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Nota Editorului                                  Aurelia Gabor 
 

                                    Ți-ai făcut inventarul ? Dar planul pentru 2021 ?  

     Dr. David McLennon, profesor la Meredith College în North Carolina povestește 

despre primul său serviciu, ca adolescent într-un mic magazin din orășelul natal. Avea 12 

ani și făcea orice i se cerea de către proprietarul magazinului : mătura și spăla pe jos, 

împacheta marfa pentru cumpărători, punea marfa în rafturi dar, cuvântul ”Inventar”, îi era 

total necunoscut. La începutul lunii ianuarie, l-a auzit pe șeful magazinului spunându-i 

unuia din angajații lui : ”Mâine vom avea magazinul închis. Facem inventarul !”. Era un 

cuvânt nou, care încă nu intrase în vocabularul lui David așa că, prinzând un moment 

potrivit, s-a dus la proprietar și l-a întrebat ce însemna acel cuvânt : ”inventar”. Răbdător, 

șeful i-a explicat acestui tânăr : ”Este timpul în care facem o listă a tuturor mărfurilor ce 

le avem în magazin, adăugăm ceea ce ne-a intrat în magazin de-a lungul anului trecut 

dar deja s-a vândut, începând cu hârtia de împachetat și terminând cu ultima papiotă de 

ață de cusut și vedem dacă, aceste mărfuri ce le-am avut ne-au adus profitul pe care l-

am așteptat investind în ele și cumpărându-le de la distribuitorii majori. Este un lucru pe 

care îl facem întotdeauna la început de an. Așa, putem vedea ce am făcut cu profit și ce 

nu și ce putem face ca, în anul ce urmează, să lucrăm cu mai multă înțelepciune”.    

     O istorie simplă, dar plină de esență, deoarece ar trebui să ne conducă pe fiecare din noi 

spre întrebarea : ”Eu... mi-am făcut recent  inventarul ?”  Sau... ”Mi-am făcut 

”vreodată” vreun inventar ?”Cu câteva zile în urmă, s-a încheiat anul 2020. Am făcut o 

socoteală cât de mică privitor la tot ceea ce am avut și dacă ceea ce am avut am folosit cum 

se cuvine, ca un bun ispravnic ? Este un exercițiu absolut necesar pe care m-am gândit să 

vi-l propun pentru acest început de an : nu este vorba neapărat de o ”numărătoare” a 

darurilor și binecuvântărilor primite ci, mai mult, de a sta de vorbă cu noi înșine, 

analizând fiecare oportunitate și provocare  pe care le-am primit de la Domnul în anul ce s-

a scurs și câtă valoare am dat fiecareia din aceste prilejuri din viața noastră. Am ieșit... 

”bine” sau... am ieșit în ”deficit”... ? Mai jos, vom încerca să analizăm câteva secvențe 

posibile pe care le-am putea avea în anul acesta și ce putem face astfel ca, de acum într-un 

an, la ”inventar”, Domnul să poată spune despre mine și tine : ”Ai ieșit ”bine” !”   

 Pregătiți calea ! La începutul anului trecut (2020) desigur că, fiecare din noi am 

știut adevărul simplu că, în fața noastră se află un drum nestrăbătut încă, presărat cu 

oportunități și provocări, ca oricare alt drum. Acum, a sosit timpul ”inventarului” și aș dori 

să vă îndrept gândul atât în urmă, la drumul deja parcurs, cât și la cel care se află în fața 

noastră, gata să îl străbatem. Biblia ne spune că, în urmă cu 2000 de ani, în Iudea trăia un 

om cu numele de Ioan Botezătorul. În Marcu 1 citim despre provocarea divină a lui Ioan 

Botezătorul și anume, aceea de a pregăti ”calea” pentru misiunea pe care Domnul Isus 

Hristos a desfășurat-o pe Pământul nostru și care, la cererea expresă a Domnului Isus, L-a 

și botezat pe Acesta în apa Iordanului.  
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      Opinia contemporanilor lui Ioan despre el era că acesta, era un excentric religios. Nu 

era, fără nicio îndoială, omul cel mai potrivit pentru a face ”reclamă” cuiva. Auster, izolat 

de lumea în care trăia, având o dietă pe care nu mulți ar fi acceptat-o ca hrană zilnică 

(lăcuste și miere sălbatică) precum și o îmbrăcăminte diferită de modul în care se 

îmbrăcau cei din jurul lui (”Ioan era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă şi 

împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste şi miere 

sălbatică”, Marcu 1:6), ne imaginăm că, puțină lume i-ar fi dat atenție. După standardele 

lumii de atunci și a celei de azi, un om cu un asemenea ”inventar”, nu putea fi promotorul 

unei direcții pe care cineva să o urmeze, cu atât mai puțin Vestitorul lucrării de misiune a 

Domnului Isus. Dar, Ioan a fost slujitorul ales de Dumnezeu să vestească evenimentele 

spectaculare ce urmau să aibă loc în timpul prezenței pe planeta noastră a Domnului Isus 

Hristos. Probabil că, în anul ce s-a încheiat, cei din jurul tău te-au privit și pe tine, la fel 

cum l-au privit și cei din vremea lui pe Ioan, adică le-ai părut straniu sau excentric atunci 

când ai încercat să le vorbești despre Domnul Isus. Da, devenim din ce în ce mai stranii 

pentru lumea din jur, când începem să vorbim despre El ba chiar, astfel de vorbiri încep să 

devină ”ilegale”. Dar, asta nu l-a oprit pe Ioan și nu va trebui să ne oprească nici pe noi, de 

la a ne face o misiune sfântă în anul în care am intrat și anume, aceea de a vorbi despre 

Domnul, lumii care nu Îl cunoaște. În ciuda caracteristicilor lui ”stranii”, Ioan Botezătorul 

a strâns în jurul lui o mulțime considerabilă de ucenici pe care îi învăța, arătându-le cine 

este el și Cine este Cel Căruia el Îi pregătește calea. Ce ai zice de un grup pe care să îl 

formezi în casa ta în acest an ? Un pic de învățătură, timp pe genunchi, încurajare prin 

cântare te va împrospăta, cu siguranță atât pe tine, cât și pe cei cu care te aduni împreună. 

În aceste vremuri de ”izolare” această idee poate face minuni. Nu te gândi la un grup mare 

; pot fi, cum zice Biblia, ”doar doi sau trei” dar, fiecare din aceștia, pot fi ”vestitori” ai căii 

Domnului, pentru sufletele care încă nu Îl cunosc ! Va fi un act care va ”pregăti” calea 

Domnului pentru multe inimi și, la sfârșitul anului, investiția ta spirituală va fi o adiție 

valoroasă, atunci când îți vei face ”inventarul” !  

 Ai ”inventarul” complet dacă anul 2021 va fi ultimul an al existenței planetei sau... 

al tău ? În timp ce se afla într-o expediție la Polul Sud, exploratorul englez Sir Ernest 

Shackleton a plecat, lăsând în urma lui, pe Insula Elefantului, câțiva dintre membrii 

expediției, cu promisiunea însă că va reveni să îi ia și pe ei pe continent. Încercând să își 

țină promisiunea însă, s-a lovit de condițiile naturale dificile din lunile ce au urmat și, mai 

ales, de ghețarii care i-au blocat drumul de întoarcere spre cei lăsați în urmă. În final, când 

drumurile maritime s-au mai clarificat, Shackleton  a putut ajunge la cei pe care îi lăsase în 

urma lui cu mai multe luni și a fost bucuros să îi afle pe toți în viață și așteptându-l, gata de 

plecare. Îmbarcarea a avut loc imediat, fără incidente și cu cea mai mare viteză, 

ambarcațiunea s-a îndepărtat de insula repectivă. Surpriza a fost că, doar la câteva mile 

maritime distanță, după ce au părăsit insula, s-a auzit un zgomot puternic și, un nou ghețar 

a apărut lovind puternic insula pe care tocmai o părăsise echipa respectivă, spărgându-se în 

mii de bucăți care, plutind pe ocean, au blocat din nou drumul de plecare de pe insulă. 

Dacă exploratorii care l-au așteptat pe Shackleton nu ar fi fost gata de îmbarcare imediat, 

ar fi fost posibil ca, întregul echipaj de salvare să rămână blocat din nou pe Insula 

Elefantului, până nu se știe când, fiind chiar în pericol ca ambarcațiunea să le fie distrusă. 
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Privind la cele ce îi vedeau ochii, Shakcleton le-a spus oamenilor lui : ”Dacă nu erați gata 

când am sosit să vă iau, cine știe dacă am mai fi avut șansa să plecăm de aici în 

curând...”. La care, cei ce îl crezuseră pe cuvânt că va reveni să îi ia de acolo, i-au răspuns 

: ”Niciodată nu ne-am pierdut speranța că vei reveni să ne iei. Ori de câte ori vedeam că 

oceanul se limpezește de ghețuri, ne adunam lucrurile și ziceam unul către celălalt : 

”Poate, vine astăzi !”.  

     Cea de-a doua venire a Domnului Isus Hristos este tot atât de iminentă pentru cei care 

Îl așteaptă și Îl cred pe cuvânt, cum a fost și cu 2000 de ani în urmă, când le-a spus 

ucenicilor : ”Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în 

Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă 

duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi 

întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi”, Ioan 14:1-3. 

Problema care se pune însă este : am eu ”inventarul” pus la punct, pentru a putea fi răpit 

odată cu cei care sunt ”gata” ? Exploratorii de pe Insula Elefantului de la Polul Sud au 

fost gata în orice moment să se îmbarce pentru a putea fi luați pe continent. Sunt eu, ești tu, 

gata pentru a ne întâlni cu Domnul Isus în orice moment ar suna chemarea de plecare ? O 

frumoasă cântare spune la cor : ”Să mă-ntâlnesc cu ce-am lucrat...”. Dar... ce am lucrat ? 

Dacă îmi fac ”inventarul” relației mele cu Domnul și cu cei din jur, voi ieși ”bine” sau voi 

ieși în ”deficit” ? Cum stau cu împlinirea Cuvântului în viața mea ? Cum stau cu credința 

? Dar cu iertarea ? Dar cu dărnicia ? Cu rugăciunea ? Cu părtășia sau plecarea urechii la 

doleanțele celor din jurul meu ? Câte sacrificii sunt dispus să fac în detrimentul plăcerilor 

sau preferințelor personale pentru a ”grăbi” venirea Lui,? Iată că, dacă mai apucăm, de 

acum într-un an să ne facem ”inventarul”, investițiile spirituale ce le-am făcut ne vor putea 

aduce bucuria unui an bogat și rodnic pentru Împărăția lui Dumnezeu.  

