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M-am gândit la începutul anului că mi-am trăit jumătate 
din viață sau poate mai mult…
Uitându-mă  în urmă am impresia că am trăit degeaba că 
nu am răscumpărat timpul, că am prețuit lucrurile lipsite 
de valoare, că în loc să citesc am fost happy hour, că în 
loc să încurajez am dat cu piatra, că în loc să iubesc am 
trăit cu obișnuința …
Prea mult preț am pus pe lucrurile materiale, prea 
multă inimă am pus în a avea, prea multă energie în a 
demonstra, prea mult vânt semănat și hambarele sunt 
goale…
Vorba cântecului “trece vremea și nu o pot opri” dar pot 
face lucrurile altfel! 
Pot să trăiesc primăvara admirând ghioceii, rugându-mă 
la timp și ne la timp, iubind și dăruind, pot să fac revista 
asta la care îmi stă inima și gândul de zece ani, pot să 
îmi ridic mâinile și ochii spre cer, pot să strig Aleluia în 
mijlocul bucuriei și al necazului!
 Da, pot totul în Hristos care mă întărește!

Mea culpa, viața mea! De acum, am să te prețuiesc!

Mea culpa!

La realizarea acestui număr au contribuit:
Mărioara Bleoju

Gina Marcu
Cristina Moraru

Lidia Iliesi
Coca Lugojan

Cristina Bejinar
Dana

Cristina Olariu

Mărioara Bleoju
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Alese cititoare,

În tăinița inimii păstrăm cu grijă fiecare un cufăr 
plin cu amintiri. Unele sunt aspre, dureroase 
dorim să rămână acolo în colbul uitării, însă 
altele ne luminează și ne bucură atunci când ies 
la iveală.
Am deschis cu grija cufărul și din nestematele 
mele am ales una foarte dragă mie, numai buna 
de împărtășit cu domniile voastre.
Aș vrea să vă povestesc o întâmplare petrecută 
în urmă cu ceva vreme, pe care am trăit-o 
împreună cu o prietenă pe nume A.C. Pentru 
noi a fost momentul în care am simțit amândouă 
cum Dumnezeu ne leagă prin fire nevăzute, așa 
că am făcut nestemata pe din două.
 Era sfârșit de mai, era binecuvântata zi 
de leafă, iar eu mă pregăteam să încep o zi de 
muncă în schimbul doi. Din momentul în care 
am intrat pe poarta instituției și până mi-am 
schimbat ținuta să pot urca pe secție, un gând 
nu îmi dădea pace și era tot mai insistent.
 „Sun-o pe A.C. și dă-i trei sute de lei 
pentru elevii ei!
 Fata cu pricina era la acel moment 
dirigintă la o școală pentru copii cu nevoi 
speciale. Uneori, povesteam despre slujbele 

noastre și chemarea de a fi sare și lumină pentru 
cei din jur.
 „Cum să sun la ora asta? E aproape ora 
trei, sigur nu mai e la școală, mai bine sun după 
ce ies din tură.”
 Încă odată în mintea mea nu o șoaptă, 
ci o voce hotărâtă, îmi spunea „trebuie să o 
suni acum și nu mai târziu.” Am sunat și i-am 
spus ce mă frământă. La celălalt fir nu se auzea 
nimic, am crezut că nu mai am semnal, dar 
după câteva secunde am auzit cum, în liniște, 
prietena mea plângea. Mi-a povestit mai apoi, 
cum ea și copiii din clasa ei ar fi vrut să meargă 
peste două zile într-o excursie cu ocazia zilei 
de întâi iunie dar riscau să nu mai poată merge 
întrucât mai aveau nevoie de bani și nu se găsea 
nimeni să îi ajute. Singura șansă era ca printr-o 
minune Domnul să le dea banii necesari. Toate 
formalitățile trebuiau rezolvate și plătite până 
pe șaptesprezece mai – și mai aveau nevoie de 
trei sute de lei!
 Oare de ce e mai ferice să dai decât 
să primești? De atunci, am asociat acestei 
întâmplări Psalmul 65:5 
„În bunătatea Ta tu ne asculți prin minuni.....”  
    GINA  MARCU

-Cufarul cu amintiri 
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Peste tot auzim despre produse cosmetice, 
diferite firme, brand-uri, organice, bio și multe 
altele. 

De cele mai multe ori optăm pentru anumite 
produse care sunt mai accesibile ca preț și nu 
sunt potrivite pentru sensibilitatea tenului nostru. 
În urma unui studiu s-a dovedit că mai mult de 
jumătate dintre femeile din Europa au dezvoltat o 
sensibilitate a pielii, în urma folosirii produselor 
de întreținere corporală. Cel puțin o femeie din trei 
a avut măcar o dată reacții alergice la un produs 
cosmetic. Cauzele iritațiilor dermatologice nu pot 
fi pe deplin lămurite pentru că fiecare femeie are un 
specific al pielii. Produsele cosmetice fac mai mult 
rău cu cât sunt mai prelucrate prin adaosuri chimice 
nu tocmai benefice, deși par plăcut parfumate. Este 
foarte important să ne îngrijim, dar o problemă 
majoră o are și excesul de îngrijire. Spălatul zilnic 
al părului li se pare ceva normal multor femei, 
cu atât mai mult celor care fac sport . Dimineața, 
tenul nu mai este revigorat cu apă, ci cu diverse 
geluri și loțiuni, iar seara demachierea reprezintă un 
adevarat ritual. Atunci când se îndepărtează stratul 
de machiaj dispar și lipidele din piele care îi mențin 
elasticitatea și astfel apar iritațiile.  
 Putem urma foarte ușor trei pași pentru 
îngrijirea pielii:

Substanțele iritante o mare problemă! 
Primul lucru pe care trebuie să-l faci atunci când 
cumperi cosmetice este să citești șirul substanțelor 
care compun produsul. Iritante sunt substanțele 
parfumante, care împreună cu nichelul sunt 
considerate drept cele mai puternice producătoare 
de alergii. Dacă ai pielea mai sensibilă renunță la 
loțiunile parfumate, spray-uri pentru corp ce conțin 
alcool și la deodorantele cu pudră, antiperspirante 
care conțin clorohidrat de aluminiu – substanță 
cancerigenă. Cremele din tuburi sunt preferate celor 
din borcane.

Produse calmante. Cele mai bune produse 

calmante sunt cele pe bază de plante. Uleiurile 
naturale sunt adevărate miresme pentru corp. 
Pentru clătirea părului sunt recomandate șampoane 
pe bază de plante sau pur și simplu o serie de 
substanțe naturale, cum ar fi oțetul sau ceaiul din 
urzică; strălucirea părului poate fi obținută și cu 
ajutorul ceaiului din frunze de nuc (pentru brunete) 
sau al celui din mușețel (pentru blonde). Amestecul 
dintre floarea-soarelui și ovăz mărunțit are de 
asemenea efect calmant. 

Păstrează echilibrul. Evită dușurile prea 
fierbinți, băile cu spumă abundentă și gelurile de 
duș în exces. Nu exagera cu nimic. Naturalețea este 
atât de „căutată”!

„Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui” 
Proverbe19:22

CRISTINA BEJINAR

Frumusețe în simplitate
Frumusețea este… 
când te uiți în ochii unei femei și vezi frumusețea în inima ei – Nate Dircks
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Scrisoare către 
prietena mea

Draga mea, 
Deunăzi, m-ai întrebat: ce înseamnă să-ți zidești  casa cu mâinile tale? Grea întrebare mi-ai pus. 
Ce să-ți spun? 

În Biblie, în Proverbe 31, găsesc rețeta. Este imaginea perfectă a unei femei evlavioase și 
competente. Uneori devine descurajator să văd că nici pe departe nu îndeplinesc condițiile femeii 
din Proverbe. Și  iar și iar, luptându-mă cu mine insămi, realizez că, a-ți zidi casa cu mâinile tale, 
nu-i lucru de șagă. 

Am auzit vorbindu-se mult despre acest subiect, am citit în cărți fel de fel de instrucțiuni 
despre cum să-ți zidești casa și pot spune că m-au ajutat mult. Dar în cei câțiva ani de 
căsătorie, am constatat că viața bate filmul  iar lucrurile pe care le trăiești în viață sunt cu  mult 
mai intense decât ce găsești în cărți. Astfel că, uneori trebuie să te ajuți singură, având în minte 
siguranța prezenței netăgăduite a lui Dumnezeu. 

