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Nota Editorului

Aurelia Gabor

Un cadou indescriptibil
„Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare !”
2 Cor. 9:15
Ne aflăm în Luna Cadourilor, acel timp din an în care suntem preocupate şi alergăm
mult ca să găsim cadoul cel mai potrivit pentru a-l dărui celor pe care îi iubim şi care sunt
speciali pentru noi. Dar aş dori să vă pun o întrebare : Aţi primit vreodată un cadou atât de
deosebit încât să fie dincolo de puterea dv. de a-l descrie ?
M-am gândit mult la această idee în ultima vreme. Ce fel de cadou ar putea fi clasificat
ca şi „de nedescris” ? Ar fi, poate, un cadou despre care, atunci când îl deschizi să poţi
exclama impresionată : ”Cadoul acesta este ceva ce mi-am dorit toată viaţa, dar nu am
sperat vreodată că îl voi avea” ? Sau, poate fi ceva care va stârni o mulţime de emoţii,
pentru că ţi-a fost dăruit de cineva care este foarte special pentru tine şi darul acela îl vei
păstra cu sfinţenie, atât datorită amintirilor legate de acel obiect, cât și de persoana care ţi la oferit ?
Reclamele ce le privim cu ocazia Lunii Cadourilor şi care ne sugerează diferite idei
privind cadoul ce l-am putea alege pentru cei dragi, ne poartă pe diferite unde : de la un
cadou micuţ, necostisitor, dar plin de semnificaţie până la, de exemplu, o maşină scumpă,
pentru cei care îşi pot permite lucrul acesta. E greu să descrii un cadou care te
impresionează şi care te emoţionează până la lacrimi.
Un cadou, oricât ar fi el de simplu, dacă este făcut cu sinceritate, cuprinde o gamă
întreagă de aspecte, de la cele fizice, până la cele profund emoţionale. Dorinţa de a oferi un
cadou potrivit, ne face să privim întâi la persoana căreia dorim să îi destinăm cadoul nostru.
Este în nevoie de ceva ? Are o nevoie acută de ceva ? Îi face plăcere un anumit obiect pe
care, însă, nu şi-l poate procura ? Preferă ceva deosebit, dar nu face o prioritate din lucrul
acesta ? Îi place frumosul, sau natura, sau excursiile, sau hainele, bijuteriile
şi vom dori să îi oferim şansa de a avea aşa ceva ? A face un cadou de felul
acesta va provoca spiritul nostru de creativitate şi imaginaţie, dar aceste
cadouri nu vor fi de nedescris. Destinatarii lor vor putea descrie foarte bine
atât felul în care se prezintă acel cadou, cât şi emoţiile şi sentimentele
experimentate atunci când s-au aflat în posesia doritului obiect. În aceste zile, ne aflăm în
acea perioadă a anului când încercăm şi noi să oferim cadourile cele mai speciale celor
dragi ai noştri. Dar, cu siguranţă, orice vom reuşi să oferim nu va fi „indescriptil”.
În versetele precedente versetului de mai sus (2 Cor. 9:12-14 : „Căci ajutorul dat de
darurile acestea, nu numai că acopere nevoile sfinţilor, dar este şi o pricină de multe
mulţumiri către Dumnezeu. Aşa că, dovada dată de voi prin ajutorul acesta, îi face să
slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiţi că o aveţi faţă de
Evanghelia lui Hristos şi pentru dărnicia ajutorului vostru faţă de ei şi faţă de toţi ; şii face să se roage pentru voi şi să vă iubească din inimă, pentru harul nespus de mare
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al lui Dumnezeu faţă de voi.), Pavel vorbeşte despre darurile oamenilor, mai precis cele
ale credincioşilor din Corint care, văzând nevoile fraţilor lor macedonieni şi a celor din
Ierusalim au strâns ajutoare, după puterile lor, pentru a face o bucurie fraţilor lor mai
săraci. Pavel îi laudă pe corinteni pentru dărnicia lor şi îi încurajează amintindu-le că „
…cine seamănă puţin, puţin va secera; iar cine seamănă mult, mult va secera.” (2 Cor.
9:6).
Apoi, Pavel schimbă direcţia de gândire a corintenilor de la darurile omeneşti spre
Darul lui Dumnezeu, care L-a trimis pe Domnul Isus Hristos pe pământul nostru spunând,
în versetul 15 : „Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare !”
În urmă cu peste 2000 de ani, fiecare om de pe pământ, născut sau nenăscut încă, a
primit un Cadou de la Dumnezeu care, chiar şi astăzi, peste 20 de veacuri, încă nu poate fi
descris de imaginaţia, experienţa sau talentul nici unui muritor.
Mulţi muzicieni talentaţi au compus unele dintre cele mai valoroase opere muzicale pe
această temă („Mesia” de Handel, „Oratoriul de Crăciun” al lui Bach), colinzi şi cântece
minunate de Crăciun : ”Cântaţi toţi de bucurie”, „O noapte prea sfinţită”, „O ce veste
îmbucurătoare”, „O, Bethleem oraş micuţ...” şi multe alte cântări frumoase, pe care le
cântăm şi noi în fiecare an la sărbătoarea Naşterii Domnului. Poeţii, pictorii şi sculptorii nu
au întârziat nici ei să îşi angajeze talentele în a exprima măreţia
Darului primit la Crăciun de către omenire şi, totuşi, nici unul din
aceştia nu au reuşit să prezinte în întregime măreţul Cadou pe care
Dumnezeu ni l-a oferit fiecăruia din noi, odată cu venirea
Domnului Isus Hristos în lume, sub forma unui copilaş nevinovat,
într-o sărăcie profundă şi într-o umilinţă totală. De aceea, Pavel Îl
numeşte, pe drept, „darul nespus de mare al lui Dumnezeu”.
De ce l-o fi numit Pavel în felul acesta pe Domnul Isus ?
Cunoscându-L atât de aproape pe Domnul Isus, Pavel şi-a dat
seama de natura Lui divină, total diferită de a oricărui alt
pământean. Cum L-am descrie noi pe Domnul Isus ? Cum am descrie noi natura Lui divină
? Ce cuvinte am alege ? Cum ar putea fi descris un copil născut dintr-o fecioară, dintr-o
virgină ? Cum L-am putea descrie pe Dumnezeu ca fiinţă umană, păşind şi trăind printre
oameni, privind şi înţelegând durerea umană şi răspunzând cu dragoste, milă şi bunătate la
problemele celor din jur ? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că El a fost numit Emanuel,
„Dumnezeu este cu noi”. Ce cuvinte am putea folosi pentru a descrie prezenţa şi implicaţia
Lui în vieţile noastre ?
Cum am putea descrie ceva ce aparţine lumii spirituale, care se află dincolo de lumea
materială în care trăim, când tot ceea ce ştim şi cunoaştem este doar mediul material şi
pământesc în care ne aflăm ? Cum L-am putea descrie pe Dumnezeul Atotştiutor, când tot
ceea ce avem la dispoziţie este doar un volum limitat de informaţii ? Cum am putea să Îl
descriem pe Dumnezeul Cel Atotputernic, când puterile noastre sunt atât de limitate ?
Cum am putea descrie veşnicia ? Cum am putea descrie ceva ce este „de nedescris” ? Şi, cu
adevărat, Domnul Isus Hristos, Dumnezeu întrupat, nu poate fi descris de nici un talent
uman pentru că vocabularul omenesc nu este suficient de adecvat pentru a putea exprima
esenţa spirituală a Domnului Isus Hristos. Chiar dacă cei mai talentaţi urmaşi ai Domnului
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Isus s-ar aduna împreună, tot nu ar fi capabili să pună pe hârtie frumuseţea persoanei
Domnului Isus Hristos.
Deci, iubiţii mei, cum am putea noi, de fapt, să descriem ceea ce este de nedescris ?
Când Dumnezeu a privit la omenirea noastră, plină de confuzie, cu peste 2000 de ani în
urmă, El a văzut soldaţii romani mărşăluind pe străzile lumii de atunci şi a văzut oamenii
căutând pacea şi un scop în viaţa aceasta. Dorinţa Lui a fost să comunice omenirii că El
este un Dumnezeu al iubirii care doreşte să aducă izbăvirea pentru orice suflare de pe
Pământ. Dar cum ? Care ar fi fost metoda cu şansele cele mai mari de reuşită pentru a
comunica celor de pe Pământ planul Lui pornit din dragoste ? Dacă omenirea L-ar fi văzut
atunci pe Dumnezeu în toată puterea şi gloria Lui, cu siguranţă că ar fi fost şocată şi
îngrozită şi fiecare ar fi fugit să se ascundă cum ar fi putut mai bine. Nici un om nu s-ar fi
simţit în stare să se apropie de Dumnezeu şi să vorbească cu El în astfel de împrejurări.
Dacă Dumnezeu ar fi vorbit omenirii şi aceasta I-ar fi auzit vocea de tunet, în nici un caz
nu ar fi putut percepe dragostea lui Dumnezeu într-un tunet... Dacă ar fi trimis pe pământ
legiuni de îngeri pentru a vorbi şi salva omenirea de Diavolul şi îngerii lui, oamenii nu ar fi
ştiut cum să reacţioneze... Probabil de aceea, Dumnezeu a decis să trimită pe Domnul Isus
Hristos în lumea noastră sub forma unui Nou Născut, a unui Copilaş, pentru că micuţii
aceştia nu sperie pe nimeni. Ei sunt atât de gingaşi şi lipsiţi de apărare... Un copilaş poate fi
luat în braţe, iubit şi răsfăţat, îţi poţi apropia faţa de pielea lui moale şi delicată, îi poţi lua
mânuţa în mâna ta şi el te va prinde cu degeţelele lui micuţe... Primindu-L pe Domnul Isus
în lumea noastră ca un copilaş, orice suflet se poate apropia de El.
De aceea, privind la Domnul Isus Hristos probabil că și Pavel a spus : „Eu nu Îl pot
descrie. Tot ceea ce pot însă să fac este să cad în genunchi şi să Îi mulţumesc lui
Dumnezeu pentru Darul Lui nespus de mare”.
Şi, de fapt, cred că aceasta este ceea ce trebuie să facem şi noi la acest Crăciun : să
cădem în genunchi înaintea lui Dumnezeu şi să Îi mulţumim pentru Darul Lui nespus de
mare, indescriptibil şi fără plată, Domnul Isus Hristos.
Vestea bună este însă, că noi nu trebuie să avem abilitatea de a-L descrie pe Domnul
Isus pentru a-L putea accepta în vieţile noastre. Singurul gest pe care trebuie să îl facem
este să ne deschidem inimile şi să ne lăsăm
Un Crăciun Fericit
schimbaţi de prezenţa Lui în noi. De aceea,
cu Domnul Isus
porneşte şi tu astăzi la drum cu păstorii care au
în centru
auzit Vestea Bună, primeşte-L pe Domnul în
și cu cei dragi
inima ta şi acceptă Darul „nespus de mare”,
în jurul vostru !
de nedescris, al lui Dumnezeu pentru tine.
Aurelia & Tibi Gabor
Domnul să te ajute la aceasta !
Vă doresc tuturora un Crăciun binecuvântat în care Domnul Isus Hristos să fie Centrul
bucuriei noastre iar mulţumirile aduse Tatălui pentru Darul Lui nespus de mare să ne
umple inimile
!
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Oferă-I inima
Aurelia Gabor
Un Copilaș venit din alte sfere,
Vestit unei Fecioare, în chip miraculos,
A împărțit istoria în două și numele Lui sfânt este Hristos.
A fost vestit cu mii de ani în urmă, Prin cei care-au crezut, fără să-L vadă,
Dar au știut că Tatăl va trimite,
La timpul hotărât, a Lui Odraslă.
Și ai venit. Copil gingaș și dulce, Te-au salutat cei ce Te-au așteptat.
Și ai crescut la pieptul unei Mame,
Care credința-n Tatăl Ți-a-nsuflat.
Dar, pe măsură ce au trecut anii, Isus Hristos, al nost' Mântuitor,
Și-a început puternic misiunea,
Ca eu și tu, să fim pe-al Său ogor.
Învățături ce nu au mai fost spuse,
Uimeau pe cei ce-L ascultau surprinși.
Înțelepciunea ce venea din ele,
Pe mulți, în suflet i-a lăsat atinși.
Iar peste secole, în vremea noastră, Cuvântul care-atunci a fost vestit,
Încă și azi mai convertește inimi,
Ce-n fața Lui, pleacă-un genunchi smerit !
Un Copilaș iubit ! Ce sărbătoare !
Un Copilaș cu totul special,
Care-a făcut din viața-mi trecătoare,
Un scop pentru vecie, ideal.
Cu sufletul cuprins de mari emoții, Îți cânt și eu un cântec de Crăciun,
Ca să Îți mulțumesc că, din vecie,
M-ai cunoscut, Stăpânul meu Preabun,
Și-urmând al meu destin peste zenituri,
Mă pregătesc de zborul magistral,
Când Copilașul Cel născut în iesle,
Îmi va deschide poarta de smarald !
Dorești și tu, prietene iubite, Să crezi, să Îl urmezi și să-L adori ?
Oferă-I inima în dar, la iesle,
Și vei zbura spre-a cerului splendori.
Un Copilaș ni S-a născut în lume,
E Sfântul care ne-a răscumpărat,
Isus Hristos e Cel al cărui Nume,
Îl vom slăvi în veci, ca Împărat !
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Dan Popovici – Mărturisirea întoarcerii la Domnul
Olympia Nenu, California
-

