
Caci Eu stiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, 
gânduri de pace, si nu de nenorocire, ca sa va dau un viitor si o nadejde.

Ieremia  29:11
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Sanatate si eliberare prin Isus!
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In aceasta editie:
DE CE ATATA SUFERINTA ?

        E VREMEA TA

                  PRILEJ DE BUCURIE SAU...TENTATIE...?

                            FI UN AJUTOR POTRIVIT

                                    PUTEREA CELUI CE VEDE TOT

                                           VINDECAREA IN NUMELE LUI ISUS

                                                   SANATATEA IN FAMILIE
                       
                                                          POVESTIRI

Cineva povestea odata:...
în timpul unei prelegeri, vorbitorul folosea un retroproiector. Pe perete 
se vedeau doar nişte puncte negre pe care le desena-se aparent la voia 
întâmplării pe hârtie. Nu ne puteam închipui ce puteau să însemne. Apoi 
însă a tras câteva linii, a desenat o cheie muzicală la începutul acestora, 
şi abia atunci ne-am dat seama că acele puncte negre însemnau note 
muzicale. Era melodia “Lăudaţi pe Domnul, măreţul Impărat al slavei”. 
În viaţa noastră există de asemenea multe puncte şi pete întunecate de 
suferinţă şi deznădejde, pe care nu le înţelegem. Nu ştim de ce sunt aceste 
puncte şi de ce le-a îngăduit Dumnezeu. Dacă însă îl primim pe Domnul 
Isus în viaţa noastră, ne încredem în El şi îi permitem să ordoneze în mod 
corect punctele şi să tragă 
liniile pe care le vrea, să 
le separe unele de altele 
şi să aşeze pauzele la 
locul potrivit - atunci 
El va face din punctele 
întunecate ale vieţii 
noastre o 

minunată melodie.
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De ce atata suferinta?
Cand Dumnezeu a creat aceasta lume ,El a facut totul 
perfect,nu exista nici urma de pacat la inceput.Omul a 
fost creat cu o perfecta  sanatate si fericire.Cum au aparut 
bolile,suferintele si moartea in lumea noastra? Acestea sunt 
rezultatul pacatului.Ascultarea de legile lui Dumnezeu sa 
dovedit a fi un zid de protectie impotriva pacatului care duce 
la moarte.Calatorind in aceasta lume fara de Dumnezeu 
apar suferinte ,necazuri ,boli si dureri iar toate acestea 
duc pe acelas drum ,spre moarte.Necazurile si suferintele 
omului nu sunt imaginare,ci sunt reale de accea Dumnezeu 
a cautat o solutie pentru a ne ferii de moarte,iar solutia 
era chiar Fiul Sau.Isus a venit in lumea noastra sa inlature 
blestemul pacatului,sa poarte pacatul nostru ca si noi sa 
purtam neprihanirea Lui .”Hristos ne-a răscumpărat din 
blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă 
este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn”Galateni 3:13. Crucea Domnului Isus deschide 
portile spre o viata noua. Dumnezeu nu este vinovat de suferintele noastre,neascultarea noastra ne duce 
la suferinta.Dumnezeu este acela care ne vrea sanatosi si ne propune sa ne invete calea spre sanatate 
,spre fericire.”Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm şi să ne întoarcem la Domnul. Să 
ne înălţăm inimile cu mâinile spre Dumnezeu din cer, zicând: Am păcătuit, am fost îndărătnici,”(Pl.
Ieremia 3:40-42) Oamenii gresesc adesea impotriva legii sanatatii si atrag diferite boli prin aceasta 
,de obicei seceram ce am semanat in domeniul fizic sau spiritual.Altii sufera ca rezultat al mostenirii 
pacatoase nerezolvade de catre stramosii lor.”Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, 
Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, 
până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc,şi Mă îndur până la al miilea neam de cei 
ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.”(Exod 20:6-7) Gasim mila si indurare la Dumnezeul nostru care 
nu oboseste iertand si aplecandu-se spre fiecare rezolva problemele si leaga ranile pe care noi singuri ni 
le facem datorita faptului ca nu hotaram sa ne eliberam de sursa pacatelor.Vindeca oare Dumnezeu pe toti 
bolnavii ? Apostolul Pavel sa rugat de trei ori pentru vindecarea unei suferinte cronice,dar Dumnezeu nu 
la vindecat  desi era un apostol devotat,nici noi nu avem garantia ca vom fi vindecati de orice boala si in 
momentul cand ne rugam.,Dumnezeu ne cunoaste mai bine stie ce este spre binele nostru si se ingrijeste 
de noi dupa voia Lui.Chiar Domnul Isus cand sa rugat in gradina Ghetsimani a cerut sa se faca voia 
Tatalui. Sa invatam sa ne incredem in Dumnezeu asteptand raspuns la rugaciunile noastre conform voii 
Lui. Domnul Isus ne cheama la El; Veniti la mine cei truditi si impovorati,toti cei ce aveti vicii si dorinte 
pacatoase,toti acei care nu aveti odihna ,ca Eu sa iau asupra Mea toate poverile voastre iar in schimb sa 
va dau  ,pacea si bucuria in sufletele voastre si odihna si mangaiere in trupurile voastre.Puterea Domnului 
Hristos sa ne curateasca de tot ce ne-ar putea impiedeca sa primim binecuvantarea lui Dumnezeu in 
sanatate si fericire..

