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Fie, anul care vine, (de ne-o fi îngăduit !)
An de sfântă priveghere, Cu mult har și fericit.
Fiți fecioare înțelepte ! S-aveți candelele pline !
Se ”zvonește” prin . . . biserici : ”Mirele-i la ușă ! Vine !”
Maranata ! ( de Ioan Clapa)
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Nota Editorului

Aurelia Gabor

Vrei să fii o ”Soră Dulce” ?
S-a scurs și luna decembrie și, de câteva zile, deja am pășit într-un An Nou, 2013. Am
reluat din nou cardurile (felicitările) primite în sezonul nașterii Domnului nostru Isus
Hristos care, pentru familia noastră a coincis cu o perioadă de mare încercare și am
început să le recitesc. Ochii mi s-au umezit și inima mi s-a
încălzit văzând dragostea cu care am fost înconjurați în
ultimele săptămâni. Cu fiecare mesaj pe care îl reciteam,
simțeam cum o nouă putere începea să îmi curgă în suflet,
în minte și în inimă. Am înțeles, de data aceasta la propriu,
ce înseamnă un cuvânt, un gest, un telefon, spuse, făcute
sau comunicate la timpul potrivit. Am experimentat cu
adevărat cuvântul din Proverbe 25:11, care spune : ”Un cuvânt
spus la vremea potrivită, este ca nişte mere de aur într-un
coşuleţ de argint.” După ce am citit fiecare mesaj însă, privind
peste cardurile pe care le-am așezat frumos pe masa din
sufragerie, am simțit parcă o umbră, un gol... lipsea ceva...
Inițial, nu mi-am dat seama despre ce era vorba... Căutam cu
ochii ceva ce nu găseam... Tânjeam după o anume ”vorbă dulce”, spusă cu inimă,
dragoste și har, de care nu dădeam nici cum... Încercând să mă iau cu alte treburi prin
casă, deodată însă, mi-am amintit : ”Sora Dulce” a cărei mesaje de felicitare sau
încurajare nu îmi lipseau niciodată de pe masa unde puneam frumos la vedere cardurile
primite cu diferite ocazii (ziua mea de naștere, Paște, Crăciun, etc.), de data aceasta nu mia mai trimis nici un mesaj... Numele ei este Elisaveta Florea și motivul pentru care nu îi
găseam nici cum cardul era că dânsa a plecat la Domnul pe 12 noiembrie 2012. În luna
aceasta, pe data de 9, ar fi împlinit frumoasa vârstă de 91 de ani...
Am cunoscut-o pe sora Elisaveta, Vetuța – cum îi spuneau cei mai apropiați – cu mai
mulți ani în urmă, chiar înainte de a se muta la Portland, la fiica dânsei, Mioara Ghitea, o
bună prietenă de-a mea. O femeie simplă a cărei distincție, însă, îți atrăgea atenția imediat.
Există multe moduri prin care o persoană îți poate atrage atenția atunci când o observi
pentru prima dată, dar sora Vetuța nu avea nimic spectacular care să te impresioneze la
prima vedere. Și, totuși, nu putea trece niciodată neobservată. Nu vorbea mult, nu era
veselă din cale-afară, nu se îmbrăca ”după ultima modă” și, totuși, o observai oriunde s-ar
fi aflat. Prezența ei răspândea în jur atâta distincție, pace și confort încât, după câteva
cuvinte pe care le schimbai cu dânsa te simțeai reînviorat pentru tot restul zilei. Ba, încă și
mai mult, îi simțeai dragostea efectiv, în mod fizic : niciodată nu plecai de lângă dânsa
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fără să îți ”vâre” în mână sau în buzunar ceva ”dulce”, o bomboană răcoritoare învelită
frumos, o bomboană cu aromă de cafea, o ciocolată bună, ba chiar și un mic cadou. Sora
aceasta a avut un impact deosebit de înviorare asupra multor suflete din jurul ei și, o spun
cu multă recunoștință, și asupra mea. Gândindu-mă mai profund la personalitatea sorei
Vetuța, am simțit un îndemn special să scriu despre dânsa, cu scopul ca cei care vor citi
aceste rânduri să dorească să îi urmeze exemplul.
Una dintre experiențele pe care fr. Nelu Brisc, pastorul Bisericii Baptiste din Portland,
Oregon unde sora a fost membră, a amintit-o la serviciul de înmormântare a sorei a fost
una care ne poate vorbi chiar și după plecarea ei dintre noi. Mi-a povestit-o și mie într-o
ocazie cu vocea ei profundă, calmă și înțeleaptă.
”Ce îți voi povesti acum, s-a întâmplat pe vremea când încă mă aflam în România. La
un moment dat, am auzit vocea lui Dumnezeu care îmi spunea să merg să cumpăr de 100
de lei (banii aveau altă valoare pe atunci, prin anii 1960...) alimente pentru patru familii
sărace. Niciodată nu am fost bogată și adeseori luam bani cu împrumut până la salariul
următor dar, în momentul acela, chiar nu aveam bani. I-am spus Domnului : ”Doamne,
cum să cumpăr alimente de 100 de lei pentru alții, când eu încă nu știu cum voi rezista
până la următorul salariu...?” Și atunci, mi-a venit în minte un gând : ”Dar dacă ai
vedea o rochiță frumoasă sau un pulover care ți-ar place, nu ai lua împrumut 100 de lei
să ți le cumperi ?” Gândindu-mă cinstit față de mine, răspunsul meu a fost : ”Da, cred că
aș face-o...”. Dumnezeu mi-a luminat mintea și Duhul Sfânt mi-a șoptit : ”Dacă ai face-o
pentru tine, n-ai vrea să iei 100 de lei împrumut pentru Mine și să duci mâncare acestor
familii necăjite și flămânde ?” Duhul Domnului a convins-o pe sora Elisaveta, care a luat
împrumut 100 de lei și a cumpărat alimente și ceva dulciuri pentru copilași și a mers la
cele patru familii pe care i le indicase tot Duhul Sfânt. Bucuria dăruirii, provocată de
ascultarea de Dumnezeu precum și de mulțumirea văzută pe fețele familiilor care au
beneficiat de darurile dânsei, a fost inestimabilă. Dar, s-a mai petrecut ceva uimitor : ”De
atunci, niciodată în viața mea nu am mai fost pusă în situația să iau bani împrumut și
nici nu am mai fost datoare
cuiva vreodată !”
A fost interesant să auzim
la serviciul de înmormântare că
sora Elisaveta nu a fost niciodată,
în America (unde a emigrat
împreună cu soțul în anul 1974),
proprietară a vreunei case și nici
nu a avut o mașină proprie. Și,
totuși, nu a lipsit niciodată de la
biserică și s-a dus oriunde a avut
Elisaveta Florea (stânga), împreună cu surorile ei din
de mers, întotdeauna cu geanta
Vancouver, Washington : Maria Dragomir, Ana Hațegan și
și buzunarele pline de ”ceva
Leni Jiganie
dulce” pentru oricine îl întâlnea
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în cale. Niciodată nu i-a lipsit nimic și niciodată nu a avut ”alte cheltuieli” care să o facă
să renunțe la a oferi ceva cuiva. Mircea Ghitea, ginerele ei, spunea că, atunci când veneau
sărbătorile, sora Elisaveta îi punea în brațe peste 200 de felicitări, cu care trebuia să
meargă la oficiul poștal ca să le poată expedia, pentru că nu încăpeau într-o cutie obișnuită
de poștă, așa cum sunt cele de pe la casele noastre.
Sora Elisaveta a avut de la Domnul și darul de a scrie versuri. Nu primeam o
felicitare de la dânsa, fără cel puțin câteva versuri. La orele surorilor, de unde era
nelipsită, ne dădea versete scrise cu mâna dânsei, sau câteva versuri care, ca un făcut, ni se
potriveau de minune. Cu puțin timp înainte de plecarea ei la Domnul, a scris următoarea
poezie :
”Te laud Tată Doamne, c-ai fost atât de bun,
Și am ajuns cu bine la capătul de drum... !
Anii vieții mele s-au dus ca și un vis
O frumoasă viață m-așteaptă-n Paradis.
Te preamăresc căci Tu, mereu m-ai însoțit,
Și cererile mele, cu drag le-ai împlinit.
Îți mulțumesc că-n schimbul poverii ce-am purtat,
Mi-ai dat atâta pace și harul Tău bogat.
Cuvintele-s sărace, nu pot a explica
Această zi măreață când toți m-or aștepta.
Cu brațele deschise și imnuri îngerești,
De sfinți și serafimi și oștile cerești.
Când voi sosi acolo, profund m-oi minuna,
Când voi zări pe-aceia sosiți-naintea mea.
Familie frumoasă eu las în urma mea,
Domnul le facă parte de-mpărăția Sa...
Un pas mă mai desparte de țara cea de sus,
Cu străzile de aur, Unde-i Stăpân Isus !
Datorită calităților speciale cu care a fost dăruită de Domnul și a faptului că și-a pus
aceste calități în slujba lui Dumnezeu cu toată sinceritatea și dragostea, noi, cei din jurul
ei, am numit-o pe sora Elisaveta Florea, ”Sora Dulce”.
În încheierea mesajului ce l-a avut la serviciul de înmormântare a sorei Elisaveta, fr.
Pastor Nelu Brisc a lansat o întrebare provocatoare : ”Cine îi va lua locul sorei Florea ?
Cine va vrea să fie ”Sora Dulce ?” Cu întrebarea aceasta aș dori să vă las și eu pentru
anul ce ne stă în față : ”Cine va lua locul sorei Elisaveta Florea ?” Poate nu te afli în
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biserica din Portland și asta este de mai puțină importanță. Dar, acolo unde te afli, nu ai
vrea să devii o ”Soră Dulce ?”
Sora Elisaveta Florea nu a fost bogată dar nu i-au lipsit niciodată, pe lângă
bomboanele de rigoare sau cardurile de încurajare și apreciere, nici vorbele bune și blajine
și nici zâmbetul acela blând care îți liniștea sufletul doar cu o privire. Costul în bani a
bomboanelor sau a cardurilor ce ni le trimitea este fără importanță, dar valoarea lor
spirituală și emoțională a atins suflete, a tămăduit spirite, a încurajat vieți și a împins la
acțiune pe mulți. Și eu am fost una dintre beneficiarele care a fost atinsă de spiritul de
dăruire și încurajare al ”Sorei Dulci”, sora Elisaveta Florea. Acum, la început de an, te
întreb : ”Nu ai vrea să devii o ”Soră Dulce” ?” Să te ajute Dumnezeu să urmezi exemplul
acestei surori și să aduci multă alinare și încurajare celor din jurul tău, acolo unde ai fost
sădită, ca să încurajezi, să dăruiești și să lucrezi !