Urmare din numărul trecut

-

”Nu pot să explic în cuvinte ce s-a petrecut cu mine când am auzit
pe firul telefonului mesajul lui Dumnezeu. Am început să tremur
necontrolat, ca hoțul prins în fapt, pentru că nimeni, dar absolut
nimeni în afară de mine, nu știa că, am luat decizia să mă prefac, stând cu Biblia în mână, ca
și cum m-am ”dat pe brazdă” și sunt și eu interesat de vindecarea fetiței. Și acum, acest
Dumnezeu m-a “găsit”, m-a descusut, m-a citit și pe dinăuntru și pe dinafară și mi-a
comunicat că, de El nu mă pot ascunde. Acea îndărătnicie răutăcioasă, eul cel mândru și
ambițios, s-au prăbușit, făcându-se țăndări în interiorul meu. M-am așezat vinovat pe
genunchi și nu știam și nici nu înțelegeam atunci de ce, dar am plâns în hohote, până s-a
scurs toată zgura de pe mine și a coborât o liniște și o pace, de care n-am știut că existau
undeva în lumea asta ; și, parcă toate veniseră acum, la mine în suflet. Am luat Biblia să o
răsfoiesc, ca mai înainte și, uite ce minune, parcă mi s-au dezlegat ochii și mintea înțelegeam acum totul, într-o altă lumină. Am chemat-o pe soția mea sus la mansardă, să îi
spun ce-am citit și atunci, și acolo și, dintr-odată ne-am simțit atrași de Cuvântul Scripturii
și acuma nu o mai lăsam din mână. Curgeau din ea spre noi, râuri de mângâiere și
încurajare. Ne așezam amândoi pe genunchi și petreceam ore întregi în rugăciuni, de ne
uitam unul la altul și nu ne mai recunoșteam noi pe noi. A coborât așa o bucurie în casa
noastră, de parcă ne-am detașat de problema ce încă exita deoarece aceasta nu a dispărut de
pe cursul vieții noastre. Dar, în euforia aceasta a cunoașterii Mântuitorului, în care ne scălda
marele nostru Dumnezeu, problema aceea pălea și, parcă devenise parte nesemnificativă a
noii noastre vieți. Au trecut trei săptămâni de la programarea ce-o avusesem, când am
primit vestea despre starea fetiței noastre și deja urma să ne prezentăm la un alt control, la
aceeași clinică, cu aceiași medici. Și, din nou, istoria începea să se repete cu lux de
amănunte. Doctorița ce o consultase pe Carmen data trecută, a invitat-o în cabinet și a
început consultația. Dar, din nou nedumerire... Ridica din sprâncene, se citea uimirea pe
chipul ei și, după circa 30 de minute a ieșit în graba mare din cabinet și s-a întors din nou,
împreună cu șefa spitalului. Au intrat amândouă în cabinet și, timp de o oră au tot comparat
măsurătorile vechi, cu rezultatele de acum. Geamul de la care eu urmăream totul s-a aburit
iar, ca data trecută. Între timp, a sosit și directorul spitalului ; aveam impresia că ne-am
întors în timp și derulam același film. Cu fețele perplexe, au ieșit pe coridor, ne-au făcut un
gest timid să îi urmăm în cabinetul pe care îl știam încă de data trecută, ne-au invitat să
luăm loc pe aceleași scaune și au început iar, cu voce domoală, să ne “pregătească” de
“ceva”. Mi-am zis atunci : ”Aoleu, începe iar o ședință de psihiatrie, sigur au mai găsit
ceva și asta e și mai rău decât înainte…”. Ni s-a tăiat răsuflarea când i-am auzit spunând :
”Nu înțelegem ce s-a întâmplat, dar... fetița este perfect sănătoasă...”. Ne-am uitat unul la
altul și, parcă nu îndrăzneam să ne bucurăm de ce auzeam. Nici doctorii nu știau cum să ne
explice, pentru că ei înșiși erau șocați, văzându-se depășiți de ce arătau filmele sarcinii de la
primul control și cele de acum, răspândite peste tot pe biroul din fața noastră.
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Am părăsit atât de bucuroși clădirea spitalului, de parcă zburam, nu pășeam pe trotuar.
Eu, personal, nu pot să explic în cuvinte omenești, ce am simțit în suflet vis-a-vis de
Dumnezeu, noul meu Prieten, pe care Îl simțeam efectiv lipit de mine, ca umbra. Știam că e
cu noi tot timpul, dar acum mi-a și demonstrat-o. Au mai urmat câteva controale până când
soția a născut și toate s-au soldat cu rezultate positive. Sarcina nu mai prezenta niciun risc.
În ianuarie 26, ni s-a născut odorul, copil perfect sănătos și, până în ziua de azi, fetița
noastră se bucură de o sănătate de fier, cum zic românii. Noi, nu putem face altceva decât să
Îi mulțumim Domnului pentru harul nespus de mare de care ne-a făcut parte.
De acolo încolo, s-a născut în mine un dor nespus de a-L cunoaște pe Dumnezeul acesta,
pentru care n-am arătat niciun interes în anii de mai înainte și am zis : ”Doamne, vreau să
Te cunosc așa cum ești ; lasă-Te găsit de mine !”. Și m-am apropiat de Cartea Lui cu o
altă motivație ! Citind cuvintele Scripturii, ochii ni s-au luminat și am priceput deodată,
taina botezului ; nu a fost nevoie de nimeni să ne spună că “așa trebuie”, pentru că ne-a
spus-o direct Domnul Isus. Venea de-acuma la noi acasă, ca la noii Lui prieteni și stătea de
vorba cu noi. Îl întrebam, stând în jurul mesei cu Biblia deschisă în fața noastră și, de-acolo,
de pe filele Scripturii, El ne vorbea cu drag și ne tâlcuia Scripturile, pe care dintr-odată, nu
știu cum, le pricepeam atât de deslușit.
M-am văzut atât de murdar și păcătos și, deodată, am descoperit că atât “asta”, cât și
“cealaltă” erau păcate ce stăteau ascunse acolo, în adâncurile mele. Apoi, când am aflat că
El a murit în locul meu, n-am mai putut și L-am rugat fierbinte să îmi demoleze eul mândru
și arogant, ce mă târa cu direcția sigură spre iad. Și a făcut-o, de dragul nostru ! Prietenii
noștri se tot mirau de schimbările din viața noastră, ba unii chiar mărturiseau cu teamă
oarecum și ne spuneau : ”Măi, dacă și mie mi s-ar fi întâmplat minunea asta cu copilul,
poate că și eu mă pocăiam...”. ”Da ce, acuma de ce nu poți ? Că, uite, mi s-a ”întâmplat”
mie și voi toți ați văzut minunea. Ce-ar fi fost mai diferit dacă ți s-ar fi întâmplat ție, ce
mi s-a întâmplat mie... ? Minunea tot minune e și atunci, de ce nu poți crede ?”.
Ardeam de nerăbdare de-acuma să încheiem legământul de dragoste cu Dumnezeu, în
apa botezului. Și l-am făcut, pe iunie 2006. Mama Otilia nu-și mai putea stăpâni lacrimile
bucuriei. Locuiam departe de comunitatea română și în orășelul nostru din Germania nu era
Biserică așa că, ne-am rugat Domnului să ne scoată pe cineva în cale. Și Dumnezeu ne-a
ascultat. Am întâlnit la scurt timp o familie de români, pe care i-am invitat la noi și așa s-a
născut bisericuța din casa noastră, unde ne-am întâlnit în fiecare duminică, având părtășie în
rugăciune, în cântare și în cuvânt. Așa ne-a crescut Dumnezeu, pentru primul an de zile.
Am simțit, la un moment dat, că ceva mă mustra în cuget și am plecat urechea la șoapta ce
îmi spunea : ”Ce ar spune Dumnezeu dacă ar intra în pivnița ta... ?”. Trebuie să vă
mărturisesc acum că, înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu eram un “înrăit” al vinurilor
vechi, de calitate. Nu eram eu băutor, dar îmi plăcea să degust, înainte de mâncare, ceva de
calitate. Aveam o cramă la subsol, cu 73 de sticle de acest soi de băutură, cumpărate la
licitație, de care tare eram mândru. Numai că, de la o vreme, când mă plecam pe genunchi și
spuneam Domnului că Îl iubesc din toată inima, simțeam așa, ca o suliță ascuțită, ce-mi
străpungea inima și mă întreba : ”Dar cu crama de dedesubt cum stai, că doar nu o
închini Domnului, asta nu e parte din arsenalul Lui și atunci, de ce o mai ții... ?” Nu o
dată mi-a zis soția : ”Măi, Dane, ia o hotărâre și “fă-i bucata”, la ce o mai ții... ?”, că
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acuma ea vedea că, de când m-am întors la Domnul, gura mea n-a mai gustat alcool. Și am
priceput atunci că ”crama” era “cuiul” celui necurat, la care avea drept să mai vină din când
în când, deoarece era din ”lumea” lui. Și atunci am zis : ”No, stai numa să vezi, cum nu
vei mai avea “cui” în casa mea !”. Și am coborât scările spre ”pivniță”, cântând laudele
Domnului și am deschis rând pe rând sticlele necuratului, golindu-le în ”cupa” toaletei !
Făcând asta, m-am ușurat de povara ce îmi stătea pe suflet, de nu mai puteam da ochii cu
Prietenul meu, Isus. Dar ce bucurie am avut când I-am spus ce am făcut și când I-am simțit
iubirea încuviințându-mi fapta ! Nimic nu mi-a mai trebuit ! Cine n-a trecut pe aici, poate
greu mă poate înțelege, dar când eu citesc pe paginile sfinte : ”Gustați și vedeți ce bun este
Domnul”, spun cu toată ființa mea ”Amin”, așa este ; eu am gustat și, spună lumea că sunt
nebun… da, sunt ”nebun” pentru Hristos ! V-am mărturisit doar unul dintre lucrurile de
care a trebuit să fiu curățat, din viața mea dar aș putea să mărturisesc cum Dumnezeu mi-a
arătat, rând pe rând, toate lucrurile de care a trebuit să fiu scăpat, să pot înainta pe calea
sfințeniei către El.
A adăugat apoi Dumnezeu alte familii la grupul nostru de rugăciune și acum, suntem în
jur de 30 de familii, ce creștem împreună, ca frații. E așa o părtășie, caldă și binecuvântată,
că încă regret și îmi pare rău pentru toți anii de demult pe care i-am irosit, fără a ști despre
Calea aceasta sau de El, că există... ! Cât de mult am pierdut, necunoscându-L pe
Dumnezeu încă din anii de pruncie. N-am cuvinte să Îi mulțumesc pentru că mi s-a
descoperit. Și îmi doresc să nu Îl dezamăgesc niciodată căci acum, pentru mine, fericirea
mea este să mă apropii de Dumnezeu, pe EL să Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc
toate lucrările Lui, lumii ce mă înconjoară.”

