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Dragi cititoare, surori şi prietene, v-aş spune că a venit toamna, dar timpul 
trece atât de repede, iar succesiunea anotimpurilor se derulează cu o viteză aşa de 
mare, încât parcă nu mai avem timp să ne minunăm de perfecţiunea creaţiei lui 
Dumnezeu, prinse fiind în vâltoarea treburilor zilnice care ne consumă ultimii stropi 
de vlagă. Acum, însă, vă invităm să lăsaţi la o parte grijile şi să veniţi din nou cu noi pe munte, să 
sorbim cuvintele Celui care era El însuşi Cuvântul şi prin care s-au făcut toate lucrurile. Unul dintre 
adevărurile rostite atunci, asupra căruia vrem să ne oprim de această dată, este: „Ferice de cei 
împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!”. 

Toţi spunem că iubim pacea, dar „împăciuitor” sau „făcător de pace” nu este 
acela care ignoră realitatea şi stă cuminte în banca lui, pentru a avea linişte şi a nu 
fi deranjat. Acesta este un fals împăciuitor, iar scopul lui este unul egoist, urmărind 
să se ferească de complicaţii. Deseori însă, el sare ca ars dacă se atinge cineva 
de drepturile lui! Adevăratul împăciuitor este cel care mijloceşte împăcarea, adică 
reconcilierea între două părţi care sunt în conflict sau care au pierdut comunicarea 
şi apropierea dintre ele. Din acest punct de vedere, adevăratul Împăciuitor este Isus 
Cristos, care prin moartea Sa ne-a împăcat cu Dumnezeu (Romani 5:10). Frumuseţea 
împăcării nu poate fi redată mai frumos, probabil, decât aşa cum este în 2 Corinteni 
5:19, unde ni se descoperă adevărul că Însuşi Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea 
cu Sine! Este copleşitor să vezi iubirea imensă din spatele acestei acţiuni, de care s-a 
minunat Universul întreg, şi pe care oamenii deseori o tratează cu nepăsare... 

Nu e de mirare atunci că împăciuitorii vor fi chemaţi „fii ai lui Dumnezeu”: copiii 
fac ceea ce văd la Tatăl lor. Acceptând jertfa lui Cristos facem pace cu Dumnezeu, dar 
minunea nu se opreşte aici: ne împăcăm cu propria persoană primind pacea Lui (Filipeni 
4:7), ne împăcăm cu semenii (2 Petru 3:14) şi îi ajutăm şi pe alţii să se reconcilieze 
cu Dumnezeu, pentru că ni s-a încredinţat slujba împăcării (2 Corinteni 5:18-20). 
Această slujbă o putem îndeplini doar dacă suntem noi întâi împăcaţi cu Dumnezeu, 
aşa cum veţi vedea în articolul de studiu biblic al Alinei. Despre împăcarea cu propria 
persoană ca urmare a iertării primite prin jertfa lui Cristos puteţi citi în articolul Anei. 
O mărturie cutremurătoare ne arată cum Cel care este sursa iertării şi împăcării, 
adică Dumnezeu, ne poate transforma în adevăraţi făcători de pace. Despre iertare 
ca hrană ne vorbeşte Sabina. Şi pentru că ne-a fost încredinţată o asemenea slujbă 
înaltă, să nu uităm să ne-o îndeplinim purtând de grijă celor care au nevoie de 
ajutorul nostru, aşa cum veţi vedea citind motivele de rugăciune.

Slujirea în Biserică este o slujbă a împăcării. Slujind astfel, pacea lui 
Dumnezeu, care întrece orice pricepere, va umple fiecare anotimp al vieţii noastre, 
până când toate anotimpurile se vor contopi în veşnicia trăită cu Cristos, Prinţul 
Păcii.

 Daniela Sala
     Biserica Betel, Timişoara
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Nesfâşire de rouă pe orhidee
  Ionatan Piroşca

Tumult primejdios încarcă ziua
în lungi secunde reci ca nişte suliţi.
Război sângeros se macină-n piua
orei, pe uliţi.

Prinşi între roţile catapultării
în miezul încăierărilor lumii,
câţi oare-ar vrea să se-ntoarcă uitării
din pântecul mumii?