     Efectuarea unui ”inventar” personal este deosebit de 

folositoare deoarece ne va arăta unde stăm, unde am greșit 

și ce avem de făcut pentru a evita pe viitor greșelile și 

căderile ce le-am avut de-a lungul timpului ce a trecut. În 

Efes. 4:31, ni se spune ce anume să nu mai includem în 

inventarul nostru pe anul ce ne stă în față și anume : 

”Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice 

strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară 

din mijlocul vostru”. Cuvântul continuă însă, cu câteva 

sugestii bune de adăugat la tezaurul inventarului nostru : 

”Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă 

unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în 

Hristos”, Efes. 4:32.  
     El să ne ajute ca, în așteptarea venirii Lui să avem : ”Mijlocul încins şi făcliile 

aprinse” (Luca 12:35) și să ne îmbrăcăm cu ”... toată armătura lui Dumnezeu, ca să 

putem ţine piept împotriva uneltirilor diavolului”, Efes. 6:11. 

     Un An Nou, 2021, cu multă sănătate fizică și spirituală și cu un bogat inventar la 

sfârșitul acestui an, vă dorește la toate și toți, Aurelia Gabor, împreună cu toate 

colaboratoarele revistei. La mulți ani, cu Domnul, până ne va chema El acasă !  
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                                              Anul de îndurare  
                                                                               Tatiana Topciu 

„Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci M-a uns...  

să vestesc un an de îndurare al Domnului şi o zi de răzbunare a 

Dumnezeului nostru...",    (Isaia 61:1-2). 

 

La început de ani se fac urări,  

Și gânduri bune oamenii le schimbă. 

Făgăduinţi le stau la toţi pe limbă,  

Noi hotărâri se strigă-n patru zări.  

 

La început de an, râd toţi şi cântă  

Și-şi amintesc prin câte au trecut 

Împuşcă anul vechi, bătrân, urât,  

Cu noi nădejdi în Anul Nou se-avântă. 

 

Dar anii pentru noi nu se succed, punându-i între astfel de hotare. 

Noi credem într-un An de Indurare în care intră toţi acei ce cred. 

 

Ce plini de bucurie trec prin viaţă acei ce cred în Unul Dumnezeul 

Ei sunt senini si tineri sunt mereu,  

Chiar dacă brazde li se trag pe faţă. 

 

Ei nu simt anii grei, ca pe poveri :  

Li-i tânăr duhul, ca un vultur tânăr, 

Le înfloresc aripi mereu pe umăr,  

                                                      De parcă au belşug pe primăveri. 

 

Din biruinţe către biruinţe, Se-avântă-n Dumnezeu măreţi şi tari, 

Câştigă biruinţa la altar,  Îngenunchiaţi sub jertfa umilinţei. 

* * *  

De refuzaţi salvarea voastră azi, Și nu intraţi în Anul de-ndurare, 

Mai e şi-o zi de chin şi de necaz :  

Acea eternă „zi de răzbunare". 

 

Cât Anul de-ndurare, unic An,  

V-aşteaptă să-l primiţi cu bucurie, 

Intraţi în el şi-ntreaga veşnicie  

Veţi fi cu Domnul în ceresc liman. 
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”Ce se întâmplă după moarte...?” 
Olympia Nenu, California 

a fost întrebarea la care trebuia neapărat să găsesc răspuns acum, 

nu după ce voi îmbătrâni…” și-a spus la un moment dat în viața ei, 

Anișoara Socea. 

     ”Mă aflam  în camera singuratică din căminul studențesc și mă 

luptam cu depresia, cauzată de sinuciderea fratelui meu, la cei 23 de 

ani ai lui de viață… Dar, să încep cu începutul. 

     Am crescut într-o familie tradițională ortodoxă în care se mergea la biserică de Paști și 

de Crăciun. Cumva, credeam că sunt în regulă cu Dumnezeu deși, acolo, în adâncul inimii 

mele, un glas nevăzut îmi spunea că, trebuie să fie ceva mai mult decât atât. Și, nu știu cum 

dar, când am împlinit 14 ani, am realizat că sunt păcătoasă. Când îmi mințeam profesorii și 

părinții eram frământată ce să fac cu păcatul meu. Mă gândeam la Dumnezeu cu teamă, 

dar și cu un sâmbure de speranță. Pentru mine, El se afla acolo, undeva la distanță,  

așteptând ca noi să excelăm în standardele Lui pe care eu, nu le cunoșteam deloc... Nu 

văzusem niciodată o Biblie și nici nu aveam prin casă așa ceva. Auzisem doar de la bunica 

câte ceva despre o viață curată, la care ajungi rugându-te cu genunchii goi, pe cioburi de 

sticlă. Cam asta era imaginea lui Dumnezeu în mintea mea : un Dumnezeu drept și de 

temut. Aveam să aflu mai târziu că, ”... frica de Domnul” este, de fapt, ”... începutul 

înțelepciunii și oricine o păzește are o minte sănătoasă”, (Ps.111:10). Încă de pe atunci, 

mă stăpânea o teamă, însoțită de o reverență profundă, atunci când rosteam numele lui 

Dumnezeu. Eram în liceu și mă preocupa mult gândul că totul este atât de relativ și nimic 

nu pare să aibă stabilitate în această lume.  ”Dar - îmi spuneam eu -  eu am nevoie de o 

temelie, pe care să îmi zidesc viața”. Nu știam însă, unde aș putea să găsesc această 

temelie. În instabilitatea mea de tânără, căutam însă acest punct de referință. Citeam mult și 

asta a fost un punct bun dar și rău, în același timp, deoarece citeam de toate dar, dincolo de 

toate acestea Dumnezeu mă căuta încă din anii aceia, așezând în mintea mea întrebările și 

căutările acestea.  

     Eram încă elevă și aveam 17 ani, când mama a fost diagnosticată cu un cancer în fază 

avansată. Pe atunci, cancerul era o condamnare sigură la moarte iar medicii ne-au spus să 

ne pregătim pentru ce este mai rău. Și atunci, pentru prima oară în viața mea,  m-am rugat 

Acestui Dumnezeu de care mă temeam, cu cuvintele mele, pledând înaintea Lui, să îmi 

păstreze mama în viață. Neștiind exact cum este Dumnezeu, am încercat să fac un târg cu 

El. M-am gândit că : ”Dacă eu cer o viață, trebuie să dau ceva de aceeași valoare înapoi” 

așa că, am zis : ”Dacă Tu îmi salvezi mama, eu am să trăiesc pentru Tine”. Nu știam ce 

însemna asta dar mi se părea corect, deoarece exista un spirit al corectitudinii în viața mea. 

Și, Dumnezeu a făcut minunea ! Mama mea trăiește și acum iar eu, am încercat să îmi țin 

partea mea de promisiune dar nu știam cum, pentru că nimeni în jurul meu nu știa 

răspunsul, ba nici nu părea a fi preocupat în vreun fel de Dumnezeu.   

      Am ajuns la facultate și am intrat în ritmul vieții studențești, cu petreceri, întoarceri 

târzii la cămin, dar am ținut la învățătură, terminând Academia de Studii Economice din 

București. Dar, când mă reîntorceam de la petreceri,  mă urmărea un sentiment de 
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vinovăție, stiind bine că nu-mi ținusem promisiunea făcută lui Dumnezeu și că El nu 

încuviința faptele mele, ca fiind o viață trăită pentru El. Am primit un Nou Testament de la 

cineva și, răsfoindu-l, am găsit pe ultima filă ceva scris cu mâna, care zicea : ”Astăzi, L-am 

primit pe Dumnezeu”. Am râs citind nota aceea : ”Ce-i asta, cum adică să-L ”primești” 

pe Dumnezeu... ?” Nu aveam o Biblie, dar ”Noul Testament pe care îl aveam trebuia că, 

era ceva extras de-acolo”, îmi ziceam eu. ”Și, pentru că orice intelectual trebuie să 

citească măcar o dată în viață  Biblia, ca parte din cultura lui generală, seara, am început să 

le citesc colegelor de cameră, câte un pasaj din Noul Testament. Stăteam toate în pat și eu 

le citeam cu voce tare câte o pildă, o cuvântare a Domnului Isus și așa, citeam Cuvântul 

lui Dumnezeu, nu chiar ca pe o fabulă, dar nici cu încredințarea că, ceea  ce citesc este 

adevărat. Erau însă câteva versete, pe care știu că Dumnezeu le-a întipărit în mintea mea, 

care mai târziu au dat rod.  

     Eram în anul trei de facultate, când fratele meu, care-mi era și prietenul cel mai bun, s-a 

sinucis. Cu câteva săptămâni înainte de moartea lui, el a venit să stea de vorbă cu mine și 

eu nu am avut timp de el, pentru că recuperam după petreceri, înaintea unui examen. Și, nu 

am mai apucat să vorbesc cu el. După ce a murit, preotul orthodox nu a vrut să îi facă 

slujba de îngropăciune și pentru mine, asta însemna o condamnare la iad. Din puțina mea 

cunoaștere despre lumea spirituală, știam că există Iad și Rai și gândul că fratele meu își va 

petrece eternitatea în iad, a fost peste puteri. N-am mai putut să suport starea de depresie în 

care mă aflam așa că am început să consum pastile anti-depresive și curând, am devenit 

depedentă de ele. Pentru prima dată în viață am ajuns cu examenele la re-examinare și re-

re-uri, multe din ele luându-le doar din mila profesorilor, ce mă compătimeau pentru 

situația prin care treceam. Și dintr-odată, toate lucrurile care contau pentru mine înainte, 

carieră, succes,  și-au pierdut valorea, în fața pierderii cuiva drag. Brusc, gândul, “Ce se 

întâmplă după moarte ?”, a devenit o întrebare extrem de actuală, la care trebuia să găsesc 

răspuns atunci, nu când voi îmbătrâni. Mi se părea nejust ca  Dumnezeu să ne creeze, să ne 

lase să trăim, în cazul fratelui meu, 23 de ani și după asta să murim, fără să ne dea niște 

instrucțiuni clare despre cum să trăim ca, la final, să ne putem petrece veșnicia cu El. Și 

atunci, am început să întreb oamenii, începând ce vecinii. O vecină mi-a dat o Biblie pe 

care am început să o citesc dar, undeva pe la Numeri, m-am blocat si nu am mai continuat 

citirea. Eram dornică să aflu niște răspunsuri rapide dar, călătoria aceea prin primele cărți 

ale Bibliei a fost prea lungă pentru mine, așa că am renunțat.  