Urare de Crăciun de pe orbita Lunii - 1968 Apollo 8
În urmă cu 52 de ani, în Ajunul Crăciunului din anul
1968, astronauții misiunii Apollo 8 - Frank Borman, James
Lovell & William Andersdeau, au devenit primii oameni care au orbitat Luna si
care au văzut Pământul de pe orbita unui alt corp ceresc. Echipajul a realizat o
emisiune de Crăciun în care membrii săi au recitat pe rând din Biblie, primele
10 versete din Geneza.
Acest video s-a transmis pe Pământ
in seara de Crăciun din anul 1968.
Emisiunea transmisă de ei a devenit cel mai
vizionat program de televiziune din istorie,
până la aceea dată.
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Zidul (2)
Marinela Buzas, Vancouver, WA
Însărcinată, cu mai puțin de două luni până să nasc, mă uitam la firele
de curent care atârnau din pod și mai făceau câte o scânteie, mă uitam la
gardul dărâmat, mă uitam la grămada de moloz rezultată din dărâmarea
peretelui casei... Ce o să fie de noi ? Se va dărâma toată casa ? Mă
gândeam la puținii bani adunați, ca să-i dăm la doctor când voi naște. După momentul inițial
de șoc, am început să mă gândesc. ”Peretele se poate reconstrui. Avem nevoie de bani și de
mână de lucru...". Dimineața, i-am sunat pe cei dragi, am sunat și la șeful meu italian,
domnul Beghelli (deși eram deja în concediu prenatal) și la companii de construcții, deși nu
știam cum vom plăti cheltuelile. Nu mi-a venit să cred când domnul Beghelli a veni acasă la
noi să vadă ce s-a întâmplat, s-a uitat la perete și a spus : "Dacă mai dă o ploaie, o să cadă
toată casa, trebuie să găsim o prelată mare, care să acopere ce a rămas din casă”.
Am încercat să cerem bani împrumut de la prieteni și de la familia apropiată, ca să
putem plăti lucrările ce urmau dar... nu avea nimeni bani de dat
împrumut. Am început să mă descurajez, pe ce dădeam mai multe
telefoane. Dar Domnul a lucrat într-un mod neașteptat. Domnul
Beghelli mi-a dat, în avans, salariul pe următorii doi ani. Vă
puteți imagina așa ceva ? Mi-a spus că, îmi va reține salariile pe
următorii doi ani, fără dobândă. După calculele făcute, aveam
nevoie de aproximativ suma oferită ca să putem ridica peretele.
Am găsit o companie care mi-au făcut lista materialelor de care aveam nevoie și pe
care le-am găsit chiar la o companie din cartier. M-am dus să plătesc acasă la furnizor, căci
acolo era sediul firmei. Pe vremea aceea, se obișnuia să stai un pic de vorbă cu cei cu care
colaborai așa că, din vorbă în vorbă, i-am spus proprietarului firmei ce am pățit, în timp ce
soția dânsului stătea la o măsuță în curte și ne asculta. Din când în când, acesta se uita la
soția lui și dădea din cap. Dar, spre mirarea mea, soția lui nu spunea nici un cuvânt, nici
măcar nu a pus vreo întrebare. La sfârșit, doamna s-a ridicat de pe scaun, a venit la mine și
m-a întrebat : „Nu știi cine sunt ?” M-a trecut un fior. ”Nu mai suntem sub comunism mă gândeam eu - ca să-mi fie frică de informatori... Ce-o fi cu întrebarea asta... ?”
S-a uitat în ochii mei și mi-a spus ce funcție deține la primărie, dar am uitat. Ce am
reținut clar a fost că dânsa era responsablilă să inspecteze și să dea ordin, ca o clădire să fie
dărâmată, dacă prezintă un pericol public. În mintea mea îmi formulam răspunsul ca să o
asigur că singurul motiv pentru care a căzut peretele a fost că fusese săpat, chiar pe lângă
fundația casei, un bazin imens, iar acolo s-a infiltrat apa. Am mai vrut să-i spun și că partea
rămasă din casă e tare ca piatra dar... nu puteam să-mi deschid gura. Apoi mi-am adus
aminte de cuvintele domnului Beghelli : „Dacă mai dă o ploaie, cade toată casa...”. Cum
de nimerisem chiar în gura lupului... ? De ce trebuia eu să-mi spun necazurile la toată
lumea... ? Am tăcut și am așteptat verdictul, verdict care a venit după o pauză greu de
suportat : „Cumpără ce ai de cumpărat, fă ce ai de făcut. Eu nu am auzit nimic din
această conversație. Dar... dacă vine cineva la primărie să te reclame, nu voi face nicio
concesie !”
Va continua
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Domnul este tăria mea !
Oana Ailenei, Moseley, Virginia
”... De ce vă este frică, puțin credincioșilor... ?”,
Matei 8:26
Nimic nu paralizează mai mult pe om, decât frica. Trăim vremuri în care frica are un
efect puternic asupra semenilor noștri și, majoritatea oamenilor, au lăsat ca această frică să
le invadeze viața.
În luna august, am primit invitația de a participa, alături de alți credincioși din SUA, la
Marșul Rugăciunii, care a avut loc la Washington DC. Când a aflat că familia noastră va
participa la acest eveniment, un vecin ne-a întrebat : "Nu vă temeți că ar putea să fie
proteste violente în Washington pe durata marșului și că ați putea fi atacați ?" Ar fi dorit
și el să participe la acest marș, dar s-a temut de potențiali protestatari împotriva marșului și
a decis să nu participe. În același timp, o altă frică a unora de a participa la acest eveniment
a fost aceea de a nu contracta virusul Covid19, având în vedere că se aștepta să participe
zeci de mii de oameni, veniți din toate colțurile Americii. Astfel, din aceste motive, mulți au
renunțat la idea de a participa la acest marș. Când noi am confirmat în scris că vom
participa la acest marș, formularul respectiv conținea și o căsuță care era formulată ”pe
proprie răspundere” și care trebuia bifată, ca să înțelegem riscurile la care ne expuneam,
participând la acest eveniment creștin.
Toate aceste lucruri au fost luate în considerare atunci când am decis să punem mai mare
preț pe lucrarea de mijlocire către Dumnezeu pentru națiunea americană, decât pe viețile
noastre. Astfel, am participat la acest marș, alături de cei peste 50.000 de credincioși, lăsând
la o parte orice frică și încredințându-ne total în brațul Domnului Dumnezeu. Credința
adevărată biruiește frica !
Domnul Isus a spus ucenicilor și norodului, în Matei 8:35-38 : „Dacă voieşte cineva să
vină după Mine, să se lepede de sine însuşi, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze. Căci
oricine va vrea să-şi scape viaţa o va pierde, dar oricine îşi va pierde viaţa din pricina
Mea şi din pricina Evangheliei, o va mântui.”
Cred că este extrem de important să acționăm ca și urmași vizibili ai Domnului Isus, nu
doar să avem o credință în ascuns. Atunci când lăsăm la o parte frica și acționăm în
ascultare de Dumnezeu, El are posibilitatea să facă prin noi și cu noi, lucruri minunate.
Ajunși la Washington DC, am parcat și ne-am dus direct spre locul unde avea loc
Marșul Rugăciunii. Ne-am rugat împreună cu participanții la marș și am avut părtășie atât
cu frații americani, cât și cu cei români. Spre încheierea evenimentului, am fost abordați de
o televiziune care transmitea evenimentul în direct. Practic, Dumnezeu ne-a oferit
oportunitatea de a spune ceea ce El ne-a pus pe inimă și să spunem, în cele 25 de minute cât
a durat interviul, ceea ce Domnul a avut pregătit din partea Lui, să comunicăm. Totul a fost
spontan și transmis în direct la aproximativ 1,5 milioane de persoane, care urmăreau
transmisia în acel moment! Prin toată această experiență, văzând cum Dumnezeu a avut
pregătit fiecare detaliu, am înțeles cât de important este să nu lași frica să îți conducă viața,
ci să trăiești liber și să acționezi condus de puterea Duhului Sfânt, care are planuri și scopuri
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mai mari decât credem sau gândim noi. Dumnezeu vrea să lucreze, dar are nevoie de
ascultarea și acțiunea noastră curajoasă și fără frică. Numai în acest mod, vom putea face
voia Lui Dumnezeu și vom umbla în ceea ce a pregătit El mai dinainte pentru fiecare dintre
noi.
Dumnezeu ne pregătește pe fiecare pentru o lucrare pe care o are de făcut la un moment
dat prin noi. Această pregătire este un proces care nu se întâmplă peste noapte, ci cere timp.
Dar, la vremea potrivită și hotărâtă de El, El te va folosi și ajuta să împlinești lucrarea
pentru care ai fost format și pregătit. Umblarea prin credință nu poate fi desăvârșită, dacă te
temi pentru viața ta și nu ești la dispoziția Celui Ce te-a chemat să Ii calci pe urme.
Slăvit să fie Dumnezeul nostru, prin care toate lucrurile sunt cu putință și care, conform
versetului 13 din Filipeni 2, "lucrează în noi și ne dă, după plăcerea Lui și voința și
înfăptuirea".

