am
devenit numele pentru care am fost creată.
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Ci întotdeauna a fost și va fi vorba despre El. Uneori este
suficient să lăsăm lacrimile noastre să se așterne pe pământul acesta uscat și gol. Totul s-a restaurat când Creatorul Și-a luat pensula printre degetele Lui suave și m-a creat.
S-a uitat în oglinda mea și a ridicat în palmele Lui cioburile
și minciunile rostite asupra mea decade întregi. M-a dus
într-o călătorie a zdruncinării. Locația a fost pe un ocean,
fără semnal. Insule pustii, acestea îmi sunt cicatricile. Așa
I-am spus la capătul tunelului. Iar desculță, vulnerabilă și
împreună cu El am dat drumul în marea uitării tuturor nelegiurilor și minciunilor găzduite în sensul vieții mele de
până atunci. Poartă acest nume ca o manta , este al tău. Și
nimeni nu îți mai poate fura asta, niciodată!
3. Nu îti negocia valoarea!
Atâta timp cât vei face acest lucru, te vei împiedica la
nesfârșit de propriile șireturi dezlegate. Indiferent de trecutul tău și de luptele tale spirituale. Atunci când înțelegem
cu adevărat valoarea noastră nu ne mai rămâne loc de negociere la mijloc. Deci, următoarea dată, când te vor întreba dacă meriți să fii iubită, tu să nu mai negociezi. Atâta
timp cât vei încerca să te faci demnă de iubit și apreciat,
văzută sau auzită, acolo nu este locul tău. Înțelege că există
loc de ascensiune în viața ta. În a deveni mai mult ca El și
mai puțin ca tine. Dar nu îți mai negocia valoarea. Nu te
închina în fața acelor oameni.
Singurul demn de toată închinarea ta, este Dumnezeu
și atât. Niciodată nu este prea târziu să ajungi la această
revelație nu doar înălțătoare, ci și eliberatoare. Indiferent
ce vârstă ai avea. Când Dumnezeu alege să te salveze, iar
tu alegi să îi dai întru totul inima ta, El se va ocupa să restaureze fiecare insulă pustie din adâncul sufletului tău. „Iată!
Eu fac toate lucrurile noi!“ ( Apocalipsa 21:5)
El este un Tată bun, care nu ne-a abandonat. „Nu vă voi
lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.” (Ioan 14:18) Un rege,
care într-o zi își va încorona fiicele cu libertate infinită. Până
în acea zi sfântă, El Își dorește ca noi să fim niște păsări
libere. Ieșite din coliviile noastre captive. Ne dorește biruitoare și nu biruite. Regine ale victoriilor. Prințese care înalță
și sunt înălțate la rândul. Prețuite.
“De aceea, pentru că ai preț în ochii Mei, pentru că
esti prețuit si te iubesc, dau oameni pentru tine și
popoare pentru viața ta. (Isaia43:4)”
Fiice demne de iubit și prețuite- nothing to prove.
Fără negocieri.
Paula Tripon (foto pag.19)

EL ALEGE

pentru mine

C

ând mergi-nainte, drumul să îți fie lin!
Când stai în așteptare, locul să îți fie drept!
Când urci în deal sau dacă-n vale ești
Mă lași, copilul meu, EU pentru tine să aleg?
Tu crezi că nu știu ce e suferința?
Tu zici că e prea greu prin valea umbrei morții
când te trec?
Îți spun acum că sunt acolo pentru tine
Ca să lucrez DESĂVÂRȘIRE în mintea,
sufletul și trupul tău întreg.
Copilul meu iubit, pășește cu-ncredere-nainte!
EU deja sunt acolo când ajungi.
Privesc cu-atâta drag spre ține,
când plin de întrebări și de suspine
O rugă-nalți acolo pe genunchi.
Să știi că și EU am simțit
Durere, amărăciune și pelin
Când atârnat eram în deal pe-o cruce
Scuipat, zdrobit, rănit de-al muritorului venin.
Când suferința prietenă-ți devine,
Eu sunt acolo, rana să îți leg
Când lacrima refuză să îți părăsească ochii,
Mă lași copilul meu, EU pentru tine să aleg?
Știu că în suferință e greu să vezi o cale
Când toți rărunchii-ți strigă după ajutor.
Cumplit e-atunci s-accepți că eșți în vale
Doar EU te mângâi și îți spun duios:
”Mi-atât de dor!!!”
Mi-e dor să fiu din nou cu tine!
Așa cum o făceam în “dragostea dintâi”
Am așteptat...De-atunci e multă vreme ce a trecut
Și înc-aștept...un loc să-mi faci în viața ta
ATÂT.

Simona Decean (foto dr.)
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Binecuvântează suflete pe Domnul
și nu uita niciuna din binefacerile Lui…

Fiți binecuvântate făpturi minunate!
Prin Harul Lui Dumnezeu vă voi împărtăși

o
experiență minunată pe care am trăit-o cu câteva
luni în urmă, care mă “urmărește” și astăzi și mă
întărește de fiecare dată când vine necredința. Mă
rog Domnului să vă zidească și pe voi.
Așadar, eram într-o perioada în care rugăciunea
mea era: “Doamne, mărește-mi credința!...Doamne
vreau să am experiențe cu Tine, pe care să le pot
mărturisi!”, și această dorința e și azi în inima mea…
Slavă Domnului! Avem nevoie de credință, căci:
“Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui“
(Evrei 11:6)…
Astfel, într-o dimineață deplasându-mă spre locul
de muncă am experimentat versetul care spune: “Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de
El și-i scapă din primejdie“-Psalm: 34:7… Nu intru în
detalii, însă doar Domnul m-a scăpat de un accident
rutier grav! În ziua aceea mărturiseam tuturor cum
m-a păzit Domnul și cât de binecuvântată sunt…
eram plină de bucurie!
Însă, știm că potrivnicului nostru, diavolul nu îi place ca noi să Îl mărturisim pe Domnul în toate căile
noastre, să avem bucurie, biruință…ci dă târcoale ca
un leu care răcnește și caută pe cine să înghită.…și
încearcă să ne intimideze prin tot felul de metode.
Așadar, noaptea care a urmat la ora 4:00 a venit peste mine o stare generală de rău, simțeam că o să fiu
“nimicită“, totul se învârtea în jurul meu… încercam
să mă ridic, însă nu puteam sta în picioare, voiam să
mă rog, dar nu puteam decât să spun în inima mea:
“Doamne Isuse…Isuse, ai milă de mine“!
Slavă Domnului, căci numele Lui este un turn
de scăpare. M-am luptat cu acea stare până
dimineață când mama mea a venit în camera mea
să mă trezească pentru a pleca la muncă…Era plină
de bucurie pentru că Domnul îi arătase cât e ceasul
într-o vedenie și anume ora 6:35.
De asemenea, a început să-mi spună că la ora 4:00
s-a rugat pentru mine și a văzut trei rânduri scrise
cu alb, auzind vocea Domnului spunând: “Adelina e
binecuvântată, ea știe că e binecuvântată!” …eu i-am
răspuns: “ce spui ,mami ? mie îmi e rău “…Ea a repetat și a plecat din cameră lăudându-L pe Domnul…
Rămasă singură în camera mi-am amintit cum în ziua
care a trecut spuneam tuturor celor care îmi ieșeau
în cale, cât de binecuvântată sunt…am început să
mă rog: Cu aceste vorbe m-am ridicat în picioare în
numele Lui Isus, iar starea aceea groaznică de slăbiciune a dispărut la clipeală de ochi…Slăvit să fie
Domnul, căci mare bucurie am simțit și eram uimită
de modul în care lucrează Dumnezeu atunci când Îl
crezi pe cuvânt. Toate lucrurile sunt cu putință celui
care crede, (Marcu 9:23).
26