Maxime
de la Lenuța Amurăriței-Pus, Teliuc, Hunedoara
o Mincinosul nu câștigă alt lucru decât acela de a nu fi crezut
când spune adevărul ;
o Cel care învață și nu repetă este ca un om care a semănat și nu culege ;
o Dacă nu poți spune ceva bun despre prietenii tăi, înseamnă că te-ai
împrietenit cu cine nu trebuia ;
o Vei rămâne fără prieteni, dacă vei căuta unul fără defecte...
o Nu accepta niciodată sfatul cuiva care nu a avut problemele tale ;
o Nu te lăuda niciodată că vei rezista încercărilor prin care încă nu ai
trecut ;
o Nu te îngrijora cu privire la ce nu înțelegi din Biblie ; fii îngrijorat pentru ce
înțelegi și nu împlinești ;
o Un om are dreptul să-l privească pe celălalt de sus numai în momentul în
care îl ajută să se ridice ;
o Nu trebuie să ne temem de o lume care ne amenință, câtă vreme ne
bucurăm de un Dumnezeu care ne ascultă rugăciunile ;
o Cel ce îngenunchează în fața Lui Dumnezeu, rămâne în picioare în orice
furtună ;
o Dă după venitul tău, ca nu cumva Dumnezeu să-ți facă venitul după
dărnicia ta !
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Gânduri de sfârsit de an…
De Rodica Botan
Se sfârșește încă un an. M-am gândit la toate bilanțurile și
promisiunile pe care le fac oamenii la fiecare trecere de an. Și m-am
gândit să scriu și eu ceva... așa că m-am uitat în urmă la anul care a trecut... La probleme,
dar și la izbânzi; la necazuri, dar și la bucurii...
La încheierea unui an nu ne gândim la numărul zilelor ce le-am parcurs, la ore, minute
și secunde... ci la evenimentele pe care le-am trăit. Ba mai mult, când ne uităm la copiii
noștri, le măsurăm creșterea ce se vede de la an la an...
În măsura timpului Lui Dumnezeu, oare noi, copiii Lui, am crescut cu ceva de anul
trecut ? Am crescut în înțelegere, în milă, în bunătate sau în dragoste ? În răbdare, în
sfințenie... în curăție ? Am scăzut eu, oare, în ochii mei ca să cresc în ochii Lui ? Am ales
să fac faptele pe care le-a pregătit El pentru mine sau am alergat să-mi fac ambițiile, să-mi
împlinesc visele și, astfel, să irosesc timpul Lui îngăduit și programat pentru mine ? Chiar
mai am - și chiar mai aveți - aceleași dorințe și vise pe care le-ați avut în tinerețe ? Sau, în
scurgerea timpului, ne-am dat seama că alergarea după anumite lucruri ne umple pumnii
cu vânt...? Dacă am realizat acest lucru, asta înseamnă că... am crescut !!!
Sora mea are pe ușciorul ușii de la bucătărie niște liniuțe
și cu data când l-a măsurat pe Seth, fiul ei, de-a lungul
anilor. Oare și Dumnezeu are un loc unde ne ”măsoară
creșterea” ?
A mai trecut încă un an... și suntem cu atât mai aproape
de venirea Lui. Poate că ar fi mai ușor să facem
numărătoarea inversă. Anul 2011, după socotelile unora,
trebuia să vină sfârșitul. N-a venit. Sunt alții care au prezis
că 2012 va aduce clipa finală. Dar, nici asta nu s-a
adeverit... Adevărul este că trăim clipe împrumutate... Am
mai trăit încă un an și numai bunul Dumnezeu știe câți ani
(dacă) vor mai trece. Timpul este al Lui - că El l-a stabilit.
Dar, important nu este cât timp mai avem. Important este ce
facem cu fiecare clipă pe care o mai avem. Important este să nu stăm pe loc, ci să
creștem... cu fiecare gând, cu fiecare faptă...