O zeciuială... neobișnuită...

Pastor Larry Pyle.

Când eram pastor în California, aveam nevoie de o clădire nouă. Am mers
la bancă să cer un împrumut, dar mi s-a spus că adunarea noastră este prea mică.
În acea perioadă, dobânda era de 22,5 %. Banca nu a vrut să îmi împrumute banii și
Dumnezeu, practic, ne-a ”forțat” să învățăm să dăruim. Ne-a transferat din economia
lumii în economia Sa. Economia lumii presupune împrumuturi și dobânzi, dar
Dumnezeu ne-a spus că noi vom înainta prin dărnicie și atunci ne-a învățat să inversăm
zeciuiala. Am vorbit despre asta cu frații și surorile din biserică și, în săptămâna Zilei
Recunoștinței din acel an, am dăruit 90% din venitul nostru din acea lună. Pe scurt, am
construit o clădire nouă fără nicio datorie.
Am putut să merg la funcționarul bancar care mi-a refuzat împrumutul și să-i
mulțumesc că nu mi-a aprobat împrumutul. Mi-a spus că nimeni nu i-a mulțumit
vreodată că nu i-a acordat un împrumut. I-am spus că eu îi mulțumesc deoarece avem o
clădire nouă fără nicio datorie, iar ei nu primesc nici o dobândă de la mine. Funcționarul
s-a uitat la mine și a spus : ''Slavă Domnului !'' Chiar și cei din afara Bisericii Îl vor
putea vedea pe Dumnezeu la lucru atunci când ne încredem cu adevărat în El.
Chiar și astăzi, după mulți ani, trăim astfel. Biserica aceea, pe care am păstorit-o în
urmă cu 30 și ceva de ani, încă oferă 90% ca zeciuială în duminica de Ziua
Recunoștinței . Trimit sute de mii de dolari bisericilor în nevoie in întreaga lume. A
inversa zeciuiala înseamnă a da 90% din venit, nu 10%. Nu fac asta în fiecare
săptămână, ci doar într-o săptămână din an, dar Dumnezeu a făcut miracole incredibile.
Dumnezeu vrea să ne provoace credința și să ne arate că El este mai măreț decât
situația noastră. El spune că argintul e al Lui, că aurul e al Lui și tot ce mișcă pe câmp.
Acesta este Tatăl meu ceresc. Dăruiește altora și El îți va dărui ție.
”Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea;
puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor
şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor,
şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare”,
Maleahi 3:10
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Eroine ale credinței - Paraschiva Simedru
prelucrare de Florica Moca, Phoenix, Arizona
- urmare din numărul trecut După revenirea acasă din spitalul de la Cluj, sora Paraschiva și-a adus toți copiii la ea
acasă, dar de soț încă nu știa nimic. Credincioasă Dumnezeului ei, care nu a părăsit-o ci a
ținut-o în viață ca să Își împlinească planul Lui cu ea, sora a început o biserică, chiar în casa
ei unde, timp de 24 de ani a fost Casa de Rugăciune din Vinerea Mare, jud. Alba. Și, încă
o minune și mai mare a fost faptul că, deși era un timp în care era aproape imposibil ca o
biserică nou înființată să primească autorizație de funcționare de la organele împuternicite,
Biserica Penticostală din Vinerea a primit o asemenea aprobare.
După opt ani de la condamnare, a sosit acasă și soțul sorei Paraschiva, Vasile Simedru.
Copiii nu îl mai cunoșteau iar pe Maria, cea mai mică dintre ei, Vasile nu o văzuse
niciodată, sora Paraschiva fiind însărcinată cu fetița la timpul când au fost amândoi
condamnați la 25 de ani și o zi, pentru credință. Cu familia reîntregită, L-au servit împreună
pe Domnul cu devotament și recunoștință.
Există credincioși cărora Domnul le vorbește în mod special și așa s-a întâmplat și cu
această familie. Anii au trecut, ei au stat lângă Domnul și Domnul a putut lucra prin ei
multe minuni. Între timp, Maria, fetița crescută pe coridoarele închisorilor s-a căsătorit,
devenind Maria Dusciuc, dar Domnul a avut-o în planul Lui, pentru a lucra prin ea. Prin
proorocii și vise, atât sora Paraschiva, cât și Maria, au știut că va veni timpul ca Maria să
părăsească România, să ajungă în America și, de aici, să i se deschidă porți incredibile
pentru lucrările pe care Dumnezeu le avea pregătite să fie făcute prin ea. Mai jos, vom reda
câteva din minunile pe care Maria le-a trăit și continuă să le trăiască în fiecare zi.
 ”Era în luna august și trimisesem un container cu ajutoare în Europa. Containerul
sosise la Hamburg, în Germania și eu aveam doar două zile la dispoziție să ajung din
America în Germania, să preiau containerul din port și să îl dirijez spre România. Chiar
înainte de plecare, am călcat cumva strâmb și mi-am scrântit piciorul stâng. În graba mare
cum eram cu plecarea spre Europa, nu am mai avut timp de doctori sau de alte tratamente
așa că, am pus și eu ce am știut : apă cu gheață, varză și ce m-am mai gândit că m-ar ajuta,
dar piciorul nici cum nu își revenea. Familia deja era în alertă și înțelegeam și eu că era
imposibil să plec într-o asemenea condiție, când aveam de alergat prin aeropoarte și apoi pe
la port după tot felul de hârtii și forme ce îmi erau necesare pentru a prelua containerul și a-l
trimite în România. Am început din nou să declar, așa cum făcusem de atâtea ori înainte,
Victoria în Sângele și Numele Domnului meu Isus Hristos, spunând, cu voce fermă : ”În
Numele lui Isus Hristos, duh de împotrivire, îți poruncesc să fugi de la mine. Declar
vindecare și eliberare în Numele Domnului !”. În 5 minute nu am mai avut nimic !
Zburam prin casă și prin grădină. Era luna august și soțul meu era afară împreună cu alți
câțiva frați la o părtășie. Când m-a văzut venind în fugă spre locul unde se afla împreună cu
frații, a început să se mire : ”Dar, cu câteva minute în urmă nici nu puteai să pui piciorul
jos și acuma alergi... ? Ce s-a întâmplat ?” Le-am mărturisit la toți minunea ce o făcuse
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Domnul cu mine într-o clipă și am plecat spre România fără să mai am cea mai mică
problemă.
E mare lucru să spui să audă tot iadul că Domnul Isus Hristos este viu. El a biruit totul
și de acolo, de la dreapta Tatălui, unde Se află acum, privește spre noi ca să vadă cum
proclamăm noi Numele și biruința Lui.
 Mă aflam în Phoenix, Arizona, pentru strângere de ajutoare în vederea pregătirii unui
nou container pentru România când, pe neașteptate, primesc un telefon de la un frate
american, care mă ruga să merg cu echipa lui, în Managua, Nicaragua, pentru o întâlnire
de evanghelizare. Era o echipă mică, formată doar din patru persoane - dacă mergeam și eu
- și nici unul din ei nu vorbeau românește. Erau doi frați americani și o tânără, tot
americană, care se afla la prima ei misiune și care nu prea știa bine ce urmează sau ce avea
de făcut. Primul meu gând a fost să refuz această invitație, deoarece nu cunoșteam nici
limba spaniolă, care se vorbea în Nicaragua și greu mă puteam înțelege, probabil, chiar și
cu cei din echipa mea. În plus, nu aveam banii necesari ca să îmi pot permite să călătoresc
spre această destinație și să mai ofer și ceva ajutoare, așa cum, probabil, toată lumea se
aștepta să o fac. Dar, deodată, am auzit vocea Domnului, care mi-a spus : ”Trebuie să
mergi ! Eu voi vorbi pentru tine !”
După cum am spus mai sus, mă aflam în Phoenix și eram la biserică. Eram în mare
tulburare și mă rugam cu lacrimi Domnului să îmi arate deslușit ce aveam de făcut.
Deodată, în viziunea mea a apărut în fața mea o ființă strălucitoare care mi-a făcut cu mâna
și mi-a spus : ”S-a rezolvat !”. Atâta a fost totul și ființa aceea a dispărut din privirea mea.
Am făcut și o mărturie în biserică, privitoare la lucrarea la care Domnul m-a chemat și am
menționat și problema cu Nicaragua. Atât am avut de făcut, atât am făcut. Nu am cerut, nu
am insistat, nu am încercat să manipulez emoțiile fraților. Doar le-am mărturisit ceea ce îmi
stătea în față.
Când s-a terminat biserica și am plecat spre ieșire, la ușă mă aștepta o familie pe care nu
o cunoșteam și cărora Domnul le vorbise în acea dimineață : ”Aici în Phonenix se află
Maria Dusciuc, la biserica Penticostală. Mergeți și vă întâlniți cu ea. Pe ea trebuie să o
ajutați !” Aceștia erau o familie de români, care frecventau o biserică americană dar, în
acea dimineață, Domnul i-a trimis la Biserica Română. M-au invitat la ei acasă și mi-au
făcut un cec de $ 6000, pentru Nicaragua. Ei erau pregătiți să dea acești bani pentru o
misiune în Mexic, organizată de biserica americană pe care ei o frecventau. Dar Domnul a
dat o altă direcție banilor pe care ei îi aveau pregătiți. Cu cei $ 1000 pe care îi mai aveam
eu, acum eram gata pregătită cu $ 7000, să plec în Nicaragua, ceea ce am și făcut.
În anul 2002, mă aflam în Deva și împărțeam pachete cu alimente la oameni săraci, în
special celor fără locuință (homeless) adulți sau copii (copiii străzii, cum sunt numiți în
România). Deodată, a apărut un bărbat foarte agitat, care nu a vrut să stea la rând, ci a trecut
înaintea tuturora, pentru a primi și el ceva. Oamenii care stăteau la rând au început să facă
gălăgie, așa cum sunt românii, dar lui nu i-a păsat de ei. Am văzut în ochii și pe fața lui că
avea nevoie mare și urgentă de mâncare. Atunci am spus celor ce dădeau pachetele să facă
un pachet special pentru acest om, adăugând la rația obișnuită de alimente conținută în
fiecare pachet, încă câte ceva în plus. Omul le-a luat repede și, cu ochii scăldați în lacrimi, a
plecat. În circa o oră, a revenit din nou, de data asta așezându-se la rând. Cei care încă nu
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ajunseseră să își primească pachetul, l-au recunoscut și au început din nou să strige la el
cum că de ce a venit a doua oară. Dar el a răspuns că nu vrea nimic, a venit doar să
mulțumească. Când a ajuns la rând, recunoscându-l și eu, l-am întrebat ce dorește și de ce a
venit încă odată. Spre surprinderea mea, m-am trezit că ia mâna de la spate și îmi întinde un
buchet de flori. spunând : ”Îți mulțumesc mult, pentru tot, doamnă. A fost singura zi
senină din viața mea, deoarece toți mă resping...”. Am plâns și eu, a plâns și el... Cât de
puțin ne ia să înseninăm ziua cuiva...