Împreună cu mama mea, fiind întoarse de curând la Domnul,
suntem foarte uimite de modul în care lucrează Dumnezeul cel
Viu …din cauza asta vă dau atât de multe detalii, pentru mine
sunt prețioase.
Prov 10.22 – Binecuvîntarea Domnului îmbogăţeşte, şi El nu lasă
să fie urmată de niciun necaz. – ce binecuvîntează Dumnezeu rămâne binecuvântat. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile.
A Lui să fie slava în veci! Amin.

...Că, nu-i bine și frumos,
Să ne plângem...Când, Hristos...
A răbdat...și-a suferit...pe pământ;
Ca tu, suflet...să fii mântuit...și izbăvit...de păcate; dezrobit!
Adu-I Slavă și onoare,
Celui ce, ti-a dat salvare!...
Prin purtarea ta, curată și...dragoste neschimbată!
Adelina Morar (foto)

Viața cu Dumnezeu

S
untem obișnuiți. Suntem obișnuiți
să fugim de Dumnezeu când ne aflăm
în greutăți.

Suntem obișnuiți să ne spunem că El
ne-a părăsit. Ne aflăm într-o vreme
mai grea, o vreme de încercare, și văd
oameni ce aleg să fie cuprinși de panica ce este arătată peste tot, de frică
și neliniște. Ceea ce este total greșit.
Suntem ai lui Dumnezeu. Oare dăm
dovadă de acest lucru? În aceste momente arătăm noi că Cel ce domnește
în inima noastră este Dumnezeu, și nu
frica și nici temerea?Trebuie să fim o
încurajare pentru cei de lângă noi. În
această lovitură, mai mult ca oricând
trebuie să arătăm dragostea Lui, ce înseamnă cu adevărat să fii un copil de
Dumnezeu.

Atunci tu...
prezintă-L pe
Dumnezeu.
Să știe toți ce
înseamnă să
trăiești o viață
cu Cristos.

Alungă frica din inima ta și înlocuiește-o
cu pacea care vine de la Dumnezeu. Fii
un exemplu pentru cei ce vin în contact
cu tine. Transmite pacea celor cuprinși
de singurătate, de gânduri de disperare
și celor ce nu mai știu unde să meargă.
Arată-le tu: singura CALE. Calea către Dumnezeu. Nu trebuie să o spui...
doar să o arăți.
Cum? Prin liniștea și pacea care
dăinuiește în tine, acum când toți din
jur par să își piardă speranța...să-și
pună un semn de întrebare cu privire
la viața pe care tu o duci în aceste clipe
disperate cum ar zice unii. Și singuri vor
veni la tine dorind să știe care e sursa
de unde te hrănești, cu ce îți cultivi gândul și inima zilele astea.
Lorena Costin
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Mulțumește și prețuiește
tot ceea ce Domnul îți dăruiește

E

frumos să începem ziua spunându-I
Domnului că Îi suntem recunoscători, că
ne-a mai dăruit o zi însoțită de speranță.
Astfel, putem începe dimineața în prezența
Lui, păstrând toată ziua o inimă plină de
recunoștință.
Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile”
(1 Tesaloniceni 5:18a). Trebuie să credem
că „toate lucrurile lucrează împreună spre
binele celor ce iubesc pe Dumnezeu” (Romani 5:28a). De multe ori nu ne este ușor să
mulțumim Domnului pentru toate lucrurile,
dar făcând așa, dăm dovadă de credință și
suntem ascultați și binecuvântați. Suntem
datori să-I mulțumim Domnului în fiecare
zi, să ne bucurăm, să-L lăudăm în cântare,
precum spune Psalmul 61:8a – „Atunci voi
cânta neîncetat Numele Tău”. Mulțumirea
cu bucurie ne poate scăpa de orice atac
al vrăjmașului nostru spiritual. Citind mai
multe articole din revista „Suflet de femeie”, mi-am reamintit deseori că cei ce
murmură și cârtesc au o amărăciune în
locul bucuriei, sunt nefericiți și îngrijorați.
Așadar, să transformăm orice cârtire în
mulțumire, care poate să schimbe orice
situație și sentimente. Mulțumirea are puterea să transforme gândirea, determinând
chiar și învingerea unei boli. În acest sens,
vreau să mărturisesc și eu că m-am prins
de această făgăduință, căutând să fiu totdeauna mulțumitoare, asfel învingând în
viața mea cu ajutorul Domnului chiar unele
boli. Slavă Lui!
Atâta timp cât unim rugăciunea cu
mulțumirea și lauda, nu va mai exista
loc de îngrijorare, deoarece suntem în
prezența Celui Sfânt și viu. Dumnezeu ne
dă înțelepciune, revelație și călăuzire prin
puterea Duhului Sfânt dacă venim înaintea Sa cu mulțumiri. Vă îndemn din inimă și cu mult drag să fiți și să rămâneți
mulțumitoare!
Daniela Belean (foto dr)
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„Să-ţi dea ce-ţi dorește inima și să-ţi împlinească toate planurile
tale!” (Psalmi 20:4)
Privind în urmă pot vedea cum dragostea Domnului a fost revărsată
în viața mea. Nu întotdeauna au fost zile senine, dar mereu au fost
binecuvântările Sale aflate în spatele încercărilor, durerilor, zilelor cu
nori. Gândindu-mă la dorințele mele și la făgăduințele Domnului împlinite, sunt mulțumitoare și doresc să-L laud pe El o veșnicie! Fiecare
zi este un cadou pe care El ni-l oferă, iar trăirea noastră poate fi un
„cadou” pe care Îl oferim Domnului, dacă înfăptuim voia Sa, cea bună,
plăcută și desăvârșită! Aleg să fiu mulțumitoare, căci El mi-a dăruit
viață, sănătate, putere, iertare, înțelepciune, speranță, pace, încredere,
bucurie, dragoste, mântuire! După cum scrie în versetul de mai sus,
doresc ca Domnul să vă împlinească tot ce vă dorește inima. O dorință
a mea este să am întotdeauna o inimă mulțumitoare.
Și cum altfel, dacă nu privind spre Cel care știe totul și poate totul? Cu
Dumnezeu pornesc spre viitor încrezătoare. El dă valoare vieții chiar și
în cele mai negre nopți, dă culoare și transformă tot răul într-o mare
binecuvântare! Dacă inima noastră își va dori întotdeauna ceva după
voia Sa, atunci dorința ne va fi împlinită, în timpul Domnului! „Fă tot
ce-ți spune inima, căci Dumezeu este cu tine.” (1 Cronici 17:2b).