”Decât să ții cont de numărul anilor,
mai bine fă ca toți anii să conteze”
Lenuța Amurăriței - Pus
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La pragul dintre ani
De Aurelia Gabor
Zâmbind cu duioșie și fluturând cu drag
Semnalul despărțirii, sfârșitul unui an,
Se depărtează-n zare, dispare-n veșnicie,
Un an care se-adaugă la-a noastră pribegie.
Și, parcă, cu sfială, pentru o fracțiune,
Rămâne locul liber de-o nouă acțiune,
Pentru un an ce vine, la treapta dintre vremi,
Să își ocupe locul menit din vremi sttrăvechi,
Momentul este cosmic și de-o intensitate
Ce prinde o frântură din ce-i ”eternitate”.
Și e simțit de fire, de stele și de soare,
Cuprinzând și-al meu suflet în sfântă-nfiorare...
Începe o etapă pe care n-o cunosc...
Nu știu ce va aduce, dar... știu că are-un rost...
Pentru c-a fost menită de Tatăl meu din cer
Să mai adauge clipe, care în veci nu pier.
Dar ce voi face, însă, cu timpul ce mi-a dat,
Râmâne o problemă ce-i greu de rezolvat,
Dacă prioritatea ce-o am nu-i Dumnezeu...
Dar dacă-i El la cârmă, nimic nu este greu !
Eu, aș dori ca-n anul în care-acum pășim,
Să cresc în ascultare, în sentiment sublim,
De adorare sfântă, de mare umilință,
De creștere-n credință, profundă pocăință.
Rămâne pentru mine și pentru fiecare,
Să-I mulțumim Acelui ce ne-a croit cărare,
Ca să pășim în anul care ne stă-nainte,
Cu-ncredere totală pe drumurile-I sfinte.
Și cu înțelepciune să știm să menajăm
Tot ce primim din mâna Părintelui Suprem.
Ca la sfârșit de veacuri, să-I auzim șoptirea :
”O, vino slugă bună, primește-ți moștenirea !”
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O urare de Anul Nou : Fii gata !
De Olympia Nenu, California
…si apoi a fost o dimineață…
O dâră de lumină gâfâia din răsputeri să se-arate
dincolo de orizont. Și-n întunericul confuz ce s-a creat la
repezeală, în clipa ce-a urmat, am zărit pe cărarea șerpuită a TIMPULUI, drumeți
obosiți de-atâta pribegie, gătindu-și locașul de vremelnică odihnă, în mijlocul unor
cete de copilași zburdalnici, neatinși încă de grija zilei de acum, ori ascunși printre
rândurile celora mai tineri, îndrăzneți și curajoși, cu nasu-n vânt și fruntea-n stele,
gata, gata să se-avânte-n negura necunoscutului de mâine.
Erau colegi de drumeție, însă fiecare cu ceata lui.
Urcam cu toții, deopotrivă, costișa dealului 2012.
Auzeam șoapte gâtuite, rostite cu teamă și neliniști :”Oare chiar să fie sfârșit de
călătorie, ajunși odată-n vârf de deal ?” Că, dupa spusa altora, cum că atunci când nor mai fi zile în calendarul nu știu cui, ori văzduhul și-o alinia stelele nu știu cum, s-o
găta și lumea de din josul lor… Și tremurul neștiut a ”Ce-o să fie?”, zbârli și pielea
de pe ei…
Doar câțiva pași mai avurăm până în vârful dealului, când trosnete ciudate
năpădiră de neunde, umplând cu groază și teroare văzduh și cer, pământ și mare…
Și valea aceea a plângerii, mișunând de peregrini în căutări de fericiri, încremeni pe
loc.
O biată bunicuță, făcu un pas îndărăt de pe drumul către veșnicii și, punându-și
mâna streașină la ochi, mă întrebă cu glasul stins :
- Ce-i maică ? A venit RĂPIREA ?
și chipu-i palid și opac, păru a prinde viață, înflorind la gândul că dorul de-a fi în
viață când Cel cu care a încheiat un legământ de dragoste, odată, acolo pe malul
apei, o să vină, s-a împlinit chiar în clipa de acum…
- Nuuu, drăguță maică, i-am spus privind spre cerul de unde și eu, credeam că o
să-L văd venind… E doar preludiul ei… Ceea ce se aude în înălțimi - am continuat eu,
văzând că bunicuța încă aștepta - este cerul în pregătire pentru nunta Mielului.
Zâmbi bunica unui gând ascuns și se-nturnă către ale ei… Dar brusc, cu o
sclipire ca de înger în priviri, se întoarse să îmi spună : “Copila mea, fii gata !”
Eram în vârf de deal și soarele scăpăta către asfințit. Pe pajiștea cea verde ce se
întindea cât puteai cuprinde cu privirea, luceau de-acum zilele unui alt început, ce
2013 l-au numit cei zgomotoși venind în urma mea… Numai că ecoul vorbelor rostite
acolo-n deal, la capăt de 2012, n-au rămas îngropate în trecutul de după noi ci s-au
rostogolit peste pânza zilelor de azi și mâine și poimâine, șoptindu-mi cald, în orice
vreme : ”Copila mea, fii gata !” Și acesta-i laitmotivul acestui nou necunoscut, ce-am
început a-i zice două mii și treisprezece : ”FII GATA !”
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Rugăciune pentru ,,Anul nou”
De Ana Tatar-Andras

