
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.

Revista Crestina pentru femei Nr. 8

                   Editia Iulie 2013

O Viata de Biruinta!

Ieremia  29:11
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Femeia
Femeia  poate fii o stanca

Sau doar o simpla armonie,
Fiinta ce sa mute muntii

Sau doar o umbra ce adie.

Ea e unealta lucratoare
Ce se-osteneste tot mereu,
Este persoana uimitoare

Dar nu fara de Dumnezeu!

Ea este binecuvantare
Pentru poporul cel ales,

In Dumenzeu increzatoare
Conditia care da succes!

E lucrul ce intodeauna
Va trebuii sa o pastrezi,

Deci lupta-te in ruga-ntruna
Sa stii in Domnul sa te-ncrezi.

Nu este greu ci doar sopteste
Din inima.O suflet bland!
Increzatoare te smereste

Si-apoi doar laude Lui dand.

                                                        Narcis Ursaciuc

In aceasta editie:

E vremea ta...fii o femeie care muta muntii!

Asteptarea placuta lui Dumnezeu!

Fii un ajutor potrivit!

Impresii si tematice ale Conferintei Fii o Femeie care muta 

Muntii!

Botez Nou Testamental 16 - Iunie - 2013

Este Dumnezeu important pentru mine?
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E vremea ta....sa traiesti o viata de biruinta!

Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de 
nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.  Ieremia 29:11

Pentru fiecare persoana in parte Dumnezeu are ganduri speciale.Fiecare femeie este cuprinsa  in 
gandurile  lui Dumnezeu.

Cat de minunat este sa stim ca suntem importante in ochii lui Dumnezeu!
Tu si eu suntem valoroase ,suntem fiinte deosebite pentru ca suntem faptura Creatorului Suprem,suntem o arta divina,o 
creatie cu  care Dumnezeu are scopuri supreme,aici pe pamant dar si dincolo in vesnicie.Atunci cand Dumnezeu te-a 
creat a avut un scop bine definit pentru tine ,a avut ganduri despre tine ,  ganduri pentru tine si ganduri cu tine!
Atunci cand Dumnezeu  a creat femeia ,a avut ganduri bine fixate pentru femeie,ganduri pornite din inima lui Dumnezeu. 
Cat de minunat sa  stii ca Dumnezeul adevarat se gandeste la tine! Te poarta in gandul Lui,face planuri pentru prezentul 
tau si pentru viitorul tau. Doreste sa iti ofere ceva ce niciodata nu ai avut,doreste sa iti daruiasca starea dupa care 
tanjesti atat de mult dar nu o poti dobandi fara El. Dumnezeu Creatorul are pregatit special pentru tine lucruri si stari 
ascunse ,bucurii si o viata de biruinta, pentru ca se gandeste la tine neincetat.
Unde imi este gandul meu acum cand Dumnezeu se gandeste la mine!?
Este gandul tau la Creatorul tau,la Acela care poate sa iti aduca eliberarea, pacea si bucuria unei nadejdi nepieritoare,care 
este pentru eternitate asigurata?
Vrei tu sa fii o femeie puternica chiar si atunci cand lupta vietii te navaleste pe neasteptate precum valul oceanului,dar 
totusi sa ai taria de a ramane in picioare?
Doresti sa auzi in fiecare dimineata vocea blanda a Domnului Isus spunandu-ti “stai linistita ...Eu sunt Domn peste 
toate puterile lumii” nu te ingrijora,esti sapata in palmele Mele si orice ar veni, tu in bratul Meu esti in siguranta!
Vrei sa fii o femeie care, impreuna cu Isus si prin puterea Lui poate sa mute ,sa strabata orice obstacol aparut vreodata 
in calea bucuriei,a fericirii si a biruintei,chiar daca aceste obstacole par a fi munti inalti de nepatruns?
Intrebari care se nasc in mintea noastra, a femeilor de multe ori, confruntandu-ne cu diferite situatii  mai dificile din 
viata de zi cu zi ,dar care pot avea raspuns si pot disparea din fata noastra prin Cuvantul  celui care este Suveran si prin 
puterea caruia stau toate lucrurile.

Niciunul nu este ca Tine, Doamne! Mare eşti Tu şi mare este Numele Tău prin puterea Ta.
Cine să nu se teamă de Tine, Împărate al neamurilor? Ţie se cuvine teama; căci între toţi înţelepţii neamurilor şi în 

toate împărăţiile lor, niciunul nu este ca Tine.Ieremia 10:6-7
Am avut parte si noi, femeile din Portugalia de un gand minunat a lui Dumnezeu ,special pentru noi. Gand care a luat 
infaptuirea in perioada 6-8 iunie 2013 in Lisabona cand Dumnezeu ne-a ajutat sa avem parte de o conferinta  doar 
pentru noi, femeile care dorim sa-l cunoastem mai indeaproape pe Acela care ne-a creat ,a creat si un plan pentru noi in 
care sa umblam aici pe pamant ,ne-a trasat o directie bine stabilita inca de aici de pe pamant  dar care duce in vesnicia 
eterna unde toate lacrimile,toate durerile ,toate framantarile vor disparea ,acolo va domni pacea,bucuria,lauda si ne 
vom desfata in belsugul dragostei Lui Divine .
Pentru ca a fost gandul lui Dumnezeu pentru noi cele din Portugalia ,ne-a uimit prezenta lui Dumnezeu in tot ceea ce 
se poate vorbii despre mersul  unei conferintei.
 Toata slava, lauda si meritul sunt al lui Dumnezeu Tatal,Domnului Isus si Duhului Sfant.      Ne-a uimit Dumnezeu cu 

frumusetea Lui in toate aspectele!
A fost pentru noi o experienta unica dar frumoasa cu Dumnezeu,prima noastra conferinta!Fara sa ne credem capabile 
sa facem o astfel de lucrare,ne-am increzut total in Dumnezeu,chiar daca mai venea cate un gand in mintea noastra 
dorind sa ne clatine increderea ,il alungam in numele lui Isus ,nu-i dadeam voie sa se aseze in mintea noastra ,spuneam 
cu voce tare asa ca odinioara Avraam; „Domnul va purta de grijă”.

„Domnul va purta de grijă”. De aceea se zice şi azi: „La muntele unde Domnul va purta de grijă”.Geneza 22_14
 Domnul a purtat de grija asa cum doar El poate sa faca.A ales pentru noi o femeie deosebita desi tanara fiind 
,Dumnezeu i-a dat calauzirea divina si sub calauzirea Lui ,ne-a transmis prin scumpa noastra sora Daniela Delibas 
,invataturi pretioase,exemple care sa ne determine sa ne oprim din alergarile nesabuite pe care lumea le asterne in 
drumul nostru pentru ca noi sa calcam pe ele cu usurinta iar apoi sa alunecam ,sa ne prabusim si asemeni casei zidite 
pe nisip,prabusirea sa fie mare. Atunci cand o casa se prabuseste,putine lucruri bune se mai pot recupera de sub 
daramaturi ,distrugerea este iminenta aducand cu ea suferinta,remuscarea,descurajarea. Bucuria dispare,nu se mai 
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gaseste loc pentru odihna acolo,apare deznadejdea distrugand incet ,incet dorinta pentru viata.
Dar Domnul Isus ne da un indemn maret ,de urmat si ne indeamna sa ne zidim casa pe ceva 
puternic,ceva stabil , pe Cuvantul lui Dumnezeu, pe insusi Isus Hristos , care este Stanca cea mai 
inalta si mai puternica in fata oricarei furtuni,cutremure,vanturi sau ploi napraznice.