Cât de încurajator e să știi că poți înainta pe cale,
urmându-ți planurile, căci toate sunt unite cu planurile Sale. Nu înceta în a crede. Mulțumește și
prețuiește tot ceea ce El îți dăruiește. Domnul te
iubește și va împlini pentru tine tot ce inima îți
dorește!
Mulțumesc Domnului
pentru dragostea și bunătatea Lui!
Fiți binecuvântate de El și mulțumitoare!

Cu prețuire, Rebeca Belean (foto stg)

”E frumos să începem ziua spunându-I Domnului că Îi suntem recunoscători,
că ne-a mai dăruit o zi însoțită de speranță.
Astfel, putem începe dimineața în prezența Lui, păstrând toată ziua o inimă plină de recunoștință.”
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chemare

,

,,Voi, cei care ați adus rugăciunea înaintea Mea, să știți că vă
iubesc mult, mult!
Grăbiți-vă, grăbiți-vă să faceți
legământ cu Mine și vă voi umple
casa de binecuvântări, amin!”.

V

,, oi lăuda pe Domnul, voi istorisi toate minunile Lui”, spunea psalmistul... Avem datoria să împărtășim
lucrările Celui Preaînalt, chiar dacă
istorisindu-le nu vom putea reda
profunzimea trăirii lor!
În umblarea mea pe pământ, am
avut multe și diferite nivele de
revelație divină, pentru că Dumnezeu vorbește în multe feluri. Cea
pe care o redau a fost una de cotitură, menită să schimbe gândirea
și prioritățile vieții oricărui muritor.
Trebuie să spun că am fost crescută într-un mediu religios ortodox, cu
o mamă care mi-a insuflat spiritul
sacru, o mamă pe care am vazut-o
mult în rugăciune și post. De la ea
cunoșteam viețile sfinților și mersul
regulat la biserică. Devenisem o asiduuă închinătoare la sfântul Anton
și sfânta Rita, țineam zilele de post
marțea și joia, dedicate lor. Invocam
acești sfinți ca mijlocitori înaintea
Tatalui și mă atașasem mult de ei,
îmi deveniseră la un moment dat
suficienți în închinare!
Cu alte cuvinte, pe Dumnezeu îl
percepeam mai puțin accesibil, iar
sfinții și mama lui Isus scurtau calea
către cer.
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Subliniez că am primit răspunsuri la rugăciune, chiar dacă închinarea mea
nu era corectă pe atunci. Însă, Dumnezeu avea alt plan cu mine! ,,Doamne,
Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine...”, spune un
verset de psalm.
Este ceva asemănător cu școala: începem cu abecedarul, ca apoi să urcăm
câte o treaptă, până la nivele superioare. În școala lui Dumnezeu se întâmplă
aidoma, creșterea spirituală este treptată. Așa că, într-o duminică a anului
2003, pe când eram gata să merg la biserică, văd că și soțul meu se pregătește
să meargă, chiar daca o făcea mai rar. Am pornit cu mașina, însă el nu s-a
oprit la nicio biserică ortodoxă și, nici el neștiind exact de ce, am ajuns la ceva
distanță de Borșa, la Moisei. Pe o străduță laterală era o adunare și mi-a sugerat să mergem acolo, lucru care m-a intrigat puțin. Aveam să înțeleg mai târziu
că Duhul Sfant a condus traseul în acea dimineață! Așa că am intrat în biserica penticostală din acel loc. Nu frecventasem pană atunci vreo adunare, nu
aveam pe nimeni pocăit în familie! Era puțină lume, dar cântările înălțătoare
îți ungeau sufletul. O fostă colegă m-a zărit și m-a invitat lângă ea, fiind foarte
uimită să mă vadă acolo. Așa că m-a întrebat de două ori care este problema
mea: să fie vreun necaz, vreo boala?
Nu aveam răspuns pentru nedumerirea ei, prin urmare, s-a întors a treia oară
spre mine, tot susceptibilă. De data asta, m-a îndemnat să trimit un bilet ca
să se roage adunarea pentru mine. Mă gândeam că nu era o idee rea, deci
am scos o hârtie din poșetă și am trecut numele celor din casa mea. Aceasta a
ajuns pe amvon. La timpul de rugăciune prezbiterul a desfăcut hârtia, dar nu a
citit nici un nume scris de mine. El a spus: ,,Și acum, rog biserica să se ridice și
să ne rugăm pentru această familie, cu gândurile scrise și nescrise pe acest bilet”. Toți au început să se roage cu voce tare, într-un mod care mie mi se părea
ciudat. Ascultam doar și mă uimeau cuvintele alese și pasiunea acelor oameni
simpli. Spre finalul rugăciunii, o voce mi s-a adresat cu următoarele cuvinte:
,,Voi, cei care ați adus rugăciunea înaintea Mea, să știți că vă iubesc mult, mult!