Fericiţi, doar acei cu albe stindarde,
cu zâmbet şi porumbei în priviri,
făcătorii de pace, dătătorii de dar de
îndrăgostiri.

O strigare de flamuri de cerească oştire,
o şoptire de câmp, când îl sameni:
ferice de cei cu bună-nvoire,
bună ziua, măi oameni!

Cum pacea, ca un deal, pe fiecare,
fâneaţă fiecăruia îl dăruie,
ţine Domnul pe cele de păci făcătoare…
Restul, se năruie!

Şi în alintul de mijire nouă,
ca o schimbare la faţă, de alizee,
va veni pacea Sa, nesfârşire de rouă
pe orhidee.
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Trebuie să mărturisesc că, 
de câte ori primesc provocarea de a 
scrie un articol pentru revista Maria, 
simt că un reflector spiritual se 
aprinde deasupra vieţii mele şi îmi 
semnalează fisurile pe care le am în 
domeniul respectiv. Pe măsură ce 
mă adâncesc în studiu, mulţumesc 
Domnului pentru ocazia de a mă 
cerceta personal înainte de a spune 
sau a scrie altora. Este şi cazul 
acestui text, pentru că uitându-mă 
în jur, mă văd nevrednică să scriu 
despre făcătorii de pace. Îl apreciez 
tare mult pe soţul meu, care este 
o persoană foarte împăciuitoare. 
Am prietene care excelează în acest 
domeniu şi mă bucur că pot să învăţ 
de la ele, iar în biserica locală privesc 
admirativ la credincioşii care au 
fost în stare, prin harul Domnului, 
să ierte şi să caute pacea în situaţii 
greu de imaginat.

De fapt, la a fi făcători 
de pace sau împăciuitori suntem 
chemaţi de Însuşi Dumnezeul 
păcii (Rom.15:33, 2Cor.13:11, 
Fil.4:9), Cel care începe 
istoria omenirii cu pacea 
din grădina Edenului şi o 
încheie cu pacea veşniciei. 
Pacea despre care vorbeşte 

„Ferice de cei împăciuitori,  
pentru că Dumnezeu îi va numi copiii Săi!”

Domnul Isus în cea de-a şaptea 
fericire, ca de altfel pacea la care 
se referă întreaga Scriptură, nu 
are nimic în comun cu aceea 
pe care lumea se străduieşte 
s-o implementeze prin tratate, 
negocieri, compromisuri, 
demonstraţii sau proteste. În 
locul raţionalizării, găsirii de 
scuze şi explicaţii sau al trecerii 
cu vederea, pacea oferită 
de Domnul Isus confruntă 
problema, încearcă s-o rezolve 
şi apoi construieşte un pod 
de armonie şi dragoste între 
foştii adversari. Pacea lui 
Dumnezeu nu înseamnă doar 
absenţa conflictului, ci prezenţa 
neprihănirii, chiar scopul 
venirii Domnului Isus în lume 
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fiind acela de a înlătura cea 
mai mare barieră în calea păcii 
cu Dumnezeu: păcatul. „ ... Aţi 
fost apropiaţi prin sângele lui Hristos. 
Căci El este pacea noastră” (Efes. 
2:13, 14). Chiar salutul evreiesc 
„shalom”(„pace”) exprimă dorinţa 
ca interlocutorul să aibă parte 
de neprihănirea şi bunătatea lui 
Dumnezeu, înţelesul termenului 
fiind de „favoarea lui Dumnezeu 
peste tine”. Scriitorul epistolei 
către Evrei leagă pacea de 
sfinţire: „Urmăriţi pacea cu toţii şi 
sfinţirea, fără de care nimeni nu 
va vedea peDomnul” (Ev. 12:14), 
iar apostolul Pavel le spune 
tesalonicenilor: „Dumnezeul păcii 
să vă sfinţească El Însuşi pe 
deplin”(1 Tes.5:23).

Un împăciuitor este o 
persoană care construieşte 
poduri: poduri între oameni 
şi Dumnezeu („Le-a vestit 
Evanghelia păcii prin Isus 
Hristos” – Fapte 10:36) şi poduri 
între oameni şi oameni: Domnul 
Isus ne învaţă să ne împăcăm cu 
fratele nostru înainte de a aduce 
darul la altar – Mat.5:23-24, iar 
apostolul Pavel ne sfătuieşte să 
trăim în pace cu toţi oamenii – 
Rom.12:18. 