http://anatatarandras.wordpress.com

Doamne, scumpe Tată, Cu mare bucurie vin înaintea Ta şi mă
rog pentru anul care vine. Mă bucur să ştiu că Tu eşti cu mine şi mă
vei binecuvânta, căci ceea ce Tu binecuvântezi, rămâne binecuvântat.
Doamne, vreau să experimentez puterea şi prezenţa Ta prin rugăciune acum, în anul
care vine şi pentru tot restul vieţii ! Vreau să mă bucur şi să fiu mulţumitoare căci aceasta
este voia Ta. (1 Tesaloniceni 5:16-18) „Bucuraţi-vă întotdeauna. Rugaţi-vă neîncetat.
Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu,
în Hristos Isus, cu privire la voi.”
Doamne, îmi doresc ca în anul care vine să mă bucur de o închinare adevărată în duh şi
în adevăr, care să aducă transformare şi putere în viaţa mea şi a altora, căci aceasta este
cea mai mare bucurie pentru mine. Vin în prezenţa Ta, îmi plec inima şi genunchii ca săŢi înalţ Numele Tău, pentru că eşti vrednic de laudă. Te laud că Tu-mi dai bucurie în
inima mea (Psalm 4:7a). Voi spune strălucirea slăvită a măreţiei Tale şi voi cânta
minunile Tale (Psalm 145:5). Tu sprijineşti pe cei nenorociţi şi dobori pe cei răi la pământ
(Psalm 147:6). Tu faci dreptate celor asupriţi. Tu dai pâine celor flămânzi. Tu izbăveşti.
Tu deschizi ochii orbilor. Tu îndrepţi pe cei încovoiaţi. Tu iubeşti pe cel neprihănit (Psalm
146:7-8). Tu ai un plan pentru viaţa mea. Ai un viitor plin de speranţă pentru mine.
Mulţumesc că mi Te descoperi prin Cuvânt, prin Fiul Tău Isus Hristos. Tu eşti
Mângâietorul meu, Călăuzitorul meu, Eliberatorul meu, Răscumpărătorul meu. Tu-mi dai
dragoste, pace, linişte, bucurie, credincioşie, har, îndurare, bunătate, adevăr şi vindecare.
Mă bucur să ştiu că Tu nu Te schimbi, ci eşti acelaşi ieri, azi şi în veci. Te rog să mă ierţi
când neglijez să mă închin şi să-Ţi aduc laudă aşa cum meriţi sau cum ceri. Învaţă-mă să
mă închin cu toată inima. Ajută-mă să răspund cu laudă şi închinare la orice situaţie din
viaţa mea. Vreau să Te laud pentru că Tu eşti bun şi îndurările Tale ţin pe vecie (Psalm
136:1). „Pentru că bunătatea Ta preţuieşte mai mult decât viaţa de aceea buzele mele
cântă laudele Tale. Te voi binecuvânta, deci, toată viaţa mea şi în Numele Tău îmi
voi ridica mâinile” (Psalm 163:3-4). Voi povesti minunile Tale (Psalm 96:3). Mă voi
închina înaintea Ta îmbrăcată cu podoabe sfinte (Psalm 29:2).
Doamne, îmi doresc să fiu o femeie înţeleaptă. Cer de la Tine înţelepciune, căci
”Înţelepciunea care vine de sus este curată, paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină
de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică” (Iacov 3:17).
Tată, Te rog ajută-mă să-mi amintesc că :
 Înţelepciunea cântăreşte toate opţiunile şi apoi ia decizii ;
 Înţelepciunea dă echilibru în toate domeniile vieţii (lucru, bani, timp, sănătate,
familie, relaţii, vorbă, gândire, mâncare, cărţi etc.) ;
 Înţelepciunea cunoaşte priorităţile şi le practică ;
Mi-aş dori să-mi deschid gura numai dacă am ceva bun de spus şi să spun cu
înţelepciune, blândeţe, smerenie şi dragoste. Doamne, ajută-mă ! Doamne, dă izbândă !!!
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De Aurelia Gabor
Am fost cerută în căsătorie de un tânăr și
mă simt foarte flatată de propunerea lui
deoarece el are o profesie frumoasă, este bogat și arată foarte bine din punct de vedere
fizic. Din nefericire, eu nu am deloc convingerea că îl iubesc. Am mai remarcat și
faptul că tânărul acesta nu are nici un interes pentru viața și situația lui spirituală.
Oare, va fi o decizie bună să mă căsătoresc, totuși, cu el, având în vedere toate aspectele
pozitive ale persoanei lui și avantajele ce le-aș avea prin această căsătorie ?
Nu. Dacă această căsătorie va începe prin a lua în considerare numai aspectele
materiale și fizice, neținând cont de potriviri și compatibilități, ca să nu mai vorbim de
dragoste, urmările nefaste ale acestei combinații nu vor întârzia să se arate. O unire bazată
pe motivele pe care le-ai menționat, își va pierde sensul imediat după căsătorie. Pare
paradoxal, dar acest tip de căsătorie va fi aproape identic cu o unire bazată numai pe o
dragoste oarbă și utopică, ambele aceste tipuri de căsătorie având un potențial foarte
ridicat de apariție a dezacordurilor și dificultăților. Atracția fizică și afecțiunea
sentimentală joacă, evident, rolul lor, dar buna înțelegere între un bărbat și o femeie
trebuie să dureze și să fie cimentată pe un alt fundament. Dragostea adevărată se bazează
pe respect și pe afinități spirituale comune.
Este clar că nu trebuie să te căsătorești cu un om pe care nu îl interesează nici o
problemă spirituală. Din scrisoarea ta am înțeles că ești creștină și că mergi în mod regulat
la biserică. Această deosebire dintre voi va deveni în viitor o cauză serioasă de
nemulțumire și dezacord, dacă accepți această cerere în căsătorie. De aceea, pentru că nu
îl iubești și, pe de altă parte, acest tânăr arată puțin interes pentru lucrurile spirituale, vei fi
chiar ridicolă să îl accepți ca soț. Căsătoria este sfântă, sacră și spirituală și nu trebuie
făcută în mod ușuratic. În 1 Cor. 6:14, Cuvântul lui Dumnezeu ne atenționează : ”Nu vă
înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci, ce legătură este între
neprihănire și fărădelege ? Sau, cum poate sta împreună lumina cu întunericul ?”
Intrând în această căsătorie te vei uni, în mod conștient, cu un necredincios și vei
desconsidera astfel Cuvântul lui Dumnezeu.
Experiența este acea minune care te face capabil să îți recunoști o
greșeală atunci când o faci din nou și îi suferi consecințele.
Orice situație care îți produce răni, te poate învăța ceva.
Și dacă va continua să te rănească, înseamnă că încă nu ți-ai învățat
lecția...
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Am trăit minuni
Ana Dobra, Portland, Oregon
În anul 1965 era o iarnă geroasă, când în Sebeș-Alba trei suflete sA
au hotărât pentru Domnul și au cerut să fie botezate. Erau timpuri grele
pentru credincioși și botezurile erau interzise. Dar aceste trei persoane
nou convertite, fiind dornice să împlinească porunca Domnului Isus
privitoare la botez, au insistat pe lângă tatăl meu să le boteze.
În timpul acela, în Sebeș-Alba, se afla o familie de credincioși, pe care îi chema
Inoreanu și care locuiau chiar lângă râul Sebeș. Împreună cu mai mulți frați de la biserică,
familia aceasta s-a dus în toiul nopții, când lumea dormea și împreună au spart gheața,
efectuând botezul acestor suflete. Mi-aduc aminte că prezența cerească era în apa
înghețată. Când tata a intrat în apă, nu-și mai simțea picioarele, dar inima îi era plină de o
bucurie sfântă. Era o lună clară și natura și cerul asistau la acest botez. În ciuda frigului și
a zăpezii, inima noilor botezați era plină de bucurie, totul petrecându-se într-o atmosferă
cerească, de har.
În acea vreme, credincioșii își riscau libertatea de dragul lui Hristos și a dragostei unul
pentru altul. Interesant a fost că, deși frigul era atât de crunt și ei au ieșit uzi din apa
înghețată a râului, nici unul din ei nu a răcit și nici nu a simțit frigul. Aceștia au rămas
credincioși toată viața Domnului lor și nu au uitat niciodată de noaptea când au fost
botezați în apa înghețată a râului Sebeș.
Acestea sunt minuni pe care le-am trăit și care, pentru mine personal, au rămas
adevărate pietre de aducere aminte pe care îmi place să le spun generațiilor actuale pentru
învățătură și exemplu viu de credincioșie față de Domnul.

Se spune că două tinere, după ce s-au botezat au renunţat total la vechile lor
obiceiuri de a merge în locuri unde, înainte de a-L cunoaşte pe Domnul, obişnuiau
să meargă. Fiind invitate la o seară specială la discotecă, ele au trimis o scrisoare
de răspuns celor care le-au invitat, spunându-le : „Cele pe care voi le-aţi invitat la
dans pentru data de cutare, au murit acum două săptămâni !”
Speriaţi, cei care le-au invitat au sunat la aceste fete acasă pentru a afla ce s-a
întâmplat cu ele de au murit. Dar, surpriză : le-au răspuns chiar fetele în
persoană ! Contrariaţi, cei care le-au sunat au întrebat : „Ce e cu scrisoarea ce neaţi trimis-o în care ne spuneţi că aţi murit ?” Atunci a sosit momentul mărturiei lor
: „Noi ne-am botezat acum două săptămâni, ceea ce înseamnă că am murit faţă de
tot trecutul nostru şi faţă de tot ceea ce obişnuia să se numească plăcere pentru noi
şi am înviat la o viaţă nouă, cu Domnul Isus Hristos !”
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Otilia Munteanu este o constănțeancă inimoasă care Îl iubește mult pe
Domnul și care, în ciuda stării ei de sănătate precară și, aș spune, chiar a
vârstei, a dorit să își lase apartamentul confortabil din Constanța și să
plece în misiune în Moldova, înfruntând frigul, lipsa de confort și
chiar provocările financiare. Iată ce îmi scrie Otilia în ultimul ei mesaj :
”Domnul Dumnezeu este cu mine și îmi poartă de grijă. Vreau să vă povestesc ultimele
intervenții ale lui Dumnezeu în viața mea :
 Au fost în vizită la OM (Organizația Misionară) Moldova, o familie de
misionari în vârstă, pentru a tatona terenul să vadă
dacă pot sluji Domnului în Moldova și la plecare
sora a lăsat două fuste și un pulover, exact pe
mărimea mea. Domnul cunoaște totul, chiar și
nevoile și mărimea, dar și timpul când ai nevoie de
ele. Slavă Domnului, căci este minunat să ai un
asemenea Tată !