.....a săpat adânc înainte şi a aşezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape şi s-a năpustit 
şuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, pentru că era zidită pe stâncă. Luca 6:48

Am fost chemate si noi  prin toate invataturile primite la aceasta conferinta sa  urmarim scopul pentru care Dumnezeu 
ne-a creat,sa verificam in noi ce obstacole avem ,cati munti s-au ridicat fara sa ne dam seama,iar acum se interpun 
intre noi si Dumnezeu, blocand adevarata fericire, bucurie si implinire pe care El doreste sa le avem ,sa ne infruptam 
din aceasta fericire si bucurie dumnezeiasca, atat in viata personala cat si in viata de familie.
Orice stare de tristete, de amaraciune ,de ingrijorare sau descurajare va lucra la distrugerea bucuriei ,a  fericirii si a 
dragostei . Viata de biruinta este doar prin Isus si doar in Numele lui Isus vom putea inlatura orice “munte” mai mic 
sau mai mare care, fara sa ne dam seama, a intrat  in inima noastra  personala sau in viata noastra de familie. Lasate  
acolo aceste obstacole, cresc  ocupand tot mai mult loc din terenul  bucuriei devenind “muntii” care distrug fericirea si 
ofilesc dragoste. Gandurile pe care satan le trimite in mintea noastra se pot transforma in pacate care si acestea devin 
munti foarte puternici si inalti .
Sa nu dam voie pacatului sa-si faca loc in noi ! Sa nu ne obisnuim cu o viata dubla crezand  ca mai avem timp  pentru 
a o rupe definitiv cu pacatul si a traii doar pentru Dumnezeu.
Ai fost creata de Dumnezeu si asezata aici pe acest pamanat dar nu este proprietatea ta ,nici proprietatea mea,acest 
pamant este al lui Dumnezeu! Dumnezeu ne-a imprumutat pamantul acesta pentru o anumita vreme,suntem chiriesii lui 
Dumnezeu pe acest pamant.Vine timpul cand va trebui sa ne mutam intr-o alta tara,aceasta tara va fi vesnica,vei locuii 
acolo pentru eternitate. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la 
Tatăl, ci din lume.  Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.1.Ioan 2:16-17

Dumnezeu asteapta de la noi sa fim responsabile fata de chemarea pe care ne-a facut-o.Nu suntem create doar sa 
fim femei ,mame sau sotii! Menirea noastra pe acest pamant este sa ducem mai departe prin toate mijloacele cu care 
Dumnezeu ne-a binecuvantat,prin atidudinile zilnice,prin munca pe care o facem chiar si in casele noastre,prin felul 
cum ne educam copii ,sau cum ne respectam sotii...prin tot ce facem acasa ,in biserica sau in societatea unde traim,sa 
transmitem si sa influentam lumea noastra mica in a–L arata pe Dumnezeu si puterea Lui in tot ce ne inconjoara,A-l 
arata pe Hristosul din noi ,si a le implementa ca identitatea noastra este in vesnicie,iar tara de origine este Cerul.
Daca doresti ca intr-o zi sa mostenesti cerul impreuna cu Isus,nu mai ramane la statura la care esti,nu te conforma 
doar cu calitatea ta de femeie si atat, fii mai mult pentru Hristos! Fii ceea ce Dumnezeu te-a creeat sa fii !  O adevarata 
slujitoare a Lui!
Adevaratii slujitori, iL slujesc pe Dumnezeu in fiecare zi tot mai mult. Adevaratii slujitori, se pun in slujba semenilor 
uitandu-se pe ei. Adevaratii slujitori, nu sunt persoane puternice,perfecte,capabile sa faca ei  totul, ci ei sunt slabi 
pentru ca, Hristos sa fie tare in ceea ce va face prin ei. Chiar daca esti femeie si te consideri slaba,fara capacitati 
pentru slujire,chiar aceasta vrea Dumnezeu ! DAR, El ,asteapta sa-i slujesti din toata inima si cu toata dragostea ta,cu 
bucurie,asa cum te slujeste El pe tine si pe familia ta. Ridica-te acum din starea in care te gasesti si fa inca un pas cu 
Isus!

Inlatura orice obstacol care s-a interpus intre tine si slujirea ta pentru Dumnezeu,inlatura-l in Numele lui Isus si de 
dragul Lui si dezvolta aceast gand pe care Dumnezeu il are pentru tine, inca inainte sa te fii nascut. Astfel vei putea fii 
o binecuvantare pentru semenii tai si o lauda pentru Dumnezeu.

Noi suntem create sa aducem Glorie lui Dumnezeu!

Florica Maran
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 Asteptarea placuta lui 
Dumnezeu
                                   
       Stai in gara si trenul  intarzie. Astepti pe 
cineva cu care ti-ai dat intalniare la o ora 
anumita, intr-un anumit loc, iar persoana nu 

mai apare si iti pierzi rabdarea. Cand astepti timpul parca trece 
asa de incet. 
              Sa asteptam rabdatori este greu pentru mejoritatea 
oamenilor, rabdarea este ceva pe care cei mai multi dintre noi 
nu o avem in caracter. Sa fim rabdarori trebuie sa invatam chiar 
din frageda copilarie. Copiii asteapta cu multa nerabdare sa 
creasca, sa devina adulti; elevii asteapta sa termine scoala, sa 
munceasca, sa aiba independenta financiara. Adolescentii vor 
sa scape repede de sub tutela parintilor. Asteptam ca timpul sa 
treaca si speram mereu ca ceva mai bun sa apara ca sa putem 
fi impliniti si nu stim sa ne bucuram de fiecare etapa a vietii pe 
care Dumnezeu ne-o da in aceasta calatorie pe pamant. Din 
fire, suntem inclinati sa cautam mereu cu privirea ce se afla in 
viitor. Parca am vrea sa ne uitam peste umarul lui Dumnezeu 
si sa citim in Cartea Lui viitorul nostru, dar astazi este ziua in 
care sa ne bucuram de ea si sa-L urmam pe Cristos! Oare avem 
atunci dreptul sa fim nemultumiti de ceea ce ni se cere azi? 
Avem oare dreptul sa tintim mereu in secret dupa ceva mai bun pe cere sa ni-l aduca viitorul? 

       Inainte de casatorie cautam cu nerabdare persoana potrivita, ne rugam si asteptam, iar uneori ni se pare ca intarzie 
prea mult, ca Dumnezeu a uitat de noi, si atunci actionam noi, din disperare ca vom ramane singuri, dar apoi vedem ca 
nu e bine. Uitam adesea ca Dumnezeu are timpul Lui, care nu totdeauna coincide cu timpul nostru si ca El face toate 
lucrurile perfecte la vremea lor. 

       Asteptarea poate deveni o lupta cu tine insuti, cu dorintele tale, si cu mersul vremurilor pe care le traim pentru ca 
adeseori o asteptare prelungita poate sa aduca oboseala, sa-ti pierzi interesul si increderea si sa nu mai veghezi, chiar 
sa cazi in atipire. (Matei 25, Pilda celor zece fecioare)

       “Stiu cu certitudine ca asteptarea lui Dumnezeu cere sa fi dispus sa suporti nesiguranta, sa porti in tine intrebarea 
la care nu ai primit raspuns si sa-ti inalti inima spre Dumnezeu punandu-I aceasta intrebare, oridecateori iti vine in 
minte. Este usor sa iei o decizie efemera, mai usor decat sa astepti cu rabdare.” Elisabett Eliot

       Rabdarea este o virtute pe care ne-o insusim de cele mai multe ori doar trecand prin incercari si suferinta, care, 
oricat de ciudat ar parea, nu ne distruge, ci ne desavarseste, ne formeaza caracterul. Cand in viata treci printr-o grea 
incercare, viata ti se schimba total, iar din acel moment viata ta se imparte in doua: inainte si dupa. Aceasta este proba 
de foc. Cei slabi sunt distrusi, doar cei puternici razbesc si cresc, se imbogatesc, se intaresc si mai mult. Eu sunt tare, 
pentru ca Dumnezeu e taria mea. 

       Apostolul Pavel scria romenilor: “Ba mai mult, ne bucuram chiar si in necazurile noastre; caci stim ca necazul 
aduce rabdarea, rabdarea aduce biruinta in incercare, iar biruina aduce nadejde. Insa nadejdea aceasta nu inseala 
pentruca dragostea lui Dumnezeu a fost turnata in inimile noastre prin Duhul Sfant, care ne-a fost dat.” Romani 5:3-5
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Cand esti in incercare iar aceasta se prelungeste mai mult decat te-ai asteptat, rabdarea si credinta iti 
sunt puse la grea incercare. Atunci nu-ti ramane decat sa te ti de El cu toata puterea ta, sa te increzi 
in El impotriva circumstantelor, impotriva ratiunii, sa-ti amintesti de toate promisiunile pe care ti le-a 
facut, sa astepti si sa nadajduiesti, asa cum Avraam a facut: “Nadajduind impotriva oricarei nadejdi, 
el a crezut, si astfel a ajuns tatal multor neamuri, dupa cum i se spusese: “Asa va fi samanta ta.” El 
nu s-a indoit de fagaduinta lui Dumnezeu, prin necredinta, ci, intarit prin credinta lui, a dat slava lui 
Dumnezeu, deplin incredintat ca El ce fagaduieste poate sa implineasca. De aceea credinta aceasta 
“i-a fost socotita ca neprihanire”. Romani 4:18-22

       “Caci in nadejdea aceasta am fost mantuiti. Dar o nadejde care se vede, nu mai este nadejde, pentruca ce se 
vede nu se mai poate nadajdui. Pe cand daca nadajduim ce nu vedem, asteptam cu rabdare”. Romani 8:24-25

      
 Daca stim sa asteptam rabdatori Dumnezeu ne va despagubi anii nostrii irositi, producand in noi o bucurie supranaturala, 
victorie si o pace profunda dincolo de orice intelegere omeneasca. Acum suntem pregatiti si El poate realiza mai mult 
in noi si prin noi decat am crezut vreodata ca este posibil. Vei avea totul de la Dumnezeu, cand Dumnezeu va avea totul 
de la tine.