Iată ce am învățat eu despre  ce înseamnă să-ți zidesti casa cu mâinile tale.
 Am învățat că încă dinainte de a păși pragul vieții în doi, este important să ai o visterie 
cu principii sănătoase de viață, pentru că mai apoi, în criză, pur și simplu să scoți câte unul și 
să-l aplici.
 Am învățat că odata ce ai intrat în căsătorie nu mai e drum ‘napoi, deși uneori îți vine să 
faci cale-ntoarsă.
 Am învățat că tot ce citești și studiezi în Biblie n-are nicio valoare dacă nu aplici, 
iar conflictul vine uneori pe nepusă masă și nu mai apuci să te pregătești pe genunchi pentru 
rezolvarea lui, ci rapid îți faci socotelile și iei o decizie – te cerți sau nu – numai de tine depinde.  
 Am învățat că într-adevăr rugăciunea deschide cerul. Când copilul tău îți spune că  a făcut 
o greșeală, pentru care crede că Dumnezeu nu-l iartă, trebuie iute să scoți din cufăr promisiunea 
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lui Dumnezeu că El iartă și aruncă păcatul în marea uitării. Atunci iți pui mîinile peste el, te rogi 
și inima ți se liniștește ca prin minune. Iată ce face rugăciunea!
 Am mai învățat că a-ți zidi casa cu mâinile tale mai înseamnă, să mergi la cursul de 
creșterea copiilor, unde înveți că pilonii relaționali, esențiali în comunicare sunt: autenticitate, 
integritate și echidemnitate și că eu, ca adult, port responsabilitatea de a fi autentic, integru și de 
a-l trata pe copil cu respect.
 Am învațat că încurajarea trebuie să fie o prietenă bună. S-o ai cu tine tot timpul: 
acasă când îi ajuți pe copii la teme sau când soțul vine descurajat de la serviciu, pe stradă când 
copilul cade și își julește genunchiul, în concediu când greșești drumul și te-ai rătăcit. Oricând o 
încurajare e binevenită.
 Am învățat că a-i sluji pe toți ai casei cu inima bună e un lucru foarte important, însă 
a munci  permanent în locul lor, înseamna a le fura șansa de  a se dezvolta armonios, de a fi 
responsabili și a se pregăti pentru viață.
 Am învățat că atunci când ai nevoie de ajutor la treburile casei, trebuie să-l ceri, iar când 
îl primești, să nu pretinzi a fi totul perfect doar pentru că tu ești o perfecționista. Pretinzând 
perfecțiunea pui o presiune prea mare pe umerii celor din familie, descurajându-i. Și la urma urmei 
trebuie  să admiți că lucrurile pot fi făcute cel puțin la fel de bine și într-un alt mod, decât le 
faci tu.
 Am învățat că te iubesc și te rog să mă ierți sunt cuvinte esențiale într-o relație. Și nu-i 
deloc umilitor să le folosești, ba dimpotrivă, spunându-le din inimă relația poate înflori.
 Și am mai învățat ceva - că e bine să fii puternică pentru casa ta, dar atunci când 
puterile te-au lăsat, nu-i rușine să ceri ajutorul familiei, prietenilor sau specialistului. Mai distructiv 
este să pretinzi că ești bine, când de fapt tu știi că nu-i așa. Vrei, nu vrei, starea ta se transmite 
copiilor tăi Și cred cu tărie, că asemeni unui război în care soldații își cară în spate camarazii 
răniți, soții trebuie să se susțină unul pe altul când dau de greu.
 Dacă ar fi să concluzionez, aș spune că a-ți zidi casa cu mîinile tale înseamnă  mai mult 
decât a oferi, înseamnă echilibru - echilibru între a știi să oferi și să primești în același timp, 
având în minte faptul că deși uneori nevoile nu-ți sunt împlinite în totalitate, există Cineva care le 
poate împlini și întotdeauna când vrei să mergi drept, El este gata să pună umărul la relația ta. 

Te îmbrățișez și-ți doresc să-ți zidești casa cu mîinile tale. Stă în puterea ta s-o faci !

Cu prețuire, 
Prietena ta!
Dana
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	 Profesia	preferată,	dacă	vorbim	despre	profesii,	ar	
trebui	să	te	ducă	în	lumea	în	care	realizezi	că	ești	cea	mai	
competentă.	Sună	pretențios,	însă	în	realitate	este	foarte	
simplu.	Ce	te	umple	de	bucurie	cel	mai	mult?	Prăjiturile	
aburind	în	tavă?	O	carte	bună?	Vizita	la	o	prietenă?	Să	
studiezi	prospecte	și	să	dai	indicații	cu	privire	la	tot	soiul	
de	tratamente	și	medicamente?	Care	este	domeniul	în	care	
te	miști	ca	peștele	prin	apă?	Simți	că	îți	cresc	aripi	numai	
la	gândul	că	te	apuci	de	treabă?
	 Inventarul	întrebărilor	este	util,	mai	ales	în	
contextul	în	care	o	femeie	de	succes	este	măsurată	
potrivit	cu	ascensiunea	ei	la	locul	de	muncă.	Cu	cifrele	
mici	și	negre	de	pe	statul	de	plată.	Cu	siguranță	că	locul	de	
muncă	este	un	domeniu	important,	însă,	funcția,	poziția,	
bonusurile,	nu	spun	totul.	De	fapt,	s-ar	putea	să	nu	spună	
nimic	important	despre	pasiunile,	abilitățile,	visele	cuiva.
	 Iscodind	mai	mult	prin	sufletele	noastre,	am	putea	
descoperi	că	am	uitat	să	împărtășim	bucata	cea	mai	bună	
din	noi	–	talantul	prețios.	Femeie	de	succes	s-ar	putea	să	
însemne	altceva	decât	femeie	de	carieră.
	 Cât	succes	ai	în	lupta	cu	tine	însăți?	Ar	suna	mai	
aproape	de	adevăr?	
	 Cât	de	mult	ai	învățat	să	te	bucuri	de	ceea	ce	ai	și	să	
te	ajustezi	la	realitatea	pe	care	o	trăiești	tu,	nu	cealaltă,	mi	
se	pare	o	formulă	mai	izbutită	a	succesului.
	 Cum	ar	fi	să	încetezi	să	te	mai	îngrijorezi,	să	te	
compari	cu	alții,	și	pur	și	simplu	să	te	simți	bine	în	pielea	
ta	–	oricât	de	mare	ar	fi	numărul.	
	 Am	îngustat	mult	lista	femeilor	de	succes	după	
diverse	modele	–	femeia	prim-ministru,	femeia	care	crește	
doisprezece	copii	și	gospodărește	toată	ziua,	femeia	erou.	O	
armată	de	femei	epuizate	cu	liste	interminabile	de	lucruri	
de	făcut.
	 La	polul	opus	însă,	șade	Maria,	cea	care	și-a	ales	
partea	cea	bună.	O	formulă	de	succes	găsită	nu	neapărat	
în	contemplație,	ci	în	răgazul	blând	de	a	asculta	ce	are	de	
spus	Mântuitorul.	Aici	este	punctul	în	care	talantul	devine	
prețios	și	poate	fi	împărtășit	cu	alții.	Tava	de	prăjituri	
capătă	semnificație,	pentru	că	este	împărțită	cu	bucurie.	
Abilitatea	cifrelor	devine	un	colac	de	salvare	pentru	alții	și	
talentul	de	a	cânta,	vindecă	suflete.

CRISTINA	OLARIU	

Între vorbe
Femeie de 
succes?

 O femeie care 
îngenunchează și apoi se 
ridică să împărtășească 
bucuria de a fi iertată, 
iubită, acceptată de 
Dumnezeu. Și o spune 
foarte simplu, la fel cum 
respiră, pentru că inima 
este liberă să iubească. 
Cariera devine slujire. 
Slujirea, chemare. Nu 
mai este corvoadă, ci 
pasiune.
 De profesie sunt 
Maria!
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„EL VA FI PENTRU 
TINE O PRICINĂ DE 
BUCURIE ȘI MULȚI 
SE VOR BUCURA DE 
NAȘTEREA LUI 
” LUCA 1:14 

Ideea	că	s-ar	putea	să	fiu	
însărcinată	se	cuibărise	în	mintea	mea	
și	cu	fiecare	zi	ce	trecea	cucerea	noi	
teritorii.	Asta	până	când	certitudinea	
m-a	lovit	ca	un	fulger!	Trăiam	
sentimente	contradictorii:	nostalgia	unei	
sarcini,	bucuria	de	a	avea	încă	un	copil,	
pe	de	o	parte,	iar	pe	de	altă	parte	teamă,	
rușine,	neacceptare.	

Mă	gândeam	ce	vor	spune	toți:	
„asta	cu	trei	copii	e	iarăși	gravidă,	
pocăiții	ăștia	nu	știu	să	facă	decât	copii!	”

Pe	lângă	zbuciumul	interior	care	
se	manifesta	prin	insomnie	și	letargie,	
suportam	și	presinea	exterioara,	pe	care	
o	punea	soțul	meu	pe	mine	prin	faptul	că		
îmi	cerea	să	fac	avort.	(Asta	in	condițiile	
în	care	el	nu	este	credincios).	Era	atât	de	
speriat	și	de	categoric	încât	își	exprima	cu	
furie	gândurile	și	nu	suporta	nici	un	fel	de	
discuție	sau	argumentație.
	 Sufeream	cumplit,	dar	nu	în	tăcere,	
pentru	că	am	avut	curajul	și	inspirația	să	
le	mărturisesc	surorilor	mele	în	Domnul,	
toată	drama	mea.	Iar	ele,	ca	de	fiecare	
dată,	au	fost	pe	baricade	și	nu	oricum	ci	
cu	genunchii	plecați	în	fața	Celui	ce	deține	
autoritatea	în	cer	și	pe	pământ.	
	 La	EL	găsește	întotdeauna	un	
răspuns	cel	ce	este	hotărât	să	spună	NU	
păcatului,	căci	până	la	urmă,	dincolo	de	
criza	familială	și	presiunea	socială,	este	
de	fapt	PĂCATUL!	Noi	suntem	cei	care	
decidem	să	deschidem	sau	nu	poarta	
păcatului.	De	aici	încolo,	repercusinile	sunt	
clare:	BINECUVÂNTARE	sau	BLESTEM.	
Noi	alegem!

Așa	cum	am	spus,	nu	am	fost	
singură	cu	zbaterile	mele,	cineva	a	mijlocit	

pentru	mine,	iar	EL	în	dragostea	Lui	
nemărginită	nu	m-a	lăsat	nemângâiată	
ci	mi-a	trimis	cuvinte	de	încurajare.	EL,	
care	îmi	cunoaște	sufletul,	a	lucrat	în	chip	
miraculos!	Mama	mea,	pentru	care	mă	
temeam	că	vestea	va	avea	același	efect	
devastator,	mi-a	spus	cel	mai	frumos	lucru: 
un copil este un dar și nimic în lumea asta 
nu are dreptul să ne determine să renunțăm 
la el!

 În	plus,	vestea	nu	a	șocat-o	de	loc	
pentru	că	Dumnezeu	i-a	dezvăluit	în	vis	
că	voi	mai	avea	un	copil.	Cuvintele	mamei	
mele	au	fost	ca	un	balsam	pentru	sufletul	
meu	răvășit.	Nu	puteam	să	cred	că	ea,	care	
nu-l	cunoaște	pe	Dumnezeu,	va	spune	asta!

