
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.
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FEMEIE!...

Sublima ti-e menirea si rolul tau femeie,
Sublima ti-e chemarea pe care Dumnezeu,

Ti-a dat-o cand in suflet, a dragostei scanteie,
Ti-aprinse 'ntaia oara, din Sfantul Duh al Sau.

De veacuri, tot aceeasi iubire si durere
Ti-e partea ta sa legeni la sanu-ti ne'ncetat;
De veacuri, cu aceeasi sublima mangaiere,
Alungi indurerarea din sufletu'ntristat.

Femeie!... 
Fii duioasa, traieste si lucreaza,

Cu dragoste de Domnul, facand din viata ta,
Faclia luminoasa ce lumea lumineaza,

Cand Domnul e lumina, ce-ti da puterea Sa.

Asculta, ca Maria, a Domnului chemare.
Lucreaza ca Tabita, în lucrul tau cu spor.
Fii pentru toti din juru-ti o binecuvântare;

Aceasta ti-e chemarea...                
                                        Fa bine tuturor!        
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E vremea ta ...alege sa fii cea dintai in fapte bune !
“Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu 
şi asculta. Domnul i-a deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea.”  Pavel. Fapte 16:14

Undeva prin anii 48-50 dupa 
Hristos pe malul unui rau din 

Filipi ,Macedonia  o femeie tematoare de 
Dumnezeu il intalneste pe  Domnul Isus  prin apostolul 

Pavel. O femeie din Asia,cetatea Tiatira merge cu afacerea 
ei pana in Europa,cetatea Filipi. Intr-o zi de sabat, in ziua 
ei libera atunci cand putea si ea sa se odihneasca sau sa 
faca o plimbare pe malul marii ,alege sa caute prezenta lui 
Dumnezeu stiind ca acolo langa acel rau care curgea prin 
cetate se adunau femeile sa se inchine lui Dumnezeu.  Alege 
momente de inchinare in loc de momente de placere,pentru ca 
stie cum Dumnezeu ia purtat de grija ei si casei ei,  ocrotind-o  
si  facandu-i parte zilnic de binecuvantari.Recunoaste ca 
este Dumnezeu si ca El merita toata slava si atentia.  Cand 
il  cautam pe Dumenzeu din toata inima si facem din aceasta 
centrul preocuparilor noastre ,atunci vine Isus trimis de Tatal  
se apropie de noi prin cuvantul scripturii,bate la usa inimii noastre si asteapta sa.I auzim bataia, sa dorim sa-L primim in inima noastra . 
” Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine”Apocalipsa 
3:20  Domnul Isus nu forteaza pe nimeni,intra doar acolo unde este dorit.  Dumnezeu vede chiar si in inima noastra ce este ascuns,ne 
cunoaste fiecare coltisor din viata noastra,stie cand gandurile noastre sunt pline de preocupari  trecatoare ,de griji ,de indoiala dar stie si 
cand sunt umplute de ganduri dupa prezenta Lui ,dupa cunoasterea voii Lui .  Daca  mintea noastra ne va fi alimentata cu ganduri  
pentru sfintire,cu cuvinte din scriptura,cu dorinte dupa implinirea voii lui Dumnezeu, atunci inima ta ar crede ca Imparatia lui 
Dumnezeu  pe care Domnul Isus a venit sa o vesteasca si sa o intemeieze are nevoie si de femei dornice dupa prezenta Lui asa ca tine .  Lidia 
asculta cu atentie ceea ce Pavel spunea despre Isus si puterea Lui ,a primit cuvantul cu bucurie si a crezut ,apoi Dumnezeu ia deschis inima 
si Isus a intrat in inima ei si ia curatat-o ,ia in’nalbit-o  cu sangele curs din trupul Lui la crucea  de  la Golgota . Acum femeia tematoare 
de Dumnezeu  de altadata devine ucenicul Domnului Isus,devine  fica lui Dumnezeu Tatal. Dumnezeu ii deschide inima Lidiei ca sa-L 
primeasca pe Fiul Sau iar Lidia deschide casa ei pentru Dumnezeu. Pavel si Sila raman in casa Lidiei pentru o vreme ,apoi  se intorc iar 
acolo .  Lidia ,prima femeie din Europa care-L primeste pe Domnul Isus ca mantuitor personal  impreuna  cu toata casa ei si apoi acolo in 
casa Lidiei se formeaza primul nucleu crestin din Europa. O comunitate de crestini dornici sa duca mai departe vestea buna a Evangheliei 
Imparatiei lui Dumnezeu primita prin credinta in Domnul  Isus.
Cand  avem in noi dorinta arzatoare dupa Dumnezeu, El deschide usi ca lucrarea Lui sa propaseasca pentru ca Imparatia Lui sa se 
largeasca ,ne da si toate resursele necesare  pentru ca toate sunt ale Lui.

Nu ai vrea sa fii si tu prima din casa ta care sa alegi ca mintea ta sa fie umpluta numai de gandul dupa vesnicie ,de dorinte arzatoare 
dupa prezenta lui Dumnezeu ?  astfel sa-L slujesti  pe Dumnezeu cu toata fiinta ta cu tot ceea ce El ti-a dat. Nu ai vrea sa alegi sa fi  si tu 
femeia care doreste sfintirea ei zilnica pentru ca Duhul Sfant sa te poata folosi pentru largirea Imparatiei Lui  in toata casa ta,in biserica 
si in locul unde El te-a asezat pentru o vreme?

O femeie tematoare de Dumnezeu  nu considera ca slujeste prea mult,nici ca iubeste prea mult,nici ca timpul ei nu-i ajunge pentru a se 
intalnii zilnic in partasie cu Tatal ei ceresc ,nu spune ca stie si-L cunoaste destul pe Dumnezeu incat nu mai are nevoie sa -si ocupe timpul 
ei cu studiu ,cu citirea bibliei sau rugaciune . 
Daca Lidia ar fi refuzat gandul sa mearga la aceea partasie a femeilor la rau ,nu s-ar fi intalnit cu Pavel  ,nu l-ar fi cunoscut pe Isus,ar fi 
pierdut o mare ocazie cand Dumnezeu avea ceva special pentru ea.  Si  pentru tine Dumnezeu are ceva special.  Cate ocazii ai pierdut 
pana acum in care Dumnezeu avea ceva special pentru tine dar tu nu aveai timp pentru El ?  De cate ocazii te-ai folosit pana 
acum si ai vazut in ele cata binecuvantare a curs in viata ta si in familia ta si in biserica ta doar pentru faptul ca ti-ai facut timp pentru 
Dumnezeu! 
Fie ca Dumnezeu sa ridice cat mai multe femei dornice sa-l caute dintr-o inima curata, dornice dupa sfintirea lor zilnica alegand astfel sa fie  
aici in stransa partasie cu Dumnezeu  Tatal cu Fiul si Duhul Sfant  iar intr-o zi sa inceapa vesnicia impreuna cu Dumnezeu  intr-o bucurie 
care niciodata nu se va  sfarsi.      Alege sa fii cea dintai in fapte bune !

                                                                                                            Florica Maran

FEMEIE!...

Sublima ti-e menirea si rolul tau femeie,
Sublima ti-e chemarea pe care Dumnezeu,

Ti-a dat-o cand in suflet, a dragostei scanteie,
Ti-aprinse 'ntaia oara, din Sfantul Duh al Sau.

De veacuri, tot aceeasi iubire si durere
Ti-e partea ta sa legeni la sanu-ti ne'ncetat;
De veacuri, cu aceeasi sublima mangaiere,
Alungi indurerarea din sufletu'ntristat.

Femeie!... 
Fii duioasa, traieste si lucreaza,

Cu dragoste de Domnul, facand din viata ta,
Faclia luminoasa ce lumea lumineaza,

Cand Domnul e lumina, ce-ti da puterea Sa.

Asculta, ca Maria, a Domnului chemare.
Lucreaza ca Tabita, în lucrul tau cu spor.
Fii pentru toti din juru-ti o binecuvântare;

Aceasta ti-e chemarea...                
                                        Fa bine tuturor!        
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Alegeri... 
Dumnezeu ne-a creat ca persoane inzestrate cu vointa, inteligenta si putere de a alege. 

Dumnezeu ne-a creat cu o imensa putere, si, prin aceasta, cu o imensa responsabilitate: aceasta este 
capacitatea de a alege intre a-L asculta sau a nu-L asculta pe Dumnezeu; intre a-L crede pe Dumnezeu, sau 
a nu-L crede; de a alege intre bine si rau, a alege intre viata si moarte.   

Dumnezeu ne-ar fi putut crea, pur si simplu, roboti care 
executa totul dupa comanda. Astfel s-ar fi asigurat ca va 
fi ordine, disciplina si atunci nimic n-ar fi iesit din tiparul 
programului facut pentru om. Dar ce fel de copii ar fi avut 
atunci Dumnezeu? Ce fel de familie  ar mai fi fost aceea 
?   Ce fel de persoane am fi fost atunci ?! De fapt n-am fi 
fost persoane, am fi fost doar niste mecanisme. Un complex 
mecanic, un robot care nu simte, nu are sentimente, nu 
cunoaste bunatatea, nu iubeste, nu voieste, nu decide, nu 
cunoaste dragostea, ci functioneaza doar dupa comanda 
programului primit. Un robot este insensibil, nu stie ce este 
durerea, nu stie ce este bucuria, nu se bucura de frumusete, 
nu are bunatate. Este rece, indiferent si este singur. 

Dar Dumnezeu Si-a dorit copii in care sa-Si poata 
inscrie chipul Sau, in care sa Se investeasca pe Sine, care 
sa-L cunoasca pe El, fata de care sa-Si arate dragostea, si 
de la care sa primeasca dragoste. Fiinte cu care sa aiba partasie. Fiinte care sa-L cunoasca pe El ca bunatate si dragoste.   Cuvantul lui 
Dumnezeu ne spune : “Apoi Dumnezeu a zis : ‘Sa facem om dupa chipul Nostru , dupa asemanarea noastra; el sa stapaneasca 
peste pestii marii, peste pasarile cerului, peste vite, peste tot pamantul si peste toate taratoarele care se misca pe pamant’ Dumnezeu 
a facut pe om dupa chipul Sau, l-a facut dupa chipul lui Dumnezeu”. Ce extraordinara zestre i-a incredintat Dumnezeu ! 