Am mai fost surprinsă din nou frumos de
Domnul, cu ocazia sărbătorii Crăciunului.
organizată de misionarii OM Moldova. Fiecare
participant a adus câte un cadou și fiecare, în
ordinea trasă la o tombolă, trebuia să primească un alt cadou. Cred că sunteti curioși ce s-a
întâmplat ; am să vă spun, căci Domnul m-a bucurat tare mult. Am luat cadoul care-mi
căzuse la ”sorți”, l-am desfăcut și când am văzut că este o cutie de bomboane m-am
întristat și m-am întrebat de ce a îngăduit Domnul să-mi cadă tocmai mie, care am diabet,
bomboane... Dar, pentru că, dacă cineva nu voia cadoul respectiv îl putea lăsa pe masă și
putea, în schimb, să primească un alt cadou, nu mi-am pierdut de tot speranța. Am pus
bomboanele pe masă așteptând să le ia altcineva. În final, însă, bomboanele tot acolo au
rămas... Aparent, nu le voia nimenea, nu trebuiau nimănui... Și, cum mă uitam tristă la
cutie, studiind-o să văd de ce nu este poftită de nimeni, am observat cu surprindere că
bomboanele erau ”produs diabetic” și că, de fapt, Domnul mi le trimisese special mie, să
mă bucur și să mă ”îndulcesc” și eu puțin în necazurile și în singurătatea mea. E minunat
Domnul meu și mă bucur de El că nu mă lasă.
Mâine voi merge la serviciul de emigrare pentru permisul
de a-mi continua șederea în Moldova și apoi la noua reședință
din Sud, dacă timpul ne permite, pentru că acum avem aici
zăpadă de un metru și, pe alocuri, de doi metri, mai ales la nord.
Mulțumesc bunului Dumnezeu pentru că El a rânduit acest Har
minunat să pot fi parte la răspândirea Evangheliei și întoarcerea
oamenilor la Hristos. Mulțumesc tuturor celor care m-au
susținut cu rugăciuni sau financiar, atât cât a putut fiecare.
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Se vede nevoia de Hristos pentru femeia părăsită, care cu greu își crește copiii, fără nici
o nădejde sau speranță, se vede nevoia de Hristos pentru copiii sau bătrânii părăsiți care nu
au nici un sprijin și nici o nădejde de supraviețuire aici pe pământ, dar nici după moarte.
Se vede nevoia de Hristos pentru tinerii care au fost crescuți atei, într-o epocă comunistă
fără nici o nădejde și speranță de a trăi.
Poate vă gândiți : ”De ce trebuie să mergi tu, o femeie mai în vârstă, să faci lucrul
acesta ?”. Cei ce cunoașteți viața mea și modul în care Hristos m-a
trecut prin toate aceste etape ale vieții mele și m-a făcut să înțeleg cum
pot depăși fiecare perioadă de zbucium și chin cu El, spre biruință, cum
m-a învrednicit să pot împărtăși și cu alții măreția și puterea lui
Dumnezeu pentru fiecare din noi, veți înțelege de ce mă aflu unde sunt.
Îi mulțumesc Lui de biruința din viața mea și de
faptul că El a
„Isus S-a apropiat de ei,
fost apărătorul meu atunci când am fost
a vorbit cu ei şi le-a zis :
părăsită, singură, când trăiam ca o
"Toată puterea Mi-a fost
văduvă și când aveam copiii orfani,
dată în cer şi pe pământ.
când așteptam clipă de clipă ca Domnul
Duceţi-vă şi faceţi ucenici
Dumnezeu să Se îndure și să
din toate neamurile,
împlinească acele făgăduințe față de
botezându-i în Numele
mine și de copiii mei. Și le-a împlinit,
Slavă Lui ! Și știu că le va împlini cu fiecare care crede.
Tatălui şi al Fiului şi al
Ce credeţi ? S-a meritat oare să merg în misiune ? Da,
Sfântului Duh.
s-a meritat ! Este minunat să trăieşti alături de inima lui
Şi învăţaţi-i să păzească
Isus, să fii Mâna întinsă a lui Isus pentru cel singur, trist,
tot ce v-am poruncit.
părăsit, bolnav, neputincios şi să-ţi implici viaţa în
Şi iată că Eu sunt cu voi
nevoile lui, ca să-l faci fericit. Chiar dacă este greu şi
în toate zilele,
deseori eşti refuzat, respins sau nu poți să realizezi
până la sfârşitul
împlinirea dorinţelor, multumeşte-I cu mai multă bucurie
veacului.”
lui Dumnezeu pentru că ai încercat să fi un ucenic
Amin.”
ascultător. Greutăţile şi problemele care se văd pe feţele
Matei 28:18-20
oamenilor sunt inferioare Slavei Domnului, în inima care
Îl primește pe Isus ca Domn şi care se încălzeşte de
dragostea Lui.

Multe binecuvântări !