       Imi place mult ce poeta germana Rainer Maria Rilke scria: “ Timpul aici nu are nici o masura. Un an nu conteaza. 
Zece ani nu inseamna nimic. Sa nu socotesti, ci sa cresti ca arborele pe care seva nu-l grabeste, care rezista increzator 
marilor vanturi ale primaverii fara sa-i fie teama ca vara ar putea sa nu vina. Vara vine. Dar nu vine decat pentru cei 
care stiu sa astepte tot asa de linistiti si receptivi, ca si cand ar avea eternitetea in fata lor.

“ Invat asta in fiecare zi, cu pretul suferintelor pe care le binecuvintez.”   

Emilia Dan   

   Fii un ajutor potrivit ! 
Invingeti-va teama!

Două lucruri importante tratate in această temă este să ne sustinem soții noștri prin rugăciune ajutându-i să treaca 
peste temerile lor și să-și poată defini în voia lui Dumnezeu scopul pentru care Dumnezeu i-a chemat:
 În lumea aceasta sunt multe lucruri de care ne temem,insă când teama pune stăpânire pe noi, chinuindu-ne și 
dominându-ne, devenim captivii ei. Bărbații sunt în special expuși la acest lucru, pentru că, adesea făra să-ți dea 
seama, sunt prinși în capcana întrebărilor de genul „Dacă… ?” „Dacă nu voi putea câstiga destui bani ?”, „Dacă li 
se intâmplă ceva soție și copiilor mei ?”, „Dacă mă îmbolnăvesc grav ?”, „Dacă afacerea mea dă faliment ?”, „Dacă 
nu voi putea fi un tată bun ?”, „Dacă cumva mă accidentez și nu pot munci pentru a-mi întreține familia ?”, „Dacă 
nimeni nu mă va respecta ?”, „Dacă am un accident ?” Teama poate pune stăpânire pe un bărbat (Psalmul 48:6) și îi 
poate distruge viața (Psalmul 78:33). Dacă „este apucat de frică” (Luca 8:37), poate să piardă tot ce are Dumnezeu 
pentru el.
      „Dumnezeu te-a înfiat ca fiu al Lui”, i-a spus el. „Și când ai un tată atât de puternic și care te iubește atât de mult, 
nu ai nici un motiv să te temi de nimic.” Lucruri mari se întâmplă în viața noastră când nu lăsăm ca teama să pună 
stăpânire pe noi ! Există o diferență între un gând neliniștitor care îți vine pentru a te îndemna să te rogi pentru un an-
umit lucru, și un duh de teamă care te paralizează. Astfel de îndemnuri  ale Duhului Sfânt nu trebuie să le îndepărtezi 
de inima soțului tău; ceea ce trebuie să faci este să-l sprijni când este cuprins de teamă distructivă. Isus a spus, „Am 
să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în gheenă” (Luca 12:5). 
Singurul fel de teamă pe care e bine să o avem este teama de Domnul.  
      Când ai teamă de Domnul, El promite să te scape de dușmani (2 Împărați 17:39), să te păzească de rău (Proverbe 
16:6), să privească peste tine (Psalmul 33:18), să-ți arate tot ce trebuie să cunoști (Psalmul 25:14), să-ți binecuvân-
teze copiii si nepoți (Psalmul 103:17), să-ți dea încredere (Proverbe 14:26), o viata indestulata (Proverbe 19:23), ani 
multi (Proverbe 10:27) si sa-ti implineasca dorintele inimii (Psalmul 145:19). Ce ti-ai putea dori mai mult? 

Roaga-te ca dragostea sa-ti inconjoare sotul si sa-l scape de orice teama care l-ar putea distruge!
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      Doamne, Tu spui in Cuvantul Tau ca „in dragoste nu este frica; ci dragostea desavarsita izgon-
este frica; pentru ca frica are cu ea pedeapsa; si cine se teme, n-a ajuns desavarsit in dragoste” 
(1 Ioan 4:18). Ma rog ca sotul meu sa aiba o dragoste desavarsita, astfel ca teama chinuitoare sa 
nu aiba loc ininima lui. Stiu ca Tu nu i-ai dat un duh de frica. I-ai dat putere, dragoste si o minte 
chibzuita (2 Timotei 1:7). Ma rog in Numele lui Isus ca frica sa nu stapaneasca peste sotul meu. 
In locul acesteia, Cuvantul Tau sa patrunda in fiecare fibra a fiitei lui, convingandu-l ca dragostea 
Ta intrece cu mult orice lucru cu care se confrunta el si nimeni si nimic nu-l poate desparti de ea, 
„Domnul este ajutorul meu, nu ma voi teme: ce mi-ar putea face omul? ”, „O, cat e mare este 

bunatatea Ta pe care o pastrezi pentru cei ce se tem de Tine” (Psalmul 31:19).
      Fiecare om are un scop in viata. Este motivul pentru care existam. Este misiunea, obiectivul sau planul vietii noas-
tre. Vorbind in general, noi suntem aici pentru a-L glorifica pe Dumnezeu si a face voia Lui. Cum anume se manifesta  
aceasta in viata fiecaruia dintre noi este unic, de la caz la caz. Sotul tau are nevoie sa cunoasca scopul pentru care 
exista. Are nevoie sa fie sigur ca viata lui nu este un accident, si ca se afla aici ca urmare a unui plan. El trenuie sa fie 
sigur ca a fost creat pentru un scop inalt. Cand descopera acest scop, face ceea ce a fost creat sa faca si devine ceea 
ce a fost creat sa devina, el gaseste implinire. Aceasta nu poate decat sa contribuie si la fericirea ta, in egala masura.
      Pentru ca Dumnezeu ,ne-a dat o chemare sfanta, nu pentru faptele noastre, ci dupa hotararea Lui si dupa harul 
care ne-a fost dat in Hristos Isus inainte de vesnicii” (2 Timotei 1:9). Sotul tau a fost „randuit mai dinainte, dupa 
hotararea Aceluia care face toate dupa planul  voii Sale” (Efeseni 1:11). Este nevoie insa ca tu sa continui sa te rogi 
ca el sa auda chemarea lui Dumnezeu, asa incat cine este si ce face el sa fie conform scopulu i lui Dumnezeu pentru 
viata lui.
      Iti poti da seama intotdeauna cand un om nu traieste in lumina scopului pentru care l-a creat Dumnezeu. Il vezi 
nelinistit, ingrijorat. Ai senzatia ca ceva nu e in ordine, chiar daca nu poti spune ce anume. Cand te afli in preajma 
unui om care isi implineste chemarea si care face ceea ce a fost creat sa faca, simti ca omul acela isi urmeaza chemar-
ea interioara, ca are incredere si siguranta profunda. Ce crezi despre ceea ce face sotul tau cu viata lui? Simti ca-ti 
lipseste pacea pentru ca il vezi pe sotul tau neimplinit, demoralizat sau fara scop ? Daca raspunsul este da, atunci 
roaga-te, „Doamne, ia-l pe sotul meu din acest loc,arata-i ce l-ai chemat sa fie si deschide-i usi spre ce ar trebui sa 
faca.”
       Rugandu-te in acest mod nu inseamna ca sotul tau va fi luat de la ce face acum si pus sa faca cu totul altceva. 
Lucrurile se pot schimba asa, dar adesea ceea ce se petrece este o schmbare de perspectiva a lui.  Orice l-ar fi che-
mat Dumnezeu pe sotul tau sa fie sau sa faca, El te cheama si pe tine sa-l sprijini si sa fii parte din ce face el, daca nu 
altfel, atunci rugandu-te pentru el,incurajandu-l si ajutandu-l in toate modurile posibile. Pentru unele femei aceasta 
inseamna sa creeze ambianta placuta in casa, sa-si creasca copiii, sa fie in preajma sotilor lor si sa se roage pentru 
ei. Alte femei pot aveaun rol activ, devenind partenerele si ajutoarele sotilor lor. In oricare din cazuri, Dumnezeu 
nu-ti cere sa renunti la personalitatea ta. El te-a chemat si pe tine la un anumit lucru. Lucrul acesta insa trebuie sa se 
potriveasca cu ce face sotul tau, si nu sa fie in conflict cu acesta. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al situatiilor 
confuze si conflictuale. El este un Dumnezeu al ordinii si al bunei planificari. Exista un timp pentru orice lcru, spune 
Biblia. Planificarea pentru a face ceea ce Dumnezeu v-a chemat pe fiecare din voi sa faceti va decurge perfect,cu con-
ditia sa o faceti tinand cont de voia lui Dumnezeu.  Daca sotul tau actioneaza deja in lumina scopului lui Dumnezeu 
pentru viata lui, poti fi sigura ca dusmnul va incerca sa-i semene indoiala in suflet mai ales daca inca este departe de 
obtinerea unui rezultat sau de succesul pe care si l-a imaginat. 
Rugaciunile tale pot alunga descurajarea. Ele il pot ajuta pe sotul tau sa auda vocea lui Dumnezeu si sa o urmeze. Il 
pot ajuta sa traiasca cu un scop. 
                                    Va urma.....                                                            Pastor.Ionut Ursaciuc
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Impresii conferinta:     articol de. Daniela Delibas    
Am cules cateva din impresiile participantelor la Conferinta crestina a femeilor din Portugalia ce a 
avut loc 6-8 iunie 2013. Fii o femeie care muta muntii!
1.“A fost un prilej binecuvantat in care am simtit ca Dumnezeu imi vorbeste… ca imi sterge lacrimile 
si imi spune ca nu sunt singura in lupta mea! Mai sunt si altii care sufera! Am fost ridicata si pot 
multumi Domnului din toata inima pentru aceasta conferinta!  Ce minunat ca exista femei care vor sa 
faca ceva frumos pentru Hristos! As vrea si eu sa fac asta intr-o zi… Cu ajutorul Lui stiu ca se va intampla! 
2.“A fost o conferinta care mi-a schimbat viata si mi-ar placea mult sa mai particip la o astfel de conferinta. M-a ajutat 
sa dau mai multa valoare lucrarii lui Dumnezeu! M-a ajutat sa trec biruitoare prin orice necaz sau incercare din viata 
mea! M-a invatat sa inteleg ca, prin toate incercarile prin care am trecut, Dumnezeu a fost cu mine si totul a fost dupa 
voia Lui. Mi-am dat seama ca am multa valoare in cohii lui Dumnezeu. Am simtit cu adevarat prezenta lui Dumnezeu in 
inima mea! Am petrecut trei zile binecuvantate de Domnul!”
3.“Pentru mine aceasta conferinta a fost un izvor de apa din care m-am adapat! Am invatat sa lupt mai mult in viata de 
zi cu zi cu orice munte, pentru a ajunge in final la neprihanire!”
4. “Am putut pune capat unor ganduri rele. Am invatat multe lucruri bune despre viata, dar problema este ca le pot pune 
in practica pentru scurta vreme. Atunci cand vine o incercare, deja nu mai reusesc sa le pun in practica… Ma bucura 
nespus astfel de conferinte pentru ca imi doresc sa ma apropii tot mai mult de Dumnezeu!”
5. “Aceasta conferinta este foarte importanta pentru viata noastra pe acest pamant, in calitate de femei. Invatam foarte 
multe lucruri bune! Doresc sa se mai faca conferinte de acest gen. Domnul sa ne ajute sa implinim ceea ce am invatat! 
Chiar daca nu sunt casatorita, am invatat multe lucruri si ma pregatesc astfel pentru viata de casnicie pe care o sa o 
am. “
6.“Singura problema a mea este ca nu ma las in mana Tatalui! Nu am un timp de partasie cu Dumnezeu si din cauza 
asta nu am putere sa lupt impotriva muntilor care s-au amintit in cadrul acestei conferinte. Aceasta conferinta mi-a adus 
aminte ca trebuie sa lupt pentru a ajunge in Cer, sa lupt impotriva pacatului si sa ma impotrivesc lui Satan, mai ales la 
nivelul mintii si al gandurilor!”
7. “Aceasta conferinta a fost o binecuvantare pentru mine! II multumesc lui Dumnezeu ca ne-a daruit acest moment 
pentru ca aveam nevoie de aceasta invatatura. Am inteles mai bine care este rolul meu pe acest pamant si imi doresc 
din tot sufletul sa pun in practica ceea ce am invatat. Doresc ca toate femeile sa aiba binecuvantarea de a citi cartea 
“Femeia care muta muntii!”.
8.” Mi-a placut imens de mult! Am invatat care sunt muntii cu care trebuie sa lupt in viata mea de femeie crestina. II 
multumesc lui Dumnezeu ca a ingaduit sa particip la o astfel de conferinta!”