	Apoi,	am	înțeles	încă	o	data,	că	
Dumnezeu	lucrează	prin	cine	nu	ne	
așteptăm	noi	și	mai	ales	cum	nu	ne	
așteptăm	noi!

	Avem	tendința	să	refuzăm	
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binecuvântările	lui	Dumnezeu,	
doar	pentru	că	nu	sunt	
împachetate	cum	ne-am	
așteptat!

El	mi-a	dat	liniște	
și	pace,	El	a	dat	ascultare	
rugăciunilor,	El	a	pus	
în	sufletul	soțului	meu	
acceptarea.	În	El	mă	încred	
că-i	va	pune	în	suflet	și	pace,	
dragoste	și	în	cele	din	urmă	
mântuirea.

Copiii sunt singura bucurie 
terestră pe care o putem lua cu noi 
în cer!	Ideea	nu-mi	aparține,	
dar	am	preluat-o	ca	pe	motto-
ul	vieții	mele.

Coca LUGOJAN

Hadassah - o noapte cu regele
Tommy Tenney

După o zi încărcată, ce poate fi mai relaxant decât cititul unei cărți bune, ușor de digerat, cu intrigi, 
acțiune, romantism? O carte potrivită pentru un astfel de moment este Hadassah.
 Cu toți am citit povestea Esterei din Biblie, cum ea a fost crescută de unchiul ei și mai apoi a fost 
dusă la palat pentru a se pregătii să-l întâmpine pe rege pentru că regina Vasti nu a ascultat de împărat. 
Estera, o tânără evreică, reușeste să-și salveze poporul de la moarte. 
 Tommy Tenney încearcă să pună în cuvinte trăirile Esterei, să aducă povestea în zilele noastre, 
mai aproape de noi, pentru a o înțelege mai bine. El readuce la viață istoria Esterei așa cum nu a mai 
facut-o nimeni până acum. Cu detalii exacte descrie fiecare pas pe care îl face viitoarea regină a Persiei. 
Romanul îl poartă pe cititor în Persia antică, la palatul regal, în miezul unei intrigi politice pline de 
suspans și mister. 
 Hadassah, o tânără evreică adusă la palat nu întâmplător, alege să fie diferită de celelalte fete. Nu 
dorește să impresioneze prin bogăție sau haine alese, ci prin simplitate. Nu se mulțumește cu lucrurile 
trecătoare, ci dorește și visează la întâlnirea cu împăratul. Un an întreg se pregătește pentru această 
întâlnire căutând să descopere cât mai multe despre împărat, ce culoare îi place pentru a știi ce rochie 
să aleagă, ce bijuterii, ce parfum, fiecare detaliu l-a studiat cu atenție pentru a fi pregătită de marea 
întâlnire. 

TOMMY TENNEY şi soţia sa, Jeannie au călătorit 
în jurul lumii în ultimii treizeci de ani. Cititor avid 
şi cercetător neobosit, Tenney este un vorbitor 
motivaţional foarte apreciat şi autor de best-sellers de 
literatură de non-ficţiune, având în total vânzări de 
peste trei milioane de exemplare. Aici a dat pentru 
prima dată mâna cu ficţiunea şi cu povestea captivantă 
a Esterei. Tenney spune: „Încercând să înţeleg şi să-mi 
apreciez mai mult soţia, împărăteasa vieţii mele, am 
descoperit povestea fascinantă a Esterei. Slabă fiind, s-a 
pregătit temeinic să-l îndemne pe un împărat puternic 
spre un destin mai măreţ decât oricare dintre ei doi.” 
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O PAGINA DIN VIATA MEA
Am	tot	auzit	vorbindu-se	despre	faptul	că	mama	este	primul	îndrumător	al	

copilului.
În	dorinta	mea	de	a	fii	o	mamă	bună,	am	căutat		prin	cărți	înțelesul	cuvântului	și	iată	ce	
am	aflat:
		 Îndrumarea	înseamnă	să	faci	un	capăt	de	drum	cu	cineva,	să	fii	în	permanență	
acolo,	să	încurajezi,	să	corectezi,	să	suporți	tu	însăți	consecințele	drumului	pe	care	ai	
pornit.
	 Că	nu	am	avut	niciodată	această	noțiune	foarte	clar	stabilită	în	mintea	mea,	
am	realizat	într-o	seară,	când,	întoarsă	acasă	dupa	nouă	ore	de	muncă	și	încă	una	de	
șofat,	m-am	repezit	în	costum	și	pantofi	cu	toc	să	pun	cina,	să	spăl	vasele,	să	pregătesc	
sandvișurile	pentru	dimineața,	să	strâng	de	prin	casă	și	câte	și	mai	câte!

În	tot	freamătul	acesta	de	lucruri	care	trebuie	făcute,	vine	fetița	mea	și	îmi	spune:	
„mami	vreau	să	îmi	cumperi	ceva”,	răspunsul	a	venit	mai	prompt	decât	mă	așteptam:	„n-
am	bani”,	apoi		„mami	,vreau	să	mergem	la	librărie	să	citim	în	cărți	și	să	bem	ceai”,	la	fel	
de	tăios	răspund:	„n-am	timp!”

Pe	baza	regulilor	de	bun	simț	bine	învățate,	copilul	se	întoarce	și	pleacă	fară	să	
spună	un	cuvânt.	Realizez	ce	se	intâmplă,	abandonez	vasele,	fug	dupa	ea	pe	scări	dar	
ajung	prea	târziu	și	primesc	o	binemeritată	ușă	în	nas...

Mai	tîrziu	în	seara	aceea,	am	primit	o	lecție	de	viață	de	la	un	copil	de	opt	ani,	care	
gândește	mai	limpede	decât		un	părinte.	Am	auzit	atunci	că	mami	nu	are	niciodată	timp	
și	mai	nou	nu	are	nici	bani!

În	săptămânile	următoare,	mi-am	pus	serios	problema:	Ce	fac?		Cum	să	fac	să	fie	
bine?
	 Au	urmat	decizii	importante	în	viața	mea,	mi-am	reașezat	prioritațile,	iar	acum	
timpul	meu	se	măsoară	în	altfel	de		provocări:	„Doamne,	cât	o	să	îmi	ia	să	îl	conving	pe	
băiețelul	meu,	că	la	4	ani	trebuie	să	asculți	de	părinți	sau		lecțiile	nu	sunt	o	pedeapsă,	ci	
îți	deschid	mintea	pentru	ceea	ce	vei	fii	în	viitor.”

Așadar,	cititul	și	rugăciunea	de	seară,	nu	mai	sunt	activități	făcute	ca	să	bifez	
în	conștiința	mea	de	mamă	încă	un	punct	pe	ordinea	de	zi,	trezitul	și	îmbrăcatul	de	
dimineața	nu	mai	sunt	ca	pe	vremea	spartanilor	și,	culmea,	știți	cum	s-au	schimbat	în	
atitudine	copiii	mei?
	 Vă	imaginați	ca	și	mine	că	ei	s-au	schimbat?
	 Ei	bine,	aveți	dreptate!	Cea	care	s-a	schimbat	sunt	eu!
	 Mă	tot	gândesc,	de	ce	mi-o	fi	luat	atât	de	mult	timp	să	fac	asta?
	 Hm…	carieră,	avuții,	mofturi,	dar	despre	asta…	în	episodul	următor!
M.B.

,
,
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					Aşa	îşi	începe	povestea	vieţii	Anișoara	
Dinea.	O	privesc	cu	drag.	Faţa	ei	luminoasă	
te	îmbie	parcă	să	intri	în	cămara	secretă,	
în	universul	ei.Nu	mă	pierd	cu	firea	şi	
păşesc	încurajată	de	un	zâmbet	larg	şi	
sincer.	Primul	loc	în	care	ne	oprim	este,	
bineinţeles,	ascunzişul		mamei:	podul	cu	
fân	…				
	 “Până	să	vină	tata	cu	moaşa	,eu	am	
fost	deja	născută,	începe	Anișoara.	Li	s-a	
părut	foarte	ciudat	faptul	ca	am	venit	pe	
lume	în	fân.	Mama	se	uita	la	mine	şi	se	
întreba:	Ce	va	fi	oare	cu	fetiţa	aceasta?	Și	
au	fost	multe!	Primele	amintiri	se	leagă	de	
vatră,	de	cei	dragi,	de	vecini.	Toţi	o	ştiau	
plină	de	viaţă	şi	veselie.	Cât	de	mult	o	iubea	
tata!	I-a	făcut	o	sanie	pe	care	o	trăgea	
iarna	până	la	şcoală,	4	km	şi	chiar	pâna	la	
biserică,	8	km.	
						“Luam	pe	sanie	copiii	de	pe	uliţe	ca	să-i	
duc	la	biserică.Îmi	era	drag	Domnul	Isus.	
L-am	văzut	în	casa	si	în	familiile	noastre.	
Noi	am	fost	mulţi	şi	toţi	îl	iubeam	pe	
Dumnezeu.	Bunicul	a	fost	primul	pocăit	din	
Leşu.	Și	bunicul	și	tata	au	slujit	ca	pastori.	
Mama	nu	ne	slăbea	din	ochi	,	iar	pentru	
mine	avea	mereu	avertismentul	:	„	Ai	grijă	
cum	te	porţi	,	fiindcă	fraţii	tăi	vor	face	ca	
tine.	Dacă	tu	Îl	iubeşti	pe	Domnul	Isus	şi	ei	
îl	vor	iubi.”
						În	fiecare	seară	ne	aduna	la	rugăciune.		
Cântam	şi	ne	chema	pe	fiecare	să	spunem	
ce	experienţe	am	avut	noi,	aşa	micuţi,	
în	acea	zi,	cu	Dumnezeu.	De	multe	ori	ne	