    Mă aflam în cameră la cămin când, o fată a bătut la ușa mea, cu un chestionar : ”Vrei să 

știi cum poate un om să Îl cunoască cu adevărat pe Dumnezeu ?” Păi, eu, tocmai asta 

voiam să aflu. Și, în zilele următoare, împreună cu un alt grup, au venit la mine în cameră 

și au împărtășit Evanghelia cu mine, având cu ele o broșurică : “Esența creștinismului 

explicată în patru puncte esențiale”. Totul era nou pentru mine și, la sfârșitul discuției, m-

au invitat dacă vreau să mă rog și să Îl primesc pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor. 

Am fost sinceră și le-am spus că îmi place partea cu Salvatorul și Mântuitorul  dar, nu 

sunt gata să am niciun ”domn” ori ”stăpân” peste viața mea. Mă temeam ca nu cumva 

Dumnezeu să vină în fața mea cu o listă de ”NU-uri”, și printre ”nu-urile” respective să 

fie : ”nu mai ai voie la discotecă, nu mai ai voie să fumezi - și mie îmi plăcea enorm - nu 

mai ai voie cu anumiți prieteni, la care eu țineam mult...” ;  doar ”nu, nu, nu”, pe lista de 
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dinaintea ochilor mei… Fetele însă, nu s-au descurajat și mi-au zis : ”Sigur, mai gândește-

te și peste o săptămână  ne vedem iar și mai discutăm despre asta”. Dar atunci, au dat rod 

acele lecturi nocturne din camera de cămin, când eu le citeam colegelor de cameră pasaje 

nou testamentale. Ca o săgeată, a apărut înaintea ochilor mei, versetul acela care zice : 

”Dacă voi, cari sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cum aș putea Eu, 

care sunt bun să nu dau Duhul Sfânt celor ce Îl cer… ?” Pusă în perspectiva unui tată 

bun, care vrea să ne dea toate lucrurile bune, toată lista de ”nu-uri” a căzut. Și I-am spus 

lui Dumnezeu : ”Uite, nu-Ți promit că o să schimb toate lucrurile, nici măcar nu Îți 

promit că o să renunț la lucrurile alea care cred că sunt pe lista Ta, dar dacă Tu crezi că 

poți să faci cu viața mea ceva mai bun decât am făcut eu până acum, Te las să îmi fii 

Domn și Mântuitor”. Am simțit în acel moment cum o pace și o eliberare mi-au înfiorat 

ființa și am știut atunci  că, ajunsesem la capătul căutărilor mele. Prea mult Îl căutasem în 

felul meu pe Dumnezeu înainte. A fost o perioadă, mai la începuturi, când am practicat 

YOGA, ce se anunța printr-un afiș postat la cămin, ca fiind o cale către Dumnezeu, o 

integrare armonioasă în societate și o depășire a propriei condiții. Dar, ce dazamăgire am 

gustat când, nu m-am văzut deloc mai aproape de Dumnezeu ci, dimpotrivă, am văzut 

anihilându-se în mine Duhul Lui, pus în conștiința mea. M-am găsit deschisă către orice 

formă de influență negativă, m-am simțit chiar în pericol, dându-i votul lui Satan să îmi 

stăpânească mintea. Dar, în momentul în care am îngenuncheat în camera mea de cămin și 

L-am rugat pe Dumnezeu să vină în viața mea ca 

Domn și Mântuitor, mi-am amintit de anii aceia de 

liceu în care căutam cu înfrigurare să găsesc o temelie 

pe care să-mi construiesc viitorul în viață și, uite că 

acuma am găsit-o. Din momentul acela, n-am mai luat 

nicio pastilă pentru depresiile mele. Văzând că mă lupt 

cu viciile mele, Dumnezeu mi-a sărit în ajutor  și a 

intrat în transformarea mea cu biruință după biruință, 

împotriva păcatului. Privind acum în urmă, după anii de 

drumeție cu El, nu pot să îmi imaginez unde aș fi fost 

azi, dacă nu m-ar fi întâlnit Dumnezeu și nu m-ar fi luat 

de mână să călătoresc cu El.  

     Nu regret nicio clipă că, visul meu din anii facultății, 

când îmi doream să ajung o bancheră de succes, nu s-a 

împlinit, deoarece mi-am dat seama că, de fapt, cea mai 

bună investiție pe care cineva o poate face în viața lui este aceea în sufletul lui și al 

semenilor  lui. Și, dacă ar fi să trag linia, la sfârșit, cred că succesul vieții mele înseamnă să 

fi vorbit despre Dumnezeu oamenilor, într-un mod în care să Îl onoreze pe El. Bucuria 

mea va fi ca, atunci când voi intra pe porțile Cerului, să mă întâmpine armata celor ce-au 

fost infuențați de mărturia și de viața mea, în alergarea la care m-a chemat Stăpânul. 

Împreună cu soțul meu, Marius, lucrăm la ridicarea stindardului Biruinței, printre miile de 

studenți, să fie văzut de cât mai mulți dintre cei ce mărșăluiesc fără scop prin noroiul 

acestei lumi…  Aceasta cred că este cea mai bună investiție pe care pot s-o fac aici și 

acum, neluându-mi privirea de la Domnul și Mântuitorul meu drag, Isus Hristos !  
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Maxime 
Lenuta Amurăritei Pus, Teliuc, România 

 

                          "Să alegi cu cine să vorbești e important, dar să știi  

cu cine să taci,  e mult mai important" ; 

"Copiii sunt educați de faptele unui adult, nu de vorbele lui" ; 

"Nu contează câtă Biblie știi, ci câtă pui în practică"; 

"Modestia înseamnă să faci o estimare corectă a propriei tale persoane"; 

"Măsura depărtării nu este kilometrul, ci ”dorul”..."; 

"Supărările sunt ca pietrele, dacă le aduni, vei cădea sub greutatea lor" ; 

"Perseverența este una din secretele succesului" ; 

"Nicio minciună nu ajunge să îmbătrânească !"; 

"Moartea nu e un apus, ci un răsărit !"; 

"În familie, mânia și nepăsarea sunt distrugătorii  dragostei"; 

"Urmele pașilor tăi arată unde te duc picioarele, vorbele tale arată unde te 

duce mintea" ; 

"Nu poți învăța pe altul calea virtuții, în timp ce tu pășești pe alături"; 

"Când biserica nu mai caută pe cei pierduți este...pierdută..." ; 

"Ai mult de câștigat, dacă limba tu ți-ai controlat"; 

"Pentru un necredincios, bătrânețea este ca o iarnă geroasă, dar pentru cel 

înțelept, ea este  ”vremea secerișului" ; 

"Cea mai mare durere nu e atunci când mulțimea împroașcă cu noroi în tine, ci 

atunci când, în acea mulțime, vezi fețe cunoscute"; 

"Rugăciunea nu se învață în sala de curs, ci în odăița de sus" ; 

"Dacă vrei să cunoști cu adevărat un creștin, urmărește-l cum își petrece timpul 

liber" ; 

"Omul rău încearcă să se justifice, omul bun să își îndrepte greșelile" ; 

"Dacă nu poți face pe oameni să vadă lumina, fă-i să simtă căldura ei"; 

"Limba este calul tău... dacă o strunești, te va menține în șa, daca nu... te va 

trânti la pământ" ; 
 

 

 

              
 

 

 
 

 

 

 

 

Să zâmbim puțin ; De-ale carantinei :  

 Cunoaște cineva o coafeză care tunde... ”on line” zilele acestea ... ?  

 Oricum am da-o, sănătoși nu ieșim din asta... Dacă stăm în casă, ne 

îmbolnăvim cu capul ; dacă ieșim afară, ne îmbolnăvim de virus...  

 ”Piticii” de pe creier pot fi socotite animale de companie... ? Că ”ei” vor să îi 

”plimb”... !!! 

 Mi-am ciocănit singură la ușă... măcar așa, am știut că nu sunt singură !!! 

 ”Doamnă, vă sun de la spital ; soțul dv. este inconștient...”  

”Mie îmi spui... ? Îl cunosc de 30 de ani...” 
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”La început, Dumnezeu …” Geneza 1:1 

Ana Tătar Andraș, Hickory, NC 
       Ne apropiem de încheierea unui an și, inevitabil, dacă Domnul va voi, 

vom păși într-un An Nou, 2021. Te-ai gândit ce vei face la acest început de 

an ? Vei face planuri de viitor  sau vei lăsa timpul ori pe alții să decidă pentru tine ? Îl vei 

pune pe Dumnezeu la începutul tuturor lucrurilor, deciziilor, lucrărilor, relațiilor sau vei 

lăsa lucrurile să meargă cu ”valul” ? ?! Vei face din Cuvântul lui Dumnezeu o prioritate în 

anul care vine sau vei citi doar pe nimerite, unde ți se va deschide Biblia ? Eu îți sugerez 

un plan bun : începe să citești din nou cartea Geneza. 

Cartea Geneza ne ajută să-L cunoaştem pe Dumnezeu, să înţelegem începutul 

tuturor lucrurilor, să reflectăm la căderea omului dar şi la speranţa oferită de Dumnezeu 

prin Domnul Isus Hristos. Dumnezeu dorește să Îl cunoaştem, pentru a putea înţelege că 

El este Sursa înţelepciunii, a mângâierii, a speranţei; să Îl cunoaștem și să Îl prezentăm 

lumii  ca și Cel care L-a trimis pe Fiul Său să ne salveze din păcat și să ne dăruiască viață 

veșnică. Dacă nu-L cunoaştem pe Dumnezeu, nu cunoaştem Adevărul şi nu înţelegem 

viaţa în sine. Ce-ţi propui pentru acest an ? Îţi vei deschide inima pentru ca Dumnezeu să-

ţi vorbească într-un fel nou? Vei asculta mai mult vocea Lui în acest an ? Vei putea să Îi 

discerni vocea, din atâtea voci care se aud în jurul tău ? Vei accepta invitaţia Lui de a-L 

cunoaşte mai intim ? La care dintre ocupațiile ce le  ai 

putea renunţa, ca să ai mai mult timp pentru a-L 

cunoaşte pe Dumnezeu ?  