Depresie sau... speranță ?
Rodica Botan, Modesto, California
În medie, se spune că un om poate trăi 30 de zile fără mâncare (Domnul
Isus a postit 40 de zile in pustie), 3 zile fără apă, 7 zile fără să doarmă, 3
minute fără aer dar, nicio secundă fără speranță... Cel puțin, așa ar trebui să
fie !
Într-o discuție cu o verisoara de-a mea din Aiud, Gabriela Matei, de profesie doctoriță,
ea îmi spunea despre o Conferință a medicilor, de la care tocmai se întorsese și unde, printre
alte lucruri, s-a discutat și despre depresie. Și, interesant lucru, că nu atât oamenii săraci
sunt depresionați, cât oamenii care au tot ce le trebuie. Aflăm că, boala asta bântuie în
întreaga lume, fiind prezentă atât în America, cât și în România, deoarece or fi și pe acolo
din cei care au tot ce le trebuie și, totuși, devin depresionați. N-am prea auzit de ciobani să
sufere de depresie, deși viața lor nu este ușoară, fiind, în plus, monotonă și singuratică și
nici de oameni care sunt tare săraci în cele materiale și, totuși, sunt veseli, mulțumitori. Noi
credincioșii, însă, avem atâtea motive să fim plini de speranță. Primii creștini se duceau la
moarte cântând. Dar noi. interesant, nu mai putem să fredonăm sau să fluierăm nici măcar
când ne merge bine...
Poate veți fi surprinși de insistența asta a mea privitoare la depresie... Da, insist
deoarece, spre rușinea mea, trebuie să admit că am luptat împotriva ei, toată viața. Deci, mă
simt vinovată ! Uitați-vă și voi câte lucruri se pare că știu - dar asta, nu poate rezolva nimic.
Ceea ce știm, trebuie să și trăim, ca să dea rezultate. Nimic de zis că, dacă nu ar fi Cuvântul
Domnului să-l iau ca medicament când mă apucă gândurile negre, nu știu unde m-aș afla
astăzi. Dar, tare mi-ar place să scap odată de groapa asta în care pic atât de des și din care
ies cu atâta greutate.
Să vă spun însă o poveste adevărată care, într-adevăr, începe pe o notă de depresie, ca
apoi să treacă la polul celălalt. Poate asta va fi o lecție și pentru mine.
Erau odată trei frați în Betania : Lazăr, Maria și Marta. Domnul Isus era prieten cu ei
și îi vizita adesea. Toți trei Îl iubeau pe Domnul Isus iar Maria era cea care a uns picioarele
Domnului Isus cu mir și le-a șters cu părul capului ei.
Domnul Isus primește vestea că Lazăr, prietenul Lui, este bolnav dar... mai zăbovește
vreo câteva zile în locul unde era. De fapt, când Domnul Isus ajunge la ei, Lazăr era deja
mort de patru zile. Aia depresie... Dar, pentru Dumnezeu nu există depresie, deoarece la El
nu există eșec și nu există nimic pierdut sau imposibil... La El, toate lucrurile se pot
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transforma în ceva bun. Adesea, noi gândim că, pentru anumite situații nu mai este drum de
întoarcere. Dar, aceasta nu este valabilă pentru Tatăl nostru, care poate să scoată din
mormânt, mortul deja intrat în putrefacție și să transforme o zi de jale, într-o zi de
sărbătoare.
Dar este ceva, un secret ascuns în întâmplarea asta. Domnul Isus le spune ucenicilor,
vorbind despre moartea lui Lazăr : "Și, mă bucur că n-am fost acolo, pentru voi, ca să
credeți". Credința este ”o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd” și, pentru ca
noi să avem această încredere, trebuie să fim trecuți prin situații ale căror deznodământ ne
este ascuns. De aceea, să nu trecem oricum pe lângă astfel de experiențe, ci să avem o
atitudine potrivită, precum și o deplină încredințare și încredere în Isus Hristos și în
promisiunile Lui.
Păi, dacă eu voi reuși să trăiesc astfel, voi putea ieși și din mormânt, ca și Lazăr și, nu
oricum, ci mirosind a parfum de lacrămioare...
Recitind ce am scris mai sus, mi-am amintit. Eu am fost acolo, ca și Lazăr. În 1992, am
căzut într-un transformator de înaltă tensiune (12.000 de Volți). Am atins sursa de trei ori,
m-am ”prăjit” peste 37% (arsuri interioare si exterioare). Și am trăit încă atâția ani, uite,
sunt 28 de ani de atunci, ca să stau astăzi înaintea voastră și să vă spun despre... depresie.
Da, atât eu, cât și voi, ca și credincioși, nu ar trebui să ne plângem de așa ceva ! Domnul să
ne ajute să fim întotdeauna bucuroși și plini de speranță !
”Picătura de suflet”
În credință, nu există neputință
Flori Anghel, Würzburg,Germania