Si iata, a venit un moment in care omul a fost pus sa aleaga, intre a crede pe Dumnezeu, sau a-l crede pe sarpe. Omul s-a grabit, a 
gresit, si a pierdut toate privilegiile cu care fusese inzestrat de Dumnezeu. Dintr-o data s-a vazut gol, s-a umplut de frica, de rusine si 
s-a ascuns, pentru ca nu voia sa fie vazut de Dumnezeu. Au fost pusi la proba, pentru prima data, si au falimentat.  Lucrul acesta i-a costat 
mult: din cauza lor pamantul a fost blestemat, a fost supus stricaciunii, iar ei au fost alungati de la fata lui Dumnezeu, iar asupra lor, a 
cazut ocara neascultarii lor. Prin ei a intrat moartea in Creatie.   Dar Dumnezeu nu i-a parasit, a jertfit animale ca sa-i imbrace, sa nu-i 
trimita goi. Foarte curand a aparut inclinatia inspre rau. Prima avertizare a lui Dumnezeu pentru om a fost : “…pacatul pandeste la usa; 
dorinta lui se tine dupa tine, dar tu sa-l stapanesti .” Cu alte cuvinte, acum, pentru ca cunoasteti binele si raul, faceti voi deosebirea 
, opriti raul si faceti binele. De la primii oameni a intrat in umanitate raul si a inceput lupta impotriva acestui vrajmas. Dumnezeu a 
declarat zdrobirea raului si biruinta asupra raului, prin samanta femeii . 

La vremea hotarata, Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, S-a dezbracat de slava pe care o avea inainte de intemeierea lumii, S-a intrupat, 
si prin aceasta, Dumnezeu a unit dumnezeierea cu umanitatea. Dumnezeu a intrat in planul Sau de recucerirea omului, de renasterea lui. 
Domnul Isus a venit ca sa distruga lucrarile celui rau; si sa aduca Imparatia lui Dumnezeu pe pamant, ca sa se faca voia lui Dumnezeu pe 
pamant cum se face in ceruri. El propovaduia Evanghelia Imparatiei lui Dumnezeu, vindeca pe toti bolnavii si elibera pe toti cei apasati 
de duhuri rele. 

Inainte de rastignire, Domnul Isus, in rugaciunea Lui, Ii spune Tatalui : “Eu le-am facut de cunoscut Numele Tau”; “Mi-am sfarsit 
lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac”. 

Domnul Isus a facut totul, a incheiat intreaga lucrare cu desavarsire pentru intreaga omenire. Acum, cand cineva vine la Domnul Isus, 
si-L primeste ca Mantuitor si Domn al vietii lui/ei, Domnul Isus nu mai are nimic de facut pentru mantuirea persoanei, pentru ca lucrarea 
de mantuire a fost indeplinita de Domnul Isus, cu desavarsire : “am sfarsit lucrarea, pe care Mi-ai dat-o s-o fac”, sunt cuvintele Domnului 
Isus. El doar ii daruieste ceea ce i-a castigat pe cruce.   S-a rugat pentru aceia care vor crede prin Cuvantul apostolilor. Aceia suntem noi. 
Cata dragoste ne-a aratat El, inca de atunci, cand ne incredinta Tatalui, spunandu-I ce sa faca pentru noi in vremea cand El va fi deja 
plecat, Tatal sa aiba grija de noi. 

In planul maret al lui Dumnezeu pentru slavarea noastra, prin intruparea Fiului lui Dumnezeu, prin intreaga lucrare de propovaduire 
a Evangheliei Imparatiei lui Dumnezeu, prin vindecari si eliberari, apoi prin drumul prin Golgota la dimineata invierii, apoi prin inaltarea 
si intronarea la dreapta lui Dumnezeu! Trebuie sa stim, ca noi toti, care L-am primit pe Domnul Isus, am parcurs acelasi drum cu El. Am 
fost nascuti din nou, prin Duhul Sfant, am primit natura dumnezeiasca si suntem facuti copii de Dumnezeu. Am fost rastigniti cu Cristos, 
am murit cu Cristos, am inviat cu Cristos, am fost inaltati cu Cristos, si acum suntem intronati cu El la dreapta lui Dumnezeu. Spunem cu 
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apostolul Pavel : “Nu mai traiesc eu ci Cristos traieste in mine … “ Suntem fii si fiice ale lui Dumnezeu. 
Trebuie sa traim dupa modelul aratat de Domnul Isus cand a fost pe pamant. Intotdeauna El a ales sa faca 
voia Tatalui Lui. Este oare greu sa cunoastem voia lui Dumnezeu pentru noi in lucrurile pe care le avem de 
facut zi de zi, in slujirea noastra, in orice loc unde suntem, in orice imprejurare ?  

Voia lui Dumnezeu o cunoastem in primul rand din invatatura Domnului Isus, in special din predica 
de pe munte (Matei 5-7) si predica de pe campie (Luca 6). Apoi,trebuie sa cunoastem foarte bine roada 

Duhului (Gal.: 22, 23). Fara Duhul Sfant nu ajungem nicaieri, numai cei ce au Duhul lui Dumnezeu sunt copii ai lui 
Dumnezeu. Unde este Duhul sfant, este rod: “Dupa roadele lor ii veti cunoaste” .  Apoi din 1 Cor. 13 : 1 – 8, putem spune cate trasaturi 

sau culori are dragostea. Nici una din ele nu poate lipsi daca Duhul Sfant rodeste in noi. 

Dragostea are culorile ei, asa cum lumina are culorile ei. Daca ar lipsi o singura culoare din culorile ce alcatuiesc lumina, n-ar 
mai fi lumina. 

Daca n-ai experimentat pana acum bucuria pe care o 
produce rodirea Duhului Sfant si daca inca nu ai cunoscut cum 
este cand dragostea  isi deschide toate culorile ei, in fiinta ta, ia o 
hotarare sa iti faci o disciplina  sa implinesti tot ce scrie ca face 
dragostea. Se vor intampla mai multe lucruri :   
primul lucru este ca implinesti o porunca a Domnului Isus “iubiti-
va unii pe altii , cum v-am iubit Eu pe voi”, apoi  incepi sa 
cunosti si sa gusti bucuria produsa de dragoste.  In acelasi timp, 
ea va aduce in tine ceva frumos, ceva nou, ceva ce nu ai avut pana 
atunci. Si pe masura ce continui in felul acesta sa faci din fiecare culoare a dragostei si din fiecare roada a Duhului o trasatura  care sa se 
imprime in tine, vei simti o enorma bucurie si placere, te vei simti alt om, vei simti cum dragostea creste tot mai mult si vei simti prezenta 
lui Dumnezeu, si tot mai multa asemanare cu Domnul Isus se va produce in tine. 

Asa crestem noi, din treapta de slava in treapta de slava. Citeste si memoreaza toate poruncile Domnului Isus din Matei 5, 6 si 7. 
Domnul Isus zice, “orisicine aude aceste cuvinte ale Mele, si le face, il voi asemana cu un om cu judecata care si-a zidit 
casa pe stanca. Au dat peste ea vanturile si valurile, dar ea nu s-a prabusit, pentru ca avea temelia zidita pe stanca.” Cu 
fiecare alegere buna, pe care o facem noi crestem si aducem roade pentru Imparatia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu pentru noi trebuie 
sa fie cea mai pretioasa dorinta in viata noastra. “Cautati mai intai Imparatia lui Dumnezeu, caci toate celelalte vi se vor da pe 
deasupra.” Cautam Imparatia lui Dumnezeu cand ne straduim sa facem voia lui Dumnezeu. 

“Nu va ingrjorati de nimic, ci in orice lucru, aduceti cererile 
voastre la cunostinta lui Dumnezeu, prin rugaciuni si cereri cu multumiri, … 

si pacea lui Dumnezeu, care intrece orice pricepere va va pazi inimile si gandurile in Isus Cristos“ (Fil.4 : 6, 7). 

“Si Dumnezeu sa va umple cu orice har, pentru ca, 
avand totdeauna in toate lucrurile din destul, sa prisositi in orice fapta buna” (2 Cor. 9 : 8). 

Fiti  pline de har si in  dragostea  lui  Cristos, 

                                                                                    Elisabeta Ton 
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                             Tu alegi azi daca vei fi, sau nu, fericita! 

Alegerile pe care le facem zilnic, în calitate de soţii, de mame, de fiice, de angajate sau de femei casnice, sunt foarte 
importante pentru viaţa noastră! Dacă vom fi femei înţelepte şi vom face alegerile bune care sunt în conformitate cu 
Scripturile, atunci viaţa noastră va deveni una plăcută lui Dumnezeu, iar noi ne vom bucura din plin trăind-o! Iată mai 
jos câteva din alegerile cele mai importante pe care le facem zilnic şi care ne stabilesc gradul de fericire pe care îl trăim:

1.TU alegi azi dacă vei fi, sau nu, fericită! Fericirea sau nefericirea ta de astăzi,stă în mâinile tale, 
într-o anumită măsură. Da, de tine depinde, în mare parte, dacă astăzi vei fi, sau nu, fericită. Dumnezeu este Cel care ţi-a pus 
la dispoziţie această alegere, din clipa în care ai devenit copilul Său. Ce vei face: vei profita de acest privilegiu extraordinar sau îi vei da cu 
piciorul, alegând, mai degrabă, să fii nefericită şi să te laşi pradă gândurilor de descurajare, de nemulţumire, de cârtire sau de reproşuri adresate altora, 
sau chiar lui Dumnezeu? Astăzi, tu poţi fi fericită! Astăzi, şi în fiecare zi!

Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie! Psalmul 34:5

În fiecare zi aşteptăm să primim noi binecuvântări de la Dumnezeu, noi motive de 
bucurie care să ne ajute să ne trăim cu entuziasm viaţa, şi uităm faptul că El ne-a 
binecuvântat deja! Putem merge, putem auzi, putem vorbi, ne putem mişca mâinile, 
putem cânta, putem alerga, ne putem bucura de copii şi de momente romantice cu soţii 
noştri, şi multe altele! Nu sunt oare acestea motive suficiente pentru care să venim cu 
inimile pline de recunoştinţă şi bucurie înaintea lui Dumnezeu, şi nu cu feţe triste şi 
posomorâte? Este trist faptul că nu ştim să preţuim un lucru sau o persoană decât după 
ce l-am pierdut, sau după ce apare la orizont riscul de a-l pierde. Dumnezeu ne cere să 
preţuim fiecare binecuvântare, abilitate sau potenţial pe care ni le-a dat şi să le folosim 
în slujba Lui. Faptul că nu preţuim sau valorificăm tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat  se 
interpune între noi şi bucuria pe care ne-o poate aduce prezenţa Lui în vieţile noastre. 
Aceasta  ne împiedică să vedem multitudinea de binecuvântări din viaţa noastră şi să ne 
bucurăm de ele la adevărata lor valoare! Nu mai aştepta să ţi se întâmple ceva ca să fii 
fericită! Fii fericită! Te asigur de faptul că AI MOTIVE suficiente! Preţuieşte lucrurile 
mici şi aparent neînsemnate care ţi se întâmplă pentru că, privind înapoi, vei constata 
că ele au fost de fapt lucrurile MARI! Astăzi, întoarce-ţi privirile spre El! El promite că 

îţi va dărui un cadou minunat: BUCURIA! Cele mai frumoase momente ale vieţii unui om muritor sunt cele în care sufletul lui s-a bucurat, în prezenţa lui 
Dumnezeu. Caută să ai parte de cât mai multe astfel de momente de bucurie sfântă!  Azi, alege să fii FERICITĂ! 

2. TU alegi azi dacă vei onora, sau nu, numele lui Dumnezeu prin acţiunile tale! Este în natura fiecărui om să caute să-şi 
descopere lucrurile sau activităţile care îl fac fericit în viaţă şi să le practice. Care sunt lucrurile sau activităţile spre care aleargă paşii tăi? Unde îşi caută 
inima ta slava, sau plăcerea? Oridecâteori alegi să îţi petreci dimineţile în faţa televizorului şi nu delectându-te în bogăţiile Cuvântului lui Dumnezeu, 
tu alegi să nu dai Domnului slava care I se cuvine! Oridecâteori alegi să îţi înfrumuseţezi trupul, dar nu şi sufletul, tu alegi să dai slavă unui lucru lipsit 
de semnificaţie, atunci când este pus în lumina Cuvântului . Oridecâteori te concentrezi pe treburile aferente fiecărei zile şi pe responsabilitaţile care-ţi 
revin şi nu-ţi mai rămâne timp pentru citirea zilnică a Bibliei, înseamnă că ai găsit slavă în lucruri care nu au slavă, semnificaţie sau valoare atunci când 
vine vorba de veşnicia ta, şi a familiei tale! 

Daţi Domnului slava cuvenită numelui Lui! Psalmul 29:2

Dumnezeu nu te va primi în cer pe baza curăţeniei din viaţa ta, ci pe baza curăţeniei şi a sfinţeniei din inima ta, şi a familiei tale. Nu spun că nu ar trebui 
să ne ocupăm de treburile aferente fiecărei zile în parte, pentru că ele fac parte din îndatoririle noastre în calitate de oameni, ci vreau să scot în evidenţă 
faptul că, de cele mai multe ori, o inimă curată şi plăcută lui Dumnezeu este uşor înlocuită cu o viaţă bine organizată şi atent construită, care să capteze 
admiraţia celor din jur. Şi este trist! Poate că oamenii vor aprecia viaţa ta şi te vei simţi bine, însă Dumnezeu va aprecia întotdeauna inima ta. Şi oh!, cât 
de minunat te vei simţi atunci! Alege astăzi să dai Domnului slava cuvenită numelui Lui! Nu acorda slavă sau cinste niciunui alt dumnezeu. În această 
privinţă, Dumnezeu este gelos şi foarte strict. El spune: Să nu rostiţi numele altor dumnezei; numele lor să nu se audă ieşind din gura voastră. (Exodul 
23:13) Ne este interzis să le pronunţăm numele! Cu cât mai mult ne este interzis să le slujim, să le acordăm timp, energie şi bani. Care sunt lucrurile sau 
activităţile spre care aleargă paşii tăi? Căror dumnezei acorzi tu slavă: dumnezeului bârfei, al minciunii, al lăcomiei, al faimei, al construirii unei vieţi 
bune prin orice mijloace, al pierderii timpului preţios în faţa televizorului, al frumuseţii, al gloriei lumeşti? Nu glumi cu lucrurile sau activităţile pe care 
le practici azi. Ele te vor ajuta să fii ceea ce vei deveni mâine! Pe baza activităţilor din viaţa ta, tu vei deveni un om după inima lui Dumnezeu, care Îi dă 
Lui slavă, sau un om captivat de lume, de păcat şi de dumnezeii ei. Ceea ce faci azi va determina ceea ce vei deveni mâine! Uită-te cu băgare de seamă la 
activităţile pe care le practici azi că să vezi ce roade vei culege mâine: sfinte sau lumeşti. Un astfel de om vei fi şi tu: sfânt sau lumesc. Tu hotărăşti azi ce 
vei deveni mâine! Alege azi să dai Domnului slava cuvenită numelui Lui prin alegerile pe care le faci şi activităţile pe care le prestezi! Mâine, vei deveni 
un om plăcut lui Dumnezeu! 
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3.TU alegi azi dacă te vei sui, sau nu, la tronul lui  Dumnezeu prin rugăciune! 
“Toţi sfinţii din toate vremurile care au luptat lupta cea bună a credinţei erau convinşi că modul cel mai sigur de 

a pregăti o zi care să-ţi asigure belşug de biruinţe spirituale este sculatul dis-de-dimineaţă. Primele ceasuri ale dimineţii 
reprezintă un cap de pod peste tărâmul întregii zile, care, dacă este cucerit prin lepădare de sine şi dedicare, îi oferă 
inimii credinciosului un asemenea avantaj asupra duşmanului care nu poate fi câştigat în niciun alt fel.” (Edwin Harvey) 

Cum îţi petreci tu dimineţile? Ştiai că ele pot fi cele mai înălţătoare şi mai frumoase momente ale vieţii tale? În zorii dimineţii, atunci 
când întreaga ta casă zace într-o linişte plăcută şi reconfortantă iar mintea ta are puterea de a savura din Scripturi o hrană mult mai bogată 

decât în oricare alt moment al zilei, caută să te întâlneşti cu Creatorul tău. Te vei bucura de beneficii greu de exprimat în cuvinte.“Ce binecuvântat şi 
reconfortant este obiceiul de a-ţi începe ziua în felul acesta, de a te întâlni cu Domnul faţă în faţă înainte de a intra în contact cu lumea, de a citi şi medita 
asupra Cuvântului Său înainte de a ne citi corespondenţa şi ziarele din ziua respectivă”, spunea J.D. Drysdale care, timp de 40 de ani, şi-a făcut un obicei 
din a respecta Veghea de Dimineaţă petrecută în intimitate cu Dumnezeu. 

Moise s-a suit la Dumnezeu! Exodul 19:3

Moise a fost omul ales pentru a duce la îndeplinire una dintre cele mai dramatice 
eliberări din robie trăite vreodată de un popor. În multe versete din Biblie, el ne 
este prezentat aflându-se în rugăciune şi în conversaţie intimă cu Tatăl. În mod 
inedit, Moise a fost omul despre care Dumnezeu a spus:  Eu îi vorbesc gură către 
gură, Mă descopăr lui nu prin lucruri grele de înţeles, ci el vede chipul Domnului 
(Numeri 12:8). 
El îmi trezeşte, în fiecare dimineaţă, El îmi trezeşte urechea să ascult cum ascultă 
nişte ucenici! (Isaia 50:4) Trezeşte-ţi sufletul, urechea şi inima pentru a intra, în 
zorii minunaţi ai zilei, în sfântă părtăşie cu Tatăl. Suie-te în fiecare dimineaţă 
la tronul sfânt al lui Dumnezeu! Momentele pe care le vei trăi acolo şi modul 
în care vei fi umplut de putere, dragoste, înţelepciune, pace şi curaj sfânt vor 
fi decisive în umblarea ta cu Dumnezeu şi îţi vor influenţa drumul vieţii într-un 
mod extraordinar! Dar aceia din popor care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor, 

vor rămânea tari şi vor face mari isprăvi! (Daniel 11:32) Caută să-L cunoşti din ce în ce mai mult pe Dumnezeul căruia Îi slujeşti şi căruia i-ai dedicat 
întreagă ta viaţă. În acest mod vei rămâne tare în credinţa ta şi vei face mari isprăvi! Astăzi, alege să te sui la tronul lui Dumnezeu prin rugăciune!