Dumnezeu doreşte să comunice cu oamenii prin 

Cuvântul Lui ! Biblia are autoritate pentru că Autorul 

ei este Dumnezeu ! Biblia este adevărată pentru că 
Dumnezeu este Adevărul ! Biblia nu este o ficţiune, 

nici o culegere de alegorii, ci ea prezintă istorisiri 

adevărate din vieţile oamenilor care au trăit pe pământ. 

Biblia este unitară pentru că prezintă un singur adevăr de la începutul până la sfârşitul ei : 

„Posibilitatea răscumpărării !” Prin Biblie, Dumnezeu ni Se descoperă Cine este El și 

care sunt intențiile Lui cu noi, muritorii. Omenirea a avut şi are în continuare o problemă: 

a rupt relaţia cu Creatorul, de aceea Domnul Isus a venit ca să refacă această relaţie. 

Doamne, Tată ceresc Îți mulțumesc pentru Biblia pe care o avem în casele noastre. 

Ajută-ne să citim, să credem și să împlinim Cuvântul Tău spre binele nostru. 

Doamne, ajută-mă să-L cunosc pe Autorul Bibliei ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

     O, om!... Ce mari răspunderi ai, de tot ce faci pe lume.  

     De tot ce spui în scris sau grai, de pilda ce la alţii-o dai, 

     Căci ea mereu spre Iad sau Rai, Pe mulţi o să-i îndrume. 

 

     O, nu uita!... Fii credincios, Cu grijă şi cu teamă !  

     Să laşi în urmă luminos,Un grai, un gând, un drum frumos !  

     Căci pentru toate ne-ndoios, odată vei da seamă ! 
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,,OBIECTUL MUNCII´´- LIPSĂ ! 
                           Flori Anghel, Würzburg,Germania  

       Când răsfoiești un album, retrăiești o parte din viața pe care ai 

parcurs-o. Este ca și cum ai participa la un maraton, ai ajuns la finiș, ai 

câștigat și te întrebi : ”Cum a fost posibil ?” Zăbovind asupra 

fotografiilor, deschizi cutia minții sau a inimii și rămâi uimit de cât de 

repede a trecut timpul, cât de puțin a mai rămas și... cu ce ai rămas. Pentru noi, creștinii, 

maratonul trebuie să se sfârșească cu o cunună.  

     Dar, există oameni care au parte, chiar și aici pe pământ de câte o cunună binecuvântată. 

Fratele Ilie Butuc, despre care am scris și în numărul trecut, a primit o asemenea 

”cunună”, slujind cu dragoste, mulți ani, iubitei lui soții, Cecilia Butuc. Sora Cecilia a fost 

o persoană greu încercată în această viață. Era oarbă, avea diabet și era imobilizată la pat. 

Dar, toată existența soțului ei, fratele Ilie, se învârtea in jurul slujirii ei. O iubea atât de 

mult ! Tot ce făcea, era din dragoste pentru ea. 

     Familia aceasta locuia într-un apartament mare, cu patru camere, plin cu flori și cu tot 

felul de obiecte lucrate de mâinile neobosite ale sorei Cecilia. Încă mai purtau hainele și 

așternuturile lucrate de  ea de pe vremea când mai putea vedea. Soarele le lumina și le 

încălzea apartamentul, chiar și atunci când, neavând destui bani pentru încălzire, s-au 

debranșat de la încălzirea comună de bloc. Frații și surororile îi vizitau foarte des și casa lor 

era binecuvântată. 

     Când sora Cecilia se simțea foarte rău, trebuia dusă la spital. Pentru că nu vedea și nu se 

putea da jos din pat, soțul ei o însoțea. De multe ori era certat de personalul spitalului, dat 

afară din salon, obligat să-și petreacă noaptea pe un scaun, pe hol. Odată, a găsit o ușă 

demontată de pe undeva, a sprijinit-o pe două scaune și și-a făcut un pat pe care a avut grijă 

să-l strângă înainte de sosirea personalului medical dimineața la serviciu. Pentru că avea 

milă de toate pacientele și le slujea cu dragoste, ele insistau pe lângă personalul spitalului, 

să-l lase să rămână lângă soția lui. Ba chiar, și-a câștigat respectul medicilor și a 

asistentelor pentru ceea ce făcea acolo. 

     Fratele Ilie știa multe despre boli, plante medicinale, produse apicole, masaj si era gata 

oricând să ofere sfaturi și ajutor necompensat, oricui era în nevoie. El cumpăra ceaiuri și 

medicamente și le dăruia celor suferinzi. Avea o pensie frumoasă, pe care o cheltuia în 

două–trei zile, pentru bolnavi, văduve și orfani. 

     Când soția lui a plecat la Domnul, a rămas foarte necăjit. Nu-și mai găsea rostul... Ea 

era ,,obiectul muncii ´´sale. Ea, orfanii, văduvele. Prin ei, el putea să facă mult bine și era 

foarte mulțumit de slujba lui. A continuat câțiva ani să facă ce știa el mai bine, aducând 

sprijin și alinare sufletelor aflate în suferință. Amintirile îi împăienjeneau ochii și plângea 

ușor. În ultimii ani, a suferit mult, dar lucrarea lui, mulți și-o amintesc. A fost un suflet care 

a trăit pentru alții.  

     Facă Domnul ca astfel de exemple să ne inspire și pe noi, pe fiecare, pentru ca, în ”Ziua 

Aceea”, o cunună minunată să strălucească și pe capul nostru, făcută din ”faptele bune” la 

care am fost rânduiți și în care am umblat cu credincioșie și bucurie.  
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Eroine ale credinței  - Sabina Wurmbrand 
Din cartea ”Nobletea Suferintei”,  

autoare Sabina Wurmbrand  

prelucrare de  Florica Moca, Phoenix, Arizona 

     Există persoane în viața noastră cu care ne întâlnim zilnic sau, destul 

de des, dar care nu lasă o impresie deosebită asupra noastră și pe care, probabil că le uităm 

de cum nu mai avem niciun contact cu ele. Dar, există și oameni pe care îi întâlnim poate 

doar o singură dată în viață, dar care lasă  o amprentă permanentă asupra noastră și pe care 

nu îi uităm niciodată. Așa a fost întâlnirea mea cu sora Sabina Wurmbrand. Ce anume 

face o astfel de diferență ?  

     Am avut ocazia să o întâlnesc și să pot sta de vorbă cu sora Sabina în urmă cu aproape 

20 de ani, atunci când l-am însoțit pe fr. Ioan Panican, din România, care a dorit să 

viziteze fam. Wurmbrand. Fr. Panican se afla în vizită în America și era consătean cu 

soțul meu așa că, am mers împreună în această vizită. 

     De cum am intrat în locuința soților Wurmbrand, am fost impresionată de amabilitatea 

și căldura cu care am fost primiți de gazdă, sora Sabina. Cum aveam acasă un tort cu 

cireșe, am dus o parte și familiei Wurmbrand. Nu am să uit niciodată politețea și bucuria 

sinceră pe care sr. Sabina mi le-a arătat pentru acest gest mic, mulțumindu-mi pentru prea 

mica mea atenție ce i-o dusesem. Cu accentul ei dulce, nu înceta să îmi spună : ”Tu mi-ai 

adus mie prajitura... !”  
     Ceea ce nu am să uit însă niciodată - și mi s-a întipărit adânc în inima mea - a fost 

dragostea și înțelepciunea care emanau din toată ființa acestei eroine a credinței. Pe fr. 

Richard nu l-am văzut întrucât, nu se simțea bine deloc, dar am avut ocazia specială de a 

petrece câtva timp în compania soției dânsului.     

     Acum, după aproape 20 de ani de la această întâlnire, încă păstrez viu în mintea și inima 

mea, modul înțelept în care a decurs conversația noastră atunci. Stăteam și mă minunam, 

privind-o pe sora Sabina, cu câtă înțelepciune îi explica fr. Panican anumite pasaje din 

Biblie și cum - pur și simplu - îl învăța pe acesta cum să acționeze în anumite situații din 

viață referitoare la care acesta îi pusese câteva întrebări. Mă uimeam cum, la vârsta dânsei 

(probabil că, pe atunci, era deja undeva în jur de 80 de ani), avea atâta claritate în gândire, 

precum și abilitatea de a transmite interlocutorului ei ceea ce dorea și gândea ; vorbea ca 

un adevărat profesor universitar iar, în limbajul nostru creștin, ca un apostol sau ca un 

predicator iscusit. Tonul vocii ei era ferm dar, în același timp, plin de acea dragoste care 

pur și simplu radia asupra celor din jurul ei. Era evident că, tot ceea ce spunea, spunea din 

convingere, fapt ce făcea ca vorbele ei să nu fie doar o conversație de complezanță, ci te 

cucereau și convingeau prin înțelepciunea și sinceritatea cu care erau spuse. Dragostea cu 

care vorbea și te privea era atât de contagioasă încât am avut curajul să o ating, moment 

imortalizat pentru veșnicie în poza alăturată. Atât eu, cât și soțul meu am admirat-o foarte 

mult și amprenta pe care și-a lăsat-o pentru totdeauna asupra noastră nu va fi uitată 

niciodată.  

     Având în vedere toate acestea, am decis ca, în anul 2021, să scriu mai multe despre sora 

Sabina, selecționând  din mărturiile ei personale, pe care le-am găsit în cartea ”Noblețea 
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Suferinței”. În această carte, sora Sabina aduce mărturii reale privitoare la timpul petrecut 

în închisori și lagăre de muncă forțată, precum 

și la suferințele îndurate de întreaga familie, în perioada instaurării regimului socialist și 

apoi comunist din România, regim cu tendință în totalitate ateist. 

     Fratele Wurmbrand, de naționalitate evreu, L-a primit pe Domnul Isus Hristos în 

inima lui, în timpul perioadei de convalescență, în urma tuberculozei de care suferea, timp 

petrecut în familia unui dulgher dintr-un sat micuț de munte. La plecarea lor de la această 

familie, ca și cadou de rămas bun, cei doi soți au primit în dar de la gazdă o Biblie veche și 

îngălbenită, gestul fiind însoțit de cuvintele adresate fr. Richard : ”M-am rugat adesea lui 

Dumnezeu, cerându-I un singur favor înainte de a muri și anume : deoarece Domnul 

Isus Hristos a fost un Fiu al poporului evreu, mi-am dorit mult să pot aduce și eu măcar 

un evreu la credința în El. Dar cum nu se află niciun  evreu pe aici, iar eu sunt prea 

bătrân ca să mai pot călători pentru a-l căuta, am rugat pe Domnul să trimită El un 

evreu în satul meu, iar eu voi face tot ce îmi stă în putință să îi fac de cunoscut pe Isus 

Mântuitorul. Și acum, iată-te aici, în satul și în casa mea, ca răspuns la rugăciunile 

mele. Vreau să știi că m-am rugat multe ceasuri împreună cu soția mea ca Dumnezeu să 

folosească această carte pentru a vi se revela într-o zi !” Și, la timpul Lui, Dumnezeu S-a 

revelat acestei familii. După cum afirma fr. Wurmbrand mai târziu, când amintea de acest 

episod din viața dânsului : ”Și Domnul l-a ascultat pe acest tâmplar din munți și i-a 

dăruit nu un evreu, ci doi !”.  