Cu peste 22 de ani în urmă, la începutul credinței mele, am cunoscut o
familie pe care am prețuit-o foarte mult și n-am putut-o uita. Lângă ei, mi-am găsit de multe
ori pacea și alinarea și mi-am îmbogățit viața de credință prin înțelegerea și sfaturile bune
primite acolo. Vă fac cunoștință cu familia Butuc Ilie și Cecilia, la vremea aceea, oameni
în vârstă, trecuți prin multe necazuri.
Sora Cecilia era imobilizată la pat, nevăzătoare și, din cauza diabetului, avea labele
ambelor picioare amputate. Toate acestea contrastau însă
izbitor cu atmosfera din casă. Când i-am vizitat pentru prima
dată, mă așteptam să găsesc o casă de jale. Privind însă în
urmă, mă bucur că m-am înșelat. În această casă modestă, ca
și stăpânii ei, era bucurie, liniște, pace, cântări și o părtășie
desăvârșită. Veneau frați și surori de aproape sau de departe,
studiau Cuvântul, înălțau cântări și rugăciuni fierbinți, pe care Domnul le
asculta. Casa lor era o mică biserică. Nu o dată, plecam de acasă cu multele mele poveri de
început și mă întorceam încurajată, plină de o bucurie pe care nu știam cum să o explic așa
că, doream să petrec cât mai mult timp acolo. Sora Cecilia mi-a promis că se va ruga pentru
mine și am simțit rezultatul acelor neprețuite rugăciuni. Apărusem în casa lor când sora
Cecilia nu mai vedea, pentru că eu aveam nevoie de sprijin spiritual. Dar, foarte repede, m-a
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cunoscut. Cum intram pe ușă, știa cine sunt. Am întrebat-o cum se face asta. Mi-a spus să
mă apropii, mi-a pipăit mâinile și fața și m-a descris fizic și sufletește.
În ciuda acestei situații din familia lor, ușa, ca și inima, le era deschisă în permanență pentru
oricine dorea să îi viziteze și să se bucure împreună cu ei. Acolo, se aflau multe scaune și
scăunele așa că, oricine își găsea un loc confortabil unde putea să se închine în liniște. Dacă
cineva venea de pe drum i se servea masa. Era așteptat. Dacă persoana venea cu o nevoie,
ne rugam și se găsea cineva care să îi împlinească nevoia și sora Cecilia făcea tot posibilul
pentru împlinirea lor. Dorea să trimită cât mai mult în cer, la Dumnezeu. Apoi întâlnirea
putea să înceapă.
Îmi plăcea să fiu prima la întâlnire. Odată, am surprins ceva ce m-a impresionat foarte
mult. Fratele Ilie a dat la spălat pantalonii de pe el și a căutat cea de-a doua pereche pe
care știa că o avea, pentru a se îmbrăca. Negăsind-o, și-a întrebat soția. Aceasta a răspuns
senină : ”I-am trimis la Domnul !”. ”Și eu, ce fac ?”. ”Aștepți să ți se usuce și te rogi să
primești alții !” Și, primea !
Odată, sora avea banii pregătiți pentru o operație dar a venit un frate și i-a cerut o sumă
de bani. Sora Cecilia i-a dat fratelui doar o parte din cât a cerut. Peste câteva zile, a primit
de trei ori suma pe care o dăduse fratelui și a constatat că, operația ei costa exact de trei ori
suma cerută de fratele. I-a părut rău. Era darnică și înțeleaptă și avea o mare compasiune
pentru văduve și orfani. Era croitoreasă și multe persoane au beneficiat de dărnicia ei.
Acum nu mai putea. Păstra, într-un colț, pe niște rafturi, mai multe tipare pentru
îmbrăcăminte, frumos învelite. Intenționa să le dăruiască cuiva, care să le folosească. Nu
știu dacă, până la urmă, a făcut asta.
Acum, se află la Domnul. La înmormântare, pastorul a numit-o Dorca, deoarece a lucrat
cu mâinile ei pentru mulți, a cântat cu vocea, încurajând, dăruind și pregătindu-se pentru
întâlnirea cu Domnul. Soțului, i-a lăsat îndemnul să facă la fel. El a mai rămas aici ca să
împlinească voia ei și voia Tatălui. Mie mi-a călăuzit pașii spre adevărata credință, mi-a
demonstrat că un creștin poate să facă foarte mult pentru Domnul, chiar dacă e țintuit la pat,
bolnav și fără vedere. Un astfel de om, te face să te rușinezi când vezi câți își plâng de milă.
Doamne, ajută-ne să avem o inimă plină de pasiune pentru Tine. Amin !