Tematici prezentate in cadrul Conferintei Nationale a Femeilor din Portugalia, 2013!
I.CUM SĂ TRĂIEŞTI O VIAŢĂ DE BIRUINŢĂ?

Există anumiţi MUNŢI care se interpun între noi şi Dumnezeu şi care TREBUIE mutaţi, în 
acest sens:
1. Lipsa părtăşiei cu Dumnezeu!Biblia este cartea care s-a vândut în milioane de exemplare 
în întreaga lume şi care a schimbat destinele oamenilor care au citit-o pentru eternitate! 
Ignorarea celorlalte cărţi din lume ne poate dăuna relativ, dar ignorarea Bibliei ne poate 
atrage suferinţa noastră absolută şi de neînlăturat! (William MacDonald)
 2. NEÎNCREDEREA! Ridică-te şi lasă puterea lui Dumnezeu 
să-ţi înalţe starea şi viaţa! Ai încredere în planul Lui pentru 
viaţa ta, chiar dacă lucrurile nu decurg aşa după cum ţi-ai dorit 
sau după cum te-ai aşteptat! Pentru ziua de astăzi, El mai are 

multe binecuvântări pregătite pentru tine! La fel, mai are şi încercări! Dar toate sunt BUNE 
pentru că vin din mâna Lui! Tot ceea ce primim de la Dumnezeu este BUN, fie încercare, fie 
binecuvântare!
 3. NEMULŢUMIREA! De ce ne dorim mereu mai mult decât avem? Poate că ne lipsesc 
unele lucruri de care avem nevoie, şi suntem tentate să ni le dorim, dar Dumnezeu ne cere 
să ne mulţumim cu ceea ce avem. Oamenii, cu cât au mai mult, cu atât îşi doresc mai mult! 
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A fi fericit înseamnă a te bucura de ceea ce ai!
 
 4. DESCURAJAREA! 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. Prăbuşirea lui totală este iminentă! 
 5. PĂCATUL este muntele care te ţine departe de Dumnezeu şi de planul Lui! Doamne, Tu ştii 
neliniştea sufletului meu!(Psalmul 31:7) Îţi este sufletul tulburat, neliniştit, apăsat? În psalmul 31, 
David se confruntă cu o puternică stare de nelinişte sufletească, ca urmare a păcatului din viaţa lui. 

Să nu te mire! Acelaşi lucru va face păcatul şi din viaţa ta! Nu te juca cu el, nu îl lua ca pe un lucru de apucat, nu stărui 
în păcat! Pentru fiecare pacat pe care îl săvârşim, plătim un MARE PREŢ!!
 6. FRUMUSEŢILE LUMII! Scopul tău în această lume NU este să aduni cât mai multe bunuri materiale prin care să-
ţi satisfaci capriciile sau să-i impresionezi pe cei din jurul tău, ci să Îl arăţi pe Hristos! Pentru aceasta vei fi trasă la 
răspundere, şi nu pentru casa, maşina sau banii pe care i-ai avut, sau nu!
II.  CUM SĂ TE BUCURI DE O CĂSNICIE BINECUVÂNTATĂ?
 1.Nu te căsători şi nu continua căsătoria având aşteptări PREA MARI de la soţ! Vei fi fericită în căsătorie şi familie, 
doar în măsura în care Dumnezeu va fi Izvorul din care te vei adăpa! Doar El îţi poate sătura în totalitate sufletul 
însetat. El şi nimic altceva: nici căsnicia, nici familia, nici cariera, nici frumuseţea, nici averea etc.
  2. Mută muntele necurăţiei sentimentale deoparte! Acest muntepoate apărea în căsnicia ta iar dacă nu lupţi să îl 
îndepărtezi, vei ajunge în final să te îndepărtezi tu tot mai mult de cel căruia i-ai jurat dragoste pentru toată viaţa. 
Forme de manifestare a necurăţiei sentimentale a femeii: (1) redată prindorinţa ei de a avea un alt soţ mai bun; (2) 
redată sub forma întrebării: Cum ar fi fost dacă; (3) redată sub forma fenomenuluiplăsmuirii de momente romantice cu 
alt bărbat, decât soţul. Fii ofemeie care mută munţii, chiar în căsnicia ta!

III. CUM SĂ TRĂIEŞTI O VIAŢĂ MAI SEMNIFICATIVĂ?
  1.Împlineşte SCOPUL pentru care ai fost creată! Scopul femeii pe acest pământ este să 
Îl arate pe Hristos, prin viata, faptele si alegerile ei! Există 3 domenii în care Dumnezeu 
i-a dat femeii acest scop: în familie, în biserica şi în societate!
 2. Viseaza VISUL lui Dumnezeu pentru tine! Să “visăm” pentru, şi cu, Dumnezeu! Să 
căutăm să iniţiem activităţi prin care numele Lui să fie arătat lumii! Fii o femeie care 
visează visul lui Dumnezeu! Vei putea atunci realiza lucruri mult mai minunate decât ţi-ai 
imaginat tu vreodată!
 3. Trăieşte fiecare clipă a vieţii din plin! Începe de astăzi să-ţi trăieşti viaţa la adevărata 
ei intensitate şi valoare! Nu irosi nicio clipă din ea! Investeşte în lucrurile mari, dar şi 
în lucrurile mici! Bucură-te de fiecare zi de “azi” pe care o primeşti din mâna Tatălui! 
Deocamdata, e tot ceea ce ai! Trăieşte-ţi  viaţa după voia lui Dumnezeu!