Ştim că orice pod are nevoie 
de două puncte de susţinere, altfel nu 
este funcţional, principiu valabil şi 
în privinţa relaţiilor. Cel ce doreşte 
sa fie împăciuitor, aducător al păcii 
lui Dumnezeu, trebuie să fie el mai 
întâi într-o relaţie bună cu Domnul. 
Dumnezeu poate lucra împăcare prin 
noi doar dacă suntem împăcaţi cu El, iar 
mai apoi putem, şi este responsabilitatea 

noastră, să-i ajutăm şi pe alţii. Primul 
pas în ajutorul dat altora este de multe 
ori unul foarte dificil, pentru că implică 
mustrarea pentru păcat („Dacă fratele 
tău păcătuieşte împotriva ta, du-te 
şi mustră-l între tine şi el.” - Mat. 
18:15-17). Confruntarea păcatului 
poate duce la resentimente sau la 
iscarea de controverse, de aceea cel 
care doreşte să facă pace va spune 
adevărul cu dragoste (Efes.4:15), 
într-un mod agreabil, neabuziv, 
cu răbdare, neatrăgând atenţia 
asupra sa, ci căutând o cale de 
înţelegere şi lăsând consecinţele 
în mâna lui Dumnezeu.

Spiritul de împăcare este 
un semn al copiilor lui 
Dumnezeu: „ei vor fi chemaţi fii 
ai lui Dumnezeu!” O persoană 
care în mod continuu caută 
ceartă şi dezbinare are 
motive serioase să-şi verifice 
relaţia cu Dumnezeu,  pentru 
că fiii (şi fiicele) Lui sunt 
împăciuitori! 

În mijlocul conflictelor de tot 
felul din lumea în care trăim, Domnul Isus 
ne-a promis pacea Lui, cea pe care 
lumea n-o poate dărui, dar nu ne-o 
poate nici lua. Să ne bucurăm deci 
de acest minunat dar al Domnului 
nostru şi să arătăm, prin modul 
în care îl folosim, că suntem copiii 
lui Dumnezeu!
(Bibliografie: John MacArthur – 
The MacArthur New Testament 
Commentary)

Alina Birgean
Biserica Emanuel, Timişoara
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IERTAREA – pâinea noastră cea de toate zilele

Creaţi de Dumnezeu din aceleaşi componente şi funcţionând pe 
principii similare, oamenii îşi conştientizează condiţia şi acceptă că sunt 
egali, mai ales atunci când se confruntă cu NEPUTINŢA. În faţa bolii, 
necazului sau morţii, şi chiar în mijlocul bucuriei ori competiţiei, ajungem 
să simţim la fel unii cu alţii, urmare a unui puternic transfer emoţional, 
până la identificarea fiinţelor. 

De pildă, în cazul pierderii unei persoane iubite, toată lumea plânge 
cu toată lumea, ca un efect de masă, în care toţi sunt prinşi până la disoluţie 
în implacabila condiţie a muritorului. În cazul comiterii unei greşeli însă, 
aceeaşi majoritate are tendinţa de a se disocia de cel vinovat, pregătindu-
şi piatra ca s-o arunce, fără să-şi închipuie vreo clipă că toţi purtăm, 
deopotrivă, vina păcatului. Nimeni nu este dispus să se recunoască în 
celălalt când vine vorba de imperfecţiuni şi, de aceea, ne grăbim să judecăm 
şi să pedepsim. Greşelile celor din jurul nostru devin astfel spini pe care 
nu-i putem accepta în preajmă, iar persoanele vinovate, nişte ciumaţi pe 
care evităm să-i mai primim în ogradă.

Biblia spune că „păcatul este rodul firii pământeşti”. Din acest punct 
de vedere, caracterul fiecăruia dintre 
noi seamănă cu un măr care, în 
interior, ascunde un vierme. 
Acesta produce stricăciuni mai 
mult sau mai puţin vizibile. 
În cazul unora, mărul este 
aproape putred, la alţii însă, 
vătămătura este aproape 
invizibilă la suprafaţă. Cert 
este că, în fiecare dintre noi, 
există premiza alterării, 
punctul de eroziune care 
se poate transforma într-o 
scorbură respingătoare. În 
fiecare zi ne punem mărul 
imperfect pe masa lumii, 
dorindu-ne să-i treacă 
neobservate petele, să fie 
acceptat şi apreciat.