Vă invităm la... Studiu Biblic

Evlavia
Zinaida Cibotarica, Hickory NC

”Dați-vă și voi toate silințele și uniți cu...
răbdarea, evlavia...”, 2 Petru 1:6
Continuăm să studiem textul din 2 Petru1:5-7, unde apostolul Petru ne cheamă să ne
dăm toate silințele pentru a cuceri treptele desăvârșirii spirituale. Cu cât înaintăm în studiul
nostru, cu atât se vede mai clar că, deși aceste trepte poartă nume diferite și au o
semnificație aparte, nici una din ele nu poate fi scoasă din șir, fiind interdependente și, în
egală măsură, servind ca bază, cauză și rezultat una pentru alta. Totodată, se vede clar că, pe
măsură ce credinciosul perseverează în această ascensiune, el se poziționează tot mai
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aproape de Dumnezeu, iar chipul Domnului Isus se conturează tot mai cert în el. Putem
observa că, evlavia este treapta care ne poate lansa către desăvârșirea spirituală, care este
dragostea.
Dacă credința, cunoștința, înfrânarea, răbdarea sunt cuvinte și expresii cunoscute și
des întâlnite în mediul creștin, cuvântul evlavie este rar utilizat, fiind folosit mai mult în
sens peiorativ : „mare evlavios/evlavioasă...!”. Cuvântul evlavie/evlavios nu mai este
utilizat când recomandăm un frate/soră pentru o lucrare și nu este găsit în lista priorităților
creșterii spirituale. Să fie, oare, acest cuvânt socotit învechit ? Sau, poate, această virtute șia pierdut actualitatea și nu își mai găsește importanța în viața creștinului contemporan... ?
Sub aspect duhovnicesc, evlavia ar însemna îndeplinirea Cuvântului lui Dumnezeu în
viața de zi cu zi. Apostolul Pavel îl avertizează pe Timotei că ”în vremurile din urmă
oamenii vor avea doar o formă de evlavie...”, (2Tim. 3:1-7). Este, oare, aceasta o
realitate a vremurilor noastre ? Se poate întâmpla ca, evlavia despre care vorbește Petru, să
nu ne mai caracterizeze ?
Cele două episole ale lui Pavel către Timotei sunt cele mai relevante texte pentru a
înțelege evlavia. Fiind preocupat de starea vremurilor din urmă (1Tim.4:1-8), când unii se
vor lepăda de credință și se vor alipi de duhurile înșelătoare și de învățătura dracilor și vor
face din credința lor doar o deprindere trupească și nu una duhovnicească, Pavel îl
îndeamnă pe Timotei să caute să fie evlavios (1Timotei 4:7-8). Prin urmare, este imposibil
să moștenim făgăduința vieții, fără ca să trăim evlavios, adică după voia lui Dumnezeu.
Pavel arată, direct și indirect faptul că, evlavia își are temelia în cuvintele sănătoase ale
Domnului Isus (1Tim. 4:7, 6:3), iar însoțită de mulțumire este un mare câștig (1Tim. 6:6).
Exemplul Domnului Isus vine să ne ilustreze în practică ce înseamnă să fii evlavios. El a
fost găsit neprihănit în Duhul, a fost o mărturie de credință și ascultare de Tatăl pentru
îngeri și oameni, crezut în lume și înălțat în slavă (1Tim. 3:16). Ca rezultat al evlaviei Sale,
El a fost ascultat, făcut desăvârșit și urzitor al mântuirii (Evrei 5:7-9). Iar noi, călcând pe
urmele Domnului Isus, avem promisiunea că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile (Ps.32:6),
că vom primi mântuirea și că vom putea spune despre ea și altora, (1Tim. 4:16) iar, în ziua
Domnului, vom avea parte de un cer nou și un pămînt nou (2 Petru 3:10-13).
În contrast, Pavel prezintă pe cei ce nu trăiesc evlavia : (1Tim. 6:3-5; 2Tim. 3:9 ; 2Tim.
3:13). Se pare că Pavel era foarte îngrijorat de starea credincioșilor de pe urmă. Vor putea
ei ține piept duhurilor rătăcirii ? Vor fi ei în stare să discearnă între voia omului și voia
Domnului ? Vor fi ei înrădacinați în Adevăr ca să vadă clar lațurile și capcanele întinse la
fiecare pas ? Va fi evlavia la ea acasă sau va fi un rod deosebit de rar în mijlocul
credincioșilor ? Vi se pare reală și cunoscută situația ?
Desigur că, nu este ușor să facem față provocărilor timpului în care trăim, dar avem
exemplul celor care și-au dus mântuirea până la capăt și au biruit ! Altă cale spre moștenirea
făgăduită nu există ! Prins în lanțuri și pus în fața morții, Pavel a declarat : “Pot totul în
Hristos, care mă întăreşte”, (Filipeni 4:13). Să privim dar la înaintașii noștri, care au
biruit prin credință și care au urmat chemarea pe care au primit-o de la Salvatorul și
Răscumpărătorul sufletelor lor. Iar noi, “Fiindcă am primit, deci, o împărăţie, care nu se
poate clătina, să ne arătăm mulţumitori şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare
plăcută, cu evlavie şi cu frică”, (Evrei 12:28).
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Capcane în care se poate cădea
la această vârstă
Aurelia Gabor
Așa cum deja s-a menționat până acum, atât pentru femei, cât și pentru bărbați,
perioada de vârstă între 40-60 de ani (cu anumite variații, mai devreme sau mai târziu) este
o perioadă de mari provocări, datorită modificărilor hormonale care apar în corpurile
noastre și care ne fac să apărem a fi cu totul altceva decât, de fapt, suntem sau am dori să
fim.
Una dintre capcanele în care se poate cădea foarte ușor în această etapă este acuzația pe
care soții și-o aduc unul altuia, uneori verbal, alteori tacit și anume că ”relația noastră de
căsătorie nu a mai fost ce trebuia să fie, de ani de zile !!!”. Atmosfera de familie pare
total deteriorată. Copiii simt și ei că ceva nu este în regulă între părinți și, nu rareori, vor
deveni ținta criticilor acestora. Astfel, pot începe vacanțele de unul singur sau cheltuielile
pentru ”lucruri tinerești”. În relația intimă, se vor iniția ”practici” sexuale ”diferite”, prin
care se va încerca cu toată puterea ”agățarea” de ”vremea tinereții”, evitându-se
acceptarea realității anilor care au trecut și sunt ireversibili. Este un timp periculos în care se
poate cădea foarte ușor în patima pornografiei sau a adulterului. Viața de familie, în aceste
condiții este complet tulburată și în declin. Și aici, intervine o capcană enormă, fie că e
vorba de bărbați, fie de femei, deoarece mulți pică în această plasă, chiar acceptând și
crezând în ”realitatea” acestui tip de gândire, pe care eu aș numi-o ”sezonieră” deoarece,
după ce aceste perioade tulburi din viața de familie vor trece, ne vom da seama de
”stupizenia” lor. Nu o dată însă, femei și bărbați au ajuns să aibă legături extraconjugale,
considerând că, chiar și cu întârziere în viață și-au găsit, totuși, ”sufletul pereche”, cum se
”flutură” ideea în zilele noastre. Din nefericire, consecințele unei astfel de capcane, pot fi
dezastruoase. Iar când toată această perioadă va trece, regretele deciziilor luate cu
neînțelepciune vor fi zadarnice deoarece, în urma unei astfel de nevegheri pot rămânea
familii distruse, sentimente rănite, precum și situații uneori ireversibile.
Crizele de la mijlocul vieții, datorită etapei de vârstă la care se produc, pot fi amplificate
și din cauza altor factori ca :
 Realizarea faptului că începe declinul fizic și intelectual ;
 Dacă partenerii nu s-a realizat profesional până la acest timp, acum își dau seama că
este destul de târziu să își mai atingă scopurile ce le-au avut în tinerețe ;
 Intervin probleme de sănătate ;
 Se experimentează faza de ”cuib gol”, adică toți copiii sunt deja plecați de acasă,
situație care pune o presiune emoțională în plus pe cuplu ;
 Poate interveni și nevoia de a se ocupa de părinți, de-acum bătrâni, poate chiar să
locuiască împreună cu ei ;
Studiile efectuate până în prezent arată că, în jur de 80 % din cupluri manifestă simptomele
descrise până acum, variind între moderat până la grav. Alte studii merg până la a spune că,
procentajul căsniciilor afectate de aceste tranziții merg
până la 100 %, având grade și
moduri diferite de manifestare. Oricare ar fi cifra corectă, aceste statistici arată că, aproape
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fiecare familie este afectată, de cele mai multe ori, chiar fără să își dea seama, de astfel de
situații, care sunt sursa multelor conflicte din interiorul acestora. De aceea este bine să
înțelegem aceste fenomene, să fim pregătiți pentru aceste perioade și să știm ce avem de
făcut pentru a ameliora această fază dificilă de viață la care sunt expuse familiile noastre.
Din cauza faptului că ne rușinăm să recunoaștem sursa comportamentului nostru greu de
înțeles, fiecare familie își ”duce”, de regulă, singură ”crucea”. Fiecare crede că luptele lui
interioare și evenimentele exterioare ce le însoțesc li se întâmplă doar lor și nu știu sau
înțeleg că, de fapt, se află într-o perioadă ”oarecum normală” de dezvoltare tipică a ființei
umane. De aceea, aceste informații vor trebui citite și răspândite pe toate căile și la cât mai
multe persoane.
Este important însă, în mod special pentru creștini, de cunoscut principiile creștine
referitoare la relația dintre soți. În Efeseni 5:25-29, Biblia le spune soților : ”Bărbaţilor,
iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o
sfinţească... ca să (o) înfăţişeze înaintea Lui... fără pată, fără sbîrcitură sau altceva de
felul acesta, ci Sfântă şi fără prihană. Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii
nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta, se iubeşte pe sine însuşi. Căci
nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi
Hristos Biserica”.
Discutând într-o împrejurare cu soțul meu aceste versete, el mi-a spus gânditor : ”Știi,
vouă, femeilor, nu vi se cere un lucru atât de greu atunci când vi se spune să fiți
”supuse” dar nouă, bărbaților, Biblia ne cere efectiv sacrificiul suprem... : ”... cum a
iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea...”. Da, așa a găsit Dumnezeu cu
cale să ne ”împartă” datoriile de soți, deoarece El este Cel care ne-a creat pe fiecare, femei
și bărbați și El ne cunoaște atât caracteristicile pozitive, cât și slăbiciunile, mai bine decât
nimeni altul. De aceea El, Cel care a fost Inițiatorul familiei, ne-a și lăsat ”Instrucțiunile de
funcționare” ca familii, prin Cuvântul Sfânt, Biblia.
ot mai mulți consilieri creștini au devenit conștienți de aceste lupte interioare grele din
viața familiilor și direcționează cuplurile spre traversarea acestei perioade de tranziție din
viața lor, în mod corect. Întrebări ca : ”Acum, că pot privi în urmă pe perioada anilor ce sau scurs, mă întreb : ”Cu ce sunt diferit acum de atunci ? Am obținut ceea ce am dorit ?
Am crescut sau am descrescut emoțional și spiritual ?”, vor cere un răspuns. Recomand ca
aceste întrebări să ni le punem fiecare, poate chiar înainte de a ajunge la crizele tranziționale
despre care am discutat până acum, având atenția îndreptată spre ce se poate dobândi din
aceste crize și nu spre ce se poate, atât de ușor pierde sau chiar distruge.
Modul în care traversăm perioadele despre care am vorbit mai sus va determina
rezultatul evaluării ce ne-o vom face, precum și dacă viitorul care ne stă în față va fi o
provocare așteptată cu bucurie și speranță sau va fi pur și simplu un traseu încărcat de
păreri de rău atât personale, cât și spirituale. Rugăciunea mea este ca Domnul să ne dea
înțelepciunea necesară de a înțelege provocările la care suntem expuși și să le facem față
urmând instrucțiunile curate și sănătoase ale Cuvântului Sfânt.
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Maxime
Lenuta Amurăritei Pus, Teliuc, România
”Dacă iubești cu adevărat, nu poți să ierți pe jumătate !”
”Dumnezeu nu ne cheamă la Biserică ; El ne cheamă să FIM Biserică !”
”Oamenii cu handicap nu sunt aceia care nu își pot folosi mîinile sau picioarele,
ci aceia care nu își pot folosi inima !”
”Lenea merge atât de încet, încât sărăcia o ajunge din urmă !”
”Bănuțul dăruit aici pe Pământ, se numește ”tezaur” în cer !”
”Unde te-a ”semănat” Dumnezeu, acolo trebuie să și înflorești, nu doar să faci
umbră...”
”Dacă Dumnezeu nu îți ia povara, îți va da putere în umeri să o poți duce !”
”Cu cât mai frământat este lutul, cu atât mai bine poate fi modelat vasul !”
”Adeseori, nu vedem lucrurile așa cum sunt, ci cum suntem...”
”Fără dragoste, nimenea nu este în stare să facă sacrificii... ”
”Dacă nu am avea defecte, nu am avea atâta plăcere să le observăm pe ale
celorlalți...”
”Iertarea este cea mai frumoasă dovadă de iubire. Mai bine să iubești și să
pierzi, decât să urăști și să câștigi !”
”În loc să te gândești la ceea ce îți lipsește, gândește-te la ce ai tu și lipsește
altora...”
”Credința înseamnă să ai încredere în Dumnezeu, chiar și atunci când nu Îi
înțelegi planurile !”
”Dumnezeu are stocat în contul tău : dragoste, pace, bucurie, plus tot felul de
binecuvântări. Codul PIN este ”RUGĂCIUNEA” !”
”Atunci când un copil este pedepsit pentru sinceritatea lui, va începe să mintă...”
”Conștiința este granița dintre viața curată și păcat...”
”Timpul petrecut cu Dumnezeu este investiție pentru eternitate !”
”Vorbele rele sunt ca mucegaiul : unde ajung, lasă urme ce foarte greu le vei
putea curăța...”
”Adevărul este ca o pastilă amară : îl vreau toți, dar nu pot să îl înghită !”
”Cumpătarea este una din fețele neprihănirii !”
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Mă-ncred în El, Emanuel !
Ana Tătar Andraș, Hickory, NC
,,Ea

va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va
mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Iată, fecioara va fi
însărcinată, va naşte un Fiu, şi-I vor pune numele Emanuel, care,
tălmăcit, înseamnă : „Dumnezeu este cu noi”,
Matei 1:21, 23
Fecioara Maria este considerată ca fiind cea mai binecuvântată femeie de pe Pământ
deoarece ea, a ales să creadă tot ce i-a spus Dumnezeu despre Copilul pe care Îl va naște.
Dar și Iosif a fost binecuvântat de Dumnezeu, fiindu-i dat să Îl crească pe Mântuitorul
lumii, ca și tată pământesc. Desigur că, pentru aceste privilegii, ambii părinți pământești ai
Domnului Isus au plătit probabil prețul disprețului celor din jur dar știm bine că, pentru
orice privilegiu avut, trebuie plătit un preţ. Duhul Sfânt a creat o nouă viață fizică în trupul
Mariei pentru că aceasta a crezut în promisiunea lui Dumnezeu pentru ea. De asemenea,
când ne punem încrederea în Hristos, din acel moment Duhul Sfânt vine în inima noastră şi
lucrează o naştere din nou, o nouă viaţă, o nouă făptură şi nu mai putem să mergem înapoi
unde am fost.
Când Maria a auzit ce minune se va întâmpla în trupul ei, fără prezenţa lui Iosif, ea a
ales voia lui Dumnezeu. Chiar cu preţul reputaţiei, a ales să creadă promisiunea Domnului
pentru ea. Dumnezeu i-a onorat credinţa și ascultarea, trimițând pe Fiul Lui în viaţa ei. Mai
presus de dragostea ei pentru Iosif şi planurile lor de viitor, Maria considera voia lui
Dumnezeu, ca cea mai mare prioritate în viaţă. Dilema Mariei
față de Iosif a fost rezolvată tot de Domnul Dumnezeu prin
îngerul care i s-a arătat lui Iosif în vis și care i-a explicat toată
situația.
Nu știu cu ce situaţie te confrunți chiar acum. Dacă soţul
tău nu te crede și nu te înţelege, să ai curajul să-l încredinţezi
Domnului şi să aştepţi în tăcere, cu răbdare, ca El să-i descopere
voia Lui. Cere ajutor Domnului ca să te încrezi în promisiunile
Lui. Încrede-te în El că va lucra în viaţa ta prin toate
circumstanţele vieţii. Să crezi că întotdeauna voia lui Dumnezeu
este cel mai bun lucru. Crede că se merită să renunţi la planurile
tale, ca voia Domnului să se facă. Ce înveţi din răspunsul
Mariei şi cum intenţionezi să aplici acest adevăr în săptămâna aceasta ? Din punctul meu de
vedere, este important faptul că, Maria L-a lăudat pe Dumnezeu şi a primit Darul Lui. Maria
s-a încrezut în Dumnezeu chiar
și dacă nu a înţeles imediat
planul Domnului.
Doamne, Tată ceresc, Te rog ajută-mă să mă încred în Isus--Emanuel, în orice
situatie : când înţeleg planul Lui în viaţa mea şi când nu pricep şi nu văd planul Lui în
viaţa mea. Şi în toate, Te rog învață-mă să slăvesc şi să glorific Numele Lui. Doamne
Isuse, Îţi mulţumesc că eşti cu mine meîncetat !
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Știați că.... Uleiul de oregano