 4. ACŢIONEAZĂ cu privire la ceea ce devine viaţa ta! Este mult prea importantă ca să o laşi la voia întâmplării!!
4. Recunoaşte MERITUL lui Dumnezeu în viaţa ta! De fiecare dată când Dumnezeu îţi dă o biruinţă, nu este meritul tău! 
De fiecare dată când Dumnezeu îţi binecuvântează o lucrare, nu este meritul tău! Este de fiecare dată meritul şi harul 
nespus de mare al lui Dumnezeu!
 5. Fă-ţi un mare bine! Fii milostivă!Ce laşi în urma ta pe cărarea vieţii? Laşi tu o mireasmă plăcută datorată unei 
frumuseţi interioare, sau laşi lacrimi şi tristeţe în inimile celor cu care 
intri în contact? Care este mireasma pe care paşii tăi o presară pe drum? 
Omul milostiv îşi face bine sufletului său!(Proverbe 11:17)
 6. ANTICIPEAZĂ răsplata lui Dumnezeu şi luptă pentru ea în fiecare 
zi! Binecuvântările de care Dumnezeu le face parte copiilor Lui pe acest 
pământ sunt minunate! Pe lîngă acestea, binecuvântările pe care le vom 
primi în Cer vor fi cu mult mai minunate!
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Gura mea Te lauda cu strigate de bucurie pe buze!      
Psalmul 63:5

În Biblia Fidela, o traducere noua, completata si revizuita, acest verset este tradus astfel: Gura 
mea Te va lăuda cu buze bucuroase! Conferinta Nationala a Femeilor din Portugalia 2013 a fost un 
eveniment pentru care merita sa Il laudam pe Dumnezeu cu buze bucuroase! Prin harul  lui Dumnezeu 
conferinta “Fii o femeie care muta muntii!” a fost gazduita in luna iunie de  biserica Elim din Lisabona  iar prin puterea 
Lui, si numai a Lui, ne-am bucurat de momente benefice sufletului, dar si relatiilor dintre noi! Am fost impresionata de 
femeile si fetele pe care le-am cunoscut in aceasta biserica, de muntii cu care fiecare dintre ele se lupta, intr-o masura 
mai mica sau mai mare, si de dorinta lor de a cauta sa-L slujeasca mai mult pe Dumnezeu! Am fost miscata de dragostea 
lor, dar si de durerea inimilor lor! Toate au munti cu care se lupta si toate asteptau in inima lor un cuvant de incurajare, 
de mangaiere sau de speranta. Sper ca Dumnezeu a facut prin Duhul Lui acest lucru!! Sper din suflet ca le-a ridicat 
starea, le-a daruit din nou speranta si le-a pus in suflete o noua dorinta de a cauta mai mult fata lui Dumnezeu, de a 
se implica mai mult in slujire, de a-si implini scopul pentru care au fost create: acela de a-L arata pe Hristos lumii in 
cele 3 domenii: in familie, in biserica si in societate! La sfarsitul vietii noi nu vom fi trase la raspundere pentru casa, 
masina sau banii pe care i-am avut sau nu, ci ni se va cere socoteala pentru implinirea sau nu a scopului pentru care 
Dumnezeu ne-a creat! Sa ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi sa fim femei care muta muntii si care implinesc scopul 
pentru care au fost create!!

Astazi, eu vin inaintea lui Dumnezeu cu buze bucuroase pentru a-L lauda pentru clipele frumoase petrecute alaturi de 
femeile si famillile bisericii Elim, Lisabona! Tu cum vii azi înaintea lui Dumnezeu? Care este starea inimii tale? Ai tu 
o atitudine de bucurie şi încredere când vii înaintea Tatălui, sau eşti caracterizat(ă) de obicei de sentimente de tristeţe, 
neîncredere şi chiar mâhnire? Atitudinea cu care venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune este foarte importantă 
pentru că ea spune mai mult despre noi decât o fac cuvintele care ne ies pe gură! Degeaba spunem că avem credinţă că 
Dumnezeu se va îngriji de toate aspectele vieţii noastre şi ne va da izbăvirea, dacă în inima noastră ne îndoim de acest 
lucru. Degeaba spunem că Îl iubim pe Dumnezeu şi că Îl vom sluji pănâ la moarte, dacă inima noastră este rece faţă 
de El. Degeaba spunem că ne vom bucura întotdeauna în prezenţa Lui şi că vom căuta necurmat faţa Lui, dacă în clipa 
imediat următoare ne-am şi dedicat lucrurilor lumeşti cu pasiune şi L-am dat pe El, şi bucuria prezenţei Lui, complet 
deoparte. 
Gura mea Te laudă cu strigăte de bucurie pe buze! (Psalmul 63:5) Voi binecuvânta pe Domnul în orice 
vreme! Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea! (Psalmul 34:1) Când Te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, 
cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit! (Psalmul 71: 23) Să se bucure şi să se veselească în Tine toţi cei 

ce Te caută! (Psalmul 40:16)
Bucură-te înaintea Domnului în această zi! Fii cu bucuria în inimă! Proclamă această bucurie peste viaţa ta, vorbeşte-I 
Domnului despre ea iar ea îţi va fi înmulţită pe măsură ce o vei proclama! Cu fiecare cuvânt de laudă şi bucurie exprimat 
la adresa lui Dumnezeu, fericirea ta va creşte! Pe măsură ce tu Îl lauzi pe El pentru ceea ce a lucrat şi va lucra în viaţa 
ta, inima ta va începe să experimenteze BUCURIA într-o măsură mai mare! Puterea cuvintelor în viaţa credinciosului 
este foarte importantă! Ceea ce suntem ajugem să spunem iar ceea ce ajugem să spunem, aceea ajungem să facem! 
Spune-I astăzi lui Dumnezeu că tu ai încredere că El îţi va da izbăvirea cu privire la problema ta, crede în inima ta acest 
lucru şi aşa va fi! Pe măsură ce tu lauzi puterea nemărginită a lui Dumnezeu asupra vieţii tale, CREDINŢA va creşte 
în inima ta şi odată cu credinţa va veni şi SPERANŢA! Omul care încă mai are speranţă în viaţă este un om fericit, în 
vreme ce omul care şi-a pierdut speranţa cu privire la rezolvarea problemei lui este cel mai nenorocit dintre oameni. 
Dacă nu îşi va recăpăta speranţa, pierderea lui va fi inevitabilă!

Vino astăzi înaintea lui Dumnezeu cu buze bucuroase oricare ar fi starea inimii tale şi oricât de greu îţi este să faci 
acest lucru! Pe măsură ce vei face acest lucru, speranţa şi bucuria vor creşte în inima ta iar problema ta nu ţi se va 
mai părea la fel de gravă. Inima ta se va bucura atunci în prezenţa lui Dumnezeu, singura bucurie autentică care nu 
trece niciodată! Caută azi această bucurie sfântă! Ea îţi va însenina întreaga zi, chiar dacă problemele nu vor înceta 
să apară!    Amin!

                                                                                                                  Daniela Delibas
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De dragul lui Isus!
Pentru mine conferinta cu surorile m-a ajutat foarte mult,a fost o incurajare si totodata o provocare glorioasa care a adus schimbare 
si bucurie in viata mea.M-a facut sa inteleg,ca tot ceea ce facem pentru Dumnezeu,chiar si cel mai mic gest sau lucru neinsemnat,are 
valoare in ochii lui Dumnezeu.Stiind ca faci  un lucru pentru Domnul,te motiveaza sa-l faci cu toata inima si cu toata dragostea.

Experimentarea partasiei cu Dumnezeu din zorii diminetii,a adus multa lumina in viata mea.Neavand partasie cu Tata,fie chiar si 
acel timp cat de mic sau scurt,daca il neglijezi sau il inlocuiesti cu alte preocupari,parca toata ziua doar de griji si de preocupari 
ai parte.
Acesti munti daca nu doresti sa-i muti inca din zorii diminetii,vei avea parte doar de esecuri.lacrimi,amaraciune,nemultumire,cartir
e,etc.Timpul pe care-l dai Domnului,vei avea parte si tu de el,mult mai mult decat ai merita, iar bucuria si pacea iti va inunda inima.