                                                                                                          Viorica Ionescu

Când nu-ți rămâne decât Dumnezeu, vei descoperi că Dumnezeu îți este suficient!
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E vremea ta... sa traiesti sanatoasa !
De ce nu avem sanatate?! 
Dumnezeu ne-a creeat sa fim sanatosi atat fizic cat si sufleteste.
Noi suntem de cele mai multe ori vinovati pentru imbolnavirile 
trupului.Iata cateva influiente care pot schimba sanatatea 
nostra;
Alegerile pe care le facem sau deciziile  pe care le luam in 
anumite situatii pot   influenta starea sanatatii noastre. Se pun 
in fata noastra zilnic alegeri,si aproape mereu trebuie sa alegem 
intre a face bine sau a face rau,intre a reactiona controlat sau   
necontrolat,actionam sanatos sau nesanatos.Sunt ganduri care vin la nivelul mintii si trebuie sa le stopam sa 
alegem cel mai potrivit pentru noi.                                            
Daca vei alege un gand negativ  o sa platesti pretul mai traziu. Daca inveti sa spui “Nu”  gandurilor  
negative,comportamentelor daunatoare,exceselor de zi cu zi,leneviei indiferentei,placerilor....te vei bucura de o 
viata sanatoasa si armonioasa in liniste si pace. “Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul şi abate-te de 
la rău! aceasta va aduce sănătate trupului tău şi răcorire oaselor tale.” Proverbe 3:7-8
Pacea sufletului: Starile noastre sufletesti ,sentimentale influienteaza o mare partea a sanatatii trupului nostru. 
Supararile,maniile,certurile,ingrijorarile,nemultumirea,invidia,neiertarea,geloziile si toate celelelte sentimente 
negative sunt raspunzatoare in mare parte de majoritatea  bolilor noastre,sunt adevarat venin atat pentru suflet cat 
si pentru  trup. Dragostea,bucuria,pacea,facerea de bine,iertarea,impacarea,vorbele chibzuite,bunatatea si toate 
celelelalte stari pozitive influienteaza in mare parte in bine vindecarea anumitor boli sau revigorarea sanatatii 
noastre.Sunt oameni epuizati de alergarile zilnice ,de stres de suparari ,de ambitii,abia se tarasc ei dar nu vor 
sa lase bagajele negative care ii trag tot mai jos atat trupeste cat si sufletul lor.Toti ar trebui sa stim ca pacea 
sufletului o gasim doar in Isus,adevarata pace sufleteasca este doar langa Dumnezeu,langa Creatorul nostru.Pacea 
sufleteasca influienteaza linistea trupului .”Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, orice strigare, orice 
clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă 
unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.” Efeseni 4:31-32                          
Moraliatea: Dumnezeu cand a creeat pe om a creeat si legi si principii dupa care omul sa se ghideze sa traiasca 
frumos si sanatos.Cine putea mai bine decat Dumnezeu sa faca vre-o lege pentru noi! El ne-a creeat si El cunoaste 
structura umana,stie ca suntem usor de induplecat si cu tendinte de a luneca spre rau si imoral de aceea vrea sa ne 
ajute sa traim in standardele morale trasate de El daca dorim sa intram in Imparatia Lui vesnica.          
Coloseni 3:1-6: „Dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade 
la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit, și viața 
voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când Se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi 
împreună cu El în slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăția, patima, 
pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste 
fiii neascultării.”          
Cuvantul lui Dumnezeu scris in Sfanta Scriptura are pentru noi solutii si modele pentru un trai frumos si sanatos 
asa cum ne vrea Dumnezeu , indiferent in ce situatie ne-am afla.Eu am libertatea de a alege daca vreau sa traiesc 
placut inaintea lui Dumnezeu si inaintea oamenilor dand cinste si slava Creatotului meu si fiind constienta ca 
trupul meu este templul Duhului Sfant. “Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în 
voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Caci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. 
Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu “1 Corinteni 6:19-20
Cumpatarea: Trebuie ca si copii ai lui Dumnezeu sa avem mereu in noi aceea balanta care echilibreaza tot ce ni 
se pune in fata,tot ce este peste masura necesara nu ne este de folos sau ne dauneaza intr-o masura sau in alta.
Alimentele sunt facute pentru hrana noastra,dar daca mancam exagerat fara sa avem simtul masurii ne strica 
sanatatea.Munca este pentru noi ,spune Pavel ;...cine nu munceste nici sa nu manance,dat daca muncim mai multe 
ore din zi decat este indicat pentru munca ne dauneaza sanatatii trupesti si sufletesti,neavand timp de inchinare,de 
studiu de partasie zilnica cu Dumnezeu,tratam relatiile din familie in multa graba,nu facem alceva decat ,adunam 
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comori pe pamant care intr-o zi nu ne vor mai folosi ....comoara noastra trebuie sa fie in ceruri,ca si fica al Tatalui 
Ceresc stiind ca apartin unei familii ceresti ,gandul meu trebuie sa fie acolo la cer si tot ce fac sa fie adunarea de 
comori in cer ,pregatindu-mi locasul unde ma voi stramuta in gloria lui Dumnezeu pentru vesnicie.Hainele sunt 
bune ,sunt pentru imbracat trupul dar daca au devenit o obsesie ....sa imi cumpar iar,...sa am ceva nou ...sa fiu luata 
in vizor cu rochia mea ,cu bluza mea....ma determina sa imi atrag atentie si sa imi doresc importanta persoanei 
mele.”Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur 
sau în îmbrăcarea hainelor,ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, 
care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu”1Petru 3:3-4                          
Daca gandesc inainte sa imi cumpar o haina la ceea ce ii face placere lui Dumnezeu o sa stiu sa echilibrez 
imbracamintea exterioara cu starea sufletului meu. Alergam la medici si la medicamente crezand ca vom putea 
rezolva cu medicamente consecintele unor alegeri si comportamente gresite din stilul nostru de viata.  Refuza 
intodeauna excesele,comportamentele riscante si alege sa traiesti cumpatat in simplitate si in dreptate. Limiteaza-
te la putin aici pe pamant si aduna mult in ceruri.
Activitatea zilnica: Avem in corpul nostru diferite organe care daca nu au activitate se atrofiaza si ajung sa ne 
creeze probleme cu timpul.Pentru a avea un corp armonios ,sanatos avem nevoie de miscare zilnica,sa fim activi 
,sa transpiram,sa ne alimentam.Cine vrea sa fie sanatos nu este scutit de efort zilnic,miscarea face bine sanatatii . 
Este foarte important pentru organism ;Ce mancam!,fiecare stie ce tendinte are organismul lui,daca are un organ 
care sufera in urma anumitor alimente,nu va manca acel aliment pentru ca sa nu supuna tot corpul la suferinta.Cat 
mancam! ne umplem farfuria si ne fortam sa mancam tot-gresit,niciodata sa nu mananc pana simt ca sunt prea 
satula.Sa invat sa manc putin,simplu si sanatos aceasta imi va aduce sanatate trupului si liniste sufletului meu.
 Credinta si increderea: Nu de putine ori  in fata credintei noastre se ridica ziduri care nu ne dau voie sa ne incredem 
in promisiunile lui Dumnezeu pentru noi,aceasta ne determina sa ramanem in starile noastre suferinde,agravand 
starea sanatatii sufletului si trupului nostru.Cand vin in rugaciune inaintea Tronului Harului lui Dumnezeu trebuie 
ca,credinta mea sa fie in actiune.Nu cuvintele multe sau mari ,nu tonul vocii mele ,nici gradul de gravitate al 
problemei mele ,nimic din toate acestea il vor determina pe Dumnezeu sa imi indeplineasca cererea ci increderea 
mea totala in bratul Lui in puterea Lui,credinta ca atunci cand am rostit cuvantul in autoritatea Domnului Isus ,s-a 
si implinit.Pentru aceasta am nevoie de o relatie personala stransa si zilnica cu Dumnezeu cu Sfanta Treime,trebuie 
sa imi placa prezenta Lor in viata mea zilnica ,sa imi ocup mintea cu Cuvantul lui Dumnezeu asa incat nimic 
lumesc sa nu mai existe in gandirea mea, iar Hristos sa locuiasca pe deplin in mine,in trupul meu in mintea mea 
si in inima mea.Atunci pot sa vin cu cererile mele inainte Tatalui ,pot sa spun cu toata inima mea ,cred Tata ca 
in Numele Fiului Tau si in autoritatea Lui ce a castigat-o asupra pacatelor,a bolilor si a mortii la Golgota,ma  vei 
asculta si vei face ca Slava Ta sa se vada inca odata iar sufletul meu sa te inalte doar pe Tine care esti Mare ,esti 
Vesnic si Vrednic de toata inchinarea si lauda mea.”Prin credinţă şi Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit 
putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioşia Celui ce-i făgăduise.”Evrei 11:11 .
Opreste-te din alergarea ta la poala crucii lui Isus si lasa-i Lui toate ambitiile tale,invata sa ierti,sa accepti ,sa iubesti 
atat pe cei de langa tine cat si pe Dumnezeu numai asa vei avea iar sanatate in trup si vei putea pastra si sanatatea 
sufletului.Imparatia lui Dumnezeu nu este plina de persoane bolnave,Isus a venit pe pamant chiar pentru aceasta 
sa te faca sanatoasa atat sufleteste cat si trupul tau.In fiecare zi Isus te intreaba ;Vrei sa te faci sanatoasa? de tine 
depinde daca vrei sau nu ,El a platit o singura data pretul tau si iti lasa tie sa alegi daca vrei sa traiesti sanatos 
sau te-ai obisnuit in suferinta spunand asa ma vrea Dumnezeu,asta-i crucea mea......nu-i adevarat, Dumnezeu nu 
ne vrea bolnavi nici in trup nici in suflet. „Scoală-te”, i-a zis Isus, „ridică-ţi patul şi umblă.”....„Iată că te-ai 
făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău.” Restabileste relatia ta cu 
Dumnezeu si relatiile tale cu toti cei din jurul tau si raspunde intrebarii lui Isus ;Da! Doamne vreau sa ma fac 
sanatoasa in Numele Tau,refa-mi Tu starea sufletului meu si starea sanatatii trupului meu in Numele si Autoritaea 
care o ai asupra pacatelor si a bolilor.Dumnezeu prin Domnul Isus ne da eliberarea si vindecarea chiar acum. 
Isus i-a zis: 

„Nu ti-am spus ca, daca vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?”
                                                                                                          Florica Maran
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Este interesant de reținut că, pentru a ”avea parte” de o tentație nu trebuie să mergi prea departe, deoarece aceasta 
îți iese singură în cale și te va găsi rapid și ușor.  Problema noastră nu este cum să întâlnim o tentație, ci cum să 
ne apărăm atunci când aceasta dă peste noi.  Tentația este acea voce lăuntrică ce îți va spune să mergi înainte și 
să faci lucrul cutare, știind fără nici o îndoială, cu toată ființa ta, că drumul pe care vrei să pornești sau decizia pe 
care ai luat-o nu sunt bune. 
 