Cu toţii ne dorim 
să fim iertaţi, dar cu mare 
greutate iertăm, „înghiţind” 
greşelile celor din jur. Se pare 
că sintagma populară „nu 
mă poate înghiţi” ascunde 
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un profund adevăr, fiindcă faptele deranjante ale semenilor seamănă cu 
bulgării de sare. Nimeni nu mănâncă sarea direct cu lingura, în schimb, 
presărând-o şi amestecând-o în bucate, devine balsam pentru întregul 
corp, începând de la papilele gustative până la cele mai îndepărtate celule. 
Doar dizolvată până la ultima grăunţă, sarea devine ingredient agreabil şi 
indispensabil în hrana trupului. Mestecând o felie de pâine şi înghiţind-o, 
aparatul digestiv o va descompune cu răbdare până la „cărămizile” cele mai 
simple din care este alcătuit trupul, elemente ce vor fi absorbite apoi în 
umori, asimilate şi integrate perfect în celule.

Câţi dintre noi, oare, suntem dispuşi să trecem prin exerciţiul 
dizolvării greşelilor altora în aluatul condescendenţei, milei şi dragostei, 
din care să facem zilnic pâine pentru suflet? Sub această formă, uşor 
digerabilă, spiritul nostru va putea asimila „sarea” provenită din greşelile 
altora, fără să mai facă diferenţa faţă de cea provenită din peşterile propriei 
noastre firi. Altfel spus, erorile celorlalţi sunt, în esenţă, şi erorile noastre, 
după cum sarea are aceeaşi structură şi aceleaşi proprietăţi, indiferent de 
unde provine.

Obişnuim să iertăm, însă fără a uita răul făcut; pretindem că ne 
iubim semenii, dar o facem numai când îşi evidenţiază virtuţile, nu şi 
defectele. Adevărata dragoste, însă, are puterea „să acopere totul, să creadă 
totul, să rabde totul”( 1 Cor. 13:7), comportându-se ca un şuvoi inepuizabil 
care, izvorând din suflet, este capabil să asimileze şi să dizolve integral, fără 
să ajungă vreodată la saturaţie, greşelile celorlalţi. 

Se poate spune că dragostea, dacă nu se poate converti în iertare, 
este doar un fals sentiment, iar izvorul din inimă este doar o baltă din a 
cărei apă viciată nu se poate adăpa nimeni şi nu se poate plămădi niciun 
aluat. Pâinea care ar rezulta ar fi, cel mult, una a RANCHIUNII, în care se 
simte gustul neplăcut al bulgărilor de sare pietrificaţi. Fiind necomestibilă, 
ea nu hrăneşte şi nu zideşte, consecinţele fiind slăbirea şi deformarea 
spiritului până la caricaturizare. Acesta este unul din motivele pentru care 
Isus ne îndeamnă ca, atunci când semenii „vor păcătui împotriva noastră, 
să-i iertăm, nu doar de şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte” 
(Mat.18:22) şi „să nu apună soarele peste mânia voastră”(Efes. 4:26).

Doar în aceste condiţii putem veni în faţa 
lui Dumnezeu cu mâinile încărcate de sarea 

propriilor păcate, să rostim rugăciunea,,şi ne 
iartă nouă greşelile noastre, precum iertăm şi 
noi greşiţilor noştri ...” (Mat. 6:12).

(din volumul „Cărări de lumină”; 
publicat cu permisiune)

     

Sabina Negruţ
Biserica Vox Domini
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De obicei, când ne gândim la 
împăcare, o asociem cu existenţa unei 
stări anterioare de tensiune, de conflict. 
Mă întreb de câte ori v-aţi gândit la 
propria persoană şi la relaţia voastră 
cu Dumnezeu, în contextul împăcării. 