Cartea,” Femeia care muta muntii” este ceva extraordinar ce m-a facut sa inteleg cata valoare si potential a pus Dumnezeu in 
noi femeile.Rolul de femeie,mama,sotie,este cea mai valoroasa comoara in ochii lui Dumnezeu. Chiar daca lumea si cei din jurul 
tau nu dau valoare acestor calitati,noi trebuie sa ne implinim bine rolul pentru care am fost create. De dragul lui Isus,putem sa 
mutam toti muntii din viata noastra,pentru a ajunge la neprihanirea pe care o cere Domnul de la noi.”Pot totul in Hristos care ma 
intareaste”,este motivul cel mai puternic de a merge mai departe atunci cand simti ca nu mai poti.

                                                                                                                                                          Mihaela  Barbulescu   

Domnul este Minunat!
Sunt putin obosita, am avut cativa musafiri.Desi  este ora tarzie, nu pot pleca la odihna,pana nu  laud si eu pe 
Atotputernicul si Minunatul Dumnezeu pentru prezenta Lui in casa mea, cu família mea de-a  lungul anilor.
Domnul Isus este poarta cerului spre eternitatea lui Dumnezeu. Credinta mea  in Domnul Isus a inceput de 
micuta.De la varsta de 13 ani ,am inceput sa-mi folosesc genunchii , venind in ruga catre cer....in casa, afara 
,in padure, in biserica.... Copila fiind ma rugam si pentru lucruri micute cum ar fi sa ma lase bunica undeva, 
etc.  Bineinteles Bunica  nu ma lasa intodeauna ! Dar nu incetam sa cred ca pot inalta rugaciune cand am 

nevoie de ceva ,deoarece este cineva sus in cer care poate asculta si indeplinii ceeace  ceri. 
Erau  ganduri copilaresti, dar cerute cu  credinta. M-am rugat la DOMNUL  ISUS ,sa  ma ajute sa  pot  intretine familia, pe 
care o s-o formez atunci cand o sa fiu mare. Domnul este Minunat ! Nu mi-a uitat rugaciunea peste multi ani !  El mi-a indeplinit 
rugaciunea!  Aleluia !!! ...si-I multumesc din toata inima. Asa am crescut ,mergeam la Biserica ascultam muzica, Evanghelia....nu 
aveam bani  sa-mi cumpar o  Biblie. Interesul meu era mult sa-l cunosc pe Domnul  Isus ,m-a fascina bunatatea Lui, invataturile Lui.  
In prezent sunt o femeie casatorita cu um sot  extraordinar, si  trei copii minunati, pentru  tot  ce am ii multumesc lui Dumnezeu,Lui 
ii datorez totul. Toate si totul au venit din rugaciunile mele facute de ani de zile,de jertfa mea ,credinta mea ce o am pana la moarte.
Dar  totusi eu nu meritam atata bunatate  din partea Lui! Mila si dragostea pe care Isus a purtat-o pentru mine de-a lungul anilor,l-a 
facut sa nu treaca  indiferent pe langa cel mai mic gest de credinta in Numele Lui.  Inca nu l-am primit pe Isus in viata mea prin 
apa botezului asa cum spune in Marcu 16:16 ”Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit.” Desi 
cred ca El este Mantuitorul.
Am fost invitata la Conferinta femeilor,in Lisabona,chiar daca locuiesc in Setubal,mi-am dorit sa ajung si eu macar o zi,...imi era 
teama ca sunt diferita,dar am mers .
 Femeile  prezente, vesele, fericite in Domnul Isus, fiecare gospodina prin talentul ei.
Daniela Delibas o personalitate extraordinara,  vorbele ei, temele ei au cuprins Universul Femeii...doamna Flori ,cand am intrat o 
gasesc la microfon si mi-a  zambit! Atunci  inima mea parca a inceput sa bata mai bine....inainte sa intru si pe drum ma gandeam: 
Domnul meu sa nu ma pierd! Mi-a fost teama ca sunt diferita.   Dar apoi cand m-a prezentat ca prietena a Danielei....oauuu ,nu 
ma asteptam.  Am inteles ca, respectul si iubirea aproapelui este inca vie.   De la conferinta am plecat fascinata de toate cuvintele 
ascultate cu  urechile mele...minunat!    Cred ,Conferinta ma facut mai puternica adica mai luptatoare cu muntii care trebuie mutati 
si din viata mea. Mi-a placut deasemenea partasia pe care am avut-o toate femeile ,luand masa impreuna,imi amintea de viata 
copilariei,de frumusetea reunirii familiei cu rasul sau plansul ei.
 Domnul Isus sa va binecuvanteze pe toate femeile care ati fost  prezente,si pe barbati  si ei s-au sacrificat,frumos!!! Multumesc lui 
Dumnezeu pentru prezenta Lui in viata mea si in familia mea si pentru ca pot sa impartasesc  aceste cateva ganduri  cu voi care o 
sa cititi.          

                                                                                        Daniela Mariana Diaconu
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Botez Nou-Testamental – 16 
Iunie 2013
      
         La trecerea dintre ani, înspre un nou an, la inceput, fiecare 
dintre noi își pune în gând de a promite ceva Lui Dumnezeu făcând 
juruințe care avem în plan să le împlinim, deși nu de fiecare dată 
le ducem la îndeplinire. „Face-ti juruințe Domnului Dumnezeului 
vostru si 
împliniți-le” Psalmii 76:11 – Psalmistul ne confirmă in acest verset că dacă facem 

juruințe Lui Dumnezeu trebuie să le ducem la îndeplinire. 
          Adevărul e că de la începutul anului 2013 s-a născut în inima mea dorința aceasta de a încheia un legământ cu 
Dumnezeu, și decizia aceasta personală am luat-o ca o juruință înaintea Lui Dumnezeu, chiar dacă știam că această 
cale pe care am ales să umblu nu va fi presărată numai cu flori, sau nu v-a fi întodeauna numai cu zile bune și cu cer 
senin, ci vor mai fi și furtuni care vor bate în barca vieții mele, eu mi-am pus tăria și încrederea în Dumnezeu ca și 
Psalmistul care spune: „Ferice de cei ce-și pun tăria in Tine, în a căror inimă locuiește increderea. Când străbat acestia 
valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare, și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări.” Psalmii 84:5-6 
. Intr-adevăr dacă noi ne punem încrederea în Dumnezeu, vom vedea cum El lucrează în viata noastră, și chiar dacă 
credem ca El nu poate face un anumit lucru, vom fi uimiți cât de minunat lucrează El; și atunci când îl avem pe El la 
cârmă chiar și prin încercări  trecem ușor.
A lucrat Dumnezeu și în familia noastră, pentru că eu și sora mea, Claudia, am luat hotărârea aceasta de a-L sluji pe 
Dumnezeu, și a fost o bucurie pentru părinții noștri când am împărtășit cu ei ceea ce noi ne dorim si le mulțumesc că 
nu s-au opus dorinței noastre. 
             Ziua de 16 Iunie 2013 a fost ziua în care am luat hotărârea de-al sluji pe Dumnezeu cu toată inima mea, 
cu tot sufletul meu, cu tot cugetul meu și cu toată puterea mea; Ziua în care mi-am predat viața unui Dumnezeu 
minunat, unui Tată Adevărat care de atâtea ori și-a arătat bunătatea față de mine prin atâtea feluri, de-atâtea ori a 
vegheat asupra mea cum nimeni n-a putut veghea, de-atâtea ori mi-a arătat că dacă la oameni ceva nu era cu putință, 
la Dumnezeu totul e cu putință, și n-am cum să nu-i mulțumesc zilnic pentru orice binecuvântare revărsată peste mine, 
și familia mea! Ziua în care am spus “DA” Lui Dumnezeu, și am spus “NU” la tot ce-i rău! și intr-adevăr cea mai 
fericită zi a vieții mele! Chiar dacă au mai apărut și probleme în ziua aceea, i-am dat slavă Lui Dumnezeu că am ajuns 
ziua minunată mult asteptată de mine, și de cei 11 candidați, și n-am dat crezare la orice mică piedică ce mi-a apărut 
în cale, ci am zâmbit si am gândit cât mai positiv. O zi intr-adevăr mult asteptată de mine și în același timp de neuitat!
             Mulțumesc lui Dumnezeu pentru Harul minunat care mi l-a dat de a putea să mă numesc cu adevărat Copilul 
Său și că am ajuns aceea zi minunată de a putea incheia un Legământ cu El cu gândul de-al sluji pe El toată viata! 
Mulțumesc părinților mei dragi care m-au purtat pe brațe de rugăciune și încă mă mai poartă ori de câte ori au 
oportunitatea și m-au invățat calea lui Dumnezeu, calea care duce sus spre Tatăl nostru Cel Ceresc! și nu în ultimul 
rând mii de mulțumiri tuturor familiarilor si prietenilor care au fost alături de mine susținându-mă și  încurajându-mă 
pentru decizia care am luat-o.
             