     Când Eva, la îndemnul șarpelui a privit la fructul oprit, i s-a părut o nebunie să nu-l ia și să nu mănânce, cu 
toate că știa foarte bine porunca lui Dumnezeu. ”Dar”, încerca ea să se liniștească singură, ”putea, oare, ceva 
atât de atrăgător să fie chiar așa de rău ? Poate că Dumnezeu a fost cam strict și nerezonabil, pretinzând așa 
ceva...” Interesant este faptul că orice i-a spus șarpele, care nu era altul decât diavolul, Evei, a constituit un suport 
de raționalizare pentru a merge contrar specificului ordonat de Dumnezeu. 
     Și noi suntem tentați în multe feluri de diavolul. ”Cheltuiește-ți ultimul ban” îți va șopti cel rău și ție. ”Pe 
Dumnezeu nu Îl interesează viața ta materială... Fă-ți plăcerile ! Doar o viață ai !” Și așa, ne trezim înglodați în 
datorii până la adânci bătrânețe, pentru lucruri de care, la un moment dat, nu mai avem nici un folos. Celor tineri 
le va spune : ”Ce îți faci atâtea probleme cu sexul înainte de căsătorie ? Dacă vă iubiți, totul este în regulă...” 
Și tinerii cad în această capcană diavolească care va lăsa răni adânci, uneori niciodată vindecate, pentru tot restul 
vieții lor. Satana ne îndeamnă pe mulți să facem pași prematuri pentru a arăta celor din jur că suntem ”cineva”, 
dar aceasta este o înșelare satanică asupra căreia Scriptura ne atrage atenția în mod foarte serios. În Luca 14:8-10, 
găsim un exemplu foarte grăitor în sensul acesta : “Când eşti poftit de cineva la nuntă, să nu te aşezi la masă 
în locul dintâi, ca nu cumva printre cei poftiţi de el, să fie altul mai cu vază decât tine, şi cel ce te-a poftit şi pe 
tine şi pe el, să vină să-ţi zică: “Dă locul tău omului acestuia.” Atunci, cu ruşine, va trebui să iei locul de pe 
urmă. Ci, când eşti poftit, du-te şi aşează-te în locul cel mai de pe urmă, pentru ca, atunci când va veni cel ce 
te-a poftit, să-ţi zică: “Prietene, mută-te mai sus.” Lucrul acesta îţi va face cinste înaintea tuturor celor ce vor 
fi la masă împreună cu tine.” 
Compromiterea standardelor despre care știm că sunt cele bune și corecte este numele jocului destructiv la care ne 
invită Satana, cu toate metodele lui viclene. Metoda lui este de a ne face să credem că lucrurile ce le facem sub 
influența șoaptelor lui otrăvitoare sunt nesemnificative și lipsite de importanță. El ne bombardează cu impulsuri cam 
de felul acesta, care vin din interiorul ființei noastre. ”Dă-i înainte... O mică minciună... pe cine poate răni...?” 
sau ”Fă liniștit lucrul acesta”. Nu va ști nimeni niciodată...” Dar, să nu uităm că dacă nimenea pe pământ nu 
va ști, în cer se va face raportul imediat privitor la purtarea sau vorbirea noastră. Și, primul care va fi rănit, vom fi 
noi, eu și tu, cei care am căzut în ”plasa” șarpelui. Noi, cei care am călcat standardele și poruncile lui Dumnezeu 
în picioare, cu bună știință.  În cazul în care suntem confruntați cu o tentație, fie să privim la exemplul Domnului 
Isus, care a fost ispitit de Satana într-un mod atât de viclean. Dar, să ne amintim răspunsurile Lui față de orice 
provocare a celui rău : ”Este scris... !”   Cuvântul lui 
Dumnezeu trebuie să fie standardul nostru de referință în 
toate problemele cu care suntem confruntați. Când orice 
gând sau intenție pe care le avem vor fi în contradicție 
cu învățăturile Scripturii, noi va trebui să îi spunem 
celui rău ce spune Cuvântul lui Dumnezeu cu privire 
la șoaptele lui viclene. Să nu facem niciodată greșeala 
de a negocia cu Satana, pentru că ne vom angaja într-o 
cauză pierdută. Poate te consideri deșteapta, capabila să 
depășești situația. Nu te încrede în tine. Lasă Cuvântul 
scris al lui Dumnezeu să îl înfrângă pe Satana. Nu știu cu 
ce tentații ești confruntată acum, dar aceasta este o ocazie 
de a-I permite lui Dumnezeu să-Și țină promisiunea că 
te va ajuta să o învingi. Încrede-te în El și lasă-L să îți 
dovedească acum puterea Lui.  Amin!

Prilej de bucurie sau... tentatie ... ?
                                de Aurelia Gabor
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Nu-ti poti permite sa nu faci aceasta investitie in tine insati, in sanatatea si in viitorul tau, nu este nimic egoist in asta. Egoist 
este sa nu o faci. Roaga-te lui Dumnezeu sa-ti arate ce pasi sa faci, iar apoi sa te ajute sa-i faci. Invita-l pe Duhul Sfant sa 
locuiasca in tine si in casa ta. Uneori in viata cand ti se intampla lucruri care te dezemagesc, cel mai bine este sa te gandesti 
si la calitatile sotului tau. Sa-ti amintesti cum uneori te ajuta cu treburile de rutina prin casa si la bucatarie, iti este fidel si 
nu-ti da motive sa te indoiesti de el. Este un credincios care merge la biserica, citeste Biblia, se roaga si are standarde morale 
inalte. Te iubeste si isi iubeste copiii, este generos cu tine si copiii, etc. Renunta la cat mai multe asteptari poti. Schimbarile 
pe care incerci sa le produci in sotul tau, sau cele pe care sotul tau incearca sa le faca in ce-l priveste pentru a-ti fi pe plac , 
sunt sortit esecului si nu vor produce decat dezamagire atat tie cat si lui. Cel mai bun lucru pe care-l poti face este sa-I ceri lui 
Dumnezeu sa faca toate schimbarile necesare. El va face lucrul acesta cu mult mai bine, pentru ca “Am ajuns la cunoştinţa că 
tot ce face Dumnezeu dăinuie în veci, şi la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat şi nimic de scăzut, şi că Dumnezeu 
face aşa pentru ca lumea să se teamă de El.(Eclesiastul 3 :14). Accepta-ti sotul asa cum este si roaga-te pentru el sa fie asa 
cum ti-l doresti si asa cum il doreste si Dumnezeu. Schimbarea nu va intarzia sa se produca, si aceasta pentru ca Dumnezeu 
va fi lucrat la viata lui, iar ceea ce face Dumnezeu ramane. “Da, suflete, increde-te in Dumnezeu, caci de la El imi vine 
nadejdea“ (Psalmul 62 :5). Cele mai mari asteptari trebuie sa ti le indrepti catre Dumnezeu, nu catre sotul tau. Este interesant 
ca Dumnezeu ii cere sotului sa-si iubeasca sotia, insa sotie i -se cere sa-si respecte sotul. “Incolo fiecare din voi sa-si iubeasca 
nevasta ca pe sine ; si nevasta sa se teama de barbat (sa-si respecte barbatul) “(Efeseni 5 :33). Presupun ca nici o femeie 
nu se casatoreste cu un barbat pe care nu-l iubeste, insa adesea o sotie isi pierde respectul pentru sotul ei la scurt timp dupa 
ce s-au casatorit. Pierderea respectului pare sa precede pierderea dragostei, si pentru un barbat lucrul acesta este mai dureros 
decat ne putem imagina. Consecintele pierderii respectului pentru sotul tau pot fi foarte grave. Sotia imparatului David, 
Mical, si-a privit sotul dansand de bucurie inaintea Domnului si inaintea poporului, dezbracat de straiele lui inparatesti, in 
timp ce chivotul legamantului intra in cetate. Mical nu numai ca nu a impartasit bucuria sotului ei, dar l-a si dispretuit  “Pe 
când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră; şi, văzând pe împăratul David 
sărind şi jucând înaintea Domnului, l-a dispreţuit în inima ei.”(2 Samuel 6:16). In loc sa incerce sa inteleaga situatia din 
perspectiva lui Dumnezeu, ea a luat o atitudine critica. Pentru aceasta lispa de respect, ea a platit un pret dureros: in urma 
judecatii lui Dumnezeu, Mical nu a mai putut avea copii. Eu cred ca prin lipsa de respect din partea sotiilor, nu numai ca isi 
fac  rau atat lor cat si casniei lor, dar si inchid usa prin care viata noua poate intra in ele. Un alt exemplu de acest fel este cel 
al imparetesei Vasti, care a refuzat sa se arate imparatului la porunca acestuia. Imparatul se afla la o petrecere impreuna cu 
prietenii lui, era bine dispus, si a dorit sa le-o arate celor prezenti pe frumoasa lui sotie. Tot ce i-a cerut imparatul a fost sa se 
imbrace cu hainele de imparateasa, sa-si puna pe cap coroana si sa apara astfel in fata celor aflati la petrecere. Ea insa a refuzat 
sa-l asculte, stiind foarte bine ca aceasta il va umili. “Imparateasa Vasti n-a vrut sa vina, cand a primit prin fameni porunca 
imparatului. Si imparatul s-a suparat foarte tare, s-a aprins de manie“ (Estera 1 :12). Consecinta pentru Vasti a fost ca 
si-a pierdut pozitia de imparateasa. Imparateasa s-a purtat rau nu doar fata de sotul ei, imparatul, ci si fata de intregul popor. 
Daca  o sotie nu vrea sa-si piarda pozitia de regina a inimii sotului ei, ranindu-si in acelasi timp familia si prietenii, atunci ea 
nu trebuie sa-si umileasca sotul, indiferent de cat de mult ar crede ca merita tocmai asa ceva. Pretul este prea mare. Daca si tu 
te-ai comportat in acest mod, si stii ca ai aratat lipsa de respect fata de sotul tau, marturiseste asta chiar acum lui Dumnezeu. 
Spune,  “Doamne, marturisesc ca nu mi-am respectat sotul asa cum imi spune Cuvantul Tau sa o fac. Exista in inima mea un 
zid care stiu ca s-a inaltat acolo pentru a ma proteja si a nu fi ranita. Sunt insa gata sa-l vad daramat pentru ca inima sa-mi 
fie vindecata. Marturisesc ca au existat situatii in care nu mi-am respectat sotul.Imi marturisesc atitudinea de lipsa de respect 
si recunosc ca a fost un pacat impotriva Ta. Arata-mi cum sa indepartez aceasta bariera care ma impiedica sa ma bucur de 
dragostea neconditionata pe care Tu vrei sa o am ,darama zidul de insensibilitate care-mi inconjoara inima si arata-mi cum 
sa-mi respect sotul asa cum vrei Tu. Da-mi inima Ta pentru el, Doamne, si ajuta-ma sa-l vad asa cum il vezi Tu.“ Rugandu-te 
astfel vei ajunge sa vezi potentialul sotului tau de a realiza lucruri mari, calitatile lui, in opozitie cu slabiciunile lui.Lucrul 
acesta te va ajuta sa poti spune ceva pozitiv care sa incurajeze, sa zideasca, sa dea viata si sa va intareasca casnicia. Dragostea 
scade daca ne cantonam in  lucrurile negative. Creste insa daca ne concentram asupra a ceea ce este positiv. Cand ai inima lui 
Dumnezeu pentru sotul tau, poti vedea lucrurile cu ochi noi. Sunt momente in care nu intelegi ce este cu sotul tau, nu stii ce 
simte si de ce face lucrurile pe care le face, pana nu capeti discernamant din partea lui Dumnezeu. Cere-I lui Dumnezeu sa-ti 
dea acest discernamant. Cand te rogi pentru tine insati  ca sotia a lui,- aminteste-ti de acest model de sotie buna din Biblie.O 
astfel de sotie se ingrijeste de casa ei si o administreaza cu intelepciune. Stie sa cumpere, sa vanda si sa faca investitiii bune. 
Are grija sa fie sanatoasa si atragatoare. Lucreaza cu harnicie si rodul muncii ei este apreciat. Este generoasa si se pregateste 
pentru viitor.Contribuie la buna reputatie a sotului ei. Este puternica, cinstita, si nu se teme ca imbratraneste.Vorbeste cu 
intelepciune si cu bunatate. Nu leneveste, ci vegheaza cu grija asupra casai ei.Copiii si sotul ei ii aduc laude.Nu cauta sa se 
infrumuseteze cu podoabe exterioare, ci stie ca frica de Domnul este cel mai atragator lucru pe care-l poate avea. Isi sprijina 
sotul si duce o viata roditoare care vorbeste de la sine despre ea “Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât 
mărgăritarele.Inima bărbatului se încrede în ea, şi nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine, şi nu rău, în toate zilele vieţii 
sale”.(Proverbele 31:10-12)  O  astfel de femeie este uimitoare ,poti deveni si tu la fel, insa numai cu ajutorul lui Dumnezeu 
si cu conditia sa te pui in totalitate la dispozitia Lui. Concluzia este ca sotul unei asemenea femei se poate increde in ea pentru 