 4. TU alegi azi dacă vei avea, sau nu, încredere în Dumnezeu cu privire la problema ta! Din nefericire, trăim momente în 
viaţă în care, pur şi simplu, ne pierdem speranţa.Acest sentiment veninos se cuibăreşte în inimile noastre şi ne ucide! Omul care îşi pierde speranţa în viaţă 
este cel mai nenorocit dintre oameni. Nu este cel mai nenorocit om cel care are o boală incurabilă în trup, şi nici cel care suferă foarte mult din cauza unor 
dureri fizice, sau cel cu o dizabilitate, sau cel care şi-a pierdut piciorul într-un grav accident de maşină, sau cel care şi-a pierdut vederea ca urmare a unei 
expuneri îndelungate la anumite substanţe nocive, sau cel care nu are ce mânca şi nici cel care a rămas singur în lume, fără toţi cei dragi al lui. Cel mai 
nenorocit om de pe planetă este cel care şi-a pierdut speranţa! Dacă pentru cel care are o boală incurabilă în trup tot se mai poate găsi vindecare, pentru 
cel olog o proteză, pentru cel flămând hrană sau pentru cel orb vedere, pentru omul lipsit de speranţă nu se mai poate face nimic. Prăbuşirea lui totală 
este iminentă!  Tu la ce grad de viată nefericită crezi că te-ai încadra? Să nu spui că nu ai gândit astfel vreodată. Să nu negi faptul că au fost momente 
în viaţa ta când ai gândit, cu lacrimi amare curgându-ţi pe obraji, că tu ai o soartă atât de grea, de nedreaptă. Sau că Dumnezeu a fost, şi chiar continuă 
să fie, nedrept cu tine. Pentru că tu meritai mai mult! Tu meritai ca El să-şi deschidă mai mult mâna binecuvântărilor faţă de tine. Aşa ai gândit în inima 
ta. Dar El nu a făcut-o... Şi ai plâns, şi te-ai tânguit, şi te-ai certat cu Dumnezeu. Şi nu ţi-a folosit la nimic! Iar acum citeşti aceste gânduri prin care eu te 
întreb: Crezi tu că eşti cel mai nenorocit dintre toţi oamenii? Crezi tu că soarta ta este cea mai nedreaptă?

În ajutorul Tău nădăjduiesc, Doamne! Geneza 49:18

Oricare ar fi situaţia cu care te confrunţi astăzi, alege să nu-ţi pierde speranţa! Oricât de mult suferi şi oricât de mult plângi în rugăciune, 
neînţelegând planul lui Dumnezeu pentru viaţa ta, nu-ţi pierde speranţa! Câtă vreme trăieşti, viaţa ta se poate schimba! Câtă vreme Dumnezeu este 
Tatăl Tău, El se va atinge de tine şi de problema ta, şi te va ridica! Orice ai face, nu-ţi pierde speranţa! Nădăjduieşte în ajutorul lui Dumnezeu, chiar 
împotriva oricărei nădejdi! Dumnezeu este Tatăl tău care te iubeşte cu o iubire veşnică şi care se va atinge de tine şi de problema ta! Astăzi, alege să 
nu-ţi pierzi speranţa şi încrederea în El! El este credincios şi drept! El va lucra în viaţa ta şi îţi va da izbăvirea!  

Aşadar, alege azi SĂ FII FERICITĂ! Ai motive suficiente! Alege să-L ONOREZI  PE DUMNEZEU prin acţiunile tale! Nu 
glumi cu lucrurile sau activităţile pe care le practici. Ele te vor ajuta să fii ceea ce vei deveni mâine! Alege azi, şi în fiecare zi, să te 
SUI LA TRONUL LUI DUMNEZEU PRIN RUGĂCIUNE! Momentele pe care le vei trăi acolo şi modul în care vei fi umplută de 
putere, dragoste, înţelepciune, pace şi curaj sfânt vor fi decisive în umblarea ta cu Dumnezeu şi îţi vor influenţa drumul vieţii într-un mod 

extraordinar! Şi, alege azi să ai ÎNCREDERE ÎN DUMNEZEU cu privire la problema ta. El este credincios şi drept! 
El va interveni în viaţa ta şi îţi va da izbăvirea!! 

                                                                                      Daniela Delibas
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Alegerea  de  azi  iti  marcheaza  vesnicia!
Dumnezeu vrea si este interesat sa faca alegeri bune pentru noi in viata aceasta. Oamenii politici, istoricii 

fac previziuni intrun fel sau altul si ei insasi alaturi de cei din jurul lor aleg dupa gandirea si previziunile pe 
care le au crezand ca vor reusi sa ocoleasca criza, saracia, si multe fenomene nedorite care vin peste omenire. 
Preocuparea noastra nu este sa ne framantam atat de mult in legatura cu ceea ce se va intampla in viitor 
cu istoria lumi acestea de altfel sunt in mana lui Dumnezeu si El randuieste dupa voia Lui, preocuparea 
mea trebuie  sa fie alta, aceea de a intelege ce alegeri pot face eu in viata mea si pentru viata mea ca sa-mi 
sfarsesc cu bine alegerea. Suntem atat de trecatori si vremelnici ca o floare si ca iarba spunea Psalmistul.

Alegerea iti poate marca  viata si destinul (vesnicia ta) doua lucruri: rai sau iad. Fiecare dintre noi in viata aceasta facem alegeri 
in toate domeniile  noastre de activitate: alegem sa mancam sau sa nu mancam, sa vorbim sau sa tacem, sa locuim intrun loc sau altul, sa 
ne casatorim, sa petrecem timpul in scop folositor sau  risipind timpul … etc. Mai presus de alegerile pe care le facem in fiecare zi, in fiecare 
ceas, si in fiecare minut in viata noastra in lucrurile care tin de viata aceasta scurta si trecatoare, tot in viata aceasta suntem pusi in fata 
unei alegeri mult mai inportante nu a unei vieti de 70, sau 80 de ani sau a unor decizi vremelnice ci  a vesniciei si eternitati noastre de care 
nici unul dintre noi nu vor scapa. Sunt doua locuri unde ne vom petrece vesnicia ,pentru aceasta fiecare muritor este pus in fata unei alegeri 
importante, benevole si constienti  pentru pretul sufletului care este vesnic. Viata noastra este marcata de alegeri, fie bune sau mai putin 
bune, in fiecare zi alegem.

      Alegerea  pentru sufletulul nostru presupune 
alegerea stapanului sufletului nostru, slujirea noastra, 
modul si felul in care ne dedicam acestuia ,Iosua 24-
14,15”Acum, temeţi-vă de Domnul şi slujiţi-I cu 
scumpătate şi credincioşie. Depărtaţi dumnezeii 
cărora le-au slujit părinţii voştri dincolo de Râu şi în 
Egipt şi slujiţi Domnului.  Şi dacă nu găsiţi cu cale să 
slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cu-i vreţi să slujiţi: sau 
dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de 
Râu, sau dumnezeilor amoriţilor în a căror ţară locuiţi. 
Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.” 
Sunt  doua cai, doua drumuri, sunt  doi domni “Alegeti 
cu-i vreti sa slujiti”. Alegerea perfecta presupune 
separare “Departati dumnezeii carora le-au slujit 
parintii vostri”. Separati-va de tot ce este pacat, neleguire si ignoranta la adresa lui Dumnezeu. Daca felul de viata si traire este pacatos si 
te desparte de Dumnezeul adevarat astazi prinde prilejul si pune acest hotar in viata ta de a te separa de pacat de a fugi de tot ce este rau si 
tot ce a adus satisfactie vietii tale in mod pacatos sa aduci  la crucea lui Hristos caci este singurul care te poate scapa, elibera si usura de 

Alegerea
1.Indiferent, de cine esti,

Ca ai un nume sau cersesti
Din inima, o, dragul meu

Te chem sa vii la Dumnezeu.

2.Viata-aceasta va sfarsi
Indiferent de ce va fi

Dar ce este mai important,
E sa Îl ai pe cel Prea-Inalt

3.E Dumnezeul vesnic, Sfant,
Ce-ti da putere si avant
Ce Fiul si-a sacrificat

Ca tu, prin har, sa fii iertat.

4.Ce dar mai mare-ar trebui
Sa intelegi, o, dragul meu

Caci este-un singur Dumnezeu
Ce vrea cu drag sufletul tau.

5.Alegerea este a ta
Gandeste-te si nu uita:

Isus te cheama azi sa vii
Nu ezita, nu zabovi!

                        Narcis Ursaciuc

aceasta povara grea pe care satan ti-a pus-o pe umeri. El Isus a murit in 
locul tau si pentru tine tocmai in vederea acestui fapt ca sa devi un om, 
liber si descatudat de orice legatura a pacatului si nelegiuiri.

      Suntem trecatori  si o singura data trecem prin viata aceasta tocmai 
pentru a face alegerea cea mai buna pentru vesnicia care urmeaza dupa 
plecarea noastra de pe acest pamant. Fiecare dintre noi va trebui sa stea 
fata-n fata cu alegerea pe care am facut-o cat am trait pe pamant, astfel 
spus alegerea pe care am facut-o in viata aceasta va pecetlui vesnicia 
noastra. Puneti intrebarea: 

Spre  care  vesnicie  te  va  duce  alegerea  ta?  

“Cat despre mine eu si casa mea vom sluji Domnului”        
TU CE ALEGI?

                                                                                            

Ionut & Luminita  Ursaciuc



9

Suntem aici ...la dispozitia Ta!
In viata de zi cu zi,avem de facut multe alegeri si multe dintre ele ne afecteaza viitorul intr-o forma buna sau 
mai putin buna.

Suntem o familie binecuvantata datorita dragostei lui Dumnezeu care o are fata de noi si pe care am exper-
imentat-o  de-alungul anilor in care ne-am dedicat lucrarii lui Dumnezeu si a bisericii  si ne-am lasat la 
indemana Lui.  Nu totul este usor dar atunci cand facem lucrurile din dragoste,piedicile care apar ne dau 

mai multa forta ca sa inaintam si cu cat ne adancim in lucrare ni se pare ca ceea ce facem 
este putin,ne dorim mai mult.

Avem harul de a putea vizita si alte biserici. Dumnezeu ne-a dat  frumoasa  ocazie de a-L 
sluji prin misiune. Sunt inca atatia oameni care au nevoie sa-L cunoasca pe Dumnezeu si 
dragostea Lui.  Am facut o alegere de a sta la dispozitia Lui si pentru aceasta dorim sa ne 
dedicam mai mult sa ne sfintim din zi in zi ca El sa ne creasca in dragoste si in fapte bune 
,astfel sa ramanem in voia Lui. Avem nevoie de o viata de rugaciune si de sfintenie pentru 
a putea raspunde  chemarii  gloriosului nostru Tata. Putem sa spunem ca este cea mai 
frumoasa alegere din viata noastra. Credem ca aceasta alegere este valoroasa in ochii lui 
Dumnezeu si ne vom intalnii cu ea in vesnicie.  