Otilia
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Indeplinind planul lui Dumnezeu în generatia ta
de Mihaela Gheorghe,
consilier matrimonial, scriitoare, Roma, Tel. 00393287765991;
Email: messengers4christ2007@yahoo.it
„Cine sunt Deborele şi Esterele generaţiei noastre ? Deborele sunt cele care,
urmând instrucţiunile lui Dumnezeu, pornesc la război contra duşmanului, crezând
că Domnul este Cel care merge înaintea lor. Esterele sunt cele care vor interveni în
faţa lui Dumnezeu pentru poporul lor, cele născute pentru o vreme ca aceasta, care
vor plăti preţul pentru a proclama victoria” („Ghidul femeii pentru ruperea
legăturilor” - Q. Sherrer, R. Garlock).
Deviza organizaţiei „Mesageră pentru Hristos”, Roma, a fost şi este Ps. 68:11: „Un
cuvânt spune Domnul şi femeile aducătoare de veşti bune sunt o mare oştire”.
Ne-am dorit să devenim femei aducătoare de veşti bune. Ştiam câtă înviorare aduce o
veste bună. Ştiam că noi, femeile, avem un cuvânt de spus. Marea Trimitere ne-a fost
încredinţată şi nouă.
În traducerea New King James, termenii „aducătoare de veşti bune” sunt traduşi ca
„mesagere, ambasadoare, cele care aduc vestea biruinţei după încheierea unei lupte”.
Acestea suntem noi !
Dumnezeu ne-a încredinţat statutul de mesagere. Noi avem de dus un mesaj și anume
acela că Hristos este Cel care reabilitează, care iartă, care dă viaţă din abundenţă. Ni s-au
încredinţat anumite daruri spirituale şi abilităţi, precum şi o misiune de îndeplinit. Ni s-a
dat un scop, o ţintă, o viziune şi un Călăuzitor permanent : Duhul Adevărului.
Viaţa noastră trebuie pusă în slujba Stăpânului. O viaţă trăită fără scop, o viaţă de
lamentări în care nu facem decăt să ne târâm de la o zi la alta, nu-L onorează pe
Dumnezeu. Hristos a murit ca noi să avem o viaţă din abundenţă.
Haideţi să răsfoim Biblia, în căutarea unor femei de altădată, a unor mesagere din
trecut. Să vedem ce putem învăţa de la aceste femei dedicate.
Faptele Apostolilor 16:9-10, ne relatează sosirea lui Pavel şi Sila în Macedonia. Pavel
visase un bărbat din Macedonia care cerea ajutor. Înţelegând că Dumnezeu îl trimite să
vestească Evanghelia în această zonă, Pavel iniţiază o călătorie misionară. După ce mai
multe zile caută prin oraş o sinagogă evreiască, cei doi ajung pe malul unui râu unde
întâlnesc un grup de femei. Acestea erau adunate pentru rugăciune.
Prima convertită a Europei a fost o femeie de afaceri, pe nume Lidia. Lui Pavel i s-a
părut important să folosească oportunităţile ivite. Dacă nu există o sinagogă, există locuri
de rugăciune. Dacă nu există lucruri mari, să ne folosim de lucrurile mici, de cele pe care
le avem deja. Cred că femeile ar trebui să înveţe să transforme obstacolele în provocări
pentru care să lupte !
Pavel a stat jos şi a vorbit femeilor. Aşa a început evanghelizarea Europei ! Cu o
discuţie amicală pe malul unui râu. Fără predici excepţionale, fără vreun auditoriu select.
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Era un început slab, dar ştim că Dumnezeu nu dispreţuieşte începuturile slabe. Focul,
odată aprins, nu a mai putut fi stins de nimeni.
Lui Pavel i s-a părut important să predice Vestea Bună chiar şi unui grup restrâns de
femei. Lidia este un început mare, este începutul bisericii din Europa. Datorită
credincioşiei acestei misionare, Vestea Bună a ajuns să fie auzită şi de noi, credincioşii
din Europa. Lidia şi-a pus casa la dispoziţia lui Dumnezeu şi a vorbit altora despre
convertirea sa. Asemenea Lidiei şi noi, femeile de astăzi, putem să contribuim la
răspândirea Evangheliei.
Înaintea noastră, secole de-a rândul, mii de femei credincioase şi dedicate lucrării, prin
abnegaţia și prin sacrificiul lor au dus mai departe învăţăturile Scripturii.
Numai în Capitolul 16 din Romani, de exemplu, Pavel aminteşte o serie de nume de
femei, care i-au fost colaboratoare în lucrarea misionară, slujind cu darurile pe care le
aveau. Unele şi-au pus casa la dispoziţia lucrătorilor, altele aprovizionau cu alimente,
altele erau implicate în războiul spiritual, veghind în post şi rugăciune. Oricare ar fi fost
slujba lor, vedem că Pavel le-a considerat nişte bune credincioase, care s-au dedicat
misiunii cu pasiune şi spirit de sacrificiu.
Pavel apreciază efortul lor de a sprijini răspândirea Evangheliei. Inspirat de Duhul
Sfant, Pavel consideră că aceste femei evlavioase merită date ca exemplu în paginile
Scripturii. Ele ne pot motiva şi pe noi astăzi. ( continuare in nr. viitor)
Un ardelean la cel de-al X-lea congres al lui Ceaușescu...
Toată lumea striga ”Ura ! Ura ! Ura !”, numai el nu...
Vin securiștii la el și îl obligă să strige și el ”Ura”.
Unul dintre ei îi spune :
”Toată lumea strigă ”Ura...”… Dumneata ce-ai de gând ?
Privindu-l senin, ardeleanul îi răspunde :
- Eu o țin în… suflet …!
Doi maramureșeni călătoreau cu trenul. Vine controlorul.
- Biletele la control, vă rog !
- Mă, Gheorghe, noi avem belet ?
- Ba.
- N-avem belet, domnu controlor…
- Bani de amendă aveți ?
- Mă, Gheorghe, bani de amendă avem ?
- Ba.
- N-avem bani, domnu controlor.
- Mă, voi vă bateți joc de mine ? Bilet nu aveți,
bani nu aveți. Atunci, ce aveți ?
- Ce-avem, mă Gheorghe ?
O îmbratisare
- Avem abonament !!!
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Îmbratisarea… un gest mic, banal, făcut doar pe jumătate sau din obișnuință, un
gest pe care îl luăm, de cele mai multe ori ca atare… Dar acest gest mic poate face minuni
mari pentru fiecare dintre noi. Lăsați-vă îmbrățișați când simțiți nevoia. Acordați o
îmbrățișare dacă cel de lângă voi are nevoie de ea. Îmbrățișarea este un medicament
universal. Uneori o rază de soare. O consolare... O mângâiere... O speranță... Un gest ușor
prin care îi amintești celuilalt că îi ești alături, la bine și la rău...
Imaginați-vă că două inimi își strâng mâinile cu căldură... Este
ceea ce se întâmplă în timpul unei îmbrățișări. Distanța dintre
oameni și inimi se scurtează considerabil în timpul unei îmbrățișări
autentice. Suntem cel mai aproape de latura noastră umană.

Îmbratisati cu sinceritate și din toată inima !
Îmbratisati fără un motiv anume.
Nu există îmbrățișare rea. Există doar îmbrățișări bune și îmbrățișări grozave.

Îmbratiseaza pe cineva cel puțin o dată pe zi. Îmbratiseaza

de două ori într-

o zi ploioasă.

Îmbratiseaza cu un zâmbet. A ține ochii închiși este opțional.
Îmbratisarile de dinainte de culcare alungă visele rele. Nu îmbrățișa niciodată
mâine o persoană pe care ai putea să o îmbrățișezi astăzi. Nu poți da o îmbrățișare fără să
primești una înapoi.
De ce să oferim și să primim îmbrățișări ? Beneficiile îmbrățișării și ale atingerii :
 Îmbratisarea… reușește, mai puternic și mai vizibil decât multe din lucrurile
care ne înconjoară, să ne înbunătățească starea de spirit și să scadă, în schimb, nivelul de
stres ;
 Conform unui studiu efectuat în cadrul Universității Carolina de Nord, nivelul
cortizolului, un hormon secretat de glandele suprarenale în condiții de stres și tensiune, a
scăzut semnificativ atunci când persoanele participante la studiu au fost îmbrățișate de
partenerii lor pentru minim 20 de secunde. Un nivel mare al cortizolului poate determina
creșterea tensiunii și a nivelului de zahăr din sânge ;
 Îmbratisarea…reduce tensiunea arterială, având astfel un efect benefic asupra
inimii și prevenind instalarea anumitor boli ale inimii. Studii recente au demonstrat că, în
timpul îmbrățișării are loc o eliberare semnificativă de oxitocină, hormonul atașamentului
și al iubirii, cel care determină sentimentul de afecțiune și de apropiere față de cineva.
Tot oxitocina joacă un rol esențial în relația dintre mamă și copil, creând legătura unică
dintre cei doi ;
 Îmbratisarea…are un efect calmant, având rolul de a regla bătăile inimii.
Conform unui alt studiu, frecvența cardiacă a celor care se îmbrățișează se reduce cu 5-10
bătăi pe minut. Un alt studiu efectuat în anul 2000, arată că bebelușii care au fost
îmbrățișați în timp ce li se efectuau anumite teste la sânge au plâns mai puțin și au avut
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un ritm al inimii mai regulat decât cei care nu au fost
îmbrățișați ;
 Obiceiul de a îmbrățișa o persoană și de a-i freca ușor
spatele, facilitează circulația sângelui către organele vitale,
contribuind astfel la prevenirea atacurilor de inimă ;
 Îmbratisarea…are un efect stimulant pozitiv și
asupra sistemului nervos, fiind folosită de multe ori ca și
tehnică terapeutică de către mulți psihologi ;
 În timpul îmbrățișării, se eliberează în mod natural și
alte substanțe chimice benefice, dopamina fiind una dintre
ele. Dopamina este o substanță secretată de creier, responsabilă de starea de bine și de
buna dispoziție a unei persoane.