Într-un final, vreau să incurajez pe cei ce au ales același drum ca și mine, drumul spre veșnicii, luptându-se lupta cea 
bună a credinței apucând viața vesnică și alergând spre țintă pentru premiul chemării cum spunea Apostolul Pavel în 
epistola Sa către Filipeni- 
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In slujba pentru Imparatul
             Mă simt onorat și în același timp responsabil de chemarea pe care mi-a făcut-o Dumnezeu în lucrarea pe 

care mi-a încredințat-o  pentru a lucra la lărgirea Împărăției Lui Dumnezeu. „Mulţumesc lui Hristos Isus, Domnul 
nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere şi m-a pus în slujba Lui.”  1Timotei 1:12 .

Mă bucur de fiecare dată când Dumnezeu îngăduie să fiu folositor pentru a cunoaște oameni care doresc să-l cunoască pe 
Dumnezeu, să cunosc oameni la care să le împărtășesc experiențele mele cu Dumnezeu, să petrecem împreuna o perioadă 
în care să putem învața despre lucrările și minunile Lui Dumnezeu ca să-i fac conștienți de faptul că – 
„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 . 
               De fiecare dată când am avut ocazia să stau de vorbă cu fiecare suflet personal să aud dorința 
de-al căuta mai mult pe Dumnezeu și să pot să fiu folositor pentru sfătuire și îndemnare pentru a explica despre calea 
pocăinței, despre ceea ce noi trebuie să facem ca să fim plăcuți lui Dumnezeu și despre lucrurile pe care nu trebuie 
să le facem pe calea aceasta. Ultimul botez care a avut loc in Biserica Elim Lisabona m-am bucurat căci Duhul Lui 
Dumnezeu a convins 12 suflete chiar dacă majoritatea au fost tineri si chiar dacă majoritatea dintre ei au fost din 
familii de credincioși; dar mai mult m-am bucurat căci au fost suflete care l-au cunoscut pe Dumnezeu în felul lumii iar 
din momentul când au venit în Casa de Rugaciune i-au convins Cuvântul și Duhul Sfânt că trebuie să-și schimbe viața 
renunțând la lume și începând o viață nouă cu Dumnezeul Cel Adevărat.
              Mulțumesc Lui Dumnezeu din suflet pentru sămânța Cuvântului Lui Dumnezeu care a fost semănată la Conferința 
Femeilor din Portugalia care a avut loc în Biserica noastră, și pentru modul în care El a lucrat în chip minunat căci în 
urma acestei lucrări Dumnezeu a convins un suflet să incheie un legământ cu El. Continui să mă rog ca Dumnezeu să 
lucreze în continuare în biserică aceasta și să convingă prin Duhul Sfânt pe toții acei care sunt în planul Său de mântuire 

și încă nu și-au predat viața în Mâna Lui Dumnezeu 
pentru că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci 
dorește viața veșnică. „Domnul nu întârzie în împlinirea 
făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare 
pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină 
la pocăinţă.” – 2 Petru 3:9
              Doresc din suflet ca Domnul să îi binecuvinteze pe 
toți acei care au încheiat un legământ cu El până acuma, 
și să i ajute să pastreze taina credinței intr-un cuget curat 
și să-și păstreze hainele curate până ce Dumnezeu ne va 
duce acasă. 
”Hainele să-ţi fie albe în orice vreme, şi untdelemnul 

să nu-ţi lipsească de pe cap.” - Eclesiastul 9:8

                          Prezbiter .Ghita Morcocean

„Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârsit ; dar alerg înainte, căutând 
să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus. Frațiilor, eu nu cred că l-am apu-

cat incă; dar fac un singur lucru: uitând ce este in urmă mea și aruncându-mă spre ce este 
înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a Lui Dumnezeu în Hristos Isus.” 
Filipeni 3:12-14 . Iar pentru cei ce încă rătăcesc în lumea largă și adesea stau la răscruci 
de drumuri, neștiind unde s-o apuce, vreau să le spun că adevărata fericire n-o găseste în 
lume și în tot ce îi ofera ea ci o găseste numai pe genunchii lângă Dumnezeu și cugetând 

la Cuvântul Lui.  „Cine cugetă la Cuvântul Domnului găseşte fericirea, şi cine se încrede în Domnul este 
fericit.” Proverbe 16:20 

                                                                                                                                                                                                                 

Noi am gasit adevarata fericire !!!       Madalina Morcocean
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Este Dumnezeu, important pentru mine!?
Atat de important incat si El sa vada acest lucru !? Doresc eu o relatie apropiata ,de prietenie cu 
Dumnezeu? ...sau pretind ca am o relatie foarte buna cu El,dar sunt anumite imprejurari din viata 
mea ,anumite incidente personale,anumite stari mai intime,pe care le discut doar cu cea mai buna 
prietena a mea.!?  Este foarte important sa avem o relatie cu Dumnezeu ,dar  El doreste ca aceasta 
relatie sa se dezvolte din zi in zi,de la o experienta la alta asa incat sa intram intr-o legatura profunda 
cu Dumnezeu simtind ca nu mai putem trai fara sa stam de voarba cu El, ,sa nu existe subiecte pe 
care sa nu le putem discuta cu El.
Dumnezeu este suveran,El aude si gandurile nerostite,iar atunci cand treci prin situatii dezgustatoare care iti produc 
amaraciune si dezgust sufletesc si pe care ti-ai propus sa le tii cat mai departe de gura lumii,ba chiar si de cea mai 
buna prietena a ta,vrei sa fie ingropate in inima ta,indurerata...Dumnezeu este acolo,a luat cunostinta de tot ce ti sa 
intamplat.Nu este nimic in viata ta ,nici chiar cel mai mic amanunt pe care Dumnezeu sa nu-l bage in seama.

Cum stai in fata acestui mare adevar ,constienta fiind ca Dumnezeu a fost martor la aceea scena?
Te cutremuri ?  Sau te bucuri ?  Daca te cutremuri mai ai o sansa,inca esti in viata. Poate ca esti in viata chiar pentru 
aceasta! Este sansa pe care ti-o ofera Dumnezeu inainte sa te muti de pe acest pamant...marturiseste-i  Lui ce te apasa. 
Aceasta apasare a ta se numeste pacat,si nu putem inainta pe calea catre cer cu pacatele in spinare.Plange-ti pacatul ! 
Daca simti durere adanca pentru pacatul tau,NU descuraja !  Este semnal ca te gasesti pe drumul care duce la Crucea 
de la Golgota.
Si pe Isus l-a durut pacatele noastre,au fost atat de multe si atat de grele,dar s-a dus cu ele pana la Golgota,le-a rastignit 
pe o cruce prin trupul Lui,pentru ca tu si eu, azi sa putem venii cu incredere la El stiid ca doar El ne poate rezolva orice 
vina ,orice pacat,orice faradelege.O poate ierta si o poate sterge din viata noastra pentru totdeauna.Dumnezeu vrea 
sa mergi libera ,fara poveri ,astfel drumul vietii este mai placut,mai usor,plin de bucurii,iar viata ta pe acest pamant 
devine mai semnificativa stiind ca dincolo, nu te vei mai intalnii cu pacatele tale, odata sterse, de  Fiul lui Dumnezeu.
Biruinta vine in urma iertarii !  Iubesti  iertarea ? Aceea iertare care te poate elibera de trecutul tau! 

Fiecare zi este un prilej de bucurie pentru noi stiind ca beneficiem de iertarea si indurarea lui Dumnezeu nu 
pentru ca noi meritam ci pentru ca El ne iubeste atat de mult.     (Ioan 3:16)

Ai nevoie azi de iertarea si indurarea lui Dumnezeu ? Daca ai raspuns DA,atunci  fa-ti te rog o verificare,...nu cumva  
sunt persoane care asteapta iertarea si indurarea ta ! Uita-te pana in trecutul tau mai indepartat ,poate crezi ca s-a 
asternut uitarea peste acel  gest,vorbe,sau fapte...dar NU ,nu sa asternut ,ele inca sunt  in memoria lui Dumnezeu,pentru 
ca nu ti-ai cerut iertare sau nu ai vrut sa acorzi iertarea.Poate ca persoana respectiva inca simte durerea asa cum 
poate ai simtit-o tu azi cand aveai nevoie de iertarea lui Dumnezeu in Isus. Pana ai harul sa fii pe acest pamant,repara 
tot ce ai stricat in trecerea ta prin viata,nu merge prefacandu-te ca nu sa intamplat nimic rau...Dumnezeu  inca isi aduce 
aminte si te asteapta sa ierti si sa uiti asa cum te-a iertat El.Nu amana ceea ce poti face azi ,pentru ca are de aface cu 
eternitatea ta.