Claudiu & Magda  Mocan                                                                                                   

 

Voia Ta sa se faca!
In viata mea de zi cu zi, am inteles si am invatat ca nimic nu se intampla fara voia Lui Dumnezeu. Chiar daca noua ni se pare 

adesea ca ne este greu si nu intelegem de ce trebuie sa trecem pe aici; este un raspuns: ,, Este voia Lui Dumnezeu``! E minunat sa traiesti 
fiecare pas, fiecare clipa cu Dumnezeu, sa-I simti prezenta, sa-L simti aproape de tine....e minunat!  Sunt nespus de fericita ca Dumnezeu 
ma ales din lumea aceasta pacatoasa, m-a chemat sa fiu copilul Lui. Ii multumesc ca ma pecetluit cu Duhul Sfant, mi-a schimbat viata, 
ma binecuvantat cu un sot si cu trei copii. Ii multumesc ca s-a atins de mine si de fetita noastra si ne-a vindecat,  El e medic suprem! 
Cate zile voi avea pe acest pamant vreau sa-I dau slava pentru tot ce a facut in viata mea si apoi o vesnicie intreaga. ,,Voi binecuvanta pe 
Domnul in orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna in gura mea``! De cate ori L-am chemat pe Domnul in ajutorul meu, El mi-a raspuns. 

M-a intarit si mi-a dat biruinta in incercare.  
,,Eu am cautat pe Domnul si mi-a  raspuns, m-a izbavit din toate temerile mele. Cand iti intorci privirile spre El, te 

lumineaza de bucurie si nu ti se umple fata de rusine” Psalmi 34:4-5. 

                                                                                                   “Gustati si vedeti ce bun este Domnul.``!   

                                                                                                                        Dina  Faragau
Doamne, daca voia Ta-i, ca sa trec prin incercare, 

Voia Ta sa se faca!
Chiar prin viscol si furtuni, daca Tu ai sa ma treci

Voia Ta sa se faca!
Dar te rog Isus iubit,langa mine sa ramai

Tu sa fii a mea salvare,cat de grea a fi ´ncercarea
Tu esti a mea bucurie ,sfant izvor de fericire.

Multumesc Isuse Doamne ,pentru tot ce ai lucrat
In viata mea de-a pururi,Tu mereu ma-i binecuvantat!

- AMIN-
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                Cand treci prin incercare... 
“Nu te teme ,caci eu sint cu tine ;nu te uita cu ingrijorare,caci eu sunt Dumnezeul 

tau ;Eu te intaresc,tot Eu iti vin in ajutor,Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.” 

La 42 de ani Dumnezeu a randuit ca sa inteleg ,ca nimic nu este la intamplare in viata mea si a oricaruia dintre 
noi!  El este acela care are planul Lui cu privire la noi ,inainte ca noi sa ne fi nascut.El da viata si tot El o poate 
lua intr-o clipita,inaitea mortii nu avem nici o putere dupa cum este scris : “Domnul omoara si invie,El pogoara 
in locuinta mortilor si el scoate de acolo” 1Samulel 2:6 sau alt exemplu : “Omul este ca o suflare,zilele lui sint ca umbra care 
trece.” Ps.144:4 

Cand treci prin incercare si-ti este ingaduit sa poti 
vedea cu ochii tai si sa simti durerea in sufletul tau pentru 
ca nu poti interveni cand Dumnezeu hotareste sa duca la 
indeplinire planul Lui ,atunci vezi cat esti de neputincios si 
ca nu poti schimba nimic, oricat de mult ti-ai dori, atunci esti 
sigur ca acesta a fost voia Lui ,cu privire la tine si famila ta 
.In astfel de situatii ne putem aminti ca avem un Dumnezeu 
viu si adevarat care ne-ntareste si ne sprijineste ori de cate 
ori avem nevoie si ne punem increderea in El!  

“Nu te teme ,caci eu sint cu tine ;nu te uita cu 
ingrijorare,

caci eu sunt Dumnezeul tau ;Eu te intaresc,
tot Eu iti vin in ajutor,Eu te sprijinesc cu dreapta 

Mea biruitoare.”Isaia 41:10 

Vazand cu ochii tai ca viata se duce intr-o clipita iti schimbi total modul de a gandi ,de a trai, incercand sa schimbi totul in mai bine 
chiar si in lucruri marunte care erau poate fara impotanta pana in momentul de fata si ti-ai dat seama ca poti shimba ceva, chiar pritr-un 
simplu gest.Pentru ca planurile lui Dumnezeu nu sunt intotdeauna si planurile noastre ,de aceea va indem in numele lui Isus sa dam mai 
multa importanta Jertfei de pe Cruce unde Isus de buna voie si nesilit de nimeni, din dragoste a murit pentru noi si-a dat viata ca noi sa fim 
Salvati,Spalati si Eliberati de ori ce pacat , prin Sangele Nevinonat  sa ne putem numi fii ai Lui nu prin meritul nostru ,ci prin meritul Lui 
si al Jertfei de pe cruce! 

“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine 

crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”Ioan 3:16.

Sa ne apropiem mai mult de El acum 
cat inca este Har. 

Nimic in aceasta lume nu are valoarea Sangelui 
Nevinovat, care ne-a mantuit. Totul este efemer ,nimic 
nu este al nostru .Haideti dar sa ne apropiem mai mult 
de Dumnezeu sa predam viata noastra si a familiilor 
noastre in mana Celui ce-a murit pe lemn,El sa-si duca la 
indeplinire planul Lui cu fiecare dintre noi. 

                                                                                  
Simona   Izvenari
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O singura cale...
mergi tu pe ea?

Daca stam putin sa 
ne gandim la pilda cu lucratorii  viei, ni 

se pare corect ca stapanul sa le dea la toti aceeasi 
plata, chiar daca nu au muncit toti aceeasi perioada de timp?

Probabil ca la multi dintre noi nu ni se pare corect,chiar si gandindu-ne la ce referire avea aceasta pilda. Poate de atatea ori ne gandim 
la cei pe care Dumnezeu i-a chemat la batranete,lasandu-i sa  faca ce vor in tineretea lor iar la sfarsit toti vom avea aceeias plata ca 
si aceeia care de mici am crescut in Casa Domnului. Poate nu ne incanta gandul ca vom avea aceeias plata!

Matei 20:1-16” Fiindcă Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieşit dis-de-dimineaţă să-şi tocmească lucrători la 
vie .S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi şi i-a trimis la vie. .......„Prietene, ţie nu-ţi fac nicio nedreptate; nu te-ai tocmit cu 
mine cu un leu? Ia-ţi ce ţi se cuvine şi pleacă. Eu vreau să plătesc şi acestuia din urmă ca şi ţie. Nu pot să fac ce vreau cu ce-i al 

meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun?”  Tot aşa, cei din urmă vor fi cei dintâi, şi cei dintâi vor fi cei din urmă; pentru 
că mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.”

Pe tine si pe mine, cand si de cate ori ne-a chemat Dumnezeu sa fim cu adevarat ai Lui? 

Il amanam gandindu-ne ca intr-o zi ne vom intoarce la El, dar acum traim bine si timpul ne sta in fata,suntem tineri ,mai 
avem timp poate intr-o zi indepartata, in viitorul indepartat sa devenim adevarati copii ai lui Dumnezeu,sa ne schimbam modul de 
viata,comportamentul,vorbirea si gandirea noastra.
Ne trezim in fiecare dimineata, iesim la munca si ne intoarcem acasa, ne facem viata normala ca toti oamenii, stand linistiti de viata 
care o ducem. Putin luam in seama relatia noastra cu Dumnezeu,uitand ca in ceea ce numim noi “viata normala”, pot sa se intample 
si lucruri anormale,neplacute. 

Pentru multi o trezire normala de dimineata, a fost ultima trezire si acest lucru este atat de real pentru ca o multime de pericole 
se ascund la tot pasul. Te-ai gandit ca e posibil ca tu sa mori chiar azi, sau maine? Moartea este singurul lucru ireversibil pe acest 
pamant. Chiar daca suntem sanatosi, ceea ce e un har de la Dumnezeu, se intampla zi de zi atatea accidente, atatia oameni sanatosi 
mor zi de zi din diverse motive. Ce te face sa crezi ca Dumnezeu nu vrea ca tu sa pleci de pe pamantul acesta mai repede decat crezi tu?

Daca intr-adevar credem in Domnul Isus, in ceea ce El ne promite sus in Ceruri si daca suntem constienti ca viata noastra nu 
depinde de noi. De ce adesea nu traim dupa voia lui Dumnezeu? De ce riscam vesnicia noastra?

Pentru cei care au plecat dintre noi nu mai putem face nimic. Este o tragedie cand stim ca cineva care nu-L cunostea pe Domnul 
a trecut din viata, aceea persoana nu va avea parte de bucuriile pe care Domnul Isus ni le-a pregatit sus in Cer. Este o mangaiere sa 
stim ca ne vom intalnii in ceruri cu acele persoane care au plecat inaintea noastra, mantuite prin jertfa Domnului Isus. Pentru noi si 
pentru cei pe care-i cunoastem si inca sunt printre noi,mai sunt sanse sa ajungem in Rai, dar pentru asta trebuie sa luptam.
Dumnezeu sa ne dea putere ca zi de zi relatia noastra cu El sa fie cea mai buna ca atunci cand ne va chema sa putem sta inaintea 
Sa in haina alba, asteptand cununa pregatita de Domnul Isus. Daca mai avem lucruri de indreptat in viata noastra sa le facem azi. 
Dumnezeu ne asteapta neconditionat in fiecare clipa iar jertfa Domnului Isus este destul de mare sa ne curete de orisice pacat sau 
problema interioara pe care avem.