este un antibiotic și un antifungic puternic ?
Dr. Ligia Miclea
Oregano (Origanum vulgare) este o plantă mică, înrudită cu menta, făcând
parte amândouă din aceeași familie. Datorită aromei sale deosebite, oregano este folosit în
bucătăriile noastre ca și condiment. Frunzele și tulpinele sale mici, conțin cantități
importante de substanțe active valoroase, dintre care amintim : carvacrolul, care combate
infecțiile bacteriene respiratorii și dermatologice, timolul, care combate infecțiile fungice
(micozele) și protejează organismul de diverse toxine și fenolul, care este un antioxidant.
 Tratamentul infecțiilor bacteriene
Carvacrolul este un compus activ, conținut în uleiul de oregano în cantități mari, care
tratează cu eficiență infecțiile stafilococice, respiratorii și dermatologice. În mod natural,
unele tulpini de stafilococ colonizează diferite părți ale organismului uman, însă când are
loc o creștere bacteriană mai rapidă decât cea obișnuită, apar simptome îngrijorătoare de
boală. Carvacrolul intervine eficient în lupta cu infecțiile stafilococice. Administrarea unor
suplimente care conțin ulei de oregano pe cale orală sau chiar aplicarea topică a uleiului au
efecte antibacteriene importante.
 Tratamentul infecțiilor intestinale
Uleiul de oregano acționează eficient și în tratamentul infecțiilor bacteriene
intestinale, inclusiv a celor cauzate de fenomenul de disbioză (proces de alterare a florei
intestinale). Disbioza se manifestă prin diverse simptome gastrointestinale, dintre care
menționăm : constipația, balonarea, discomfortul abdominal. Un studiu publicat în ”Global
Advances in Health & Medicine” a constatat că, remediile pe bază de plante, în special cele
cu un conținut important de carvacrol și timol au fost eficiente în tratarea multor tipuri de
infecții intestinale.
Tratamentul antifungic (antimicotic)
Uleiul de oregano este un antifungic eficient, datorită nivelului ridicat de timol pe care-l
conține. Cercetări medicale efectuate în spitale universitare au evidențiat faptul că timolul
este foarte important în tratamentul infecțiilor fungice obișnuite, provocate de candida.
Dintre infecțiile fungice (micozele) provocate de candida menționăm : candidioza bucală,
unghile infectate sau piciorul de atlet.
 Tratamentul infecțiilor cutanate (ale pielii)
Aplicarea topică a uleiului de oregano diluat, pe tăieturi și leziuni diverse ale pielii,
grăbește semnificativ procesul de vindecare al acestora. Compușii cu carvacrol și timol pot
proteja diversele tipuri de leziuni cutanate, de suprainfectare bacteriană. Beneficiile uleiului
de oregano menționate mai sus sunt doar o mică parte din cele existente. Pentru
administrarea lui internă sau topică este nevoie să consultăm un medic specialist dermatolog
și să citim cu atenție prospectul medicamentului prescris de către acesta.
Dragi cititoare, ”Rubrica Sănătății” vă urează un Thanksgiving și un Crăciun
binecuvântate de Domnul cu pace, bucurie, prosperitate spirituală și materială și o rodire
bogată în lucrarea Sa. Stând alături de cei dragi, împrejurul meselor încărcate din belșug, nu
uitați pe cei lipsiți de posibilități materiale. Amintiți-vă și de cei nemântuiți, rugați-vă
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pentru ei și îndrumați-i spre Cel ce le poate asigura o viață normală pe pământ și o viață
veșnică prin mântuirea dăruită de Fiul Său, care a venit, pe pământ, să o ofere celor ce
doresc să o primească, prin credința în El.
Domnul să vă binecuvânteze și să vă păzească ! Sărbători fericite !

Mi-a venit așa, un gând...
Ligia Bejera Salasan, Australia
Oare, câți dintre noi I-am mulțumit lui Dumnezeu
pentru problemele cu care ne confruntăm... ?
Câți dintre noi I-am mulțumit pentru slăbiciunile pe care le
avem sau pentru defectele cu care ne-am născut... ?
Ne-am obișnuit să venim cu mulțumire înaintea Lui doar când ne
merge bine şi, zicem noi, că suntem binecuvântați... dar, oare, doar atunci
vrea Dumnezeu să Îi mulțumim şi să Îl slăvim ?
Este uşor să zicem : ” Doamne Îți mulțumesc”, atunci când avem de
toate şi nu ducem lipsă de nimic material. Dar dacă noi am fi fost în locul
lui Iov, oare cum am reacționa ? Am putea spune şi noi : "Domnul a dat,
Domnul a luat, Numele Lui fie binecuvântat... ?"
De multe ori, nu avem puterea de a fi mulțumitori în încercare. Trăim
zile în care mulți sunt cei care se revoltă la adresa lui Dumnezeu. Dacă am
primit lucrurile bune din partea Domnului, se cuvine să le acceptăm şi pe
cele care ni se par prea grele sau inconfortabile. Nu o dată, prin suferință,
Dumnezeu vrea să scoată la iveală sau, poate, să mărească valoarea pe
care a pus-o în noi. Orice lucru care vine din partea Domnului este o
binecuvântare !
Fii mulțumit, întotdeauna !!!

 ”Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale şi ce
bine vede sufletul meu lucrul acesta !”,
Ps. 139 14 ;
 ”Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele
Domnului nostru Isus Hristos”, Efes. 5:20;
 Mulțumirea transformă ceea ce avem în ”Destul” !!!
 Adesea, tratăm cu ușurință tocmai ceea ce merită cel mai mult recunoștința
noastră ;

25

Rubrica Gospodinei
Salată de sfeclă roșie cu portocală
Ingrediente : 500 g sfeclă roșie, 1 lingură de ulei de măsline, sare și piper după gust, 2
linguri oțet de mere, 1 linguriță de miere, suc proaspăt de la o portocală, coaja rasă de la o
portocală, 2 lingurițe de frunze proaspete de cimbru (sau rozmarin, tarhon sau pătrunjel, la
alegere)
Modul de preparare :
 Se curăță sfecla de coajă, se taie în cubulețe de 2 cm și se așează într-o tavă în care
am așezat hârtie de copt. Se presară sfecla cu ulei, sare și piper și se împachetează etanș în
hârtia de copt și apoi în folie de aluminiu ;
 Se dă la cuptorul preîncălzit pentru 45 de minute.
 Se transferă sfecla într-un castron încăpător și se adaugă oțetul, mierea, sucul și coaja
de portocală ; se omogenizează ;
 Se presară cu ierburile tocate ; se servește lângă friptură ;
Prăjitură cu piure de portocale
Ingrediente : 2 portocale mari, 250 g zahăr, 100 ml ulei vegetal,
300 g făină, 1 linguriță de praf de copt, 100 ml lapte, 3 ouă, 2
lingurițe esență de vanilie, 1 lingură de zahăr pudră pentru ornat ;
Modul de preparare :
 Încingem cuptorul la 180 C (350 F) și tapetăm o tavă rotundă cu hârtie de copt (sau
cu ulei și făină) ;
 Tăiem portocalele bucăți (cu coajă cu tot) și le dăm prin blender până obținem un
piure. Așezăm piureul într-un castron, adăugăm uleiul, laptele, ouăle, vanilia, amestecând
compoziția foarte bine. Adăugăm zahărul și omogenizăm.
 La final punem făina și praful de copt și amestecăm până la omogenizare.
 Turnăm compoziția în tavă și o coacem în cuptorul încins, timp de 45-50 de minute
sau până o scobitoare introdusă în mijlocul prăjiturii iese curată ;
 Lăsăm prăjitura să se răcească, apoi o presărăm cu zahăr pudră.
Prajitură cu dovleac
Ingrediente Blat : 4 ouă, o cană și jumătate de făină, o jumătate
de cană de zahăr, un praf de copt, 1 plic de zahăr vanilat, 100 ml
ulei ;
Umplutura: 500 g miez de dovleac răzuit, 2 lingurițe de scorțișoară, 1 plic de
zahăr vanilat, 2 linguri de zahăr, 300 g nucă măcinată ;
Modul de preparare
 Se amestecă dovleacul cu zahărul, scorțișoara si zahărul vanilat.
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 Se bat cele 4 albușuri spumă, se adaugă zahărul, vanilia, gălbenușurile, uleiul și, în
final, făina cernută, amestecată cu praful de copt.
 Se obtine un blat, ce se pune peste dovleac, apoi se adaugă nuca măcinată.
 Se amesteca ușor si se toarnă în tava unsă și tapetată cu hârtie de copt.
 Se coace cca 15 min. la foc mare și 35-40 min. la foc mic.
 Se lasă să se răcească. Se poate pudra cu zahăr praf vanilat. A.G.