      Drumul crucii nu a fost ușor pentru soții 

Wurmbrand. În anul 1948, în timp ce fratele 

Richard Wurmbrand mergea la biserică într-o 

dimineață de duminică, a fost arestat. Căutându-

l disperată peste tot, sora Sabina a trecut de la 

îngrijorare, la groază. Apoi, a venit rândul ei, 

astfel că, într-o dimineață, foarte devreme, a fost 

trezită de oamenii legii (adică ai ”fărădelegii”), 

care sub pretextul că ”există arme ascunse în 

casă” o arestează, deși singura ”armă” pe care 

au putut-o găsi a fost Biblia. Mihai, copilul soților Wurmbrand avea pe atunci doar 11 ani, 

rămânând în grija Domnului și a prietenilor. 

     Fără să poată fi invinuită de ceva, sr. Sabina a fost anchetată și închisă la Jilava, cea 

mai rea închisoare din țară, apoi la Ghencea, o închisoare de tranzit, de unde se ajungea la 

canal, apoi la Târgșor. De-a lungul articolelor ce le vom publica, sr. Sabina descrie 

torturile și umilințele la care a fost supusă în timpul detenției, alături de alți frați și surori 

de credință. Comportarea inumană în relațiile cu cei închiși a anchetatorilor și gardienilor, 

schingiuitorii cu care sora Sabina a avut de-a face, sunt descrise în această carte și, parte 

din ele vor fi prezentate în articolele următoare. Puțini au fost cei care au putut suporta  

acest regim de exterminare la care au fost supuși întemnițații și mulți și-au pierdut viețile și 

chiar credința în acele condiții drastice de persecuție. Dar sr. Sabina, cu toate aceste situații 

grele la care a fost expusă, a găsit puterea să ierte și să spună la toți despre iubirea 

Domnului Isus.                                  Va urma în numărul viitor 
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                       Biruință în urma încercării ! 
                                                       Fibia Coman, Phoenix, Arizona 
     M-am gândit să aștern pe această pagină o experiență de familie 
deoarece, prin această mărturie, poate cineva va fi încurajat sau chiar 
se va bucura văzând cum lucrează Dumnezeu. De multe ori, noi 
considerăm lucrările mărețe ale lui Dumnezeu ca aparținând 
trecutului, dar Dumnezeu este actual și stă de multe ori și așteaptă ca 

noi să Îl punem la prezent și să ne confirme încă o dată că El este Același ieri, azi și în veci.  
     În urmă cu circa 5 ani am fost în România, unde încă locuiește fiica noastră cea mai 
mare, Claudia. În acest timp, am avut o cercetare din partea Domnului prin care mi s-a 
spus că Domnul va lucra în una din familiile copiilor mei dar nu mi s-a comunicat nici în 
care dintre ele, nici când și nici în ce împrejurări se va petrece această lucrare. Am trei 
copii căsătoriți și ne tot gândeam, împreună cu soțul, cu care dintre ele va avea Domnul 
de lucru, dar nu găseam niciun răspuns la întrebările noastre. Am revenit acasă în 
Arizona, dar gândul meu era mereu la acea înștiințare pe care o primisem din partea 
Domnului deoarece, în astfel de cazuri, orice credincios știe că, nu la voia întâmplării, 
Dumnezeu îți vorbește și te pregătește pentru situația pe care o are pregătită pentru tine. 
El dorește și din partea noastră o pregătire specială prin rugăciune și post, pentru a putea 
trece biruitori prin lucrarea pe care El o are în vedere pentru noi, de aceea ne înștiințează 
din vreme asupra acestor lucruri.  
     Cam la două săptămâni după ce am revenit din România, acasă în Arizona, am primit 
un telefon de la Claudia, prin care aceasta ne anunța că a fost diagnosticată cu cancer de 
sân. Eu am înmărmurit când am auzit această veste dar fata mi-a spus : ”Mamă, nu te 
necăji deoarece asta este lucrarea lui Dumnezeu cu casa noastră. ”Domnul face rana și 
tot El o vindecă”, spune Biblia”. Așa că, atât eu, soțul meu cât și și restul familiei noastre 
am început rugăciuni stăruitoare, chiar disperate uneori, având un dialog cu Domnul așa 
cum numai o mamă poate avea : ”Doamne, fiica mea Îți este credincioasă, nu face 
compromisuri în viața de credință, sare întotdeauna în ajutorul celor necăjiți și lipsiți, 
are casa deschisă oricând pentru oricine...”. Și așa, în durerea mea de mamă, Îi arătam 
Domnului cât de bună este fiica mea și cât de nemeritat este ceea ce i se întâmpla. 
Vorbeam și eu de parcă Domnul nu ar fi știut ce-i cu ea și cine este ea... sau ca și cum 
astfel de persoane nu se pretează în fața Domnului să fie încercate... Pe de altă parte, ori 
de câte ori vorbeam cu ea, mă abțineam să nu plâng și o încurajam. Dar mă bucuram că 
nu o vedeam descurajată ci, din contră, ea era aceea care, nu o dată mă încuraja prin 
versete din Scriptură și cuvinte înțelepte ca : ”Mamă, e drept să primim și cele rele, ca și 
cele bune. Dumnezeu va lucra minunat și pentru mine deoarece voi merge înainte cu 
credință prin tot ce Domnul ne va da”. Așa că, familia toată am pornit cu Domnul înainte. 
Ei și-au strâns copiii în jurul lor, le-au explicat că mama lor se află în suferință și are cancer 
și, împreună au luat hotărârea de a sta înaintea Domnului, cu post și rugăciune. Urma ca 
fiica mea să plece în Ungaria pentru niște teste mai speciale, după care urma să aibă loc 



16 
 

Sr. Fibia, împreună cu fiica 

dânsei, Claudia 

operația. În seara dinaintea plecării în Ungaria, toată familia lor s-a strâns la rugăciune 
apoi copiii au plecat la culcare și a rămas doar fiica mea cu soțul ei pentru a pune la punct 
ultimele probleme înainte de plecare. Copilul lor cel mic, Levi a adormit, dar cel mare, 
Fineas, încă nu adormise, ci citea. Deodată, Fineas l-a 
auzit pe Levi, fratele lui mai mic, cum spune în somn : 
”Citiți Isaia 38 !”. Îndată, copilul cel mare a alergat în 
camera părinților și le-a transmis acest mesaj : ”Citiți 
Isaia 38. Domnul ne-a vorbit prin gura lui Levi și ne-a 
spus că acesta este răspunsul Lui la rugăciunile 
noastre”. În acest capitol din Isaia, Dumnezeu îi 
vorbește lui Ezechia, care era bolnav pe moarte și îi 
spune că îl va vindeca și va mai adăuga ani la viața lui. 

Ne-au transmis și nouă încurajarea aceasta ce au 
primit-o prin Cuvânt din partea Domnului, I-am dat 
slavă și ne-am încrezut în promisiunea ce ne-o făcuse 
Domnul prin Cuvântul Lui, transmis prin ființa nevinovată a nepoțelului nostru. 
Mărturisesc că nu a fost un timp ușor dar, ne-am grupat împreună cu mai multe grupuri 
de frați și surori de pretutindeni și am simțit toți, de la mic la mare, cum puterea 
rugăciunii ne-a întărit de-a lungul perioadei cât fiica noastră a fost bolnavă. Minuni 
neașteptate s-au petrecut de-a lungul acestui timp de încercare, de la acceptarea ei ca 
pacientă la clinica din Ungaria și până la achitarea plăților ce trebuiau plătite pentru 
operație și alte tratamente prin care a trecut.  
     Bucuria noastră acum este că atât ei, cât și noi, întreaga familie, ne-am întărit în 
alergarea noastră aici pe Pământ, văzând modul în care Dumnezeu se ocupă de copiii Lui 
și le răspunde la rugăciuni. El este Cel care îngăduie încercările în viața noastră, dar tot El 
este și Acela care ne vine în ajutor și nu ne părăsește. Ba încă, ne face să vedem și modul 
minunat în care ne binecuvântă, ca să Îi recunoaștem suveranitatea, să Îi putem mulțumi 
pentru că nu ne părăsește niciodată în încercări și să spunem și altora despre El și despre 
intervențiile Lui minunate în viața noastră. 
     Acum fiica noastră este bine și atât ea, cât și toată casa ei, iar cei care s-au rugat pentru 
ea dau slavă Domnului pentru intervenția Lui minunată în viața unei fiice a Lui, pe nume 

Claudia Silaghi, din Timișoara. Mă bucur că ea a 
devenit o mărturie vie de credincioșie a lui Dumnezeu 
precum și de faptul că nu are nicio ezitare în a folosi 
orice ocazie de a mărturisi cum a lucrat Dumnezeu cu 
ea și casa ei. Împreună cu ea ne bucurăm și noi toți și 
am învățat încă o dată cât de important este să spunem 
și noi, atunci când vocea Domnului ne vorbește : 
”Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă !”.   
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                        ZIDUL (3) 

      Marinela Buzas, Vancouver, WA 
         - continuare din numărul trecut - 

Cu banii primiți de la domnul Beghelli, planul de 

a reconstrui zidul dărâmat era în desfășurare. Muncitori plătiți, muncitori 

voluntari, prieteni, vecini chiar și tinerii și copiii de la biserică au venit la lucru. Iar de 

lucru era pentru fiecare. Copiii au ajutat cu udatul grădinii, căci mâncarea de bază, iarna, 

era în mare parte pe ce puneam în borcane în timpul verii. Vecinii au avut și ei doar cuvinte 

de încurajare și compasiune pentru noi. M-am bucurat să aud vorbe ca : „Ce frumos se 

ajută pocăiții între ei !”. Mă mai întrebam, din când în când, de ce a îngăduit Domnul așa 

ceva ? Dar, pe măsură ce vedeam minunile din jurul meu, pe atât eram tot mai liniștită. 