ca ea-i face bine, si nu rau  in toate zilele vietii sale.                                                        pastor .  Ionut Ursaciuc

Fi un ajutor potrivit...
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Puterea Celui ce vede tot!
 “Tu m-ai tesut in pantecele mamei mele”. Dumnezeu este singura persoana care ne cunoaste, 
cunoaste nevoile si problemele noastre, stie cand suntem tristi sau fericiti, cand plangem de bucurie sau 
cand suntem apasati de durerile noastre incat acestea ne doboara la pamant, stie esecurile si reusitele 
noastre. Ne cunoaste  intru-totul, pentru ca El ne-a creat.
Fiecare beneficiaza zilnic, intr-o masura mai mare sau mai mica, de minunatele binefaceri ale Harului 
Sau nespus de mare pe care il arata prin faptul ca ne iubeste asa de mult incat si-a dat Fiul sa moara 
pentru noi, ca noi sa putem fi salvati.
Bratele Sale calduroase, asemenea razelor de soare, sunt deschise si asteapta pe oricine sa vina la El 
pentru a se bucura din plin de binecuvantarile si minunile Creatorului. Asemenea norilor, care apar 
pe cerul limpede, apar “nori” si in viata noastra. “Peste câteva clipe, cerul s-a înnegrit de nori...”1 
Imp.18:45
 Dureaza doar cateva clipe pana apar necazurile si problemele, durerile si framantarile, si dintr-odata 
uitam de promisiunile CELUI CE VEDE TOT. Promisiunea ca“Eu sunt cu tine, cu nici un chip n-am sa 
te las”
Promisiunile lui sunt adevarate si puterea Lui este si astazi vazuta de intreaga omenire, chiar daca exista 
persoane care nu vor sa recunoasca acest lucru, totusi ei stiu ca exista un Dumnezeu care si astazi face 
minuni indepartand cu putere norii care apar in viata celor ce-l cheama cu credinciosie. Minunile Lui 
sunt si astazi atat de puternice incat chiar si cei mai renumiti doctori raman uimiti si fara cuvinte cand vad 
cum Dumnezeu este singurul care indeparteaza toti norii negrii din viata rascumparatilor Lui.   . 
“Tu eşti Dumnezeul care faci minuni; Tu Ţi-ai arătat puterea printre popoare”Psalmii 77:14  
Multimi intregi de oameni stau astazi ca marturie aratand  si spunand ca si astazi exista minuni pe care 
El le faureste transformand norii negrii in ploi binecuvantate . Sunt oamenii simpli, prea simpli dar care 
au un Ajutor de nadejde in orice moment si se incred in promisiunile CELUI CE VEDE TOT, pentru ca 
promisiunile Lui sunt adevarate. “Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca; 
dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde.. Isaia 43:2 . 
Una din aceste “multimi” care a beneficiat de interventia miraculoasa in viata lor, pentru ca  s-a increzut  
in promisiunea Lui, este si fam.Dan, o familie simpla dar tematoare de Dumnezeu, care incearca in 
fiecare zi sa fie tot mai aproape de Dumnezeu.  Mama, crescuta intr-o familie cu frica si teama de CELUI 
CE VEDE TOT,  impreuna cu tatal, un preot in casa lui, vor sa dea cea mai buna educatie, morala si 
spirituala, celor doi copii , Madalin si Adelin (Adita, cum i spunem noi). O familie simpla, asemenea 
multor altor familii, unde parintii isi invata copii ca exista un Dumnezeu care a creat tot Universul  si 
care, atunci cand ai nevoie de ajutorul Lui, El nu intarzie sa apara. Si totusi, incercarile si durerile nu i-au 
ocolit nici pe ei, au fost pusi in fata unor situatii groaznice, in care “teoria trebuia pusa in aplicare”, si 
anume ca Dumnezeul in care ei se incredeau trebuia sa intervina in cel mai scurt timp...
La o varsta destul de frageda, de doar 4 luni, in urma unui examen de rutina, micutul Adita a fost 
diagnosticat cu o boala destul de grava, in care medicii nu-i dadeau aproape nici o sansa de vindecare 
totala. In urma interventiei chirurgicale, putea ramane cu multe sechele. Vorbitul sau  faptul de a merge 
puteau fi grav afectate , pentru ca diagnosticul micutului era unul care afecta intreg corupul. . Ca orice 
parinte, mama si tata au fost distrusi, simteau ca totul se naruie, norii cei negrii umbreau tot mai mult 
viata lor simpla.Parca totul se naruia si cu fiecare cuvant, lipsit de orice speranta,  spus de doctori, 
intreaga familie isi pierdea din putere. Fratiorul mai mare, Madalin (de 8 ani), invatase de la parinti ca 
exista un Dumnezeu care poarta de grija si care iubeste pe toti copiii, si totusi acum il vedea pe fratiorul 
lui in spital , chinuit de acea boala grava si dureroasa. Era tacut si parca pierdut, nu dorea sa faca nimic 
altceva decat sa stea langa fratiorul lui, crezand ca daca pleaca de langa el sa nu i se intample ceva dar se 
gandea cum Isus strange la El pe toti copii si cum i-I poarta pe bratele Sale si  ce bine ar fi daca acest Isus 
ar venii sa-l ia pe fratiorul lui pe brate si sa-l vindece.Invatat fiind ca putem cere orice de la D-zeu, cerea 
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un singur lucru....sanatate pentru fratiorul lui. Asemenea lui, intreaga familie avea o unica speranta...
ISUS, indiferent de ceea ce spuneau medicii, lor le mai ramasese speranta in promisiunile lui Dumnezeu 
” Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine”. 
Psalmii 23:4.
Cu fiecare zi care trecea, timp de cinci  saptamani de spitalizare, si dupa o operatie costisitoare , norul 
negru se transforma, incetul cu incetul intr-un nor alb care simboliza pacea si speanta. Medicii, vazand 
cu ochii lor cum  Dumnezeu intervine stiau de acum ca familia Dan este deosebita pentru ca aveau un 
Ajutor care nu lipseste niciodata in nevoi. Cei dragi, familia si Madalin, au facut singurul lucru pe care ei 
il stiau sa-l faca cel mai bine si care nu –i costa nici un ban...acela de a se ruga si a incredinta inca o data 
viata micutului in mana CELUI CE VEDE TOT.
Desi  medicii aveau unele retineri, cum ca ar ramane cu urmari 
grave, probleme cu echilibrul, întârzieri de dezvoltare în functii 
cum ar fi mersul, vorbitul sau probleme de coordonare, poate 
avea un deficit de concentrare sau i se va parea imposibil sa-si 
reaminteasca diverse lucruri,  totusi  ei  au vazut cum Dumnezeu 
este cel care vindeca total, pentru ca familia si-a pus toata 
increderea in Dumnezeu. Nimic din ceea ce medicilor le era teama 
ca s-ar putea intampla, nu s-a intamplat si asta pentru ca Dumnezeu 
este cel care si astazi vindeca si vindecarea Lui este totala si in 
intregime. Credinta lui Madalin, in Isus cel care iubeste pe toti 
copiii, nu a fost zdruncinata, parintii si cei dragi se bucura si il 
lauda pe Dumnezeu pentru ca “Domnul a făcut, sub ochii noştri, 
minuni şi semne mari “.