Daca tu esti pregatita, nu uita de cei din jurul tau care nu au harul sa-L cunoasca pe Dumnezeu. Vrei ca aceste persoane sa 
arda in iad pentru veci? Dumnezeu ne cere sa ne iubim unii pe altii. Iubesti tu aceste persoane care nu cunosc pe Dumnezeu? Daca le 
iubesti, vorbestele de Isus, lupta, roaga-te pentru ele si arata-le prin viata ta sfintentia Domnului Isus, fa-ti partea ta si Dumnezeu iti 
va rasplatii fiecare gest pe care il vei face.

Suntem chemati sa fim adevarati copii ai lui Dumnezeu acum. Nu stim insa cand ne va chema din aceasta viata dar sa nu uitam 
ca plata ne este garantata daca vom trai dupa voia Lui. Fie ca ne va chema la 30, 50, sau 70 de ani, plata ti se va da si va dura o 
vesnicie.

                                                                                             Cristi Maran 
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Fii  un ajutor potrivit !  
Continuad acest studiu 

foarte important in viata de 
familie, ne vom ocupa acum in 
acest articol  de doua  lucruri 
foarte intime sotului tau acestea 
fiind ;gandurile lui si ispitele lui.  
Desigur gandurile omului  le 
cunoaste Dumnezeu cel mai bine dar intodeauna cand 
vrem sa facem ceva fie bine sau rau mai intai trebuie sa facem un 
plan de gandim si apoi sa punem in practica.  Pentru aceasta fiind persoana cea mai apropiata de sotul tau, in mare parte sau de cele mai 
ori vei putea fi un ajutor potrivit  in aceste doua domenii.  Obisnuim in multe situati sa punem luptele din gandurile sotilor nostrii pe seama 
multor lucruri care se petrec in viata de zi cu zi, vazandu-l trist poate chiar demoralizat spunandu-si lucruri injositoare lui insusi precum 
: nu voi reusi, nu valores nimic, ca nu este incapabil sa faca ce trebuia sa faca, etc. Probabil caci asa l-ai cunoscut si tu ca sotie la randul 
tau .  Aceste cuvinte nu le bagi in seama si le ignori spunand “Asa e el, n-am cei face”. Ca partener de viata, fiind una conform scripturi, 
atunci un asalt asupra mintii lui, este si un asalt asupra ta ca sotie, pentru aceasta trebuie sa fi aproape de el in lupta, declarand.  Aceasta 
nu este vocea lui Dumnezeu care vorbeste in viata sotului meu, ci vocea dusmanului.  Nu am de gand sa stau deoparte si sa privesc jocurile 
acestea mortale cu mintea sotului meu si cu viata noastra, trebuie sa te implici si tu in lupta si sa ti piept inpotriva uneltirilor diavolului,in 
numele Domnului Isus, apoi Biblia spune, “Faceti in toata vremea, prin Duhul, tot felul de rugaciuni prin cereri; vegheati la aceasta, cu 
toata staruinta, si rugaciunea pentru toti sfintii”.(Efeseni 6:18).

In mod sigur “sfintii” la care se face referire aici reprezinta o categorie de credinciosi in, aceasta categorie se include si sotul tau.  
Intelegem in cele din urma caci toti barbatii si femeile care formeaza “sfintii” au un dusman care vrea sa submineze ceia ce vrea Dumenzeu 
sa faca in viata lor.  In anumite domenii barbatii par a fi mai vulnerabili in fata atacuriilor lui.  Chiar si cel mai puternic barbat poate 
junge extenuat, coplesit, disperat sau prins in lucruri care sa-l tina departe de prezenta lui Dumnezeu. El nu vede intodeauna capcanele 
dusmanului care vrea sa-l faca sa creada ca problema cu care se confrunta este de nerezolvat. Mintea i se umple de expresii si cuvinte 
ca “degeaba”, “n-are nici un rost”, “esec total”, “imposibil”, “s-a terminat” si “la ce folos sa mai incerce”.  O sotie se poate ruga ca 
sotul ei sa-si dea seama ca toate aceste cuvinte sunt minciuni si in locul lor sa aude altele ca “speranta”, “prosperitate”, “posibilitate”, 
“succes”, “un nou inceput”, si sa stie ca acestea sunt de la Dumnezeu. Cele mai puternice doua arme cu care poti bara atacul celui rau 
asupra mintii sotului tau sunt Cuvantul lui Dumnezeu si rugaciunea. “Cuvantul lui Dumnezeu este viu si lucrator, mai taietor dacat 
orice sabie cu doua teisuri: patrunde pana acolo ca desparte sufletul si duhul, incheieturile si maduva, judeca simturile si 
gandurile inimii”.(Evrei 4:12) Vorbind din cuvantul lui Dumnezeu, poti arata ca o anumita gandire este gresita si astfel aceasta isi va 
pierde puterea.  Daca sotul tau nu vrea sa faca el acest lucru, poti rosti tu cuvintele lui Dumenzeu pentru el, in prezenta lui, in rugaciune, si 
vei vedea resultate positive. E bine sa-i amintesti ca Dumenzeu nu i-a dat un duh de frica, ci unul de putere, de dragoste si de chibzuinta(2 
Timotei 1:7).  

Rugaciunea este de asemenea o arma puternica, pentru ca prezenta lui Dumnezeu vine sa locuiasca in mijlocul nostru cand ne inchinam 
Lui prin rugaciune.  In prezenta Lui vietile ne sunt vindecate si schimbate.  Nu trebuie sa permiti ca mintea sotului tau sa fie intunecata 
de gandul demoralizante.  Adu-l in rugaciune inaintea lui Dumenzeu, pentru o minte sanatoasa, ca el sa poata discerne cu claritate intre 
ce sa lase si ce sa nu lase sa intre in ea.  Depresia, amaraciunea, mania, teama, respingerea, lipsa de speranta, singuratatea, razvratirea, 
ispita, raul de orice natura incep toate in minte.  Lucrurile acestea pot ajunge sa-ti controleze mintea, daca nu ti-o controlezi tu.  Aceasta 
este motivul pentru care ne spune Dumenezeu sa nu luam drept adevarat orice gand care ne trece prin cap. El vrea sa avem gandurile Lui.  
Noi avem gandul lui Hristos ( 1 Corinteni 2 :16). Roaga-te ca sotul tau sa aiba gandul lui Hristos si sa aduca orice gand la asculatarea 
de Dumnezeu. Cine nu are nevoie de asa ceva?  Trecand la cel de-al doilea domeniu pe care il analizam suntem constienti caci tentatia 
diavolului de a ne ispitii este astazi peste tot si suntem naivi daca credem ca noi sau sotul meu nu poate fi ademenit de ispita  intr-un fel sau 
altul.  Biblia spune, “Ochii omului nu se pot satura” (Proverbe 27:20). Daca acesta este adevarul, caderea in ispita este in permanenta 
posibila si noi trebuie sa veghem tot timpul.  Unii oameni sunt ispititi de alcool sau droguri; altii de bani sau de putere; altii se simt atrasii 
in mod irezistibil de placerile pantecului sau cad in mreaja pornografiei si a promiscuitatii sexuale.  Dusmanul sufletelor noastre stie unde 
suntem mai vulnerabili, si ne scoate in drum ispite pentru a ne face sa cadem.  Intrebarea nu este daca sunt ispite, ci cum sa le rezistam 
atunci cand ne ies in cale. Recomandarea mea pentru astfel de situatii este sa ne rugam. Probabil rugaciunea nu-l va opri pe un barbat sa 
faca ceea ce este hotarat sa faca, insa ea poate slabi vocea ispitei si-l poate ajuta sa faca alegerea corecta.   Biblia spune ca Dumnezeu nu 
ne ispiteste. Dorintele noastre sunt cele ce ne atrag in ispita. Tot ele ne fac ca sa pacatuim si ne distrug viata.  Dar “ferice de cel ce rabda 
ispita; caci dupa ce a fost gasit bun, va primi cununa vietii pe care a fagaduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc” (Iacov 1 :12).  Dumnezeu 
vrea sa rezistam ispitelor pentru ca vrea sa ne binecuvinteze.  Dar El vrea sa vada daca noi alegem sa urmam caile Lui si nu dorintele 
noastre carnale.  El are intotdeauna o portita de scapare; noi insa trebuie sa-L cautam si sa-L rugam sa ne-o arate.   Cel mai bine este 
sa te rogi pentru aceasta problema inainte ca raul sa se intample. Isus le-a spus ucenicilor Sai, “Rugati-va ca sa nu cadeti in ispita” 
(Luca 22 :40). Marturisirea sincera inaintea lui Dumnezeu si a altor credinciosi reuseste mai bine decat orice altceva sa diminueze puterea 
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ispititorului.  Din nefericire, multi barbati au retineri in a spune ce ii ispiteste mai mult, prin aceasta excluzand 
tocmai lucrul care i-ar proteja.
     

Daca dupa toate rugaciunile tale, sotul tau cade in continuare in ispita, nu-ti face reprosuri pentru 
acesta.  Decizia este in cele din urma a lui.  El este cel care alege sa umble in firea pamanteasca si nu in 
Duhul. 

“Umblati carmuiti de Duhul, si nu impliniti poftele firii pamantesti. 
Caci firea pamanteasca pofteste impotriva Duhului, si Duhul 

impotriva firii pamantesti: sunt lucruri potrivnice unele altora, 
asa ca nu puteti face tot ce voiti (Galateni 5:16-17)  

Nu inceta sa te rogi pentru el.  Nu conteaza cat de lipsita de speranta poate parea situatia lui cand il vezi cazand din nou si din nou 
in ispita, tu trebuie sa sti ca Dumnezeu a pregatit un mijloc de scapare  si ca tu poti fi instrumentul pe care El il va folosi pentru a-l ajuta sa-l 
gaseasca. Daca in casnicia voastra nu exista aceasta problema a ispitei, fii recunoscatoare Domnului si roaga-te sa nici nu apara.  Alege sa 
ramai alaturi de sotul tau in veghere si rugaciune ca impreuna sa puteti stinge sagetile ispitei inainte ca ele sa va raneasca casnicia voastra.
                                                ....va urma 

                                                                                                   Pastor  Ionut Ursaciuc

Am ales sa cantam 
pentru Isus!