”Grăbiți-vă, grăbiți-vă să faceți legământ cu Mine și vă voi
umple casa de binecuvântări, Amin!”.
Au trecut 16 ani de când nu am uitat cuvintele acestea și nu le
voi uita vreodata! Un mod de a vorbi al lui Dumnezeu, neștiut
de mine. O chemare care m-a pătruns până în adâncul ființei și
m-a cutremurat! L-am crezut pe El sută la sută. Era vocea Duhului Sfant care vorbea prin proroc. Imi venea să mă arunc cu
fața la pământ și să strig: ,,Cine sunt eu, Doamne, ca Tu din cer
să imi vorbești?”.
Versetul din Scripturi care zice: ,,Dacă va intra în adunare un
necredincios, tainele inimii lui vor fi descoperite, va cădea cu
fața la pământ și va marturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în
mijlocul lor”, se împlinea în dreptul meu! Atunci nu Îl cunoșteam,
dar urma să Îl găsesc mai târziu în Epistola către Corinteni.
Ajunsă acasă în acea zi, mi-am scos toate Bibliile pe care le
țineam în raft și am început un studiu care a durat 4 luni. Am
citit lucruri pe care le-am înțeles repede: închinarea la obiecte și
sfinți este interzisă de Dumnezeu. Închinarea este destinată Creatorului, nu creaturii! Singurul mijlocitor între om și Dumnezeu
este Isus Hristos, în El avem mântuirea. Apostolii și îngerii nu au
permis închinarea, iar sfinții nu dau mântuirea. Am înțeles că,
înainte de botez, omul trebuie să asculte și să primescă Cuvântul Evangheliei. Botezul este un act al maturității.
Asupra altor lucruri, nu aveam încă destulă lumină. Eram într-o
mare frământare. Eram la o răscruce de drumuri. Desigur, Cel
ce m-a chemat nu avea să mă abandoneze! El mergea înaintea
mea și lumina cărarea... Cum? Vă voi istorisi cu alt prilej...

Monica Mihali-Oniga
Biserica Apostolică Penticostală
Borsa, Maramureș
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Acum, avem timp

E
greu să simplifici viața.
De-a lungul anilor ai fost întrebat: „cum îți merge

viața?” și răspunsul a venit de la sine: „ooo, sunt atât
de ocupat și atât de obosit încât nici nu mai știu cum
merge!”.
„N-am timp…”,rosteam cu ușurință, scutindu-ne de alte
scuze.
N-aveam timp să citim.
N-aveam timp să ne rugăm.
N-aveam timp să spunem un „La mulți ani!”
N-aveam timp să scriem un mesaj de încurajare.
N-aveam timp să petrecem cu familia.
N-aveam timp să ne sunăm un prieten.
N-avem timp să scriem.
Da, avem tone de responsabilități și planurile noastre
sunt date peste cap. Simți cum viața te surprinde și
simți cum alergi ca la un maraton, prin viață. Viața
supraaglomerată. Program epuizant. Sentimente
copleșitoare. Neîmplinire spirituală. Nemulțumire
sufletească.

Adânc folos...
,,Totul este deșertăciune.
Ce folos are omul din toată truda
pe care și-o dă sub soare?”
Eclesiastul 1:2,3

Acum avem timp să investim în noi.
Acum avem timp să facem o introspecție a vieții noastre
și să ne formăm liste clare.
Acum avem timp să ne bucurăm de o perioadă de liniște,
fiecare cu casa lui.
Acum avem timp să analizăm relațiile din casele noastre
și să lucrăm la ele.
					 			
Flavia Precup

C
e folos de truda amară de sub soare,
Când soarele apune și soarele răsare...

Când neamurile trec cum trec pe boltă norii
Și fala lor apune cum se destramă zorii?

Avea-va frumusețea vreun rod ales sub soare,
Când fără să-ți dai seama și floarea vie moare,
Iar ofilirea paște la orice colț grădina,
Smulgându-i dintre ramuri și rodul, și lumina?

Și ce folos de ceasul de crâncenă povară,
Când tot avutul clipei poți pierde-ntr-o clipeală,
Când peste tot necazul și lacrima vărsată,
Pământul își așterne iar mersul de-altădată?

Avea-va cunoștința vreo trainică lucrare
Sau chiar înțelepciunea o veșnică chemare,
Când înțeleptul are mai mult necaz și fiere,
Decât oricare suflet ce-n nebunie piere?

Dar ce folos de goana aprinsă după zile
De-nseninări și plaiuri doar de miresme pline,
Când vântul care suflă turbat spre cine-i place,
Când își atinge ținta, pe-același drum se-ntoarce?

O, ce folos, de toate ce-au fost și vor mai fi,
Când ochiul nu-și mai curmă-nsetarea de-a privi,
Când nicicând frământarea și goana nu se gată,
Iar omu-mpăciuit nu pare niciodată?

Avea-vor vreun folos ‘nălțările de sine
Și visele deșarte de-nfumurare pline,
Când peste tot ce omul se zbate să atingă,
Se-așterne-o-ncătușare, a morții, să-l învingă?

E drept, pustii sunt toate și vrednice de moarte,
Dar peste pâcla groasă a clipelor deșarte,
Se-așterne-o nouă lume, cu nesfârșit folos,
În veșnica trăire ascunsă în Hristos!
Alexandra-Ligia Hojda (foto)

Izolare. Viața ni s-a simplificat fără să vrem.
Libertate. Viața își va relua cursul într-o zi.
Atunci, tot ce facem astăzi va conta.
Atunci, fiecare obicei format zilele acestea va fi impregnat în noi.
Atunci, fiecare lucru pe care l-am învățat va rămâne.
Atunci, vor apărea zilele de muncă și întâlnirile cu
prietenii.
Atunci ne vom putea plimba liniștiți și neîngrădiți.
Atunci ne vom uita telefoanele acasă și ne vom bucura
de întâlnirile cu cei dragi.
Putem să ne reluăm cursul zilelor așa cum vin, fără
intenții și fără planuri. Putem trăi doar cum trăiam și
până la izolare sau putem să trăim mult mai frumos.
Acum avem timp.
Acum avem timp să ne formăm noi obiceiuri sănătoase.
Acum avem timp să citim și să studiem orice subiect
ne pasionează.
Acum avem timp să ne rugăm și să credem mai mult.
Acum avem timp să cântăm mai din inimă.
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Binecuvântată
Am început anul cu multe planuri: să devenim mai bune, să citim mai mult, să ne îngrijim