Astazi, dupa aproape 5 ani de la aparitia acelei boli cumplite, micutul 
Adita  uimeste, prin inteligenta cu care l-a inzestrat Dumnezeu, pe 
toata lumea,este activ si vioi , diferit de ceilalti copii care au auvut 
aceeasi problema de sanatate ca si el,fara probleme cand trebuie 
sa depuna un anumit efort,este intotdeauna gata sa faca orice activitate se cere, de la o simpla alergare, 
jucatul cu mingia pana la memorarea poeziilor. Nimic din ceea ce, din punct de vedere medical ar fi putut 
sa apara in urma interventiei chirurgicale, nu se gaseste in “micutul Adita”, si asta pentru ca el a fost 
pus, inca din pantecele mamei, in bratul puternic al lui Dumnezeu si astfel  intreaga familie marturiseste 
ca Dumnezeu este acelasi, ieri , azi si in veci. “Doamne, multe sunt minunile si planurile tale pentru 
mine”Ps. 40:5 Chiar daca apar nori negrii si in viata ta, nu uita ca Dumnezeu este cel care a creat si norii, 
si El stie si poate sa-i dea la o parte , aducand razele calduroase ale soarelui.  Orice ar fi, nu uita sa te 
increzi in bratul CELUI  CE POATE TOTUL si asemenea familiei Dan sa faci singurul lucru pe care il 
poti face si care nu te costa nimic....sa te rogi si sa crezi in “PUTEREA CELUI CE VEDE TOT”.

Ramona Bucur

Am ținut multe lucruri în mână şi le-am pierdut, dar ceea ce am încredințat în mâinile 
lui Dumnezeu este al meu şi astăzi!
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Vindecarea in Numele lui Isus
“Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: „Ridică-te şi aruncă-te 
în mare”, şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea 
lucrul cerut. De aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi 

şi primit, şi-l veţi avea.”Marcu 11:23-24 
 Se face ca de atatea ori in trupul nostru apar suferinte si pana sa ne dam seama ca avem la Tatal un mijlocitor care 
sta gata sa ne duca cererea in fata tronului de har si indurare al Dumnezeului vesnic si plin de dragoste ,se aduna 
suferinta precum un munte care dupa mintea omeneasca nu se mai poate clinti din loc. Stiam sigur ca suntem in 
planul Tatalui si doream sa ramanem stransi uniti in bratul Lui,ascultandu-I voacea atunci cand ne vorbea sau 
recunoscan-du-I puterea in viata noastra zilnica,ne lasam condusi de El acceptand planul pe care iL avea pentru 
noi ,chiar daca acesta nu era tocmai pe placerea noastra, ne-am propus sa ne incredem in El orice ar venii. Intr-o 
dupa amiaza am primit vestea ca sotul meu va trebui sa plece intr-o alta tara pentru o perioada de trei luni din cauza 
serviciului pe care il facea la firma respectiva.Am primit vestea cu mult calm amandoi si ne miram de ce suntem 
asa linistiti in interiorul nostru,...raspunsul era ca noi ne incredintasem in mama lui Dumnezeu si acceptasem 
orice plan pe care il va avea cu noi si stiam ca este voia Lui,chiar daca nu intelegeam stiam si sufletul nostru ne 
spunea ca este voia Tatalui.Am ajuns ziua sa ne despartim,zi in care fiecare simtea ca se rupe o parte din el ,ne-
am incredintat in bratul Tatalui zicandu-ne ca noi vom fi departe unul de altul dar in bratul Tatalui suntem mereu 
unul langa celalalt si aceasta ne-a dat tarie si putere.Totul a mers bine ,nu era un pas in care sa nu vedem mana 
lui Dumnezeu,ne ziceam ce plan frumos are Domnul pentru noi,eram fericiti chiar daca eram departe simtind 
dragostea Tatalui care ne strangea bine in bratul Lui.Cineva privea de departe pentru ca nu avea loc intre noi si 
nu mai putea de invidie ,facea la planuri sa ne zdruncine bucuria ce o aveam in Hristos.A inceput cu un accident 
mic la un deget pe care sotul meu la avut din cauza ca in aceea zi tot ce era in jurul lui parca sa intors pe dos,nimic 
nu mai mergea normal,satan si-a pus armata in actiune incepand cu atacuri mici ca apoi sa decurga la cele mai 
mari.In tot acest timp Dumnezeu il veghea si era cu El iar sotul meu vedea clar ca cel rau se lupta dar stia ca Tatal 
nostru este suveran. Vazand ca satan a inceput atacurile lui ,ne-am inarmat si noi mai puternic stand in veghere si 
in legatura stransa cu Dumnezeu .Cand declaram lupta lui satan trebuie sa stim ca noi suntem biruitorii in Hristos 
pentru ca, Hristos la biruit odata pentru todeauna la Cruce.Satan doar ne sperie prin atacurile lui, noi trebuie sa 
privim la Isus care ridica steagul biruintei noastre.A continuat apoi cu o intoxicatie care a durat cateva zile pana 
sa aduca Dumnezeu vindecarea si aceasta strategie a lui satan  a esuat,acum pregatea ceva mai puternic.Fara sa isi 
dea seama cum sa intamplat a facut dubla hernie discala lombara ,iar de atunci in fiecare zi avea dureri imense in 
piciorul stang si la coloana,amortindu-i tot piciorul. Dumnezeu veghea peste el ,ia pregatit oameni care sa mearga 
cu el pe la medici ,fiind intr-o tara straina,chiar si asistent care sa-i faca tratamentul seara la camera unde a fost 
cazat,i s-au restituit toti bani care ia cheltuit cu medicamentele si tratamentul precum si prin alte amanunte dar 
durerea persista si era tot mai adanca si piciorul era tot mai afectat.Nu incetam sa strigam catre Dumnezeu atat 
noi cat si copii nostrii si cei apropiati noua,crezand ca Tatal nostru din ceruri poate sa aduca eliberare si vindecare 
in numele lui Isus,cu cat strigam mai tare parca durerile erau mai mari .Dumnezeu mi-a aratat intr-o noapte cum 
cel rau incearca sa ne atace, dar doar ne va speria si nu ne va putea face nici un rau pentru ca eram in barca de 
salvare care era Isus,ne-a vorbit prin cuvantul scripturii de nenumarate ori si ne intarea credinta si increderea in 
promisiunile Domnului Isus prin diferite forme.Starea sanatatii sotului meu sa inrautatit atat de mult incat am 
hotarat impreuna sa ceara sa-l  trimita acasa inainte de vreme si daca nu va putea calca pe picior sa-l trimita in 
carucior,asa a si facut.Era intr-o duminica dupa masa cand sufletele noastre gemeau inaintea tronului de indurarea 
a lui Dumnezeu dupa vindecare si eliberare de sub puterea bolii,”Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în 
Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă 
duc la Tatăl; şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere 
ceva în Numele Meu, voi face.”Ioan 14:12-14    
Am primit acest cuvant maret din partea lui Dumnezeu de mai multe ori ,am inteles ca Dumnezeu vrea sa-l vindece 
pentru ca sa se vada Slava Lui, fiind intr-o tara musulmana si avand contact cu oameni de religie musulmana,nu 
stiam cum va face Dumnezeu aceasta.Credeam in cuvintele Domnului Isus spuse atunci ucenicilor iar acum ni le 
spunea noua.Ne-am agatat cu toata taria si increderea de aceste versete fiind promisiunea Domnului Isus pentru 
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noi,am crezut ca rostind vindecare peste 
trupul bolnav in Numele si autoritatea 
Domnului Isus care o are asupra boli si 
a pacatului, sotul meu poate fi vindecat.
Duminica seara cand am vorbit ultima 
data ne-am despartit in lacrimi de durere 
acceptand intoarcerea lui acasa in stare de 
neputinta.Eram dezamagita oarecum in 
inima mea pentru faptul ca trebuie sa vina 
acasa inainte cu 10 zile fata de data la care 
avea biletul de avion si ca este din cauza 
bolii,stiam ca Dumnezeu il va vindeca si 
nu puteam sa fiu multumita in totalitate ca 