zicea:”	Dacă	ar	veni	Domnul	la	noapte,	noi	
trebuie	să	fim	toţi	pregătiţi.”	
						Îmi	amintesc	cu	multă	plăcere	de	
atmosfera	din	familia	noastră.	Era	atâta		
dragoste.	Veneau	fraţii	de	peste	dealuri	din	
alte	sate	la	noi	acasă.	Povesteau	despre	
minunile	lui	Dumnezeu,	se	rugau,	cântau,	
se	bucurau;	împărțeam	cu	ei	mâncarea		
-	Domnul	înmulţea	bucatele.	Uneori	
rămâneau		peste	noapte,	dormeau	şi	pe	jos.	
Aşa	a	fost	casa	noastră,	primitoare.Eu,	cea	
mai	mare,	aveam	multe	responsabilități.	
Mama	se	baza	pe	mine	și	făceam	în	locul	ei	
destule,	cu	bucurie.
							Mi-e	greu	s-o	întrerup	,dar	timpul	mă	
presează	s-o	scot	din	copilăria		fascinantă,	
însă	rămasă	în	locuri	tainice	şi	neuitate	
ale	amintirilor	.Într-o	zi	anume	viaţa	ei	
s-a	schimbat	total.	Frământând	aerul		cu	
mâinile	şi	zdrobind	parcă	durerea	între	
degete,	Anişoara	începe	o	nouă	poveste.
							“Îmi	aduc	aminte	cum	stăteam	într-o	
dimineaţă	în	faţa	căsuţei	noastre,	pe	un	
scaun	din	lemn,	cu	mânuţele	tremurânde	
în	poală.	Aveam	14	ani.	Căutam	cu	
privirea	spre	cărarea	dealului	atât	de	
bine	cunoascută	de	mine	dar	ochișorii	
mei	nu	o	mai	găseau.	Nu	îmi	mai	vedeam	
părinţii,	fraţii,	lucrurile	din	jur.	Dintr-o	
dată	am	intrat	într-o	altă	lume	-	nu	mai	
puteam	vedea	nimic.	Nu	puteam	să	cred	
că	mi	se	întâmplă	aşa	ceva.	Lacrimile	îmi	
curgeau	ca	un	râu	şi	durerea		mă	acoperea	
cu	întunecimea	ei.	Eu,	cu	mintea	mea,	

Anisoara Dinea,
“Eu am venit pe lume 

chiar în fân…”
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nu	găseam	o	explicație.	Toţi	am	ştiut	
un	singur	lucru:	Dumnezeu	a	îngăduit	
să	se	întâmple	aşa.	Părinţii	mei	au	fost	
extraordinari.	Mama	a	spus:	“Nu	se	va	
vorbi	în	casa	noastră	că	Anişoara	nu	vede.”	
Mi-a	dat	tot	ce	se	putea	lucra	în	gospodărie,	
mi-a	pus	frăţiorii	în	braţe,	m-au	luat	cu	ei	la	
câmp,	pentru	că	eu	eram	foarte	supărată	şi	
nu	voiam	să	mai	fac	nimic.	Foarte	înţelept	
s-au	purtat	părinţii	cu	mine.	Nu-mi	mai	
imaginam	vreun	viitor.	Îmi	aduc	aminte	
de	mama,	cât	de	tare	era!	Ştiu	că	plângea	
şi	o	durea,	dar	nu-mi	arăta	asta.	Şi	eu	
plângeam	de	se	uda	perna.	Ca	să	pot	dormi	
o	întorceam	pe	partea	cealaltă.	A	doua	
zi,	mama	mă	făcea	să	mă	simt	puternică,	
utilă.	Mă	punea	să	înfăşez	frăţiorii	în	
scutece,	să	fac	focul.	Eu	incercam	sa	îi	spun	
că	nu	are	rost	să	mă	chinui,	fiindcă	n-am	
să	plec	de	lângă	ea	și	nici	nu	mă	voi	mărita.	
Însă	ea	răspundea:	“Dar	daca	le	vei	face	pe	
amândouă?”		
								Timp	de	şapte	ani	am	rămas	
lângă	părinţi,	care	m-au	ajutat	să-mi	
redobândesc	încrederea	în	Dumnezeu	şi	
în	mine.	Am	fost	dusă	apoi	la	Arad,	unde	
am	făcut	o	şcoală	sanitară	pentru	masaj	
medical.
						După	trei	ani,	terminând	şcoala,	m-am	
angajat	ca	maseuză	în	staţiunea	balneară	
Sângeorz	–Băi.	Acolo	a	fost	aşa	de	frumos!	
Cu	tinerii	mergeam	în	misiune,	am	cântat	
în	corul	bisericii,	eram	într-o		permanentă	
activitate.	Rugăciunea	a	fost	însă	
elementul	în	care	mă	simţeam	cel	mai	bine.	
Aveam	pe	cineva	drag	căruia	Îi	puteam	

spune	fără	rezerve	tot	ce	aveam	pe	suflet	–	
Domnul	Isus	Cristos.	Anii	treceau	şi	încet,	
încet,	în	mine	creştea	tot	mai	mult	dorinţa	
de	a	avea	o	familie.	Am	început	să	mă	rog	
pentru	această	problemă	foarte	serios.”
										Faţa	Anişoarei	prinde	tot	mai	multă	
culoare,	se	îmbujorează...	Nu	e	de	mirare.	
Urmează	o	nouă	scufundare	în	adânca	şi	
necunoscuta	mare	a	vieţii	.
										“Acolo,	la	Sângeorz-Băi,	m-am	
împrietenit	cu	două	fete	din	T.	Severin	care	
veneau	mereu	la	mine.	Tricotam	împreună,		
aveam	părtășie	-	eu	le	spuneam	că	aş	vrea	
să	mă	căsătoresc.	Fetele	şi-au	amintit	
că	la	Turnu	Severin,	la	biserica	lor,vine	
mereu	un	tânăr	şi	predică	aşa	frumos.	El	
a	avut	un	accident	de	tren	si	a	rămas	fără	
picioare,	dar	umblă	foarte	bine	cu	proteze.	
Au	şi	hotărât	că	vor	pune	într-un	plic	
poza	mea,	adresa,	şi	la	prima	întâlnire		cu	
persoana	în	cauză,	i-l	vor	da.
							Momentul	special	a	apărut,	şi	în	clipa	
când	el	a	luat	plicul	în	mână		a	auzit	o	voce:	
“Aceasta	va	fi	soţia	ta!“	Vocea	era	clară,	nu	
s-a	îndoit	de	loc	şi	cum	a	ajuns	acasă,	m-a	
sunat	.”	Sunt	Emil	de	la	Timişoara,	după	
toate	probabilităţile,	viitorul	tău	soț...”	Nu	
după	mult	timp		s-a	urcat	în	tren,	a	venit	
la	Sângeorz	–Băi,	s-a	întâlnit	cu	părinții	şi	
cu	fraţii	mei.	Când	a	intrat	în	casă	s-a	pus	
pe	genunchi	şi	s-a	rugat	aşa	:	”Doamne	iţi	
mulţumesc	pentru	soţia	pe	care	mi-ai	dat-o,	
este	darul	Tău	“.	Eu	nu	mai	ştiam	ce	să	fac	
de	emoţie,	plângeam,	mă	bucuram.	I-am	
întins	mâna,	dar		nu-l	vedeam.	Am	hotărât	
nunta	repede.	El	imi	spunea	“	Vreau	să	te	
fac	fericită!”
						Am	simtit	binecuvântarea	prezenței	
Domnului	Isus	înca	din	ziua	nunții.	
Pentru	Emil	tot	ce	făceam	era	bun	şi	de	
apreciat,	el	mă	ajuta	în	toate.	Mereu	îmi	
spunea:	“Chiar	dacă	nu	mă	vezi	să	ştii	că	
îmi	eşti	tare	dragă,	te	iubesc	aşa	de	mult!”	
Domnul	ne-a	binecuvântat.	Am	avut	şi	
maşină.	Emil	putea	conduce	foarte	bine.	
Aveam	tot	ce	ne	trebuia.	A	venit	şi	primul	
copil,	o	fetiţă,	Lavinia.	Îmi	amintesc	când	
mi-a	pus-o	doctoriţa	în	braţe.	Plângeam	
de	bucurie,	dar	aşa	de	mult	aş	fi	vrut	
atunci	s-o	văd…	I-am	luat	mânuţele	şi	am	
trăit	clipe	pe	care	nu	le	pot	uita.	După	
aproximativ	doi	ani,	Domnul	ne-a	mai	dat	o	
fetiţă,	pe	Cristiana.	
						Nu	mi-a	fost	uşor,	dar	ce	nu	puteam	eu	
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făcea	soţul	meu.Când	au	crescut	fetele	au	
început	să	înţeleagă	ca	mama	lor	nu	vede.	
“Mămică,	toate	mamele	își	duc	copiii	de	
mână,	dar	tu	să	nu	te	îngrijorezi-noi	te	
ducem	pe	tine	și	nu	o	să	te	lovești!’
							Când		ieşeam	din	casă	toți	patru,	
lumea	spunea:	“Iată	familia	fericită!”		
Fetele	au	mai	crescut,	cântau	cu	soţul	
la	biserică,	mă	ajutau.	Mi-era	mai	uşor.	
Veneau	mulţi	fraţi	pe	la	noi	şi	le	spuneam:	
“Acum	gata	cu	încercările,	sunt	liniştită,	
a	fost	destul.”	Când,	într-o	dimineaţă,	din	
nou	s-a	prăbuşit	cerul	peste	mine.	Emil	
mă	ia	de	mână	şi	în	cuvinte	simple	îmi	
spune:	“Mami,	Dumnezeu	m-a	înştiinţat	
că	mă	ia	acasă!”	Ştiam	că	soțul	meu	nu	
glumește.	A	urmat	o	perioadă	de	pregătire	
sufletească.	Mă	rugam	întruna:	“Doamne	
nu	fă	asta.	Mi-ai	dat	un	sot	ca	să	mi-l	iei?”	
Eram	ingrozită.	După	câteva	luni	soţul	le	
ia	pe	Lavinia	și	pe	Cristiana	pe	genunchi	şi	
le	spune:	“Până	acum	a	ştiut	doar	mama,	
însă	tati	trebuie	să	va	spună	şi	vouă	că	
Dumnezeu	mă	cheamă	acasă	la	El	acolo,	
sus	în	cer.	Tata	nu	o	să	mai	fie	și	voi	trebuie	
s-o	ascultaţi,	s-o	ajutaţi	pe	mama	şi	să	vă	
descurcaţi	singure.	Voi	să	nu	vă	temeți	și	
când	veți	avea	nevoie	de	ceva	să	nu	cereți	
la	oameni,	ci	să	vă	rugați.	Lui	să-I	spuneți	
totul”.	El	ne	ducea		în	fiecare	dimineaţă,	pe	
mine	la	servici,	pe	Lavinia	la	școală	,	iar	pe	
Cristiana	la	grădiniţă.	În	dimineaţa	aceea	
ne-a	spus	ca	va	trebui	să	mergem	singure	
ca	să	ne	obişnuim	fără	el.
	 El	a	rămas	în	poartă	-	fetele	au	întors	
capul	spre	tatăl	lor	şi	mi-au	spus:	“Tati	
plânge.”	Au	mai	trecut	două	săptămâni	
şi		Emil	îmi	spune:	“Mai	sunt	cu	voi	pe	
Pământ	o	săptămână.”	M-a	luat	de	mână,	
mi-a	arătat	unde	sunt	toate	actele,	cum	
să	pornesc	maşina	de	spălat.	A	luat		un	
geamantan,	l-a	tras	în	faţa	dulapului		
spunând	că	vrea	să-şi	împartă	hainele	
săracilor.	Plângeam	în	hohote.	Roagă-te	
ca	să	ne	ia	Dumnezeu	şi	pe	noi.	S-a	rugat,	
dar	Domnul	i-a	spus	Nu.	Noi	vom	rămâne	
ca	să	fim	o	mărturie	a	Lui	Dumnezeu	ca	
Tată	al	orfanilor	și	Apărător	al	văduvelor.																																																																																														
A	luat	fetele,	eu	eram	la	lucru	şi	s-a	dus	
în	judeţul	Hunedoara.	De	acolo	era	el.	
Voia	să	fie	la	poalele	munţilor,	când	îl	va	
lua	Domnul.	Marţi	i	s-a	făcut	rău,	iar	joi	
a	plecat	la	cer.	M-am	dus	acolo	şi	trebuia	
să	mângâi	fetiţele,	să	fiu	tare.	După	