Îmbratisarea,













ne face să ne simțim bine ;
ne risipește sentimentul de singurătate ;
ne ajută să ne depășim fricile ;
favorizează altruismul ;
controlează apetitul ;
scade tensiunea arterială ;
ne ajută să luptăm împotriva insomniei ;
scade riscul apariției bolilor de inimă ;
ajută la scăderea nivelului de cortizol, mai ales în cazul femeilor
reglează producția de hemoglobină ;
transmite sentimentul de ”apartenență” ;
efectele îmbrățișării au loc chiar și atunci când îmbrățișarea încetează.
Îmbunătățirile fizice și emoționale pe care îmbrățișarea le aduce organismului,
durează mai mult decât îmbrățișarea în sine ;
 ajută la eliberarea durerii fizice ;
 îmbrățișarea vindecă.
Îmbratisarea, acest schimb minunat de afecțiune, căldură și sprijin, nu este specific
doar ființei umane. Gesturi similare au fost observate și la alte specii de animale. Însă,
unele animale, precum câinii, au tendința de a se bucura mai puțin decât oamenii, sau alte
primate, de plăcerea pe care o oferă o îmbrățișare. Câinii, spre exemplu, interpretează
așezarea unei lăbuțe peste alt câine, drept semn de dominanță și nu îi acordă aceeași
semnificație de protecție, afecțiune și sprijin.
O simplă îmbrățișare poate face din această lume un loc mai bun.
Este oare, Îmbratisarea, biblică ? Amintiți-vă de felul în care Iosif s-a reîntâlnit
cu frații lui, de felul în care Iacov s-a întâlnit cu Esau sau de reacția tatălui față de fiul
risipitor și veți avea răspunsul.
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”Esau a alergat înaintea lui ; l-a îmbrăţişat, i s-a aruncat pe grumaz,
şi l-a sărutat. Şi au plâns.”
Genesa 33:4 ;
”El s-a aruncat pe gâtul fratelui său Beniamin, şi a plâns ;
şi Beniamin a plâns şi el pe gâtul lui.
A îmbrăţişat de asemenea pe toţi fraţii lui, plângând.
După aceea, fraţii lui au stat de vorbă cu el.”
Genesa 45:14-15 ;
”Pe când era încă departe, tatăl său l-a văzut şi i s-a făcut milă de el,
a alergat de a căzut pe grumazul lui, şi l-a sărutat mult.”
Luca 15:20

Vă îmbrățisez cu drag
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1. Înainte de a spune ”da” !
Observând dificultățile și instabilitatea care caracterizează, la ora aceasta, un mare
procentaj de căsnicii, chiar și între creștini, m-am hotărât să redeschid ”Rubrica
Familiei”. Astfel, vom începe un studiu care sper că va fi folositor multora, în vederea
formării unei viziuni cât mai corecte despre căsătorie. De fapt, vom începe prin a observa
perioada dinainte de a spune ”Da” și vom continua cu
elemente care să ajute la consolidarea relațiilor de căsătorie, pentru
cei care deja au trecut ”pragul” deciziilor privitoare la alegerea unui
partener de viață.
Mai jos, voi menționa câteva dintre caracteristicile unei relații
incipiente dintre doi tineri sau chiar dintre un bărbat și o
femeie, care sugerează un potențial ridicat de viitoare probleme.
a). Există o uşurinţă inacceptabilă, o lipsă de consideraţie şi
imaturitate incredibile privind încheierea unei căsătorii ;
b). Candidaţii la căsătorie se bazează pe un sentiment vag, nedefinit de atracţie, pe
care îl consideră dragoste, sau pe alte motive efemere ;
c). Relaţiile sunt prea fragile pentru a supravieţui presiunilor, provocărilor şi chiar
frustrărilor vieţii de fiecare zi ;
d). Căsătoria, care părea o realitate de dorit şi un vis dorit a se împlini, cu profunde
semnificaţii şi împliniri, devine o pricină de frustrare şi o cauză de tulburări
devastatoare, sub aspect personal şi psihic ;
e). Candidaţii la căsătorie nu acceptă nici un fel de sugestii în legătură cu modalităţile
şi criteriile după care ar trebui să îşi aleagă partenerul sau să se
pregătească pentru căsătorie şi pentru ceea ce presupune
această relaţie ;
f). f). Cuplurile din societatea actuală şi din bisericile noastre
moderne au aşteptări nerealiste, cum că relaţia lor este specială
şi va fi scutită de probleme ; aceştia nu iau în considerare faptul
că există potenţialul ca mariajul lor să fie distrus de tensiuni şi
presiuni care pot conduce cuplul la divorţ ;
g). Cuplurile pot fi conduse spre căsătorie fiind orientate şi
centrate pe plăcere şi satisfacţii ;
h). Cuplurile au, de la bun început, aşteptări nerealiste, mult prea mari, de la
căsniciile lor, ca :
 Împliniri în toate domeniile ;
 Exprimarea reciprocă a afecţiunii în acelaşi grad ;
 Împărţirea responsabilităţilor de creştere şi îngrijire a copiilor în mod egal ;
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Recunoaşterea reciprocă a statutului şi rolului fiecărui partener ;
Simţământul de apartenenţă şi siguranţă ;
Împărtăşirea intereselor personale şi a prieteniei reciproce ;
Unitate în închinare, timp liber, preferințe, creativitate ;

i). Mulţi parteneri nu realizează că o relaţie maritală semnificativă se obţine lent şi cu
efort. Nerăbdarea, insensibilitatea, egoismul, incapacitatea de a se relaţiona unul la
celălalt, vor produce dezamăgire şi disperare ;
j). Dacă unul, sau ambii parteneri, sunt egoişti, hipercritici
nerăbdători, competitivi, luptă pentru întâietate, pentru prestigiu sau
privilegii, ceea ce caracterizează imaturitatea, aceste trăsături, mai
târziu, vor pune la încercare stabilitatea maritală. Oamenii care sunt
iresponsabili înainte de căsătorie, tind să fie iresponsabili şi după ;
k). Oamenii imaturi tind să fie centraţi pe ei înşişi, egoişti, devin manipulativi în
mod subtil sau deschis, încep să exploateze situaţiile circumstante precum şi pe cei din
jurul lor. Devin competitivi şi tind să îşi satisfacă trebuinţele lor nevrotice. Aceste
trebuinţe fiind satisfăcute pe baza celuilalt, de cele mai multe ori nu reprezintă valori
reale. Acest tip de relaţii va suprasolicita şi tensiona relaţia şi o va supune multor presiuni
;
În numărul viitor, vom intra puțin în câteva detalii care ar trebui să caracterizeze o
relație incipientă dintre două persoane, pentru ca acea relație să aibă sorți de izbândă și să
rămână durabilă pentru tot restul vieții celor doi parteneri.
Note. Pentru cei interesați în a-și asigura o relație de căsnicie cu durata de o viață, aș
recomanda și citirea rubricii ”Consiliere Spirituală” care atinge multe din aspectele
relațiilor dintre doi parteneri sau viitori parteneri.
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Știați că...