Domnul Isus i-a învăţat pe ucenici 
să se roage: „Tatăl nostru care eşti în 
ceruri, sfinţească-se numele Tău [...] şi 
ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi 
iertăm greşiţilor noştri...” (Mat. 6:9,12). El 
poziţionează relaţiile noastre mai întâi 
pe verticală, cu Tatăl, apoi pe orizontală, 
pornind de la relaţia cu propria 
persoană şi continuând spre legătura 
cu ceilalţi.

Mă întreb adesea dacă pasajul 
biblic „ferice de cei împăciuitori, căci 
ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu” 
nu scoate în evidenţă cumva şi o altă 
perspectivă, aceea a sinelui care se 

lasă modelat cu dragoste de Duhul 
Sfânt, pentru a se bucura 

deplin de împăcarea cu El.
Psalmistul înalţă 

o rugăciune către 

Dumnezeul cel atotputernic: „Ai milă de 
mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! 
După îndurarea Ta cea mare, şterge 
fărădelegile mele! [...] curăţeşte-mă cu 
isop, şi voi fi curat [...] Zideşte în mine 
o inimă curată” (Ps.51), rugăciune 
care evidenţiază aspiraţia după 
caracterul desăvârşit al lui 
Dumnezeu. Cum vom reuşi să trăim 
în pace şi armonie, dacă înăuntrul 
nostru se dă o cruntă bătălie cu 
propria persoană?

Semenul nostru devine 
oglinda în care ne proiectăm 
propriul caracter. Ce vedem când 
examinăm această „oglindă”? 
Caracterul nostru  trebuie să fie o 
expresie vie a caracterului divin. 
Nimic nu se poate face prin puterea 
sau prin bunătatea noastră; doar 
când ajungem să conştienzăm cu 
adevărat starea noastră de păcat 
şi o mărturisim lui Dumnezeu, 

El, în bunătatea Sa, ne acordă 
graţierea, iertarea. Nimic 
nu îi este necunoscut 

Lui: „Domnul priveşte din 
înălţimea cerurilor şi vede pe toţi fiii 
oamenilor!’’(Ps.33:13). Deci, ceea ce 
avem de făcut pentru a fi aducători 
de pace este să ne reevaluăm relaţia 
pe verticală şi odată iertaţi de El, să 
primim eliberarea. Apoi, să nu ne 
mai îndoim că am primit-o şi să nu 
uităm să ne bucurăm de ea!

Iertarea este o formă de 
eliberare personală, ea este 
echivalentă cu experimentarea 
iubirii lui Dumnezeu. Cel ce înţelege 
iertarea lui Dumnezeu dă drumul 
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trecutului. Iertarea îi permite  fiinţei 
umane să se înalţe spre cer, adică 
să meargă mai departe de capătul 
pistei. Iertarea te deschide spre 
noi orizonturi, inaccesibile celui ce 
rămâne la sol. Când ştii că eşti iertat, 
ierţi; când ierţi, te înalţi, iar inima ta 
este suficient de largă pentru a-l primi 
şi pe celălalt înăuntrul ei.

În Apocalipsa 3:20 ne este 
amintit un lucru  „Iată, Eu stau la 
uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul 
Meu şi deschide uşa, voi intra la 
el, voi cina cu el, şi el cu Mine’’.  
Asta înseamnă că nici în această 
călătorie personală şi interioară, 
Domnul Isus nu ne lasă singure. Este 
una dintre cele mai dificile călătorii: 
să te împaci cu tine, ca să poţi să te 
împaci cu ceilalţi. Nu se poate vorbi 
despre iertarea celorlalţi, dacă nu 
experiementăm iertarea personală 

Eram căsătorită de 33 de ani când, într-o bună zi, am primit un 
telefon care mi-a întors viaţa pe dos. O prietenă care lucra la serviciul 
de eliberare a certificatelor de naştere m-a chemat să-mi arate ceva ce o 
şocase. Era certificatul de naştere al unei fetiţe       nou-născute care purta 
acelaşi nume de familie cu mine, pentru că în dreptul tatălui era trecut 
numele soţului meu. Încheiasem legământ cu Domnul cu opt ani înainte, 
avusesem o viaţă frumoasă, o slujbă bună, prieteni şi un soţ cu care am 
împărţit bune şi rele timp de 33 de ani!