Modul în care a fost construită casa inițial nu oferea spațiu pentru intrarea unei 

mașini în curte dar, de data aceasta am lăsat un loc mai larg de intrare, rezolvând și această 

problemă deși noi, pe atunci, nu aveam nici cea mai mică speranță să ne cumpărăm mașină. 

Banii erau pe terminate, dar am reușit să ridicăm peretele, să punem poartă nouă, să 

construim un gard nou, între noi și vecini. Cu acoperișul terminat și cu tot peretele finisat, 

mai era doar de instalat geamul, chiar când a venit prima ploaie. Minunea a fost că, în tot 

timpul cât am construit, nu căzuse  nicio picătură de ploaie. 

          Uneori, ne este dat să înțelegem de ce vin peste noi unele încercări iar alteori spunem 

și noi, încrezându-ne în Domnul : “De ce-i așa, o știe El”. În acest ultim articol cu referire 

la zidul care s-a dărâmat la casa noastră, doresc să vă spun că, am înțeles, multe din 

motivele pentru care Dumnezeu a îngăduit să avem această experiență. A trecut cam un an 

și jumătate de la întâmplarea cu zidul când,  am primit vestea că am câștigat dreptul de a 

veni în America, prin Loteria Vizelor. O ce bucurie, pentru un tânăr absolvent de facultate, 

inginer în calculatoare (soțul meu) dar și pentru mine. În fața noastră însă, stăteau acum o 

serie întreagă de cheltuieli neprogramate : drumuri la București, bani pentru biletele de 

avion etc. Pentru acoperirea cheltuielilor zilnice, luasem un copil de la orfelinat să îl 

creștem alături de băiețelul nostru dar, acest mic venit era insuficient pentru ceea ce ne 

stătea în față. Dar Dumnezeu, care este Atotștiutor privitor la viitorul nostru, ne procurase 

încă înainte de a ști noi că vom putea pleca în America, mijloacele 

necesare pentru a putea face față acestor cheltuieli : acum aveam 

casa care, avea și intrare pentru mașină așa că, am pus-o la vânzare. 

În câteva zile a și fost cumpărată de cineva, care a deschis în acel 

loc un atelier de reparat mașini, deoarece poziția era bună și curtea 

mare. Așa s-a făcut că, în două săptămâni, aveam deja banii 

necesari pentru a putea veni în America.           

          Ce minunat este să știi că Dumnezeu este în controlul vieții 

tale, că El ține viitorul tău în Mâna Sa și că El știe tot ce avem 

nevoie. Începe un An Nou, 2021, cu foile lui albe și cu necunoscutul ce îl cuprinde. Dar 

știm că, Cel care ne dăruiește fiecare clipă este deja acolo și ne dă și puterea și înfăptuirea 

să trecem prin încercări și binecuvântări, ancorați în El. Vă doresc din inimă „La mulți ani 

și multe binecuvântări cerești !”     
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Doamne, trezește-ne la realitate ! 
                                                         Rodica Botan, Modesto, California 
     Anul 2020, an straniu și plin de întrebari, s-a dus în veșnicii.  Dar, 

gândul la tot ceea ce s-a petrecut, încă nu m-a părăsit... 

     Dacă cineva îți spune că are vederea 20/20, aceasta înseamnă că are o vedere perfectă. 

Dar acest corect și apropiat de perfecțiune 20/20, în contextul anului 2020,  primește o cu 

totul altă interpretare.  

     În luna septembrie 2020, am ieșit la pensie și, având timp în plus, am început să fac 

lucruri de care nu am avut timp înainte precum și să îmi satisfac unele curiozități. Așa am 

ajuns să citesc câte ceva despre uriașii despre care, ne spune atât Biblia, cât și știința că, la 

un moment dat s-au aflat pe Pământ, ca urmare a împreunării îngerilor căzuți cu fetele 

oamenilor. Se pare că, în vremea când Dumnezeu a hotărât să trimită potopul, diavolul 

lucra disperat în a schimba DNA-ul, adică genetica omului creat de Dumnezeu. Citind 

asta, mi-am amintit de ”joaca” oamenilor de știință, care încearcă să facă acelasi lucru 

astăzi. Știm noi, oare, ce se petrece în laboratoarele genetice sofisticate ale lumii ? Auzim 

de clonarea animalelor dar, poate și a oamenilor... Ce fel de vremuri trăim ? Biblia zice că, 

venirea Domnului Isus va fi într-o vreme în care, starea păcătoasă a omenirii va fi la fel de 

deplorabilă, ca pe vremea lui Noe... Și uite că, până și acest aspect se vădește a fi, 

asemănător cu vremea în care îngerii căzuți au încercat să schimbe genetica omenirii. E ca 

și cum am auzi și am vedea primele zvâcniri ale unui vulcan la care privim cu celularul în 

mână, povestim și luăm poze. Practic, ne punem viața în primejdie, 

nefăcând nimic, în sensul de a ne salva viața.  

     Trăim zilele descrise de profeți ! Ar trebui să fim ca Ninivenii, care 

s-au îmbrăcat în saci și s-au ”cosmetizat” cu cenușă, în frunte cu 

împăratul lor. Trăim sfârșitul istoriei și, parcă, îl trăim nepăsători. 

Avem toate informațiile pentru a înțelege momentul acesta și, totuși, 

unii dintre noi stăm ca paralizați și nu facem nicio mișcare. În acest 

timp, cel rău câștigă teren și, îl câștigă din cauza noastră, că nu facem ceea ce ni s-a spus să 

facem. Businessul nostru ar fi fost să evanghelizăm lumea dar, ne-am închis între patru 

pereți și un program scurt de duminică, iar restul timpului l-am dedicat vieții de pe Pământ, 

în loc să fim harnici pentru Domnul... În timpul acesta însă, diavolul și-a adunat o mulțime 

de partea lui. Acum, privind în jur ne spunem : ”Parcă ieri era altfel... parcă oamenii nu 

erau așa de răi... parcă nu eram așa de amenințați de ziua de mâine...”.   
     Ce e de făcut ? Tot ce pot să fac este să mă uit să văd dacă am rezerve suficiente de ulei 

pentru candelă. Gândiți-vă că, asta trăim acuma ! Bisericile s-au închis, părtășiile sunt 

limitate. De unde îți cumperi ulei, dacă până acuma nu ți-ai pus ulei de rezervă în cămara 

sufletului ? Cercetați-vă rezervele de ulei și, faceți-vă rost de el până se mai poate. Lăsați 

lumea să se aprovizioneze cu hârtie igienică... Tristă glumă ! În România, cei mai mulți 

dintre noi am trăit ani mulți fără acest produs. Dar acum, parcă diavolul și-a pus în gând să 

râdă de omenire, când am alergat cu toții să ne aprovizionăm...  cu ce ? Cu hârtie igienică 

!!! Doamne, trezește-ne la realitate și dă-ne înțelepciune să fim gata să Te întâmpinăm cu 

candelele aprinse !     

http://4.bp.blogspot.com/-_pWxOAQXfR8/TbW1O7XnzAI/AAAAAAAALTc/8D4Zbuk7oyM/s1600/127.JPG
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Femeile în criză 

                                                   Aurelia Gabor 
     Am discutat până acum despre faza de criză prin care trec bărbații și care are loc la 

mijlocul vieții acestora. Dar este un lucru  și mai bine cunoscut și studiat faptul că și 

femeile își au perioadele lor de premenopauză, menopauză și postmenopauză, care produc 

semne de întrebare celor din jurul lor, privind comportamentul și schimbările intervenite în 

personalitatea acestora, neexistente sau mai puțin vizibile până atunci.  

     Aceste stagii în viața femeilor nu pot fi ocolite și, dacă se întâmplă să aibă loc în același 

timp cu perioada de andropauză a soților lor, acest timp nu va fi unul ușor pentru familia 

respectivă. Dacă însă aceste faze au loc în timpuri diferite, aceasta va ajuta cuplul să 

depășească mai ușor acest timp dificil din căsnicia lor, deoarece partenerul ”liber” va fi 

într-o poziție mai avantajată de a-l putea ajuta pe celălalt. Acesta este procesul care aduce 

balanță într-o căsnicie : când unul dintre soți are nevoie de îngrijire (cazuri de boală, 

căderi psihice, probleme la serviciu etc), celălalt trebuie să îl ajute, să îl încurajeze și să îi 

arate 100 % suport. Dacă nici unul din soți nu sunt bine, ci fiecare are problemele lui pe 

care trebuie să le depășească, fiecare din soți va trebui să găsească o resursă de putere în 

plus, o dată pentru a-și putea ajuta partenerul și apoi, pentru a nu aluneca el cu o treaptă 

mai jos în starea în care se află.  

     Este interesant - spun consilierii - cum multe femei, aflate ele însele la menopauză, vor 

găsi în interiorul lor resurse nebănuite de putere pentru a-și ajuta soții să depășească 

propria lor criză cu care se confruntă la mijlocul vieții.  

     Unul dintre motivele pentru care o femeie în acest stagiu de dezvoltare dispune de 

puteri interioare nebănuite, poate să se datoreze și faptului că, la acest timp din viața ei, ea 

deja a trecut printr-o analiză și reevaluare a vieții și a valorilor ce le are. Faptul că a început 

să experimenteze declinul fizic, ciclul menstrual s-a oprit, copiii au crescut ba chiar, poate, 

au plecat deja de acasă și femeia și-a reluat activitatea profesională sau pur și simplu și-a 

luat un serviciu sau a devenit bunică, toate aceste ”pietre de hotar”, produc și schimbări în 

reevaluarea priorităților, precum și o înțelegere diferită a existenței umane și proprii. În 

aceste condiții, femeia începe să se întrebe și ea - observând cum alte femei, care au ales 

alte direcții în viață, poate realizându-se profesional - dacă modul în care și-a trăit viața 

până acum a fost cel mai bun. Constatarea că acesta este ”ultimul tren” când își mai poate 

împlini anumite visuri sau viziuni ce le-a avut în prima tinerețe, va genera schimbări de 

gândire, atitudine și decizii care, până la acest punct din viața ei nu au ieșit niciodată la 

suprafață. La acestea, se mai poate adăuga și prezența unui soț căruia i-a plăcut să fie ”în 

control” asupra vieții soției lui și care prin faptul că a ”ținut-o acasă” i-a pretins supunere 

totală și un comportament care să îl satisfacă, în primul rând, pe el.  Statisticile spun că, 

astfel de gânduri sau chiar decizii puse în practică se întâmplă într-un procentaj de o femeie 

la doi bărbați. 