înmormântare	m-am	întors	şi	mama	mi-a	
spus	că	mă	va	ajuta	şi	va	sta	cu	mine.	După	
şase	luni,	a	plecat	la	cer	și	mama.	Pentru	
tata	a	fost	prea	mult,	a	paralizat.	“Doamne,	
sunt	chiar	singură,	nevăzătoare,	cu	două	
fetiţe	mici,	dacă	Tu	nu	mă	ajuți,	mă	voi	
prăbuşi!”
						O	ascult	pe	Anişoara	parcă	fără	să	
respir.	Nodul	din	gât	abia	stăpâneşte	
rezervoarele	ochilor	gata	să	ţâşnească.	
E	poate	prea	mult	pentru	unii,	îmi	zic	in	
gând,	dar	îmi	revin	auzind-o:	“Dumnezeu	
s-a	ţinut	de	promisiune.	A	fost	cu	noi,	ne-a	
purtat	de	grijă	cum	numai	El	ştie	să	o	
facă.	Fetele	m-au	ascultat,	au	învăţat	bine	
la	şcoală,	m-au	ajutat.	Acum	sunt	mari,	
Lavinia	a	terminat	Facultatea	de	Medicina		
dentară,	şi-a	dat	examenul	de	rezidenţiat		
în	chirurgie	şi	lucrează	la	Clinica	Maxilo-
Facială.	Cristiana	a	terminat	calculatoare	
la	Politehnică	şi	este	înscrisă	la	masterat.	
Amândouă	au		fost	de	nota	zece.	Aceasta	
este	doar	lucrarea	şi	ajutorul	evident	din	
partea	lui	Dumnezeu.	Fără	El	nu	am	fi	avut	
nimic,	cu	El	toate	lucrurile	au	fost	posibile!	
Asa	cum	ne-a	făgăduit,	aşa	a	fost.	Ne-a	
purtat	de	grijă	mai	mult	decât	am	crezut.
Doar	cu	El	ne	lăudăm!”
							Aşa	a	reuşit	Anişoara	Dinea	să	mă	facă	
să	privesc		la	partea	plină	a	paharului	vieţii	
mele.	Ne	despărţim	şi	privind	în	urma	ei	
spun	în	şoaptă:	ce	provocare!
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Despre viață și alte lucruri cu 
Mariana Cocar

Când mi-am pus serios problema 
conținutului revistei, pentru primul 
număr, nu puteam găsi o persoana 
care să rezoneze mai bine cu noi, decât 
MARIANA COCAR. M-am dus în casa 
acestei doamne cu mari așteptări și 
am plecat cu tolba sufletului plină de 
comori. Din momentul în care am 
intrat pe ușa casei, m-a izbit căldura 
unui cămin în care ești binevenit, în 
care gazda nu face niciun efort ca să te 
simți bine! Fiecare lucru încărcat de o 
poveste, legat de o amintire de la cănile 
de cafea din care răsar copacii după ce 
ai sorbit licoarea cu aromă de vanilie, 
până la scaunele din piele și fața de masa 
albă, te îndeamnă să te întorci, să mai 
întrebi una alta despre viata și lucrurile 
mărunte care ne dau culoare! Vă invit să 
o cunoașteți pe Mariana așa cum este ea: 
frumoasă și „bogată”.
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R. Noi oamenii de rând ne închipuim că într-o 
familie în care este un pastor, domnește o armonie 
deplină, sunt îngerii pe acoperiș! 

M.C. Da, numai Beethoven si Vivaldi în funcție 
de „mood”(stare de spirit)! NU, pastorii sunt și 
ei oameni și cred că suntem sfinți pozițional și 
creștem. Eu și Daniel am crescut împreună, ne-
am modelat unul pe altul pentru că, provenim 
din lumi diferite cu situații materiale diferite. El 
zice că dragostea bărbatului trece prin stomac. Că 
în casa mea a mâncat prima dată să se sature de 
bunătăți! Ceea ce face diferența, este că mie nu îmi 
place să mă cert! Niciodată nu spun nimic când 
sunt nervoasă. Dacă tac toata lumea știe că e o 
problemă!

R. Nu uiți ce ai de spus dacă nu spui atunci?

(aici intervin stăpânii casei: Daniel și Franco. 
Daniel în bluză roșie, îmi spune că am gusturi alese 
când îl complimentez că îi stă bine și fără costum. 
Franco nu e atât de drăguț, după ce mă miroase 
începe să latre!)

M.C. Nu uit ce am de spus, uit sentimentele. Dacă 
reacționez pe moment nu e bine, pot spune lucruri 
atât de acide, încât mă ții minte, mamă, o viață! 
Într-un argument în familie așa este: sunt chestii 
care merită corectate imediat, dar sunt foarte 
puține. Dacă cineva face o greșeală și l-ai prins pe 
moment trebuie să îl corectezi, pentru că e vorba 
de un principiu, nu poți să îl lași să calce și să 
rămână în greșeală! Un exemplu: să aud că fiul meu 
vorbește urât în fața mea.

R.Una peste gură?

(Râde )

M.C. Nu mai merge… nu spun că nu mi-ar plăcea! 
O singură dată l-am pus să se spele pe gură cu 
săpun. 

R. Nu l-ai săpunit tu? 

M.C. Nu. O singură dată l-am bătut și iși aduce 
aminte de mine. El a inceput clasa a 7-a în Australia 
și a continuat-o în România. A dat treapta și, 
gândiți-vă ce handicap a avut el. Eu eram stresata 
dintr-un motiv greșit: o să zică lumea că băiatul lui 
Cocar a rămas repetent. 

Acum îmi pare rău uitându-mă în spate …. Cred 
că trebuia să fiu puțin mai sensibilă. El a fost ca 
un burete, a recuperat tot ce au făcut alții în șapte 
ani. Când ai copii, să pricepi că acel copil dă tot ce 

poate, e lucru mare! Dacă am avea mintea pe care 
o avem acum nu am mai fii așa bătăioși, nu am 
mai trece așa ușor la corecții. Când ești copil nu 
mai contează ce isteț e tatăl tău sau ce înțeleaptă e 
mama ta.

R.Sau ce curat este în casă!

M.C. Da! Pentru ei contează timpul petrecut -mama 
e prietena mea, tata e prietenul meu. Ei rămân cu 
„nebuneala” pe care o fac cu mama și cu tata. Dacă 
îl întrebați pe Danny, care e un tip frapant de sincer, 
dar nu de față cu mine că mă rușinez, vă va spune!

R. Cu cine seamănă? Așa s-a născut sau a copiat 
asta?

M.C. Comportamentul se educă, dar se și copiază, 
vorba bunicii mele care m-a terorizat înainte sa mă 
mărit cu întrebarea: e de spița bună? 

R. Și a fost?

M.C. Păi, după standardele ei a fost! Revenind, 
spița e acolo, dar modelezi, cizelezi. Eu cu Danny 
am vorbit non stop. Dar unele lucruri le-aș face 
altfel.

R.Ce ai face altfel?

M.C. În relația mea personală cu Danny sau de 
familie, nu aș face nimic diferit. Aș schimba în 
relația lui spirituală. Danny, din nefericire, a fost 
dus dintr-o parte în alta patru ani, într-un loc șase 
ani, în altă cultură. Niciunde nu a avut timp să 
prindă rădăcini, să crească cu trupa lui la Școala 
Duminicală. În al doilea rând, l-am menajat foarte 
mult. Era o vreme când vroia să meargă cu tata, dar 
era micuț, cum era să îl las? Dacă răcește sau nu 
doarme, nu mănâncă? De dragul programului am 
sacrificat lucruri pe care acum le regret. Copiii sunt 
foarte ușor adaptabili: dacă îi pui în mașina dorm, 
dar atunci nu am priceput asta, pentru că am fost o 
mamă cloță. Știi? Puiul mamei!