mai mult și multe alte gânduri pe care le-am
scris pe prima pagina a agendei. Lucrurile nu
merg mereu după cum planificăm însă merg întotdeauna în felul în care Dumnezeu hotărește
că e mai bine.
Personal, lucrurile și planurile de pe agenda
mea s-au schimbat în prima săptămănă din an.
Dezamăgirile au venit și pentru câteva momente le-am permis să mă copleșească iar atunci
mi-am amintit ce scrisem cu câteva zile înainte
pe blog (https://flaviaprecup.blogspot.com/):
„Îmi doresc un an mai bun, nu cu provocări mai
puține și nici cu încercări mai ușoare. Îmi doresc
un an care să mă provoace și să mă facă un om
mai bun, un om care în fiecare situație pusă se
ridică la maximul potențial și nu se mulțumește
cu puțin, ci mereu își dorește mai mult. Îmi doresc un an plin de El și de oameni fericiți în jurul
meu!” Aceste cuvinte mi le amintesc și astăzi
când privesc spre ultimele două luni în care am
stat acasă.
Primăvara a venit cu o pandemie. S-a anulat
tot, dar oare s-a anulat și viața noastră? Cei mai
mulți cred că au privit această perioadă ca una
de odihnă și relaxare, dar oare pentru asta ne-a
oferit Dumnezeu două luni de stat în casă?
Pănă atunci scuza noastră era „nu am timp”,
dar de atunci urma să avem timp.
Au trecut două luni de stat acasă, pentru mine,
dar nu pot să spun că m-am plictisit vreodată. Dumnezeu mi-a vorbit în această perioadă
spunându-mi că trebuie să fac pași spre visul
avut încă din copilărie, cel de a scrie cărți. Am
început să citesc Biblia și să fac diferite studii
și pot spune că până la finalul lunii mai, voi fi
terminat citirea ei. Am învățat că Dumnezeu mă
cheamă să mă adâncesc în cunoștința Cuvântului Său. Am început să desenez și să descopăr
pasiuni noi. Am apreciat fiecare dimineața în
care alarma mi-a sunat și mi-a amintit că Dumnezeu vrea să las ceva în urma mea în fiecare zi.
Am petrecut timp cu familia, timp pe care fără
pandemie nu l-aș fi putut petrece. Am fotografiat multe apusuri conștientizând că pentru
unii e ultimul și încercând să fiu recunoscătoare
pentru paleta minunată de culori a Creatorului.Starea de urgență va lua sfârșit și lucrurile
vor reveni la normal, dar poate va fi un alt fel
de normal. Steven Furtick scria zilele acestea
atât de frumos: „Dacă normalul cu care eram
obișnuiți nu e normalul spre care Dumnezeu ne
călăuzește în viitor?
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Dumnezeu ne spune:
Te conduc spre un nou normal pentru că tot ce credeai tu
până acum că e normal nu era chiar normal. Era tot ce știai
tu. Unii dintre noi se rugau acum câteva luni:
„Doamne, am nevoie de o schimbare;
Doamne, nu sunt fericit; Doamne, nu simt nici o bucurie.”
Dacă Dumnezeu încearcă să aducă în viața ta un nou normal,
dar tu încă te ți de ceea ce e normalul tău?”
Ascult de mulți ani un cântec care mereu îmi aduce liniștea și versurile lui sună cam așa:
„Căci ce se întâmplă dacă binecuvântările tale apar prin picăturile de ploaie?
Ce se întâmplă dacă vindecarea Ta trece prin lacrimi?
Ce se întâmplă dacă o mie de nopți nedormite sunt ceea ce trebuie să știu că ești aproape?!
Ce se întâmplă dacă încercările din această viață sunt îndurările
Tale deghizate!?” (Blessing - Laura Story, traducere liberă)
Dragi femei, Dumnezeu ne cheamă să avem încredere în El și să
avem pace în mijlocul furtunii. El ne cheamă să acceptăm planul Lui
în viețiile noastre chiar dacă nu e confortabil sau cunoscut. El ne
cheamă să fim conștincioase și să folosim înțelept fiecare zi – indiferent că o petrecem în carantină sau nu.
Flavia Precup (foto)

A

tât de prețios e timpul
Că n-am prea conștientizat,
Dar acu cu Covidu-acesta
Atâtea lucruri noi am învățat.

constatare

Sunt mulțumită cu puținul
În jurul meu văd colț de rai,
Ești fericit s-admiri seninul
Sub aripile Lui când stai!
Ascult cum îmi șoptește vântul
Prin ramurile înflorite,
Îi înțeleg altfel “cuvântul”
Și clipele nefericite!
M-au învățat ceva și ele
M-au șlefuit, m-au întărit,
Și am sperat privind la stele,
Că iar va fi un răsărit!
Mai prețios îmi pare timpul,
O clipă nu mai vreau să pierd
În mine-I să se vadă Chipul,
Și pentru cer mai mult să ard!
Susana Precup (foto)
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Dumnezeu știe:
N

u-i așa că sunt atât de multe lucruri în viață care par nedrepte și, parcă, de neînțeles, chiar în contradicție cu
Scriptura?! Uneori lacrimile nu mai ajută, iar când te vezi singură în mulțime,
doar tu cu Dumnezeul Atotputernic,
te întrebi: ,,De ce, Doamne?’’, ,,De ce
tocmai mie?”. Nu am răspunsuri plauzibile sau filosofice și nici nu am studii
postdoctorale în apologetică creștină
(deși, sincer, mi-aș dori mult), dar ceea
ce știu este că DUMNEZEUL MEU - Cel
Căruia I-am încredințat în întregime
viața mea - ȘTIE TOTUL. Și nu doar că
știe, dar El conduce istoria după un plan
perfect, desăvârșit, așa că mă vede, mă
aude, iar cele mai adânci dorințe ale
mele nu sunt ascunse de El.
EL a făcut din Eva o operă de artă, a
salvat-o pe Agar, i-a dat un copil Sarei,
a văzut că Lea nu era iubită, a răspuns
smereniei și curajului Esterei, a răsplătit
neprihănirea Mariei, a fost credincios
față de Priscila, i-a redat viața Tabitei.
Deci, este drept să cred că tot EL - care
nu Își schimbă caracterul în funcție de
trăirile mele subiective - va interveni și
în dreptul meu!
Fiind în valea umbrei morții, nu
sunt capabilă să înțeleg dimensiunea
veșniciei în toată complexitatea ei, cu
toate că din vale se vede mai clar albastrul imaculat al cerului. Uneori nu
pricep de ce îngăduie Dumnezeu ca
neprihăniții Săi să sufere mai mult decât păgânii, dar oare nu în suferință
chipul lui Hristos poate fi creionat mai
triumfător?! Oare uit că Dumnezeu Se
folosește de vase din aur curat, bătut
și strălucitor?! El nu îngăduie lucruri
fără noimă, căci toate au un scop ceresc (gloria lui Dumnezeu și binele meu
veșnic); faptul că eu nu înțeleg voia Lui
în situația în care mă aflu momentan,
este pentru că nu sunt exact pe aceeași
frecvență cu El, neavând cum să rezonez dorințelor Sale minunate. Cred că
întrebarea corectă este: ,,Doamne, ce
vrei să învăț din această circumstanță?”.
Sunt convinsă că dacă vei face liniște în
duhul și mintea ta, vei putea auzi susurul blând al răspunsului Domnului:

,,De ce?”