el vine bolnav acasa chiar daca stiam ca planul lui Dumnezeu este vindecarea.Stand de vorba cu Dumnezeu in 
aceea noapte i-am spus durerea inimii mele ,dezamagirea mea,cum ca eu il accept pe sotul meu acasa chiar si intr-
un carucior dar daca va fi nevoit sa vina inainte de termen si bolnav va fi semn ca nu ne iubeste cum am crezut 
eu ca ne iubeste.A fost o noapte foarte dureroasa pentru noi ca familie dar Tatal veghea mereu peste noi chiar 
daca eram departe unul de altul in bratul Tatalui eram unul langa celalalt.In aceeasi noapte Dumnezeu lucra la 
coloana sotului meu ,avand dureri ingrozitoare cum nu si-a imaginat ca o persoana omeneasca poate sa suporte 
atata durere,ceva neobisnut,a pus mana de cateva ori pe telefon sa sune la salvare si iar la pus jos pentru ca planul 
lui Dumnezeu era altul. Era istovit din cauza durerilor si a noptii nedormite,astepta sa vina dimineata ,ca cineva 
sa-l duca la un spital sa-i dea ceva de alinare,sa faca ceva cu el,dar nu inceta sa strige la Dumnezeu dupa mila 
si indurare.In acelas timp al noptii Dumnezeu mi-a aratat ce facea cu sotul meu la departare,cum il trece prin 
suferinta sa-i puna inelele la locul lor,a intrat in atelierul  Creatorului Suprem sa plamadeasca materialul iar apoi 
sa-i refaca coloana recuperand opera deterioarata de alergarile vremelnice ale acestui pamant.In sfarsit a venit si 
dimineata,...dar na venit nimeni sa-l duca la spital. I s-a promis medic ca vine la camera dar Dumnezeu la oprit; 
...medicul na fost disponibil ...,pentru ca mai intai avea sa treaca Isus pe la patul lui.”Isus, când l-a văzut zăcând, 
şi fiindcă ştia că este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?”.....„Scoală-te”, i-a zis Isus, 
„ridică-ţi patul şi umblă “Ioan 5:6-8  Dintr-o data pe la ora noua luni dimineata si-a dat seama ca este sanatos ,ca 
poate umbla fara nici un pic de durere ,a inceput sa faca miscari cu piciorul si nu mai simtea nici o durere.Medicul 
Suprem la vizitat pe acel pat ,si-a facut mila de el si i-a redat sanatatea in trup si o pace imensa ia inundat sufletul. 
Dupa o noapte nedormita si in chinuri groaznice, prezenta lui Isus ia adus linistea ,siguranta si vindecarea. Nu mai 
putea de bucurie ,dadea slava lui Dumnezeu pentru cele intamplate,marturisea la toti ce ia facut Dumnezeu lui 
,cum era bolnav de mai bine de o luna de zile si Dumnezeu la vindecat Dupa ce au vazut ca poate sa umble si in 
ziua urmatoare a inceput lucrul ca o persoana sanatoasa au fost oameni dintre musulmani care au ramas miscati 
,alti au recunoscut ca doar Dumnezeu putea face o asemenea vindecare.”Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a 
întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu faţa la pământ la picioarele lui Isus şi I-a mulţumit. 
“Luca 17:15-16      Ne-am intors si noi cu multumire la picioarele lui Isus pentru ca odata la Golgota a purtat in 
locul nostru si in trupul Lui aceste suferinte ale noastre ca prin ranile Lui noi astazi sa fim vindecati si pentru ca 
si-a facut mila de noi. Atunci am primit o insarcinare de la Dumnezeu din Matei 10:26-28”Aşa că, să nu vă temeţi 
de ei. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit şi nimic tăinuit care nu va fi cunoscut.Ce vă spun Eu 
la întuneric voi să spuneţi la lumină; şi ce auziţi şoptindu-se la ureche să propovăduiţi de pe acoperişul caselor. 
Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să 
piardă şi sufletul şi trupul în gheenă. “ Am inteles ca noi va trebui sa vestim lucrarile lui Dumnezeu in orice loc 
chiar si intre musulmani sau la cei care nu cred in puterea lui Dumnezeu si nu stiu despre Evanghelia Imparatiei 
lui Dumnezeu pe care Isus a propovaduit-o si a inceput-o aici pe pamant coborandu-se din cer si luand asupra lui 
toate nelegiuirile omenirii urcandu-se cu ele la cruce daruindu-ne mantuirea si eliberarea prin credinta in Numele 
Lui. Dar si ca marturie pentru alesii Lui pentru ca cei ce voar auzi sa se intareasca in El, sa creada si sa invete sa se 
increada in Tatal care este suveran peste orice lucru ,peste orice suferinta ,peste orice stapanire. Al Dumnezeului 
vesnic ,al Tatalui Ceresc este toata slava ,toata puterea ,toata maretia si toata lauda in vecii vecilor.Amin.

Florica si Nicu Maran
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Un gand pentru voi….adolescentii de azi:
Cuvantul lui Dumnezeu este viu si lucrator pentru toti acei care doresc sa il urmeze. El este Creator 
nostru,ne-a creat intr-un chip atat de minunat ,avand pentru noi un singur scop sa-L inaltam pe El in 
vietile noastre pentru aceasta a pus in noi daruri si abilitati necesare pentru orice lucrare buna.  
Implicarea mea in lucrarea cu adolescnetii cred ca e unul din scopurile pe care Dumnezeu le are pentru 
mine, asa cum spune in 1 Timotei 4 “nu fi nepasator de darul care este in tine”. Un lucru care l-am 
observat la grupa de adolescenti, vad in ei dorinta de cunoastere, de a  se implica in lucrarea lui 

Dumnezeu mai ales prin cantare. Venind la grupa ei se detaseaza 
oarecum de lumea de afara, de la scoala si cred ca timpul petrecut 
la grupa de adolescenti are un rol important in formarea lor ca 
tineri crestini, fapt ce dovedeste studierea Bibliei beneficiind 
de programul de rugaciune, cantare si invatatura aceasta fiind 
rezultatul sfarsitului de luna. Apreciez mult la adolescenti  ca au 
planuri si vise pentru viitor si as dori ca dupa cativa ani sa ii vad 
ca tineri ,slujind in biserica si nu numai. Un sfat pentru adolescenti 
ar fi ca prima decizie inteleapta in viata voastra sa fie acceptarea 
lui  Isus ca Domn si Mantuitor pentru sufletele voastre ,impreuna 
cu El ve-ti putea fi increzatori in viata ce va asteapa si cu nadejdea 
vietii vesnice asigurata.                