     Aici, merită să menționăm diferența dintre modul în care pun în practică astfel  

de gânduri femeile creștine și cele necreștine. Sunt atât femeile creștine                                                               

afectate de astfel de gânduri, datorită perioadei de  tranziție biologică și socială prin care 
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trec, cât și cele necreștine ? Desigur că sunt afectate și ideea aceasta a fost subliniată și în 

articolele precedente. Dar, faptul că resursele de putere ale unei femei creștine izvorăsc și 

din relația ei cu Dumnezeu precum și din încrederea că, orice obstacol în viață este văzut 

și auzit de El și că El va interveni în multe moduri pentru a ameliora starea noastră, ne dă 

puteri noi care ne vor ajuta să trecem biruitoare peste orice situație care ne va apare în față.  

     Revenind la problemele ridicate de menopauză sau andropauză, modul în care o femeie 

sau un bărbat vor reuși să depășească aceste faze dificile din viața lor, depinde și de 

anumite abilități pe care aceștia le-au avut sau și le vor forma de-a lungul acestor perioade 

de încercare din viața lor. Iată câteva din aceste abilități :   

 Felul în care, de-a lungul vieții au rezolvat conflicte sau probleme care le-au 

apărut în cale ; aceste experiențe vor avea un impact asupra modului în care, în această 

etapă, vor reuși să facă față problemelor emoționale și zilnice din viața lor;  

 Modul în care au grijă de ei însșiși (nutriție, îngrijirea personală, starea 

spirituală) ; 

 Sănătatea personală (echilibrul hormonal, alte afecțiuni fizice) ;  

 Mulțumirea sau satisfacția personală ce o simt în urma evaluării pe care și-au 

făcut-o și care, de regulă, apare ca o necesitate în cazurile de criză ;  

 Și, fără nici o îndoială, maturitatea lor spirituală în Hristos. 
     Este sigur și confirmat de cei care au studiat aceste perioade din dezvoltarea speciei 

umane că, aceste perioade de criză de la mijlocul vieții sunt o realitate de necontestat și vor 

afecta cuplul, pe fiecare din soți, în mod diferit. Deciziile unuia dintre soți va afecta cu 

siguranță și deciziile celuilalt soț. Ce vom face în fața acestor provocări ? Ne vom pierde ca 

cei care nu au nici o speranță sau vom rămâne ancorați în identitatea noastră în Hristos, 

indiferent de turnura pe care o va lua partenerul nostru de viață ? Așa ar trebui să fie și El 

să ne ajute la aceasta.  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                       Nu te culca supărat ! 
                                              Ligia Bejera - Australia 

  Nu te culca supărat pe absolut nimic și pe nimeni,   
căci nu știi dacă te vei mai trezi, pentru că viața ta  

este în mâna Domnului ; 
 Iartă, cere iertare și mulțumește Domnului pentru toate ; 

 Viața este prea scurtă ca să te superi și să te necăjești ; 

 Mai dă o șansă celor ce ți-au greșit ;  

 Ajunge zilei necazul ei ; 

 Mai bine pui capul liniștit pe pernă și dormi știind că urmează o nouă zi 

în care, dacă Domnul va vrea vei intra dar, vei intra cu El !  
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Vă invităm la... Studiu Biblic 
Zinaida Cibotarica, Hickory NC 

Iubirea de oameni face minuni ! 
 

”De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră...  

dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni”,  

2 Petru 1:5;7. 

      Anul 2020 ne-a făcut pe toți conștienți de faptul că, lucrurile nu vor mai fi previzibile 

ca mai înainte. Totuși, avem promisiunea că, nevoia noastră cea mai mare, dragostea, nu 

va pieri niciodată (1 Corinteni 13:8). Din această prespectivă, înțelegem că acolo sus, pe 

ultima treaptă a desăvârșirii noastre, totul este despre dragoste. Textele din Sfânta 

Scriptură despre dragoste ne sunt foarte cunoscute, des predicate, studiate și exprimate în 

rugăciunile noastre. Dragostea este însă și capitolul spiritual pe care ni-l însușim cel mai 

greu, chiar dacă acest lucru este ascuns de ochii oamenilor, dar îl cunoaștem noi și îl 

cunoaște Dumnezeu, care cercetează inimile noastre. În învățătura Sa, Domnul Isus 

vorbește despre două tipuri de dragoste : dragostea firească, fiind cea care îmbrățișează 

doar pe ai săi și dragostea de la Dumnezeu, care iubește pe aproapele său ca pe sine, iar 

aproapele se mai întâmplă să fie și dușmanul tău... (Matei 5:43-48). Fiecare din noi am 

cunoscut secretul contopirii cu această Dragoste și avem dovezi nenumărate că putem să o 

practicăm în același fel cum am primit-o : “Însă nădejdea aceasta nu înşeală... Căci, pe 

când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită a murit pentru cei 

nelegiuiţi. ... Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când 

eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi”, Romani 5:5-8.   
     Fiind inspirată de versetul din 1Tesaloniceni 4:9, “... cât despre dragostea frăţească, 

n-aveţi nevoie să vă scriem ; căci voi singuri aţi fost învăţăţi de Dumnezeu să vă iubiţi 

unii pe alţii”, rog pe Duhul Sfânt să ne descopere din Cuvântul Lui, vesetele care să ne 

vorbească, să ne cerceteze, să ne încurajeze și să dea vindecare unde este nevoie.  

     Doresc însă să împărtășesc cu voi istoria de viață și dragoste a lui Lucian Tabac, fratele 

nostru, care a plecat recent la Domnul, la o vârstă de puțin peste 30 de ani, dar care a reușit 

să lase în urma lui o lecție deosebită de iubire de frați și de oameni. Lucian Tabac L-a 

primit pe Domnul în orașul Cahul, prin lucrarea bisericii ”Emanuil”, printre studenți. 

După ce și-a finalizat studiile la colegiul pedagogic din Cahul, el s-a întors în satul său de 

baștină, Bădicul Vechi din sudul Republicii Moldova. Dragostea și transformarea pe care a 

făcut-o Dumnezeu în el nu l-a lăsat neroditor. A început să spună Evanghelia dragostei lui 

Dumnezeu la oamenii din sat și, la scurt timp, a format un grup de studiu pentru cei ce 

aveau inima deschisă pentru Dumnezeu. Tot mai mulți oameni se adunau la studiu în jurul 

Cuvântului și Lucian s-a adresat primarului din Bădicul Vechi să le ofere un local. 

Primarul, fiind ateu, dar și împotrivitor la  tot ce făcea Cuvântul  

Domnului printre oamenii din sat,  i-a zis în batjocoră : ”Doar atunci, când tu vei deveni 

primar, iar eu popă, vei reuși să ai un local pentru studiul biblic”. Desigur că, acest refuz 

ultimativ nu l-a bucurat pe fratele nostru, dar Dumnezeu nu-Și terminase lucrarea prin 

acest tânăr plin de râvnă și dragoste pentru oameni. Între timp, grupul de studiu a devenit 
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oficial Biserica Baptistă din Bădicul Vechi iar el a continuat să păstorească biserica și să 

evangelizeze oamenii din sat. Învățătura pe care o propăvăduia, dar și felul lui de a trăi 

curat și în temere, au făcut ca el să se bucure de respectul sătenilor așa că, la scurt timp, 

oamenii l-au ales ca primar în același timp, Lucian continuând să slujească și ca păstor în 

biserica pe care o plantase. Timp de două mandate, în care a slujit sătenilor ca primar, el a 

reușit să facă în satul natal mai mult decât toți primarii împreună până la el, pentru că făcea 

totul din dragoste de oameni și cu multă dăruire. El s-a îngrijit atât ca oamenii să cunoască 

dragostea lui Dumnezeu, cât și de nevoile lor pământești. După două mandate, Lucian a 

decis să se dedice tot mai mult lucrării de păstorire și slujirii duhovnicești, dar pentru că a 

iubit oamenii până la capăt, a făcut lucurul acesta cu mare înțelepciune. Dumnezeu l-a 

călăuzit și, după multă rugăciune, a ales dintre săteni un tânăr dotat cu capacități pentru a 

candida la funcția de primar. A mers cu el la fiecare gospodărie din sat, a mulțumit 

fiecăruia pentru încrederea și susținerea care i-a fost acordată în toți cei opt ani și l-a 

prezentat pe tânărul pe care el avea să îl susțină și să îl mentoreze într-o așa lucrare, deloc 

ușoară. În contrast cu cei care, într-o cursă electorală operează cu armele minciunii, răutății 

și denigrărilor, Lucian a lăsat și aici un exemplu de dragoste. Acest lucru s-a întâmplat în 

vara anului 2019, iar în luna decembrie 2020, Lucian Tabac s-a infectat cu Covid și 

Domnul a găsit de cuviință să îl ia la El. Pământește, e trist dar, privind la viața acestui 

tânăr, vedem că el și-a împlinit mandatul dragostei pentru oameni, pe care i l-a dat 

Dumnezeu pe acest pământ.  Acuma fratele Lucian este în sânul Dragostei supreme din 

care s-a alimentat și prin care a reușit să dovedească că, în vremurile din urmă, aici și 

acum, putem birui și rodi prin dragostea care ne-a fost turnată de Dumnezeu prin Duhul.  

     În încheiere, doresc să vă reamintesc că, în primele luni ale anului 2020, studiul nostru a 

început cu credința mântuitoare în Domnul Isus. Pe parcurs, am continuat cu faptele 

credinței, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, culminând în acest număr cu 

dragostea de frați și iubirea de oameni. Fiecare treaptă spirituală pe care am studiat-o ne-a 

făcut să lăsăm tot mai mult Lumina de Sus să ne curețe inimile și viețile. Acestea fiind 

spuse, nu-mi rămâne decât să închei cu cuvintele lui Petru din 2 Petru 1:8-13 : ”Căci, 

dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici 

neroditori... Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că 

a fost curăţit de vechile lui păcate. De aceea, fraţilor, căutaţi cu 

atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră ; căci, 

dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. În adevăr, 

în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia 

veşnică a Domnului şi mântuitorului nostru Isus Hristos. De 

aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile 

acestea, cu toate că le ştiţi şi sunteţi tari în adevărul pe care-l 

aveţi. Dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, 

să vă ţin treji aducându-vă aminte”.  