P

,,Scrie cu vârful unui diamant în inima ta că EU SUNT CREDINCIOS, EU
SUNT CEL CE SUNT!”.

Așadar, tu, cea care treci chiar acum prin momente grele, nu descuraja și nu abandona lupta! Doar încredere-te în Dumnezeu și așteaptă în tăcere ajutorul promis,
lăudându-L pentru dragostea Lui, care se manifestă față de tine în fiecare detaliu!
El este credincios și îi cinstește pe cei care Îl cinstesc. Nu te teme să Îi încredințezi
Lui viața ta - fiecare domeniu în parte! Să nu te îndoiești de faptul că Dumnezeu îți
dorește binele și că are un scop final! Prin Hristos, vei fi mai mult decât biruitoare!
Doar îndrăznește să crezi!
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Doamne,
ȋîţi mulţumesc!

Cu prețuire,
Gheorghiaș Cristina (foto)

entru mine este o mare
binecuvântare revista „Suflet de
femeie” şi o citesc cu mare bucurie.
Dar nu am ȋndrăznit să vă scriu, totuși,
acum Domnul mi-a pus pe inimă să
vă trimit un scurt articol despre inima
mea mulțumitoare Domnului.
Mulțumesc Părintelui Ceresc că
ȋn această perioadă grea ne-a
binecuvȃntat cu sănătate, atȃt pe mine
cȃt și pe soțul meu și pe fetița noastră.
Chiar dacă a fost o perioadă de izolare
și distanțare socială ȋn sufletul nostru
a fost pace și liniște, pentru că Domnul
este lângă noi.
Eu stȃnd acasă cu fetița noastră
micuță, am găsit ȋn fiecare zi motive
de mulțumire și cu fiecare motiv, fie
el mic sau mare, inima mea se umplea
de mulțumire, aducȃnd slavă și glorie
Tatălui nostru ceresc „binecuvȃntat
să fie Domnul, căci ascultă glasul
rugăciunilor mele, Domnul este tăria
mea și scutul meu; ȋn El mi se ȋncrede
inima și sunt ajutat. De aceea, ȋmi este
plină de veselie inima, și-L laud prin
cȃntările mele.”Psalmul 28:6-7.
Cu ceva timp ȋn urma am ȋnceput
să țin un jurnal de mulțumire, cu cȃt
scriu mai multe mulțumiri văd felurile
ȋn care mă iubește Dumnezeu, ȋi fac
lui Dumnezeu loc să crească ȋn inima
mea și simt puternica Lui prezență ȋn
viața mea și a familiei mele.
Am ȋnvățat că și ȋn vremuri de
ȋncercare prin care Domnul ne trece
trebuie să fiu mulțumitoare, chiar
dacă pe moment inima e ȋmpovărată,
nu trebuie să mă descurajez, ci să
stăruiesc ȋn rugăciune, așa cum scrie ȋn
Romani 12:12 „Bucurați-vă ȋn nădejde.
Fiți răbdători ȋn necaz. Stăruiți ȋn
rugăciune.”
Îi mulțumesc Domnului că El ne
călăuzește și ne ține ȋn mȃna Lui
puternică, El este ajutorul și sprijinul
nostru și ȋn El ne este nădejdea.

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

De la Domnul avem mȃntuire și „inima noastră ȋși găsește bucurie ȋn El”,
mărit să fie Domnul!
Ȋn fiecare zi am motive de mulțumire ȋnaintea Tatălui și văd cum ne
binecuvȃntează cu dragostea și bunătatea Lui, așa cum spune psalmistul ȋn
Psalmul 94:18”...bunătatea Ta, Doamne, mă sprijinește totdeauna” și ȋn Psalmul
103:17 este scris: „Dar bunătatea Domnului ține ȋn veci pentru cei ce se tem de
El.” Vreau să mulțumesc Domnului pentru toate lucrurile și să spun ca Pavel:
„m-am deprins să fiu mulțumit cu starea ȋn care mă găsesc” (Filipeni 4:11). Ȋți
mulțumesc, Doamne, că Tu ne porți de grijă cu iubire, ȋți dăruim cu bucurie
inima și ne lăsăm purtați ȋn mȃna Ta.
Mulțumesc Domnului pentru dumneavoastră și Dumnezeu să vă
binecuvȃnteze!
„Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A
Lui să fie slava ȋn veci! Amin.” Romani 11:36

Mari Răsădea (foto)
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Rugăciune de mijlocire
M

are putere are rugăciunea fierbinte a celui
neprihănit (Iacov 5:16).
În nr. 37 al revistei ”Suflet de femeie”, am inițiat
rubrica ”Rugăciune de mijlocire”.

Scopul acestei rubrici este de a ne uni în rugăciune
la aceași ora mai multe persoane, care să mijlocim
înaintea Domnului pentru cauze concrete, transmise
de cititoarele revistei.

În numărul trecut am propus să ne rugăm pentru mântuirea celor nemântuiți din casele, familiile
noastre, pentru cei dragi nouă. Această dorința a
noastră este și dorința lui Dumnezeu: “Doresc Eu
moartea păcătosului? Nu doresc Eu mai degrabă ca
el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască?“ (Ezechiel 18:23)

Este un moment favorabil rugăciunii de mijlocire
acum, când suntem în stare de alertă, după starea de urgență, când oamenii văd cu ce probleme
se confruntă în perioadele de criză, când se văd
neputincioși în fața bolii, a suferinței și a morții.
Viața noastră fragilă este în mâna lui Dumnezeu și
El cunoaște zestrea de zile pe care o avem fiecare. Un lucru este cert, este un număr limitat de zile,
dar de ceea ce facem cu ele depinde veșnicia noastră. “Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă!” spune Moise în Psalmul
90:12.

Cât de efemer este omul în lumea aceasta constată
și David în Psalmul 39:5: “Iată că zilele mele sunt cât
un lat de palmă, și viața mea este ca o nimica înaintea Ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de
bine s-ar ține.”  