                                                                Ramona Stauceanu                                                                   

Sanatatea in familie!
Exista in fiecare dintre noi dorinta de a comunica si de a fi intelesi de catre ceilalti,chiar si cei micuti simt 
aceasta nevoie.Este foatre importanta comunicarea pentru fiecare membru al familiei,fie el mic sau mare,toti 
simtim nevoia de a comunica unii cu altii.Daca membrii familiei nu vor invata sa comunice in armonie,in pace,in 
dragoste relatiile se vor racii iar in inima fiecaruia se vor instala ganduri,idei sau uneori fapte urate care vor fura 
pacea  familiei.Copiii invata sa comunice privind la parintii lor. De multe ori subestimam capacitatea copilului  
de  a  ne copia. Daca noi ca parinti ne comportam frumos unii fata de altii este posibil ca si copiii sa invete sa 
dezvolte aceleasi calitati.Trebuie sa ne facem timp sa discutam cu copiii nostrii. Parintii incurajeaza comunicarea 
ascultand cu interes si raspunzand intrebarilor copiilor.Multe alte ganduri ne ocupa mintea insa nu trebuie sa 

ratam nici o ocazie de a sta cu copiii nostrii,ascultandu-i 
atunci cand vor sa ne vorbeasca.
”Tot asa si voi tinerilor fiti supusi celor batrani.Si toti 
in legaturile voastre sa fiti impodobiti cu smerenie.Caci 
Dumnezeu sta impotriva celor mandrii ,dar celor smeriti 
le a har” (1 Petru 5:5 ) Asadar sa ramanem tari tinand 
invataturile pe care le-am primit ,fie prin viu grai ,fie 
prin epistola noastra . Familia sanatoasa spiritual va sti 
intodeauna sa comunice cu toti membrii familiei ei mic 
sau mare, tanar sau batran toti impreuna vor contribui la 
sanatatea familiei.                                                                                       
                                                                                        

Angela Bura                     
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Asadar, totusi m-a ascultat !
Beniamin se trezi. Din bucătărie răzbăteau voci gălăgioase. Mama şi tata se certau 
iarăşi. Lucrurile continuau aşa de săptămâni. Beniamin nu înţelegea deloc de ce 
părinţii lui nu se mai suportau. Când era în aceeaşi încăpere cu ei, aceştia se purtau 
de parcă totul ar fost în ordine. Însă copilul simţea că lucrurile nu stăteau de loc 
aşa. În fond, acum mergea deja la şcoală nu mai era un prostănac. De ce oare erau 
atât de răi unul cu celălalt? Uneori se întreba dacă nu cumva totul era din cauza lui. 
Era adevărat că mai era şi neascultător. Uita de multe ori să facă ceea ce i se ceruse; 
camera lui era mai întotdeauna în dezordine şi tot zăbovea până să pornească spre 
şcoală. Pentru toate astea mama desigur se necăjea. Beniamin se temea că părinţii 
lui se vor despărţi. În fond, cam la fel se petrecuseră lucrurile şi cu Marc. Marc era prietenul lui. El îşi vedea tatăl 
doar la două săptămâni. Beniamin nu putea să-şi imagineze o asemenea viaţă! Îşi iubea tatăl. Când acesta nu venea 
prea obosit de la serviciu, se juca prin toată casa, cu el şi cu Miriam, surioara mai mică. Ce frumos se mai distrau! 
În ultima vreme însă abia dacă se mai jucau împreună. Tata era cel mai adesea într-o proastă dispoziţie, astfel că-i 
certa pentru orice nimic. Miriam plângea foarte tare şi se necăjeau toţi. 
Cu toate că Beniamin îşi trăsese pătura peste cap, continua să-l audă pe tatăl său ţipând şi pe mama izbucnind în 
hohote de plâns. Dacă ar înceta totuşi odată! Aseară, înainte de culcare, Beniamin se rugase lângă pat. Bunicul îi 
povestise că putea sta de vorbă oricând voia cu Dumnezeu. Îi spusese şi că Dumnezeu îi cunoaşte pe toţi oamenii 
şi-i iubeşte. El este minunat şi puternic. Beniamin ascultase cu ochii mari. “Este mai puternic chiar decât tati?”, 
întrebase el. “Mult mai puternic”, îi răspunsese bunicul, “iar cine se încrede în El, pe acela îl ajută.” Beniamin 
crezuse cuvintele bătrânului. De când murise bunica, acesta trăia singur într-o căsuţă la marginea oraşului. Din 
familia bătrânului mai făceau parte Bello, câinele, şi Molli, motanul. Lui Beniamin îi plăcea mult să locuiască la 
bunic. Nimeni nu ştia să spună poveşti atât de minunate. În plus, el avea aproape întotdeauna timp la dispoziţie. 
Când îl ruga Beniamin, îşi aranja cu grijă fotoliul, îşi punea ochelarii pe nas şi lua vechea Biblie pentru copii din 
raft. Bello se întindea la picioarele bunicului şi Moli torcea pe pervazul ferestrei. Bunicul povestea despre Domnul 
Isus, cum îi făcea pe orbi să vadă, pe bolnavi sănătoşi şi pe oamenii trişti fericiţi. De toate acestea îşi amintise 
Beniamin ieri seară, când îi auzise iarăşi pe părinţi certându-se. Isus putea face ceva ca ei să se înţeleagă din nou! 
De ce oare Isus nu-l ascultase? Beniamin plângea încetişor. Chiar şi aici sub pătură îi auzea pe părinţi cum se 
certau. Nu mai putea suporta. “Vreau sa merg la bunicul”, şopti el şi sări hotărât din pat. Îşi trase rapid pantalonii 
în picioare şi pulovărul peste cap. Nici o clipă nu se gândi că peste o oră trebuia să plece la şcoală. Beniamin nu 
voia decât să ajungă la bunic. Acesta trebuia să ştie de ce Dumnezeu nu-l ascultase rugăciunea, îşi şterse cu dosul 
palmei lacrimile de pe obraz. Deschise fereastra dormitorului său şi aruncă o privire scrutătoare în jos. Nu era 
prima oară când cobora pe tufa de soc. Reuşi şi de data asta fără nici o problemă. Afară era încă semiîntuneric. 
Pe stradă însă era deja un trafic intens. Abia acum Beniamin îşi dădu seama că uitase să-şi ia geaca. Era rece, aşa 
că începu să alerge mai repede. De ce oare în dimineaţa asta toate semafoarele indicau culoarea roşie? Beniamin 
nu lua în seamă privirile mirate ale trecătorilor, când trecea în goană pe lângă ei, îmbrăcat subţire ca într-o zi 
călduroasă de primăvară. Pentru el era important doar că, cu cât se afla mai departe de ţipetele părinţilor lui, cu 
atât se simţea mai bine. 
Cu toate că semaforul trecuse de pe verde pe roşu, Beniamin sări în stradă. Două faruri se apropiau de el ca nişte 
ochi uriaşi. Scrâşniră nişte frâne şi apoi se întunecă totul în jurul lui Beniamin. 
Abia când lumina dimineţii pătrunse difuz în cameră, Beniamin se trezi din starea de inconştientă. Clipi din ochi. 
Unde se afla? Camera asta albă cu patul înalt în care se găsea el, îi era complet străină. Ah, da, dorise să meargă 
la bunicul... 
Beniamin oftă. Când deschise larg ochii, i se păru că visează. La căpătâiul lui se găseau părinţii. Mami plângea. 
Tati o ţinea în braţe şi-i vorbea plin de dragoste, încercând s-o consoleze. Când observară că Beniamin se trezise, 
îl priviră plini de fericire. 
“Aşadar, totuşi m-a ascultat”, suspină Beniamin satisfăcut şi adormi imediat din nou. Părinţii se priviră întrebător, 
dar n-aveau nici o idee despre ce anume vorbea micuţul lor.     

Bunicul însă ar fi ştiut. 