Intr-o dimineata, familia Voiculescu isi incepe  ziua obisnuit ,fiecare isi relua activitatea zilnica care devenise  o rutina 
pentru ei.Nimic  parca nu mai putea schimba ritmul in care intrasera ,atat de aglomerate erau  zilele pentru aceasta 
familie. Totusi  in aceea dimineata sotia parca se trezise mai grabita ca si altadata ba chiar era in lipsa de timp.
 - Draga spuse sotia,sotului  ¬– te rog sa duci tu copii azi la scoala iar cand o sa te intorci de la servici inainte sa iei 
copii treci te rog pe la magazin si fa-mi aceste cumparaturi,am si o lista....sotul o intrerupe,aducandu-i aminte asa cum 
facuse in zilele anterioare,despre dezordinea ce o avea in masina si lipsa ei de grija si-i sugereaza sa fie cu mai multa 
atentie in ce priveste intretinerea masinii. Sotia grabita fiind, se irita ,se infurie si isi insulta sotul fara sa-si controleze 
cuvintele ce-i ies din gura,tranteste usa si pleaca la munca.  Fara un motiv serios fiecare pleaca la treburile zilei cu 
o amaraciune in inima,ca nu s-au putut infrana si s-au ranit unul pe altul. In asemenea incidente parca ceasul se 
opreste,telefonul   ramane fara acoperire ,iar munca pe care trebuia sa o faca nu avea nici un spor. La ora pranzului 
sotul isi invita sotia sa ia masa impreuna ,iesind la un picnic doar ei doi,cu gand sa repare si sa refaca legatura dintre 
ei. Femeia se bucura in inima ei si ea isi dorea sa refaca legatura destramata dintre ei. - O sa-mi cer iertare de la sotul 
meu,nu merita sa-i vorbesc asa ,la urma urmei el avea dreptate!  Murmura in gandul ei sotia. ...
Sotul foarte atent cu ea ,a pregatit totul din dragoste pentru aleasa inimii lui.... Cat de delicioase au fost aceste bucate 
si cu cata grija le-ai pregatit pentru noi,dragul meu! ......chiar aveam nevoie sa luam pranzul impreuna. A fost o 
amiaza frumoasa....si se despart, fiecare  intorcandu-se la munca lui,fara sa fi avut careva indrazneala sa discute despre 
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incidentul de dimineata,fara sa-si ceara iertare si fara sa daruiasca iertare unul altuia. Nu ajunge 
bine la locul ei de munca si suna telefonul ,tresare si grabita sa raspunda crezand ca este sotul ei 
si acum isi va cere iertare,...de la celalalt capat al firului ,o voce puternica de barbat intreaba; - 
sunteti doamna Voiculescu ? Da ,raspunde femeia. - Ne pare rau sa va dam aceasta veste ,sotul 
dumneavoastra tocmai a suferit un accident de masina si este intr-o stare foarte grava ,va rugam sa 
veniti cat puteti de repede la spitalul....grav ! ...cat de garv? Doamna ,imi pare rau sa va spun ,sotul 
dumneavoastra nu a supravietuit accidentului. Tocmai in acele momente in mintea femei ii revine 
toata scena ce se petrecuse cu ei in aceea zi si coplesita de regrete striga in gura mare; am vrut sa-mi 

cer iertare,sa-i spun ca-mi pare rau si sa-i promit ca voi pastra masina curata daca asta isi doreste penrtu ca-l iubesc.
Este prea tarziu acum,prea tarziu! 
Daca il iubesti pe Dumnezeu si  daca El este  atat de important pentru tine, incat si El vede acest lucru ,atunci  vei stii 
sa-ti ceri iertare  din toata inima ta si vei darui iertarea oricarei persoane la vremea potrivita ,chiar fara sa merite 
iertarea ta.

De ce sa asteptam pana este prea traziu pentru a ne restabilii relatiile dintre noi!?
Florica Maran

Iertarea, ca un munte...
De multe ori , in viata noastra de zi cu zi avem multe lupte. Diavolul incearca sa ne aduca in fata multe ispite , dorind 
caderea noastra . A venit si la Domnul Isus , de aceea nu ne va ocoli nici pe noi . Un munte pe care incearca sa-l 
ridice intre noi si Dumnezeu este acela a-l neiertarii aproapelui nostru . 

Cand cineva ne greseste , diavolul incearca sa ne dea si justificarea , ca sa nu o iertam pe sora sau fratele nostru 
. “Cum sa-i ierti , cum sa continui sa-i fii prietena , nu vezi ce ti-a facut ? Dar un prieten adevarat face asa ceva ? 
Niciodata ! “
Si ne lasam inselate de multe ori de cel care stim ca ne vrea caderea . S-a constatat ca cel care nu iarta , isi imbol-
naveste nu numai sufletul  , dar si mintea si trupul . Atunci cand nu iertam pe aproapele nostru , devenim sclavul  lui .
Noi ca fiice ale lui Dumnezeu , trebuie sa invatam sa iertam , desigur este foarte greu , dar prin puterea lui Isus totul 
este cu putinta. Domnul , cand a fost intrebat de Petru de cate ori trebuie sa ierte , a spus de 70 de ori cate 7 adica de 
490 de ori. El vrea sa ne invete sa iertam ori de cate ori este nevoie . In rugaciunea “Tatal nostru” de asemenea ne-a 
invatat  : “Si ne iarta noua greselile noastre , precum si noi iertam gresitilor nostrii”
Aceasta rugaciune o spunem de atatea ori si poate , fara sa ne gandim , ne rostim singuri sentinta prin faptul ca de 
multe ori nu iertam pe aproapele nostru , sau poate chiar daca ii zambim frumos , ii intindem mana , dar in inima no-
astra purtam povara unei probleme din trecut. Cel mai important lucru in acest proces de iertare ar fi sa incercam sa 
nu mai vorbim niciodata despre problema din trecut ,odata ce am iertat. Pentru ca o rana cicatrizata va durea ori de 
cate ori o vei redeschide , dar daca vom ierta din toata inima  , ne va fi mult mai usor sa uiatam si sa nu mai amintim 
problema respectiva , o vom face asa cum Domnul ne-a invatat. 
In Coloseni 2:13 , cuvantul lui Dumnezeu ne spune : “Ingaduiti-va unii pe altii si daca unul are pricina sa se 
planga de altul , iertati-va unul pe altul . Cum va fi iertat Hristos , asa iertati-va si voi.” Apoi un alt cuvant 
frumos il avem in Luca 6:37.
Daca noi am fost iertati de trecutul nostru de atatea greseli , haideti sa facem si noi la fel , sa iertam pe aproapele 
nostru , sa-L rugam fierbinte pe Dumnezeu sa ne invete El cum sa o facem si mai mult de atat , sa ne dea putere sa 
iertam asa cum noi am fost iertati . 

Dumnezeu sa ne ajute la lucrul acesta si sa puna in noi dragostea Lui , caci fara de ea nu 
vom putea da iertarea .

Dana Miclaus



Femeie...
Cand stai in partasie cu Bunul Dumnezeu 

Nu uita femeie,cu tine e mereu.

Esti creatura mainii Lui , faptura minunata 

De copiii numita,” mama”,de sot respecata .

Esti ajutor si sprijin ,in orice situatie 

Caci este unul care te ajuta-n toate.

Sa ai rabdare cu copiii ,sa poti sa ii iubesti 

Si-atunci cand esti coplesita de necaz si stress. 

Domnu-ti da bunatate,sa poti sa le faci pe toate 

Caci il ai pe Duhul-Sfant ,calauza pe pamant. 

Poti muta si muntii,trebuie sa vrei 

Hotararea Sfanta, singura s-o iei.

Atunci cand esti deacord sa faci o schimbare 

A ta viata fi-va o binecuvantare. 

Cu Acela care ,numai El poate,a ridica inimi zdrobite de pacate 

Prin sangele nevinovat la Golgota varsat .

Cand sufletu-ti salveaza si inima-ti elibereaza 

Te vei simti Femeie...plina de putere. 

Totul este cu putinta cand vii la El cu credinta 

Sa-i ceri ajutor ,vesnicului Salvator. 

A Lui mana perforata,te va ajuta in toate 

Sa fii mai fericita,stiind ca esti iubita, 

De un rege minunat ,din al cerului regat 

De insusi Dumnezeu ,ce s-andurat de sufletul tau! 

Roaga-te sa poti, sa fi mereu exemplu de urmat 

In tot si toate sa se vada,a Duhului-Sfant roada. 

In familie la sevici,in societate 

Stand de vorba doar,cu un simplu frate. 

Fii exemplu pentru toti si atuncea ai sa poti, 

Sa fi o Binecuvantare pentru toti aceea care 

Sunt si stau in jurul tau ,de la mic la mare, 

Simti-vor alinare ,ca esti creatia lui Dumnezeu.

                        Simona Izvenari

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.