În această viață noi ne pregătim pentru destinul
nostru etern. Toți cei care cred în Isus Hristos și trăiesc după cuvântul Sfintei Scripturi – Biblia, au ca
destin viața veșnică cu Domnul Isus și cu toți sfinții.
Toți cei care refuză mântuirea au ca destin iazul de
foc. Știm că alegerea este personală și de aceea “vă
rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcați-vă
cu Dumnezeu!”(2 Cor. 5:20b)
Nu putem să rămânem indiferenți la soarta
celor nemântuiți din casele noastre! Haideți să ne
unim în rugăciune! Haideți să ne sfâșiem inimile
înaintea Domnului ca să le deschidă ochii. Nu
credem în predestinare, dar credem că El, Domnul
și Dumnezeul nostru se poate face cunoscut, astfel
încât ei să poată să aleagă viața. Dumnezeu,
Mântuitorul nostru “voiește ca toți oamenii să
fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului.”
(1Timotei 2:4)
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Vă invităm să ne contactați prin SMS la numărul
de telefon: 0739 015 955

Trimiteți SMS la numărul indicat cu numele și
localitatea persoanelor pentru care se cere rugăciune de mijlocire, după ce va prezentați în
prealabil ( numele și localitatea). Informațiile
primite pentru mijlocire vor fi transmise tuturor
celor care se înscriu în acest grup de rugăciune.
Mijlocirea în rugăciune se va face zilnic începând
cu ora 22:00.

Dorim de asemenea să primim feed-back în cazul rugăciunilor ascultate, ca să fie o încurajare
pentru noi și o proslăvire a Numelui lui Dumnezeu.
Să credem că Tatăl nostru este un Dumnezeu
puternic, ale cărui resurse sunt nelimitate. Doamne îți mulțumim pentru bunătatea, îndurarea,
dragostea și credincioșia Ta! Nădăjduim că rugăciunile noastre vor ajunge la tronul Tău de îndurare și Tu vei lucra în milă și dreptatea Ta!
Vă așteptăm să ne rugăm împreună!

Lidia Aldea,
Biserica Bethel, Tg. Mureș  

Vă invităm
să ne contactați
prin SMS
la numărul de
telefon:
0739 015 955
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Cum ai vrea Tu, oare?

Să fii creștin spun unii că-i ușor,
Că nu trebuie să strigi după ajutor.

Eu am strigat în gura mare,
Când am văzut că-s singur pe cărare.

Că viata, nu trebuie trăită,
Jos în vale, singură și părăsită.
Dar cum? Cum ai vrea tu oare?
Să-ți fie numai bine și nicio încercare?

Când m-am văzut în vale jos,
Flămând și gol, bolnav și păcătos.
Un gând stătea mereu cu mine,
Care-mi șoptea fără de milă: “S-a zis cu tine.”

Crezi tu ca Eu, spun vorbe fără rost?
Sau că ascund ceva? Că nu spun tot?
Eu v-am spus tot, de la-nceput,
Când încă nu M-ați cunoscut.

Ori cât am plâns și m-am zbătut,
Nimic a face n-am putut.
Când dintr-o dată, parcă din senin,
O mângâiere dulce, un susur lin,

În lume veți avea necazuri,
Probleme, suferințe și dureri,
Dar îndrăzniți că: Eu am biruit, “
Și știi de ce:”Pentru că v-am iubit. “

Alt gând își făcea loc în mintea mea,
Ridică-te, ai curaj, putere, îmi șoptea.
Mă-nconjura de peste tot,
Atunci am zis în mintea mea:”Stai că pot”.

Când iubești nimic nu e prea greu,
Dragoste, iubire înseamnă Dumnezeu.
Dacă într-o inima e loc pentru iubire,
E loc și pentru mântuire.
De-i sus pe deal sau de-i în vale jos,
Nu mai contează, ori unde ar fi:”E cu Cristos”.

Da! Pot totul în Cristos,
Că doar era cu mine, acolo jos.
Dar eu ca un copil, micuț și prost,
Mi-am zis că viata, nu mai are rost.
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Dedicatie

(copiilor mei)

M

-ați făcut să pun în versuri
Tot ce simt și ce mă doare,
Să admir mereu apusuri
Și să mă bucur de soare!
M-ați făcut să văd seninul
Printre nori de-atâtea ori,
Să nu bag în seamă spinul
Să privesc numai la flori!
M-ați făcut să port povara,
Mai ușor în vremi pe umăr
Să înfrunt mereu ocara,
Binecuvântări să număr!
M-ați făcut apoi bunică,
Un statut ce mă alintă
Chiar de-n multe-am eșuat,
Cred că-n asta-am excelat!

Neli Todea
Susana Precup
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Rețetă de pâine

“Pâinea noastră cea de toate zilele…”

”Orice lucru el îl face frumos la vremea lui”
Eclestiastul 3:11

e

ste unul dintre versetele din Biblie care ne încurjează să
fim liniștiți că El, Dumnezeu, știe ce face, El știe de ce avem
nevoie și El știe să facă totul frumos în momentul potrivit și
după planul Său.
Am avut nevoie de acest virus? De această perioada?
Sună ciudat să spunem că DA, însă un lucru este sigur...
El a fost în control și este în controlul tuturor vremurilor ce
vor veni peste noi.
A fost timpul potrivit pentru bunici, părinți și copii, a fost
un timp dedicat familiei, un timp de odihnă pentru natură
și pentru noi ca oameni, un timp în care să ne oprim din
alergarea de până acum, să medităm, să cugetăm să ne
rugăm....
Acum am avut timp să prețuim familia, biserica, locurile
de muncă cu care suntem binecuvântați, pe cei de lângă noi
și mai mult că orice să vorbim mai mult cu Dumnezeu.
A fost timpul potrivit pentru amenajări în casă, pentru lucrul gospodăresc și nu în ultimul rând pentru gătit.
Și eu am făcut asta cu drag, de aceea împărtășesc cu voi o
rețeta simplă, ușoară și gustoasă.

În această perioada în care am petrecut mai mult timp în casă, foarte multe dintre noi am gătit mai des și am încercat noi rețete. Așa am făcut și eu, am pregătit pentru prima dată pâine de casă. Gustul și textura sunt minunate, iar
mirosul de pâine proaspătă umple toată casă. Așa că, m-am gândit să împărtășesc cu voi o rețetă simplă de pâine ce
o folosim foarte des.