      Eu Îl rog pe Domnul să ne întărească în aceste vremuri și să ne 

protejeze trupul, duhul și sufletul. Fie ca lucrarea Lui în noi să 

aducă rod pentru Dumnezeu, rod pentru cei ce ne înconjoară și 

pentru cei ce vor veni în urma noastră !  
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Voia  lui Dumnezeu pentru viata ta  
în anul 2021 

                  Oana Ailenei, Moseley, Virginia   
       

      Este început de an și se cuvine să ne punem întrebarea : ”Care este voia lui Dumnezeu 
pentru mine, în anul ce îmi stă înainte ?”. Pot să existe mai multe răspunsuri, dar unul din 
ele, cu siguranță îți va schimba viața : ”Fii mulțumitor în TOATE lucrurile !”. Pare simplu și, 
totuși, nu are decât două fațete : fie ești mulțumitor, fie nu ești. Fie apreciezi ceea ce ai, 
fie nu apreciezi. Nu există cale de mijloc.   
      În 1 Tesaloniceni 5:18, citim : „Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile ; căci 
aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi”. Mulțumește lui 
Dumnezeu pentru tot ce ai : sănătate, familie, biserică, prieteni, hrană, îmbrăcăminte, 
lucruri mărunte, plăcute sau mai puțin plăcute pentru care, probabil, nici nu te gândești să 
mulțumești. Apostolul Pavel este un exemplu excelent de urmat în a fi mulțumitori în 
belșug sau în lipsă, în siguranță sau vremuri nesigure, ca cele pe care le trăim acum. 
     Omul mulțumitor știe să lase controlul în Mâna puternică a lui Dumnezeu și să se 
încreadă în El total, crezând cu putere că, Cel care se îngrijește personal de el este Însuși 
Dumnezeu. Atunci, precum scrie în Filipeni 4:13, va putea spune și el : “Pot totul”, dar nu 
pentru că sunt eu puternic, ci pentru că puterea lui Dumnezeu lucrează în mine, “mă 
întărește” și mă sprijinește. Dacă Dumnezeu este de partea ta și dacă Îl ai pe Creatorul 
Universului ca Prieten, ce poate să îți stea împotrivă ? Iată, deci, care este secretul 

biruinței : atitudinea mulțumitoare în orice circumstanță !  
     În anul ce ne stă în față, avem o alegere de făcut pentru 
fiecare din cele 365 de zile : fie să ne arătăm mulțumirea, fie să 
ne plângem și să fim nemulțumiți. Vei decide să spui, ca și 
Apostolul Pavel : ”M-am deprins să fiu mulțumit...”, în orice 
situație și “Pot totul în Hristos, care mă întărește” ? Eu, în 
dreptul meu, am decis pentru mine acest lucru.  Acum este 
rândul tău. Tu ce decizie vei lua pentru anul 2021 ? Ai 365 de 
ocazii să fii mulțumit și tot atâtea ocazii să te declari 
nemulțumit. Alege mulțumirea și vei împlini, cu siguranță, voia 
lui Dumnezeu cea sfântă, plăcută și desăvârșită pentru viața ta 

în anul 2021 !  
 

 

 

 

 

 

 

Lasă Doamne ca şi anul ce ne stă acum în faţă, 

Să ne-aducă noi speranţe de alin şi bucurii, 

Şi cu Tine împreună să străbatem orice ceaţă, 

Şi slăvindu-Te pe Tine să Îţi mulţumim, Amin  A.G. 
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                                      Știați că...  

Bolile sezonului rece pot fi prevenite și 

tratate  prin remedii naturale ? 
                 Dr. Ligia Miclea 

     Deși aceste boli au denumiri și localizări diferite și sunt produse de agenți patogeni 

diferiți (bacterii, virusuri), ele au, în evoluția lor, simptome comune care pot fi tratate prin 

aceleași metode și mijloace. Dintre aceste simptome, amintim : durerile de gât, febra, 

tusea, durerile musculare și articulare, starea de slăbiciune etc. Fiindcă nu ne putem ocupa 

de fiecare din ele în parte, vom expune doar câteva remedii naturale din ”leacurile 

bunicii”, transmise din generație în generație, pentru tratarea durerilor de gât și a febrei.  

          Durerile de gât le putem trata cu :  

 Sare - o linguriță de sare (de preferat cea de mare, sea salt), dizolvată într-o cană de 

apă caldă (nu fierbinte !), cu care se va face gargară din oră în oră ;  

 Se toarnă peste un pumn de sare grunjoasă, sucul fierbinte de la o lămâie, se pune pe 

o bucată de pânză, care se așează pe gât, se înfășoară cu un fular și se ține acolo timp de o 

oră ;  

 Oțet de mere (organic) - o lingură de oțet, amestecat cu o linguriță de miere, într-o 

cană cu apă caldă, se folosește pentru gargară, care se va face cât mai des posibil ;  

 Mușețel -  ceai concentrat din 2 lingurițe de mușețel (plicuri) la o cană. Se bea cald, 

îndulcit cu miere sau neîndulcit sau se face gargară cât mai des posibil ;  

 Cataplasmă - cu infuzie dintr-o lingură cu flori de mușețel la două căni de apă, care 

se strecoară după ce stă 5 minute acoperită. Se înmoaie o bucată de prosop în această 

infuzie, se stoarce și se pune pe gât, legând deasupra ei un fular. Se lasă până se răcește și 

se repetă procedeul de mai multe ori ;  

 Frunze de țelină - pentru dureri de gât, răgușeală, dispariția vocii. Se 

face un decoct din 30 g (2 linguri) de frunze la 1 litru de apă, pe care îl 

amestecăm cu o cană de lapte călduț și îl bem în patru reprize ;  

     Febra o vom combate când este 38 grade C (sau peste) cu :  

 Comprese reci - aplicate pe frunte și pe picioare (gambe). Se 

înmoaie două prosoape mici în apă rece ; se storc și se înfășoară în jurul 

ambelor picioare, se lasă 5 minute apoi se desfac și se repetă procedura de 

5 ori ;  

 Împachetare - într-un cearceaf înmuiat în apă rece, stors și înfășurat în jurul 

corpului, peste care se pune un prosop uscat. Se lasă 5 minute, se desface, se răcește și se 

aplică în același fel de 3 ori, ultima dată fiind lăsat până se usucă ;  

 Consum de lichide - minimum 2 litri/24 ore, sub formă de apă, limonadă îndulcită 

cu miere, ceai de mușețel, mentă, supă de pasăre cu multe legume.  

     Menționăm că, aceste remedii și proceduri nu exclud tratamentul medical calificat la 

care se va apela dacă aceste metode nu au dat rezultatele așteptate.  
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                      Rubrica Gospodinei 
                             Delia Trif,  
                     San Francisco,  California 
                              Cania 
 
 
CA 
Delia  

 

 

 

 

 

Salată de paste cu Varză de Bruxelles și bacon 
     Ingrediente : un pachet de paste orecchiette (shells, penne sau orice fel de paste scurte) 

de 1 lb (cca 500 g), 1/2 kg varză de bruxelles (~1 lb), 1/2 kg bacon (kaiser~1 lb), o cană de 

parmesan ras, 3/4 cană de ulei de măsline, 1/3 cană de oțet de mere, 2 linguri de muștar 

Dijon, 1/2 cană de semințe de rodie, 1/2 lingură de sare pentru dresing + 

1 lingură de sare pentru apa în care fierbem pasta 

     Modul de preparare : 

 Se fierb pastele cu 1 lingură de sare pentru 8-9 minute ; le scoatem 

cu ajutorul unei spumiere și le așezăm pe o tava întinsă.  

 Opărim varza de bruxelles cca un minut. Apoi le scoatem cu 

spumiera și le așezăm peste paste, în tavă, să se răcorească puțin. 

 Tăiem baconul bucățele de cca un cm și îl punem la prăjit pentru aproximativ 10 

minute, până se rumenește și e crocant. Când e gata, îl scoatem pe un șervet de hârtie, să se 

scurgă de grăsime. 

Prepararea dressingului :  

 Amestecăm parmesanul, uleiul de măsline, oțetul de mere, muștarul și 1/2 lingură de 

sare ;  

 Într-un castron mai mare, punem pastele fierte, varza de bruxelles, baconul, 

semințele de rodie, dressingul și amestecăm bine. 

 Lăsăm salata la marinat pentru o oră și se poate servi.  
 

Papanași cu brânză dulce 
     Ingrediente : 250 g (1/2 lb) de brânză de vaci (zămătișă, farmers 

cheese, ricotta), 1 ou, 2 linguri făină, 2 linguri gris (cream of wheat), 

coaja răzuită de la o lămâie, 2 plicuri de zahăr vanilat (sau 2 lingurițe esență de vanilie), 

1/2 linguriță scorțișoară, 1/4 linguriță de sare, 50 g de unt (2 oz), 100 g (4 oz) de pesmet, 3 

linguri de zahăr, puțină făină pentru presărat masa, apă și sare pentru fiert ;  

     Mod de preparare: 

 Brânza, oul, sarea, 1 plic de zahăr vanilat, coaja de lămâie, făina și grisul se frământă 

până se obține un aluat neted, omogen și nelipicios. 

 Așezăm aluatul pe masa făinită și facem un cilindru cu diametrul de 4 cm (1 3/4 in). 

Din acest cilindru, se taie bucăți de aproximativ 3 cm (1 1/4 in). 

 Se modelează fiecare bucată de aluat sub formă de minge și se formează cu degetul o 

gropiță în aluat ; 

 Papanașii formați astfel se dau bine prin făină (să nu se desfacă la fiert). 
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 Se pun în apă clocotită, toți deodată. Îndată ce apa clocotește din nou, se reduce 

focul și se acoperă. Se fierb 7-8 minute acoperiți, se oprește focul și se mai lasă în apă 

fierbinte, acoperiți, încă 5-6 minute. 

 Se topește untul, pe foc mediu, se adaugă pesmetul și se rumenește, amestecând 

continuu (2-3 minute). Când pesmetul a devenit auriu, se trage deoparte, se adaugă cele 3 

linguri de zahăr, 1 plic de zahăr vanilat și scorțișoară. 

 Papanașii se scurg și se tăvălesc în pesmetul îndulcit ; se servesc imediat. 
 

 

Domnul să fie înaintea ta, 

Ca să-ți arate calea cea bună !  

Domnul să fie în urma ta,  

să te ocrotească de viclenia celui rău ! 

Domnul să fie lângă tine,  

ca să te prindă când ești gata să cazi ! 

Domnul să fie în tine,  

ca să te mângâie când ești trist ! 

Așa să te binecuvânteze Dumnezeu  

azi, mâine și întotdeauna !  