De multe ori in viata noastra trebuie 
sa facem alegeri. Alegerile care le facem pot 
sa schimbe viata noastra.  Eu la varsta de 18 
ani am ales sa-l urmez pe Isus,am încheiat  un 
legamant cu Dumnezeu in apa  botezului si 
i-am promis ca -L voi urma toata viata mea.  
Am stiut ca daca voi face aceasta alegere  
îmi va schimba viata în bine. Eu am fost 
schimbata, Dumnezeu ma botezat cu Duhul 
Sfant. Aceasta a fost ce-a mai buna alegere 
care am luat-o in viata mea. 

Alege si tu sa Îl urmezi pe Dumnezeu 
sa`îti predai viata în mana Lui. La El vei gasi 
dragoste, bucurie, pace, rabdare, bunatate...
Dupa-ce am incheiat un legamant am vrut sa 
ma implic mai mult in a-L sluji pe Dumnezeu ,a face mai mult pentru El, prin diferite activitati in Biserica.
 
Aveam o dorinta de catva timp de a infinta cu ajutorul Domnului un cor de fete in Biserica Elim... Dupa o perioada de timp in care, m-am 
rugat si am fost ajutata de o sora din Romania, Domnul mi-a ascultat rugaciunea. A binecuvantat corul  si suntem in numar de 12 fete 
dornice sa-L  laudam pe El  prin cantare, din toata inima. Multumesc Domnului si pentru fratele Narcis Ursaciuc care ma ajuta foarte mult 
in aceasta lucrare.  Stiu ca pe viitor Domnul va face sa creasca  corul cu mai multe fete.  Multumesc Domnului pentru toate.

Nimic in asta lume, nimic nu-i mai frumos,decat s-alegi in viata pe Isus Hristos!

                                               Lavinia  Molnar
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Alegi sa te casatoresti ?
Cu totii ne dorim familii binecvantate.

Cel mai important lucru intr-o familie este binecuvantarea 
lui Dumnezeu. Casatoria nu incepe cu un baiat si o fata ,casatoria 
incepe cu Dumnezeu. Drumul spre altar  incepe cand cei doi au ales 
pe Domnul sa mearga impreuna cu ei si recunosc  ca Dumnezeu 
i-a ales sa mearga impreuna o viata intreaga,ei aleg sa inceapa 
impreuna mersul pe acest drum . Impreuna in bine si in rau ,prin 
soare sau furtuna si atunci cand ochii  stralucesc de fericire dar si atunci cand 
vine greul si ochii se umplu  de lacrimi de durere. Cat de placuta este pentru doi tineri ideia de 
castorie,nunta,rochie de mireasa,nuntasi,costum de mire,luna de miere....veselie si bucurie .Dar 
ce se intampla dupa ce se termina veselia,nuntasii pleaca acasa, se dezbraca rochia de mireasa si 
costumul de mire....se intorc din luna de miere...raman doar ei !!!  Dintr-o data parca s-au trezit dintr-un vis la realitate.  Daca ei incep tot traseul  spre 
altar cu Dumnezeu ,vor avea parte de binecuvantarea lui Dumenzeu.  Insa in  multe cazuri tinerii se pregatesc pentru nunta fara sa isi dea seama ca 
trebuie sa se pregateasca si pentru casatorie. Nunta  este un eveniment care dureaza putin si se fac atatea pregatiri. Ca sa primesti  binecuvantarea in  
casatorie trebuie sa te pregatesti  pentru casatorie  cel putin cat te-ai pregatit pentru nunta ca eveniment.  Casnicia  fericita este o viata construita si 
traita impreuna  cu Dumnezeu . O casnicie fericita are ca temelie principiile lui Dumnezeu Creatorul. Cine poate sti cum functioneaza casnicia mai bine 
decat Acel  care a intemeiat-o  dica Dumnezeu.  Daca vreti sa aveti o casnicie fericita ,binecuvantata ,cautati sa cunoasteti  inainte sa ajungeti la altar 
cum trebuie sa functioneze o casnicie dupa regulile lui Dumnezeu .

Recent,am stat de vorba cu doi tineri care doresc sa porneasca impreuna pe acelasi drum . Au ales sa faca unul dintre cei mai importanti pasi din 
viata lor, impreuna cu Isus “casatoria”.  Le-am pus urmatoarea intrebare;  De ce ati ales sa va casatoriti? O sa redau mai jos cateva ganduri pe care le-am 
primit ca raspuns a lor la aceasta intrebare.

A fost o zi in viata noastra cand am simtit ca suntem atrasi unul  catre  celalalt ,apoi am considerat ca trebuie sa ne cunoastem reciproc.  Inaintand in 
aceasta cunoastere am descoperit ca avem  puncte in noi insine in care nu suntem deacort unul cu celalalt, ca sunt atitudini  pe care le avem iar celuilalt nu-
i  facea placere. Fiecare vroia sa-l schimbe pe celalalt ca sa se simta el confortabil si pentru ca nu reuseam aceasta schimbare in viata celuilalt ajungeam 
la mici conflicte . Ne puneam fiecare intrebarea daca vrem sa mergem mai departe cu relatia noastra. Iar raspunsul era ca amandoi vroiam. Ne-am rugat 
amandoi lui Dumnezeu si am cerut ca El sa ne lumineze daca suntem unul pentru celalalt si sa ne de-a intelepciune sa stim ce avem de facut atunci cand 
apar in viata noastra obstacole si se interpun intre noi si ne transforma fericirea in intristare si mahnire.  A fost un timp destul de indelungat spuneau ei 
in care Dumnezeu  ne-a modelat atat pe unul cat si pe celalalt asa incat am  inteles ca fiecare trebuie sa cedeze in favoarea celuilalt.  Ca fiecare trebuie 
sa caute sa-l faca fericit pe celalat,ca atat unul cat si altul trebuie sa se lase ciopliti si modelati  personal de Creatorul daca vor sa aleaga sa intre  intr-o 
zi impreuna cu Isus pe drumul casatoriei.  Sigur a trecut  destul de multa vreme pana cand Dumnezeu a schimbat vietiile noastre spuneau ei atunci  am 
inteles ca intr-o relatie sunt necesare atat  iubirea cat si respectul  reciproc pentru ca aceea relatie sa aduca bucurie si fericire si implinire.  Acum suntem  
pregatiti de Dumnezeu sa facem acest pas si credem ca Dumnezeu ne-a ales unul pentru altul  iar noi amandoi l-am ales pe ISUS si vrem sa mergem 
impreuna cu El.

Este minunat cand doi tineri aleg sa se cunoasca mai intai., Isi dau timp pentru aceasta cunoastere si impreuna aduc inaintea lui Dumnezeu 
slabiciunile lor diferentele lor, cu dorinta de schimbare ,de renuntare in favoarea celuilalt ,cautand sa placa celuilalt astfel traind o viata in voia 
lui Dumnezeu, pregatindu-se pentru casatorie.  Cine ar putea alege doi parteneri care sa se potriveasca unul cu celalalt asa incat sa traiasca o 
viata intreaga in dragoste si respect unul pentru altul si totodata in ascultare si supunere fata de Creatorul?

Cand aducem dorintele noastre la cunostinta lui Dumnezeu si suntem deschisi pentru schimbarile pe care El  le-a hotarat pentru noi personal ,atunci 
vedem slava Lui manifestata nu doar in noi ci si in relatiile noastre.  Atunci alegerile pe care le facem sunt in voia Lui.  El stie ce ni se potriveste  ,care este 
persoana care ne-ar putea completa  asa incat sa ajungem un intreg. Avem o mare responsabilitate de fiecare alegere pe care o facem zilnic fie aceasta 
alegere mica si neinsemnata adesea dar care poate influienta viata noastra. Daca am sta sa ne gandim cate alegeri facem intr-o zi, si cate din alegerile 
pe care le facem sunt bune  pe placul Domnul Isus si cate sunt rele pe placul lui satan.!  “Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la 
tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Mica 6:8   Dumnezeu  ne spune care sunt alegerile bune pe care le 
avem de facut in viata noastra, alegeri care ne sunt cerute de El.  Daca tinerii inainte de casatorie ar cauta sa faca aceste trei alegeri in viata lor zilnica 
ar fi scutiti de o sumedenie de probleme si neintelegeri  in timpul casniciei. 