Ingrediente aluat
- 30 g ulei de măsline, plus pentru
uns
- 220 g apă
- 1 linguriță zahăr
- 25 g drojdie
proaspătă,fărâmițată sau 8 gr
drojdie uscată
- 400 g făină pentru pâine (am
folosit 300 gr făină tip 480 și 100
gr tip 1080)
- 1 linguriță sare

Mod de preparare
Dizolvăm zahărul și drojdia în apă călduță. Adăugăm sarea, uleiul și
făină și frământăm până obținem un aluat moale ce nu se mai lipește de
mână sau de pereții vasului. Se poate frământa cu mâna sau cu un mixer/
robot de bucătărie cu spatulă pentru aluat.
Într-un bol mare, curat, uns cu puțin ulei de măsline, punem aluatul,
acoperim cu folie alimentară și lăsăm la dospit o oră. Pentru o pâine
crocantă la exterior și moale în interior este important cum o coacem.
Preîncălzim în cuptor un vas termorezistent cu capac la 230 grade celsius. După ce a dospit aluatul, îl mai frământăm puțin, îl așezăm pe o
hârtie de copt, îl pudrăm puțin cu făină și îl punem în vasul preîncălzit.
Lăsăm la cuptor pentru aproximativ o oră, dar depinde de puterea cuptorului. Ultimele 15 minute coacem fără capac.
Pâinea trebuie coaptă foarte bine, la exterior foarte rumenită pentru a
avea un miez moale.
Poftă bună!
Natalia Zsoldos
Biserica "Emanuel", Tg. Mureș
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Ingrediente:
- 1 L lapte
- 300gr gris
- 4 ouă
- 1 esență vanilie/portocale/lămâie
- 5 linguri de zahăr

Mod de preparare:

Tort de gris,

Se scoate din cuptor și se lasă să se răcească (dacă aveți răbdare
suficientă până a două zi).
După ce s-a răcit, tortul este gata, tava se poate detașa și se poate
servi cu dulceață acrișoară, ori cu fructe de pădure, recomand fructe
mici: afine, mure, strugurei, zmeură.
Vă doresc poftă bună!
Lidia Bleahu

Se pune laptele la fiert și se adaugă grișul
până fierb împreună. După ce ați obținut un
griș de consistență păstoasă se ia de pe foc
și se lasă la răcit circa 20 de minute.
Într-un castron se separă ouăle, gălbenușul
de albuș. Albușul se bate spumă împreună
cu zahărul, după ce grișul s-a răcit, se adaugă gălbenușurile și se amestecă, urmând să
fie încorporată și spuma de albușuri împreună cu esența pe care ați ales-o.
Se amestecă ușor și se lasă totul la odihnă
timp de 5 minute.Între timp pregătiți o tavă
rotundă ori pătrată cu pereți detașabili, pe
care o ungeți cu puțin ulei și o tapetați cu
făină.
Turnați compoziția de griș în tavă și
introduceți la cuptor timp de 45 de minute
până când se formează o crustă frumos colorată și se desprinde de pe tavă.
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Urmărește-ne și online
facebook.com/RevistaSufletDeFemeie

sufletdefemeie.ro

Suntem prezente și online, pentru a fi mai aproape de
tine și pentru a-ți oferi ocazia să ne cunoști mai bine prin
lucrarea pe care o facem.
Revista ”Suflet de Femeie” a început în Decembrie 2009
cu câteva femei dornice de a scrie și de a face cunoscute
experiențele lor cu Dumnezeu și de a fi o încurajare pentru
pietenele lor. Astăzi, după 10 ani de ”Suflet de Femeie”,
publicațiile sunt tot mai bogate, valoroase, iar echipa de
scriitoare tot mai mare. Revista se publică în 1.500-2000
de exemplare și este distribuită în toată România și chiar
și în străinătate.
Feedback-urile din partea cititoarelor sunt cele care ne
motivează să ducem această lucrare mai departe. Dorim
să vedem vieți atinse și schimbate prin articolele revistei.
Suntem deschise oricărei femei care dorește să ne
împartășească din experiențele ei cu Dumnezeu, gânduri,
poezii sau povestioare care să ne aducă mai aproape de El
și mai aproape una de cealaltă.
Dacă dorești să faci parte dintre autoarele articolelor revistei ”Suflet de femeie”, trimite-ne scrierile tale pe adresa
contact@sufletdefemeie.ro.
Poți oricând accesa articole si ediții mai vechi ale revistei,
în arhiva online - www.sufletdefemeie.ro/revista.
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Acum, poți avea acces oricând la arhiva emisiunii
”Pentru noi femeile”, online, pe pagina de facebook:
facebook.com/ptnoifemeile/
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Canalul Alfa Omega TV
Lansat în iunie 2006, Alfa Omega TV este primul canal TV creștin din România, și promovează valorile moralcreștine prin mijloacele media moderne.

Canalul poate fi văzut de milioane de români și este disponibil gratuit 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână pe TV,
internet și pe mobil. Alfa Omega TV emite pe satelit și acoperă Europa, Nordul Africii și Orientul Mijlociu.
Canalul Alfa Omega TV este alternativa creștină și educațională în oferta de canale de televiziune din România și
Republica Moldova. Într-o societate care încurajează lipsa valorilor, Alfa Omega TV continuă să promoveze principiile creștine.
Ceea ce ne face diferiți de alte canale creștine este tematica pe care o abordăm. De-a lungul timpului, prin
emisiunile emise și prin campaniile specifice organizate, canalul Alfa Omega TV a promovat valori esențiale
care trebuie să stea la baza unei societăți creștine: familia, viața, creaționismul științific, pro-Israel.
Alfa Omega TV poate fi recepționat în majoritatea localităților din țară, ultimele studii plasându-l în topul 25 al
celor mai vizionate televiziuni românești, cu recomandarea must-carry din partea CNA.
Canalul Alfa Omega TV este o sursă de hrană spirituală şi o resursă bogată pentru cei care vor să cunoască, să înţeleagă şi să traiasca în viața lor Cuvântul lui Dumnezeu. Prin programele difuzate, numeroşi români L-au cunoscut
pe Dumnezeu şi au decis să își trăiască după principiile creștine.
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Suntem deschise oricărei femei, care dorește să ne
împartășească din experiențele ei cu Dumnezeu, gânduri, poezii
sau povestioare care să ne aducă mai aproape de El și mai
aproape una de cealaltă.
Dacă dorești să faci parte dintre autoarele articolelor revistei
”Suflet de femeie”, trimite-ne scrierile tale pe adresa
contact@sufletdefemeie.ro

www.sufletdefemeie.ro

Foto credit: Luiza Todea Photography
facebook.com/luizatodeaphotography
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