R. Având în vedere faptul că în ultima vreme se 
observă o răsturnare de situație în familiile creștine, 
iar responsabilitatea spirituală rămâne pe umerii 
mamei, ai fii putut face mai mult în viața spirituală 
a lui Danny? 

M.C. Depinde de mamă! Eu am priceput din capul 
locului că bărbatul este capul familiei, că îmi place, 
că nu îmi place, așa am fost crescută. De când era 
mic, cel care s-a ocupat de creșterea lui spirituală, 
a fost Daniel. El i-a citit din Biblie, eu i-am citit 
„Capra cu trei iezi”, deci, a fost un pic de balans. 
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Ani în șir înainte de culcare citeau împreună, se 
rugau, vorbeau. Cu tata se culca, cu mine se trezea! 
Eu nu am luat locul de educare spirituală, pe care 
cred că trebuie să o facă tata. Dar am mai făcut 
o greșeală: ani de zile pentru că m-am ocupat de 
Școala Duminicală, pe copilul meu l-am ținut la 
margine ca să promovez alți copii. Dacă pe el îl 
chema într-un fel am considerat că nu trebuie să 
fie el în toate programele miezul sau personajul 
principal. Aici am greșit, trebuia să îl pun să fie 
măcar un îngeraș, să caște gura în biserică, să 
participe la program! Plus că Danny era genul de 
copil care avea nevoie de argument. Țin minte 
cât trăiesc, prima poezie pe care toți copiii noștri 
o învată și care zice așa: „Isuse azi de ziua Ta 
vreau să-Ți dau inima mea, și lângă ieslea Ta eu 
vreau, toata viața mea să stau!” Danny adăuga 
la ultimul vers: pe scaun, pentru el nu era logic să 
stea pur și simplu! Mă întreba: Să spun ce vreau? 
Avea apucăturile astea! Probabil că multă lume 
mă condamnă, dar eu nu sunt pentru zdrobirea 
caracterului. Eul îl zdrobește Dumnezeu, nu omul! 
Daca îl zdrobește omul rămân urme și durere.

R. Ce însemană să zdrobești caracterul unui copil?

M.C. Înseamnă să îl depersonalizezi, în funcție 
de dorințele publicului larg! Dacă copilul vine la 
biserică, e mai năzdrăvan și nu poate să stea pe 
scaun două ceasuri și tu îi vezi pe ceilalți că pufăie 
și ochii lor o iau razna, tendința ta este să ordoni: 
stai! nu te mișca! Păi, să mă ierte Dumnezeu, 
lucrurile astea vin cu vremea când știe el de ce 
trebuie să stea pe scaun. Danny a făcut pian vreo 
opt ani până l-am forțat să facă, atunci nu a mai 
vrut! Trebuie să te gândești când pui copilul să facă 
ceva, oare chiar are talentul și abilitațile necesare? 
Poti zdrobi și când ai de-a face cu educația, când 
spui: nu ești bun de nimic, sau: toți copiii sunt 
cuminți numai tu nu. Sau : nu ești în stare de nimic, 
ce o să zică lumea că ai luat patru? Este un altfel de 
nivel de zdrobire. Cand corectezi un copil cu vorba 
el trebuie să înțeleagă, că tu chiar vorbești serios! 
Când stăteam în Australia aveam o vecină cu patru 

băieți, care de dimineața până seara, urla: Jason !!! 
Jamie !!! era tot timpul cu decibelii la maxim. 
Într-o zi eram în curte cu Danny și zic: femeia 
asta urla într-una! Danny îmi răspunde: și ea zice 
despre tine la fel! Din acel moment am învățat să 
îmi reglez glasul. 

R. Cum face o mamă din ziua de azi educația cu 
răbdare, când are serviciu, casă de ținut, soț de 
„piguluit”? 

M.C. Eu o să spun ceva care nu e foarte popular: 
cred că mama, până la o vârstă trebuie să stea 
acasă. Viața și societatea nu mai permite asta, ne-
am obișnuit să trăim la un anumit nivel să avem un 
anumit confort, dar eu cred că cel puțin până la o 
anumită vârstă e vital să stai acasa. Cred că merită 
orice sacrificiu. Cum îi formezi la început așa îi ai. 
Dacă nu se poate mi-aș găsi o slujbă care să îmi 
permită să mă mișc, aș căuta ceva ce să îmi lase și 
timp.

R. Timp să speli, să calci, să fii frumoasă la 
biserică, activă?

M :C. Oooo asta cu frumoasă la biserică…. Să nu-ți 
povestesc! Eu cred că se poate! Pe vremea mea nu 
era așa ușor. Acum pot găti mult mai sănătos, mai 
plăcut, mai rapid. Nu sunt pentru semipreparate, 
dar nici nu mai iei găina din curte să o tai, să o scoți 
din pene. Avem tot felul de electrocasnice care 
te ajută în multe treburi. Plus, cred că trebuie să 
existe un echilibru –toți din casă trebuie să lucreze- 
cu toate că la mine nu s-a întâmplat așa. Daniel 
a început să mă ajute pentru că a văzut că sunt 
depășită de situatie. Cred că bibilitul soțului pot să 
îl fac și în timp ce gătesc. Nu trebuie să stăm nas 
în nas tot timpul (are și asta rolul ei ). Pot să gătesc 
diferite meniuri (că de aceea ne-a făcut Dumnezeu 
femei) modalitați să fim inventive iar dacă nu 
putem citim, învățăm.Când m-am mutat cu Daniel 
la Sebiș, mi-a fost atât de greu că nu știam seara 
dacă acum fac patul sau e deja desfăcut! Atunci, am 
făcut într-o seara o planificare și am hotărât să mă 
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țin de ea. Asta am scris că mâncăm, asta mâncăm! 
Mi-au trebuit două săptămâni să mă obișnuiesc 
și pe urmă toate au mers unse. Eu le încurajez pe 
toate femeile să stea acasă cu copiii.

Pentru femeia care stă acasă cu copilul, programul 
ei trebuie să fie concentrat pe copil, nu pe casă 
pentru că dacă sunt toată ziua bubulina gospodina 
( aoleu! asta nu trebuia să zic ) tot n-ai făcut nimic. 
Cred că trebuie să învățăm să ne organizăm!

R. Ai spus de nenumărate ori: ce zice lumea îți pasă 
de ce zice lumea?

M.C. Mi-a păsat ani intregi!

R. Și cum a fost?

M.C. Am suferit fără să trebuiască. Mi-am luat 
un jug! Pe de altă parte, mie îmi place un exterior 
elegant, frumos, în funcție de vârstă și măsură dar, 
dacă interiorul nu este frumos îi pierzi pe oameni 
în cinci minute. Dacă interiorul e frumos și chiar îl 
ai pe Dumnezeu și roada aia care țâșnește din tine, 
ții cont de ce spune lumea din considerație. Dacă 
însă, te lași manipulată de ideea că tot ce vorbesc, 
mă îmbrac, este condiționat de ce zice lumea te 
depersonalizezi. Eu pun efort să mă comport ca 
o soție de păstor, am costumașe, dar nu le port 
niciodată simple pun o floare, ceva, încerc să 
personalizez (râde)

R. Și ce-a zis lumea?

M .C. Lumea mi-a pus o etichetă pe care nu am 
vrut să o dau! Lumea zice că sunt foarte elegantă 
și revin la ce ai spus, frumoasă în biserică. Eu 
când vin la biserică, vin la închinare și dacă mă 
pregătesc când mă duc la doctor, sau cu o prietenă 
în mall, mă pregătesc și când vin la închinare! M-a 
interesat părerea lumii nu atât pentru mine, ci din 
dorința extremă de a-l proteja pe Daniel, nu am 
vrut să se zică: el ar fii săracu bun, dar nevastă-
sa… Am avut tot timpul chestia asta în cap! Pe de 
altă parte, trebuie să ținem puțin cont de gura lumii, 

pentru că eu vreau ca lumea să se uite la mine și 
să zică: are ceva ce eu nu am și vreau să fiu ca ea! 
Asta să fie pentru că îl am pe Hristos! Eu vreau 
să fiu o mărturie vie, îmi place vorba Sfântului 
Augustin: predicați-L pe Hristos tot timpul, uneori 
folosiți și cuvinte! Asta e filozofia mea de viața, nu 
știu dacă e bună, dacă intră în tipare…

R. Fac o remarcă la adresa ta – ești o soție de păstor 
atipică!

M .C. Pot să îți răspund cu altă întrebare: ce 
înseamnă soție tipică de păstor? Că nu este un cod 
făcut de cineva în care să scrie: trebuie să ai un 
anumit costumaș sau să te porți într-un anumit fel. 
Noi punem tiparul pentru cum vrem noi să fie o 
anumită persoană. De exemplu, eu vreau ca tu să 
fii așa și așa, să vezi ce fata bună aș face din tine, 
problema este dacă eu sunt fata aia bună. Aici e 
greseala! Punem tiparele care ne-ar plăcea nouă.
Înțelegi? Nu îmi place neapărat să fiu spirituală 
așa cum pricep oamenii pentru mine. Asta nu e 
spiritualitate, e o formă de evlavie pe care poate să 
o aibă orice om care nu îl are pe Hristos, poate fii 
un autocontrol la maxim. Hai să întrebăm femeile 
care poartă burka, o poartă de bună voie? Eu am 
cunoscut o femeie musulmană. Știi ce avea pe 
dedesubt? Când m-am uitat la poșeta ei am zis că 
e cât salariul meu pe cinci luni! De ce fac asta? 
Pentru că e o evlavie impusă! Ori mie nu îmi plac 
lucrurile astea! 