Alege sa faci dreptatea  in viata ta,zilnic.  Tot ce este drept si curat si adevarat sa fie pe buzele tale in mintea ta si in vorbirea ta ca apoi cand 
trebuie sa actionezi in anumite imprejurari majore in viata ta ,vei sti sa alegi drept asa cum ii place lui Dumnezeu.  “ Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, 
tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, 
aceea să vă însufleţească.” Filipeni 4:8
 Alege sa iubesti mila,zilnic .  Fii  ingaduitor cu cel de langa tine ,invata sa nu rabufnesti  imediat cand iti greseste, aduti aminte ca si tu gresesti,si cu tine 
cineva trebuie sa se poarte cu mila si ingaduinta.  Intr-o  imprejurare Domnul  Isus spune ”Dacă aţi fi ştiut ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfe!”, 
n-aţi fi osândit pe nişte nevinovaţi.”Matei 12:7  Datoria noastra este sa avem in noi bunatatea care era in Isus.  El sa plecat spre toti chiar si spre tine si 
te-a iertat chiar daca nu meritai,si-a facut mila de tine.  In relatiile noastre avem nevoie de mila unii fata de altii dar aceea mila izvorata din dragostea 
noastra fata de aproapele.
Alege sa umblii smerit cu Dumnezeu,zilnic. Apostolul Petru ne indeamna sa ne smerim in fiecare zi pentru ca doar asa  avem harul sa stam sub mana 
cea puternica a lui Dumenzeu . Vine o vreme pe care Dumnezeu o alege in care ne va scoate de acolo,ne va da izbavire,ne va inalta,va alege pentru tine 
pe acel sau aceea persoana care El a pregatit-o si care ti se potriveste  “Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să 
vă înalţe”1Petru 5:6 

Imediat dupa varsta adolescentei ,tinerele viseaza si isi doresc sa intalneasca un baiat ,un prieten,care intr-o zi sa o aleaga ca viitoarea lui sotie.  
Doresti si tu aceasta? Orice baiat credincios isi doreste o fata credincioasa, o fata linistita care sa nu-i creeze probleme in viitor, o fata frumoasa mai mult 
la suflet decat la infatisare. De ce sa nu recunoastem ca si fetele vor baieti credinciosi, daca se poate implicati in lucrarea din biserica......
Chiar daca inca esti o adolescenta ,sau o tanara in asteptare, alege azi sa ai o atitudine sanatoasa, o vorbire inteleapta,  imbracaminte sa i-ti fie 
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cuviincioasa, iar dorintele tale sa stie sa stea sub controlul Duhului Sfant.   Este aceasta alegerea ta ?  La care din acestea 
dai gres? Doar tu poti sa ai raspuns la aceste intrebari. Daca ai ales bine in toate cele patru puncte,nu vei trece neobservata 
de cel mai credincios baiat. Chiar Dumnezeu il va trimite la tine. 

Se intampla ca fetele in graba lor prin lume nu mai au timp sa cantareasca bine atunci cand trebuie sa faca alegeri zilnice 
acele alegeri marunte.  Atunci vorbesc prea mult, ori sunt prea agitate, sau le este indiferent daca se imbraca intr-un fel 
sau altul,uita sa stea in ascultare de Dumenzeu.  Acolo unde alegerea ta inteapa ,raneste, produce intristare ,il face pe 
celalalt sa verse lacrimi, acolo ceva lipseste in alegere si acel ceva este dragostea si respectul. Cand Isus intra in fiinta 
ta El transforma identitatea ta, transforma viziunile tale, dorintele tale o sa depinda de dorintele Lui Dumnezeu.  El va 

fi oglinda ta la plecare si la sosire acasa.  Cand pleci cu Isus de acasa , vei merge cu El oriunde vei avea de mers, nu-L 
vei abandona pe drum doar pentru ca El nu poate sa intre in acel local, sau nu poate sa vada ceea ce tu vrei sa vizionezi.  Cand te 

intorci acasa intreaba-L pe Isus daca ia placut pe unde L-ai dus ,daca i-a convenit atitudinea ta,vorbirea ta. Viata ta cu Isus va influienta  alegerile 
tale zilnice si ceea ce tu  alegi in fiecare zi va avea impact peste ani in viata ta personala si de familie. 

Fratele Iosif Ton spunea in cartea “Viata de Familie” Casnicia este ca un pian care poate sa scoata muzici line ,armonioase  daca sti sa apesi pe clapele 
lui ,dar poate sa scoata si sunete stridente care sa faca rau  urechilor.  Ceea ce canti tu pe clapele casniciei tale in fiecare zi aceea va rasuna in caminul 
tau.  Orice pianist  profesionist trece printr-o scoala ca sa stie sa scoata muzica buna de pe clapele pianului. Tot asa si tu daca vrei sa scoti muzici  
frumoase, armonioase in caminul tau, daca doresti sa faci din casnicia ta un colt de rai unde sa domneasca fericirea si bucuria, trebuie sa treci  prin  
scoala  Domnului Isus, sa inveti ,sa perseverezi in ceea ce inveti si astfel ,El te va invata cele mai frumoase melodii .

                                                                                Florica Maran

Ajuta-ti copiii sa aleaga bine!
In viata noastra de zi cu zi, mereu suntem pusi in fata faptului de a face alegeri.  Desi la prima vedere, pare un lucru foarte simplu, nu este chiar 

asa. Daca nu facem alegerea corecta, urmeaza sa suferim consecintele. De aceea intodeauna trebuie sa  cerem lumina din partea Lui Dumnezeu, in toate 
alegerile noastre.  Daca ne vom uita in Sfanta Scriptura, vom vedea exemple de femei care au ales binele, dar vom intalni si exemple negative, femei care 
au facut alegeri, nu dupa voia lui Dumnezeu.

Un exemplu pozitiv este Ana, mama lui Samuel, care multi ani a fost stearpa. Era disperata si mereu, mereu, ii cerea Domnului sa-i dea un copil. In 
cele din urma Dumnezeu a binecuvantat-o cu un fiu, iar ea a ales sa-l inchine Domnului. Nu stiu, care mama, dupa mai multi ani de asteptari, in sfarsit 
ajungand sa fie binecuvantata cu un copil sa faca alegerea care a facut-o Ana, sa ia copilul si sa-l duca, sa-l lase in casa Domnului.
Un alt exemplu, negativ de data aceasta, este Safira, sotia lui Anania, care a ales sa-l insele pe Dumenzeu si stim care au fost consecintele alegerii gresite 
pe care a facut-o, a platit cu insasi viata. Alegerile noastre influenteaza viata noastra intr-un mod positiv sau negativ.

Ca si mame, noi trebuie sa fim foarte atente ce alegem pentru noi si pentru copiii nostri. Noi avem o mare responsabilitate inainte Lui Dumnezeu pentru 
copiii nostri, pentru ceea ce alegem pentru ei. De multe ori trebuie sa renuntam la unele lucruri si nu este usor, trebuie sa-i invatam pe copii nostri sa 
renunte la lucruri, mai putin importante in favoarea lucrurilor cu adevarat importante si stim ca binecuvantarea Lui Dumnezeu nu va intarzia.   Si ce ar 
putea fi mai de valoare, sau mai durabil decat credinta noastra in Dumenzeu, cea mai buna alegere atat pentru noi, cat si pentru urmasii nostri este sa-L 
urmam pe El si sa avem o relatie personala  cu El. Aceasta relatie corecta cu Dumenzeu, aceasta credinta in El ne va produce un stil de viata si ea va 
determina felul in care noi vom raspunde la solicitarile zilnice.   Daca noi ca mame vom negativa transmiterea credintei, s-ar putea ca copiii nostri sa o 
apuce pe caile lumii acesteia si alegerea lor sa fie o viata departe de Dumnezeu.  Aceasta ar fi o tragedie pentru ei si pentru noi. Ne dorim ca generatiile  
viitoare sa pastreze credinta si pocainta curata si nealterata pana la venirea Domnului Isus, haideti  sa-i ajutam pe copiii nostri sa-L aleaga pe Dumnezeu.  
Stim ca nu putem sa-i fortam pe copii sa creada, dar haideti sa croim carari drepte, pasilor lor si stim ca Dumnezeu  a creat un plan conform caruia 
fiecare persoana trebuie sa aleaga in inima ei.

Nimeni nu poate alege sa creada in locul altuia. Cu toate acestea, Dumnezeu a randuit de asemenea ca parintii sa-si foloseasca puterea de 
influenta. El a zis, ... cresteti-i  in mustrarea si invatatura Domnului 
(Efeseni 6:4). Daca familia si biserica vor lucra mana-n  mana la 
trasmiterea acestei glorioase stafete vom avea parte de o satisfactie 
sufleteasca.
In Psalmi  78:5,6 cuvantul Lui Dumnezeu ne spune:

“El a pus o marturie in Iacov, a dat o lege in Israel, si-a 
poruncit parintilor nostri 

sa-si invete in ea copiii, ca sa fie cunoscuta de cei ce vor 
veni dupa ei, de copiii 

care se vor naste, si cari, cand se vor face mari, sa vorbeas-
ca despre ea copiilor lor”.

      Faca Bunul Dumnezeu ca sa intalegem fiecare ce avem de facut, 
pentru a-i conducem pe copiii nostrii la Hristos.

                                                                                                                 

Dana Miclaus



Revista “E VREMEA TA” este o publicatie crestina pentru femei, avand ca 
scop unitatea,invatatura si dragostea primite prin Domnul Isus.Nu are scop 
profitabil ci donatiile care vor fi facute in contul revistei vor ajuta la tiparirea 
urmatoarelor numere cat si organizari pe viitor de conferinte ale femeilor crestine.
Va multumim tuturor celor care ati colaborat la realizarea revistei, esti 
asteptata  in continuare sa contribui la realizarea urmatoarelor numere cu: 
articole ,marturii ,poezii,sugestii, intrebari pe adresa de e-mail: 

revfemeia@hotmail .com - Florica MaranBiserica Penticostala “Elim” Lisabona 
Rua Direita da Palma de Baixo 

Lote G 1600-056 Laranjeiras Lisabona, Portugalia.

CONFERINTA        CRESTINA       A       FEMEILOR       DIN         PORTUGALIA
                     “FII   O   FEMEIE   CARE   MUTA   MUNTII !”

Vrei sa traiesti o viata de biruinta, cu ajutorul si de 
dragul lui Isus? 

Vrei sa te bucuri de o casnicie binecuvantata?
Vrei  ca  viata ta sa devina mai semnificativa?

Te invitam:   joi 06.06.2013           
                    vineri 07.06.2013       
                    sambata 08.06.2013   

(cu o pauza de servirea   mesei , impreuna)

Invitata: Daniela Delibas
                        redactor-crainic  Radio Vocea 
                 Evangheliei   Suceava

      
       autoarea   cartii “Femeia care            

      muta muntii”
                     

Esti asteptata cu toata dragostea  la 
Biserica Penticostala  Elim  Lisabona situata la:

Rua.Direita da Palma de Baixo. Lote. G  1600-1056 
LARANJEIRAS, LISBOA .

 Pastor. Ionut Ursaciuc
Contact: revfemeia@hotmail.com   Florica Maran

http://evremeata.wordpress.com/

Iunie - 2013 - Lisabona
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