ATENTIE PARTINTI!
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Ce duci în spate, omule? 
Într-un sătuc de munte trăia un om cocoşat care-şi dorea mai mult ca 
orice pe lume să poată privi în sus, spre cer. Să poată vedea cerurile – 
locuinţa lui Dumnezeu, să poată admira stelele, luna şi soarele – creaţia 
lui Dumnezeu. Însă din păcate el putea privi doar în jos, în pământ. 
Până într-o noapte când se întâmplă cu el o minune: Întorcându-se 
acasă, cam pe la miezul nopţii, trebuia să treacă prin cimitirul satului. 
Deodată în faţa lui apăru un înger care-l întrebă : 
— Ce duci în spate omule? 
— Neputinţa mea de a privi spre cer – o cocoaşă, oftă omul cu tristeţe. 
— Dă-o încoace şi priveşte spre cer! – porunci îngerul întinzând mâna 
după cocoaşa omului, astfel că acesta se întoarse acasă drept ca o lumânare.  
A doua zi întreg satul vorbea, mirându-se despre ce i s-a întâmplat omului cocoşat. Auzind de cele 
întâmplate, un om care era şchiop din naştere, şi care-şi dorea mai mult ca orice pe lume să poată alerga 
după plăcerile nebune ale acestei lumi, să poată dansa şi mai ales să poată ţine pasul alături de tovarăşii 
săi de rele, se duse şi el la miezul nopţii în cimitir cu speranţa că -l va întâlni pe înger, şi culmea când se 
făcu miezul nopţii în faţă-i apăru îngerul, care-l întrebă:           
 — Ce duci în spate omule?... 
— În spate nu duc nimic, eu sunt şchiop şi te-aş ruga foarte mult dacă ai vrea să mă vindeci de neputinţa 
mea, ca să pot merge şi eu la dans şi pe la chefuri alături de prietenii mei!   
— Şi în spate zici că nu duci nimic?  – se miră îngerul. 
— Nu! – răspunse hotărât omul şchiop.  
— Atunci ţine cocoaşa aceasta! – spuse îngerul, şi îi puse omului şchiop în spate o cocoaşă, încât acesta 
se întoarse acasă schiop si cu cocoasa in spate.
Din punct de vedere spiritual multi oameni sunt cocoşaţi, pe multi  îi împiedică câte un lucru pământesc 
de nu mai pot privi în sus spre ceruri. Mulţi poartă-n spate povara poftelor firii pământeşti, alţii poartă 
povara gândurilor lumeşti, alţii îngrijorările acestui veac, alţii sunt cocoşaţi de ură, de neînţelegere, 
de tot felul de dorinţe. Unii nu au timp şi nici nu simt nevoia de a privi în sus.  În Evanghelia după Luca, 
avem un minunat exemplu cu o femeie cocoşată, pe care Domnul Isus o vindecă de neputinţa ei: 

„Isus învăţa pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Şi acolo era o femeie stăpânită de optsprezece 
ani de un duh de neputinţă; era gârbovă şi nu putea nicidecum sa-şi îndrepte spatele. Când a văzut-o 
Isus a chemat-o şi i-a zis: „ femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta.” Şi-a întins mâinile peste ea: îndată 
s-a îndreptat, şi slăvea pe Dumnezeu.” Ce lucru îmbucurător putem citi în acest text biblic: „Când a 
văzut-o Isus a chemat-o…” Da Isus cheamă la fel şi astăzi pe toţi cei ce doresc să-si ridice privirea spre 
cer şi nu pot. Şi această femeie dorea sa-şi ridice capul şi nu putea. Isus Mântuitorul lumii observă acest 
lucru şi-i spune: „Femeie eşti dezlegată de neputinţa ta!” 

Acelaşi Isus, are aceiaşi putere şi azi şi dacă ne spune: „Eşti dezlegat de neputinţa ta!” atunci înseamnă 
că suntem liberi dezlegaţi de tot ce ne leagă şi putem privi spre cer. Dar dacă nu ne recunoaştem 
neputinţele, dacă spunem că în spate nu ducem nimic, dacă ignorăm povara de păcate din spatele nostru 
şi pe deasupra dorim să alergăm după plăcerile nebune ale acestei lumi, s-ar putea ca Isus să ne întoarcă 
spatele, iar cel rău să ne împovăreze şi mai mult. 
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Curmalele
 
Pline de vitamine
Nu-ti vine sa crezi ca pojghita subtire care inveleste curmala contine toate vitaminele (in afara de E 
si H) si o cantitate mare de microelemente: fier, fosfor, cupru, magneziu, calciu, potasiu si mangan. 
Curmalele contin mai multi aminoacizi decat merele, portocalele sau bananele. O importanta deosebita 
are continutul de fluor, care protejeaza dintii de carii, dar si seleniul, care scade riscul imbolnavirilor de 
cancer si al afectiunilor cardiace, intarind sistemul imunitar.
O veste buna pentru cei care tin dieta si vor sa-si mentina o greutate normala: curmalele au putine calorii, 
fapt pentru care pot fi folosite in loc de dulciuri.
Imbunatatirea digestiei
Curmalele au fost inca din antichitate o componenta importanta in retetele pentru vindecarea bolilor 
tractului digestiv. Si stramosii nostri au observat efectul purgativ al fructelor. Cercetarile medicale 
au confirmat faptul ca celuloza lor ajuta la rezolvarea problemelor de digestie si la curatarea tractului 
gastro-intestinal, dar ne si protejeaza de unele forme de cancer. Consumul regulat de curmale favorizeaza 
restabilirea florei intestinale in caz de disbacterioza.
Izvor de energie
In calitate de energizant, curmalele intrec toate fructele uscate. Curmalele au gustul dulce datorita prezentei 
de fructoza si glucoza, cea mai buna hrana pentru creier. Persoanele ocupate cu munca intelectuala ar 
trebui sa consume zilnic curmale, ce sunt bogate si in vitamine din grupul B. Combinatia de glucoza 
cu vitamina B5, prezenta si ea in cantitati mari, este un stimulent bun pentru muschi, carora le creste 
rezistenta si ajuta la obtinerea de rezultate spectaculoase in sport, fapt pentru care le sunt recomandate 
atletilor.

In perioada rece, cand avem nevoie de o 
imunitate puternica, putem sa apelam la 
combinatia favorabila a vitaminelor A, B 
si C din curmale, deoarece este un trio ce 
da putere organismului de a se impotrivi 
invaziilor de virusi si microbi si de a tine 
piept infectiilor respiratorii.
In tarile orientale, curmalele sunt 
considerate cel mai bun supliment 
alimentar natural pentru femei insarcinate 
si mamici care alapteaza, deoarece 
imbogatesc laptele cu cele mai importante 
vitamine si microelemente necesare 
pentru dezvoltarea normala a pruncilor si 
inzestrarea lor cu o imunitate puternica.
Centenarii din Orient spun ca longevitatea 
lor se datoreaza si curmalelor consumate 
zilnic.
Atentie, totusi! Specialistii in dietologie 

atrag atentia fata de cantitatile mari de uleiuri si glucoza continute in curmale si ne recomanda sa nu 
mancam mai mult de 15 fructe uscate pe zi.



Ridica-ti ochii din tarana!

Ridică-ți ochii din țărână,
Tu suflet trist și apăsat,

Căci Dumnezeu te ia de mână
Și toate grijile-ți adună
Să poți zâmbi înviorat.

Când lupte reci de frământare
Îți încolțesc ființa ta,

El toarnă har și îndurare,
Belșug de binecuvântare,

Să știi, să crezi puterea Sa.

În clipe de dezamăgire,
În vremi amare și pustii,

Isus ți-aduce fericire
Purtându-ți pașii cu iubire

Pe drumul tău spre veșnicii.

Te zbați și cauți rezolvare
La multele nevoi ce vin,

Dar Dumnezeul tău cel mare
Ți-a pregătit o viață-n care

Să ai în El totul deplin.

Ți-e greu acum, în pribegie,
Când nu-nțelegi atâtea stări,
Dar Duhul Sfânt ți-e bucurie

Și călăuza ta cea vie
Înspre frumoasele cărări.

Oprește-ți plânsul, o, creștine,
Și șterge-ți lacrima de dor,

Privește sus căci Domnul vine
Și te va lua de-aici la Sine

Să fii în cer moștenitor.
                    Paula Dita

Cu cât ...

Cu cât mai strâns te ţii de Domnul 
cu-atât te rupi de toţi cei răi, 
cu cât ţi-s mai străini străinii 
cu-atât mai fraţi ţi-s fraţii tăi. 

Cu cât mai drept ţii calea bună 
te-ndepărtezi de calea rea 

cu cât mai dragi ţi-s alte case 
ţi-e mai urât de casa ta. 

Cu cât ţi-e mai-noptat pământul 
cu-atât ţi-e cerul mai senin, 

cu cât mai mult gândeşti la alţii 
priveşti la tine mai puţin. 

Cu cât te poţi smeri mai tare 
şi poţi din dreptul tău să laşi, 
cu-atâta-ţi pregăteşti cu fapta 

mai vrednici şi mai buni urmaşi. 
Cu cât mai sfânt trăieşti Cuvântul, 

cu cât te rogi mai credincios 
cu cât iubeşti mai dulce fraţii 
eşti mai aproape de Cristos. 

Traian Dorz

Revista “E VREMEA TA” este o publicatie crestina pentru femei, avand ca 
scop unitatea,invatatura si dragostea primite prin Domnul Isus.Nu are scop 
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urmatoarelor numere cat si organizari pe viitor de conferinte ale femeilor crestine.
Va multumim tuturor celor care ati colaborat la realizarea revistei, esti 
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articole ,marturii ,poezii,sugestii, intrebari pe adresa de e-mail: 

revfemeia@hotmail .com - Florica MaranBiserica Penticostala “Elim” Lisabona 
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