Gândirea pozitivă scurtează durata bolii ?
Dr. Ligia Miclea

În decursul anilor s-a observat că, oricare ar fi bolile de care
suferă oamenii : accident de circulație, boli infecțioase,
inflamatorii, boli de plămâni, inimă, etc., dintre persoanele bolnave,
cele care sunt optimiste și gândesc pozitiv se fac bine mai repede decât cele triste, cu o
dispoziție și o gândire negativă.
Cercetătorii americani, preocupați de acest fapt, au făcut un studiu pe 1600 de
persoane, recrutate din toată lumea, care sufereau de diverse boli și toate rezultatele
obținute au confirmat că gândirea pozitivă a dus la scurtarea duratei cursului bolii.
Pacienții care au avut o operație chirurgicală și se gândesc că sunt sănătoși și puternici, se
refac și se vindecă mult mai rapid decât cei fricoși și descurajați. Explicația dată de
specialiști este că, atitudinea și gândirea negativă acționează asupra creierului și acesta
transmite organismului alte semnale decât cele obișnuite, normale, la care răspunsul se
manifestă prin scăderea imunității. Acest fapt are ca urmare o receptivitate crescută la
îmbolnăvire.
În studiul mai sus amintit se menționează că persoanele cu o gândire pozitivă au
beneficiat de :
 Scurtarea cu 3 zile a duratei bolilor cauzate de răceală ;
 Scurtarea timpului de recuperare și reluarea mai devreme a activității la bolnavii cu
dureri lombare cauzate de sciatică ;
 Scurtarea perioadei dureroase după histerectomie ;
 Persoanele supraponderale slăbesc mai mult decât cele cu gândire negativă ;
 Recuperarea după operațiile pe abdomen pentru hernie, vezică biliară, vezică
urinară, ovare, prostată, etc., se face mai repede, prin creșterea capacității de efort ;
 Pacienții cu infarct miocardic, cei cu by-pass, cei cu afecțiuni cardio-vasculare, se
recuperează mai repede, putând să meargă pe jos, cu bicicleta, sau chiar să alerge cu viteză
moderată.
Gândirea pozitivă poate fi dezvoltată prin exercițiu zilnic, pentru practicarea căruia vă
oferim următoarele sugestii :
 Bucurați-vă de orice semn de progres, oricât de mic ar fi el ( de ex. : „Azi a fost
prima zi fără dureri”) ;
 Apreciați-vă și felicitați-vă : „Bravo! Am reușit să merg fără să mă sprijin în
baston sau fără să folosesc cârjele, sau walker-ul (cadrul) !” ;
 Propuneți-vă să vă focalizați acțiunile și eforturile pentru a avea un organism
sănătos („Mă hrănesc cu alimente, fructe, legume și zarzavaturi proaspete, am exclus
grăsimile nesănătoase, mi-am făcut un orar de masă corect, mă odihnesc 8 ore, etc.”) ;
 Spuneți cu glas tare și cu convingere că inima vă bate regulat și respirația este
normală ;
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 Spuneți familiei, prietenilor, bolnavilor din anturaj, despre încredințarea ce o aveți
în însănătoșire ;
 Credeți în vindecare, spunându-vă cu convingere : „Mă fac bine repede !”
 Nu în ultimul, ci în primul rând, rostiți, memorați și credeți din toată inima
Cuvântul Scripturii din Exodul 15:26 : „Eu sunt Domnul care te vindecă” și
promisiunea din Iosua 1:5 : „Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa,
nici nu te voi părăsi.”
Roagă-te Domnului să-ți mărească credința, așa încât să poți experimenta în propriul
tău trup cuvintele rostite de El : „Fiică, credința ta te-a mântuit: du-te în pace și fii
tămăduită de boala ta!” (Marcu 5:34).
În anul în care am pășit, vă îndemn să practicați gândirea pozitivă, având
încredințarea și convingerea că, Cel care ne-a promis vindecarea, veghează asupra
promisiunii Lui, ca s-o împlinească !

Rubrica Gospodinei
Delia Amurăritei Trif,

California

Ruladă de ouă
Ingrediente blat ruladă : 4 ouă, 150 g (6
linguri pline) făină, 400 ml lapte, 125 g (5
oz) margarină sau unt, 1 linguriță sare ;
Ingrediente umplutură : 200 g (8 oz) cașcaval răzuit, 5 linguri de smântână, 200 g (8
oz) amestec de legume, câteva măsline negre, 150 g (6 oz) de ciuperci de la conservă,
mărunțite, pătrunjel verde tocat, 2 bucăți de cabanos prăjite (sau alt tip de cârnăciori ), 2
ouă fierte, sare, piper după gust.
Ingrediente pentru ungerea ruladei : smântână, cașcaval ras ;
Preparare blat :
 Se pune într-un vas margarina (untul) la topit , se adaugă laptele, sarea și apoi făina,
amestecând mereu până totul se omogenizează (se fierbe pe foc mic).
 Se ia deoparte și se adaugă gălbenușurile de la cele 4 ouă ;
 Albușurile, împreună cu un praf de sare se bat separat spumă tare și apoi se adaugă
la compoziția de mai sus. Se obține un aluat mai moale și pufos, care se toarnă într-o tavă
unsă.
 Se dă la cuptorul preîncălzit la foc mediu (350 grade F) și se coace până când blatul
este copt (facem proba cu scobitoarea ) ;
 Aluatul se scoate și așa cald se rulează într-un prosop umezit în apă rece și stors ;
se lasă așa câteva minute bune, până își ia forma (15-20 minute).
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Preparare umplutură :
 Legumele asortate le fierbem în apă cu sare. Ciupercile mărunțite și cașcavalul ras
le amestecăm cu 5 linguri de smântână, iar măslinele le tăiem cubulețe și le adăugăm la
restul de ingrediente. Cabanosul (sau alt tip de cârnați) se prăjește în puțin ulei. Ouăle
fierte se dau pe răzătoarea mică.
 Desfacem din prosop rulada și acoperim blatul cu amestecul de cașcaval și
smântână ;
 Peste acest amestec punem legumele (le codimentăm cu sare și un pic de piper),
ouăle răzuite, pătrunjel verde tocat, măslinele și cabanosul.
 Rulăm blatul astfel umplut, sub formă de ruladă și o așezăm înapoi în tavă. Ungem
rulada cu smântână și o presărăm cu cașcaval ras, apoi dăm tava la cuptor până se
formează deasupra o peliculă de coajă frumos rumenită.
 Scoatem rulada din cuptor, o lăsăm la răcit, o tăiem felii și o așezăm pe platou.
Poftă bună !

Există două feluri de oameni :
cei care dau și cei care primesc.
Cei care primesc, poate că vor mânca mai bine
dar cei care dăruiesc, cu siguranță vor dormi mai bine !

Un An Nou fericit cu sănătate
și speciale împliniri și binecuvântări
pentru toate cititoarele și toți cititorii revistei
”De sub Finicul Deborei”
Cu dragoste și apreciere,
Editor Aurelia Gabor
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