R. Ce îți place? 

M .C.  Îmi plac studiile biblice bine făcute, sunt 
acum îndrăgostită de o carte: ”Fetele rele din 
Biblie”. Îmi place să provoc lumea în sensul bun! 
Dacă Dumnezeu ar fii așa cum îl văd unii oameni…
ar fii vai și amar de noi!

R.Un Dumnezeu „amish”?

M.C. Da, dar acum și amishii au telefon, dar 
îl folosesc să nu îi vadă nimeni! Vezi, asta se 
întamplă când intrăm în tipare și în legi. Păi legea 
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nu putem să o ținem, de aceea avem har și nu îl 
înțelegem și ne sperie. Harul îți dă dreptul să spui: 
„măi fraților, nu îmi place asta, sau, nu vreau asta, 
dar ce vreau este eul meu și firea mea, rugați-
vă pentru mine să primesc întelegerea! Noi nu 
îndrăznim să facem asta. Daca eu aș spune: „am o 
problemă cu cafeaua, am o adicție”- uffff !!! Puțină 
lume are curajul să vină să spună: „am nevoie de 
ajutor, ajutați-mă!” Atunci vin eu și întreb: „Care 
e rolul nostru?” Inclusiv al soțiilor de păstor? Dacă 
tinerii din biserică, femeile care au probleme se duc 
la oricine mai puțin la mine, e grav! E foarte grav! 
Mie îmi place să fiu soția aia de păstor la care vin 
tinerii, cum am pățit și mă întreabă: „vreau să mă 
vopsesc și mama nu mă lasă, dvs ce părere aveți? 
Hai să vorbim cu mama!” Purtăm atâtea războaie 
inutile de la orice moft! Mi se pare că pierdem 
în relația copii / părinți pentru că nu înțelegem. 
Începem cu nu! nu! nu! Nu suntem modele de 
afecțiune și dragoste să poți să dai argument și să 
spui: draga mea dacă tu ești creolă și te faci blondă, 
cum arăți dincolo de faptul că vrei tu așa?

R. Ești o personalitate magnet, de unde iți iei 
energia?

M.C. De la bunul Dumnezeu! 

R. Cum te menții in formă? 

M.C. Nu mă las, nu vreau să îmbătrânesc! Sunt zile 
în care după ce deschid ochii mă gândesc: altă zi… 
și pot cădea foarte ușor în depresie, dar după ce mă 
rog, imediat mă simt mai bine!

R. Ai avut vreodata depresie?

M .C. Astăzi? (râde) Eu sunt dintre creștinii care 
cred că putem avea depresie, că nu sunt eu mai 
tare decât Ilie! Dar cred că noi suntem favorizați, 
că putem iesi mult mai ușor din depresie. Am avut 
o perioadă când nu puteam să dorm aveam o frică 
inexplicabilă! Îmi era frică să întind mâna, să îl 
trezesc pe Daniel. Am vorbit cu o prietenă. Ea mi-a 
spus să fac o terapie a psalmilor, să mă gândesc 
la ce citesc ca și când Dumnezeu mi-ar fi trimis 
mie în fiecare zi câte o scrisorică. Așa am făcut 
și am citit: eu mă culc și adorm în pace. O lună 
am citit și m-am rugat așa. Atunci am învățat să 
accept minunile- fiind a patra generatie de baptiști- 
minunile de orice fel, inclusiv că mă culc și adorm 
în pace în locuința mea. Am căzut odată și mi-am 
rupt coastele, aveam casa plină de musafiri, eram 
răcită, tușeam… când m-am ridicat din vană, de 
unde am căzut, m-am îmbrăcat  m-am pus în pat 
și dupa aceea i-am spus lui Daniel: am căzut, mi-e 

rău cred că am coastele rupte dacă trebuie să suni 
salvarea sunt îmbrăcată în pijamaua care trebuie! 
Înainte de a face primul buf de durere am zis: 
„Doamne, ai milă să nu mai tușesc!” Și nu am mai 
tușit! Pentru mine și asta a fost o minune pentru că 
mă durea fiecare suspin! 

R. A trebuit să îți rupi coastele ca să scapi de tuse?

M.C. Nu, mi-am rupt 
coastele ca să am 
timp. Am descoperit 
în psalmi OPRIRE. 
Dar mi-a fost foarte 
greu pentru că aveam 
agendele încărcate 
și fără: „Madame 
Cocar” nu era mijloc 
de salvare, dar după 
aceea mi-am dat 
seama ce bine mi-a 
prins oprirea.

R. Cum gestionezi 
relația de căsatorie și 
momentele critice? 
Sau doar alții le au?

M .C. Ooo, sunt și 
momentele critice! 
Noi le creăm din 
neveghere!

R. Nu sunt de acord 
cu tine, aș avea o sută 
de contraargumente. 
De exemplu: ești soția 
perfectă pentru că 
soțul iți spune, ești 
mama extraordinară, 
gospodina minunată

M.C. Dar nu ești 
blondă! Sau există și 
o blondă! Atunci mă 
întreb –blonda există 
din cauza mea sau 
pur și simplu că e alta? Oscar Wilde a zis o chestie 
deșteaptă: „Un bărbat nu schimbă o femeie cu 
alta pentru că e mai deșteaptă, că e mai frumosă, 
ci pentru simplul motiv că e alta”. Eu cred că 
noi,ca femei, ca soții, în noi trebuie să simțim când 
bărbatul nu mai este interesat de noi! Poate ești 
mama perfectă, gospodina perfectă, dar la nevasta 
perfectă parcă lipsește ceva…
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R. Crezi?

M.C. Cred ! Uneori, avem crize din cauza prostiei, 
că nu simți că omul de lângă tine nu se mai uită 
în ochii tăi. Eu cu Daniel avem un cod secret : 
putem să fim în lume și eu să îi spun: „îmi plac 
papucii tăi”, el înțelege ce vreau să spun! Sau îi fac 
un semn și atunci poate să fie cârdul de fecioare 

înțelepte în fața mea și eu 
sunt în spate, dar eu i-am 
făcut un semn, m-ai înteles? 
(aici facem pauză cinci 
minute de râs). Deci sunt 
chestii de sare și piper care 
trebuiesc menținute. Îti dau 
un exemplu cu capacul de 
la toaletă: dacă tot timpul îi 
zic „iar ai lăsat capacul sus 
sau jos, doar cum am zis eu 
nu”, păi chestiile astea aduc 
acreală și toacă! Am hotărât 
să nu fiu cicălitoare în ceea 
ce nu trebuie. Accept că pot 
sa mă împiedic de șosetele 
lui pe scări, dacă tot asta 
aș fi spus douăzeci și nouă 
de ani… la un bărbat e 
importantă și curățenia, 
papa sigur e importantă, dar 
e mai importantă atitudinea 
ta! Dacă ești înțelegătoare 
și îl intrebi frumos, nu sari 
imediat când zice: uite 
o femeie frumoasă - vai 
mie nu mi-ai spus! Dar 
poate că te tratează ca pe 
o frumoasă! Trebuie să 
pricepem că întotdeauna 
vor fi unele mai tinere și 
mai frumoase! Dar să nu 
ne legăm numai de ei că și 
noi le avem pe ale noastre. 

Spre exemplu cineva care îți spune că ești cea mai 
draguță, cea mai frumoasă și soțul nu iți spune, că 
el săracu are treabă, e cu adusul de bani ! El ți-a 
zis o data și bine, știi vorba aceea: „Dragă, ți-am 
zis o data, dacă se schimbă sentimentele te anunț”. 
Dar dacă omului nu i s-au schimbat sentimentele 
tu de ce te uiți pe după gard? Da,ar trebui să nu ne 
permitem să ajungem într-o asemenea situație! De 

aceea zic că unele prostii se fac din neveghere! Aici 
e punctul critic: din cauză că nu suntem sinceri în 
căsnicie, unde ar trebui să fim cel mai sinceri se 
întâmplă lucrurile astea. Dacă simți că ești într-o 
problemă, într-o ispită, vorbești, discuți, spui ceva! 
Chiar dacă la început, ca să spargi gheața o spui așa 
pe după piersic. Da, cred că sunt momente grele și 
tensionate, eu le-am avut !

R. Cum le-ai depășit? Ai păruit?

M.C. Au fost momente în care a trebuit să mă 
duc la cineva și să spun: „Dacă vrei să fii pe post 
de mop, stai pe aproape.” Atât i-am spus! E bine 
uneori să fii și pisică agresivă, dar elegant! Să 
rămâi „lady like” (o doamnă) în orice situație! Eu 
cred că atunci când Dumnezeu a dat binecuvântarea 
oricât e de greu, oricât se subțiază, nu se rupe! 
Funia aceea de două poate se rupe, dar a treia 
rămâne pentru că aceea e Domnul. (îi stralucesc 
ochii de lacrimi, abandonez subiectul)

R. Un exercițiu de imaginatie: ai 20 ani, ce ai face 
altfel?

M.C. Aș învăta mai mult!

R. Vârsta preferată?

M.C. Patruzeci de ani!

R. Ultima întrebare: ce-a fost în inima ta când ai 
plecat de la Biserica Golgota?

M.C. Wow !!! Am suferit după două biserici foarte 
mult: prima a fost biserica din Sebiș, prima biserică 
a lui Daniel, de câte ori mă întoarceam acolo 
plângeam. Același sentiment îl am și cu Golgota, 
am avut prieteni mulți acolo, încă am. Relațiile nu 
se rup, uneori simt nevoia să mă închin cu prietenii 
mei… mi-a părut foarte rău că am plecat! Am 
simțit că mi-am lăsat oasele acolo! Partea bună a 
fost că Biserica Stânca este o biserică în formare, 
care crește și se dezvoltă!

Am provocat-o pe Mariana să își pună sufletul 
pe tavă și a făcut-o! Am plecat din casa acestei 
doamne uimită de curajul de a spune lucrurilor pe 
nume, de vulnerabilitatea asumată! Mărturisesc că 
am o strângere de inimă: să public, să nu public…
ultima petală zice să public și… am publicat!

M.B.
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Aveți nevoie de:
-un ceainic vechi, ideal cu capac

-burete decor flori

-câteva bucăți de polistiren

-flori uscate

-mușchi 

-un băț de aproximativ cinci cm (pentru fixarea capacului )

-pistol de lipit cu silicon(se găsește în magazinele de 

specialitate)

-multă imaginație și poftă de lucru

Cum procedați:
-ceainicul se umple cu bucăți de polistiren

-se decupează buretele în forma gurii de ceanic astfel încât să 

formeze un dop care se fixează cu pistolul de lipit

- se îmbracă buretele în mușchi

- se începe construcția modelului așa cum vi l-ați imaginat. 

Încercați să potriviți de probă  elementele de decor. Dacă vă 

place forma,lipiti rând pe rând componentele până ajungeți la 

forma dorită. Pentru fixarea capacului, puteți folosi bățul dacă 

acesta nu poate fi ancorat în elementele de decor.

Puteți folosi orice  elemente  pentru decor: coji de nucă, 

fructe uscate, băț de scorțișoară, conuri de brad, crenguțe de 

hurmuz, lampioane, bănuți, spice uscate, ciulini, pe care le 

găsiți în magazinele de specialitate.

CRISTINA MORARU

Am auzit  multe idei interesante despre contextele pe care le putem crea pentru a spune și altora 
vestea bună, dar unul cu adevărat  original l-am întâlnit de curând.

Un grup de fete și femei creative ,cu mâini iscusite și dorința de a folosi în slujba altora ceea 
ce Dumnezeu a pus în ele, a organizat „MY ART” sau atelierul de artă de  la VOX. Am fost uimită de 
lucrurile frumoase și practice  pe care oricine le poate realiza sub îndrumarea lor.

Vă invit  să vedeți câtă  măiestrie a fost pusă într-un ceainic vechi, pe care eu personal l-aș fi 
aruncat demult! 

MY ART
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Dragele mele,
Vă scriu câteva rânduri plecând de la premisa că 
Dumnezeu ne învață toate lucrurile, inclusiv cum să 
ne îmbrăcăm. În Geneza 3:21 găsim scris că Domnul 
Dumnezeu i-a făcut lui Adam și soției sale haine 
de piele și i-a imbrăcat cu ele, pentru că omul în 
imaginația lui limitată s-a rezumat la frunze.

Dacă ținem cont de faptul că, atunci când ne 
îmbrăcăm transmitem un mesaj, ne vom alege cu 
grijă vestimentația, cînd  trebuie să ieșim pe stradă, 
să mergem la serviciu, la biserică, chiar și atunci când 
stăm prin casă. De cele mai multe ori însă, trendul sau 
tendințele anului sunt de nepurtat pentru unele dintre 
noi! Asta înseamnă că se adresează altora și nu nouă? 
(personal nu aș purta șalvari, dar asta nu înseamnă că 
altora nu li s-ar potrivi).

Transformarea trendului prin adaptarea lui, 
conform propriului gust și stil, a materialelor aflate 
la îndemână, a mijloacelor financiare, dar mai ales a 
convingerilor personale, poate face din noi persoane 
originale, plăcute la vedere. Aceleași haine, dar 
cu accesorii diferite  pot crea doua ținute diferite. 
Garderoba noastră ar trebui să conțină piese clasice, 
iar accesoriile gen: curele, eșarfe, poșete să fie în 
tendințe.

A te îmbrăca reprezintă un act personal, ghidat 
de automatisme culturale (inconștiente poate) si de o 
voință creatoare în cele mai fericite cazuri. Imaginea 
pe care o are fiecare despre sine  nu ar trebui să fie în 
dezacord cu imaginea pe care o reflectă despre sine, 
mai ales cu cea pe care cei din jur o percep. 

Dumneavoastră trebuie să fiți stăpâna propriei 
imagini, iar regulile vestimentare trebuie să fie în 
acord cu voi înșivă în așa fel încât să obțineți acel 
look reușit în armonie cu personalitatea, meseria și 
vârsta dumneavoastră.

Toate corpurile pot fi puse în valoare cu 
condiția să știi cum să procedezi. Eleganța nu are nici 
formă, nici culoare, nici vârstă, este 100%  atitudine!
CRISTINA MORARU

„Eleganța nu înseamnă 
să-ți pui o rochie nouă.”
(Coco Chanel)
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Măsti naturale 
pentru toate tipurile de păr 
 
Tratamentele naturiste pentru păr constând în măştile naturale făcute acasă, sunt foarte indicate, deoarece 
în compoziția lor se regăsesc o mulțime de substanțe nutritive, ce ajută pielea sau firul de păr să se 
regenereze mai repede. Aceste măşti nu sunt greu de realizat, iar raportul calitate preț este unul extrem de 
avantajos. În plus, ele vor hrăni, hidrata şi întări părul .
 Dacă vă decideți să faceți o mască pe bază de uleiuri, recomandate sunt uleiurile extravirgine. 
 De asemenea este indicat ca la final, după spălare, să vă clătiti părul cu apă călduța în care ați pus 
câteva lingurițe de oțet de mere sau zeamă de lămâie.

Mască de păr 
cu gălbenuş de ou

Mască de păr 
cu banane

O mască deosebit de simplă şi foarte hidratantă puteți obține 
amestecând un gălbenuş de ou şi două linguri de ulei extravirgin 
de măsline sau ricin. Aplicati masca pe părul uscat şi lăsați să 
acționeze jumătate de oră, apoi spălați părul cu şampon.

O banană pasată, o jumătate de lingură de lămâie şi o lingură de ulei 
extravirgin de floarea soarelui se amestecă, iar compoziția obținută se 
lasă să acționeze timp de 30 de minute pe părul uscat. Se spală apoi părul 
cu un şampon obişnuit. Acest amestec va hidrata părul şi îi va conferi o 

stralucire naturală.
 O banană zdrobită, o lingură de miere de albine, o lingură 

de ulei extravirgin de măsline şi câteva picături de 
zeamă de lămâie, se amestecă, iar compoziția 

obținută se întinde pe păr şi se lasă să 
acționeze timp de jumătate de oră. Spălați 
apoi cu şampon, iar la final clătiți cu apă 
călduță în care ați pus oțet de mere sau 

câteva picături de lămâie.

,
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Pentru unele femei gătitul este artă, 
pentru altele plăcere, pentru cele mai multe 
însa, gătitul este o necesitate!

De câte ori ați fost în pană de idei și 
ați apleat la cartea de bucate în speranța că 
veți găsi ceva rapid, ieftin și bun de gătit? Sau 
mai bine zis de câte ori ați fost dezamăgită de 
rețetele complicate, pline de ingrediente care 
mai de care mai exotice?

În acest număr vă îndemn la creativitate, 
pentru că în bucătărie chiar puțeti da frâu liber 
imaginației, cu condiția să aveți întotdeauna 
cutia cu „ingredientul secret” plină !

Într-o sâmbătă  pe la 11:30, când supa 
fierbea la foc mic, carnea stătea frumos la 
macerat, mă anunță soțul  că dacă în jumătate de 
ora nu mănâcă, intră în greva foamei! Pe lângă 
faptul că mi-am pus mâinile în cap, am dat fuga 
în cămară să văd cu ce aș putea să-i astâmpăr  
foamea în cel mai scurt timp. Paste (tăiței lați), 
ulei de măsline, lapte, făina, morcovi, ceapa, 
câteva oua în frigider, suncă, caș de brânză, 
cum  să fac ceva rapid și gustos?

Am făcut așa: 
Am fiert pastele cu sare, le-am scurs și le-am 

lăsat în apă rece.
  În timp ce pastele fierbeau, am 
ras un  morcov pe răzătoarea mare, am tăiat  o 
ceapă peștișor, am mărunțit bine o bucată de 
șuncă. Am căutat o tavă potrivită, pe care am 
uns-o cu ulei de măsline, am pus un strat de 
paste scurse peste care am așezat un rând de  
morcov și  caș ras pe răzătoarea mare, ceapa 
peștișori, șunca și condimente (sare, oregano, 
piper). Am acoperit cu restul de paste și cu  
un sos pe care l-am făcut  din două linguri de  
făina albă desfăcută cu lapte rece. Am dat tava 
la cuptorul încins pentru douăzeci de minute. 
Pentru final am mai  păstrat din cașul ras pe 
care l-am amestecat cu trei ouă bătute. Am pus 
și acest amestec peste paste și am mai lăsat 
șapte minute la cuptor până s-a format o crustă 
aurie.

Dacă doriți să vă impresionați soțul cu 
o rețetă specială, îl invitați la o porție  de paste 
cu mozzarella, condiția este să înlocuiți cașul cu 
mozzarella, sună mai bine e adevărat, dar gustul 
e tot pe acolo! 

Încercați această rețetă și vedeți dacă 
dragostea trece și prin stomac!  M.B.

Să gătim cu ce avem prin casă



24 HARUL - Martie 2012        EDIȚIE SPECIALĂ

CONCURS BIBLIC

1. Cum s-a numit locul unde evreii au cântat în cinstea unei fântâni ?

2. Cine a spus socrului său:  „Vino cu noi și îți vom face bine”?

3. Care dintre marii preoți a proorocit ca Isus avea să moară?

4. Care evanghelist îl numește pe Adam: „Fiul lui Dumnezeu”?

5. Care prooroc face referire la copacii de aloe?

6. Cine s-a căsătorit cu mătușa sa?

7. Care dintre ucenicii Domnului Isus erau din Betsaida?

8. Cine era responsabil de întreg Cortul Întâlnirii?

9. Cine a spus despre evrei că sunt: „un popor care acoperă fața pământului”?

10. Cine i-a întrebat pe evrei: „Frații vostri să meargă oare la război și voi să rămâneți aici”?

Pledoarie 

pentru

Puritate

Samy Tuțac

Liber
pe contrasens

Samy Tuțac

Explicarea
Evangheliilor

Ioan Bunaciu

Lecturi utile