Am venit acasă şi m-am prăbuşit în rugăciune: Doamne, 
Dumnezeul meu, dacă aceasta este soarta mea, atunci dă-mi putere să o 
suport fără ură. Dă-mi putere şi îndepărtează ura de la mine. Ajută-mă să 
pot iubi chiar şi în acestă situaţie! Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. 
Până a venit soţul meu acasă, i-am spălat şi călcat toate hainele, i-am 

oferită de Dumnezeu.  
Odată ce am fost descătuşate 

de lanţurile disperării şi deznădejdii 
cu care ne-a împresurat cel rău, 
putem accepta propria persoană, 
înţelegând ceea ce suntem în Cristos. 
Această acceptare va conduce la relaţii 
armonioase cu ceilalţi şi astfel vom fi 
mai grabnice în a cere şi a oferi iertare, 
în a spune vorbe bune care aduc 
pacea.

Aşadar, dragi surori, nu uitaţi: 
„Nu vă mai gândiţi la ce a fost 
mai înainte, şi nu vă mai uitaţi la 
cele vechi! Iată voi face ceva nou, 
şi-i gata să se întâmple. [...] Pentru 
că ai preţ în ochii Mei, pentru că 
eşti preţuit şi te iubesc....’’ (Isaia 
43:4,18).

Ana Pascalău, psiholog
Biserica Betel, Timişoara

Mărturii…
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pregătit mâncarea preferată, iar apoi i-am explicat că un copil are nevoie 
şi de mamă şi de tată (noi nu am putut avea copii) şi că trebuie să-şi ia 
responsabilitatea în serios. A plecat, iar eu am rămas singură. 

Privind acum în urmă, mulţumesc Domnului pentru biserica în 
care m-a aşezat, pentru fratele pastor şi pentru o bună prietenă, care mi-a 
întărit credinţa şi m-a ajutat să mă apropii de Dumnezeu în momentele 
grele. Prin harul Lui am putut s-o privesc cu sinceritate în ochi pe femeia 
cu care trăia soţul meu, atunci când am întâlnit-o întâmplător pe stradă, 
şi să-i spun că n-o urăsc. Datorită harului Lui, fetiţele soţului meu au 
petrecut multe după-amieze cu mine, când nu avea cine să stea cu ele, şi 
doar prin harul Lui am primit putere să iert şi să merg mai departe.

Da, am trăit o mare tragedie, dar am simţit şi simt prezenţa lui 
Dumnezeu în viaţa mea. Am 85 de ani, am trecut prin multe necazuri, dar 
caut părtăşia cu Domnul în fiecare zi şi Îi mulţumesc că sunt copilul Lui şi 
că mă aşteaptă o veşnicie de fericire!

A.R.

Cu toţii ne dorim să avem o viaţă împlinită, să realizăm lucruri 
deosebite şi să ne atingem idealurile. Dacă nu ne dorim o viaţă banală şi 
avem curajul să ieşim din zona noastră de confort, această carte ne vine 
în ajutor.

Recenzie 
de carte
Vindecare de o viaţă ba-
nală – Viaţa în punctul 
optim

de Max Lucado
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Conceptul pe care îl subliniază autorul, încă de la început, este 
acela că suntem unici. Dumnezeu ne-a creat după chipul şi asemănarea 
Lui, dar pe fi ecare diferit, cu trăsături, aptitudini, daruri diferite. El 
ne-a echipat pentru a putea îndeplini perfect slujba la care ne cheamă, 
şi aşteaptă să ne folosim unicitatea pentru a-L glorifi ca pe El în fi ecare 
zi a vieţii noastre.Cum putem face acest lucru? 
Simplu –descoperindu-ne punctul optim, adică aria în care suntem cel 
mai fericiţi şi cel mai productivi. Acest punct optim implică 3 aspecte 
vitale:

1. Unicitatea mea

2. Gloria lui Dumnezeu

3. Viaţa mea de zi cu zi

          Fiecare persoană are înclinaţii care se fac simţite încă din 
copilărie, însă acestea trebuie identifi cate şi încurajate, astfel 
încât dezvoltarea lor să ducă la formarea unei persoane care, 
prin unicitatea ei, să trăiască o viaţă împlinită, pentru gloria 
lui Dumnezeu. Autorul subliniază, în acest context, importanţa 
vitală a slujbei de părinte, educator, profesor.

          Dumnezeu ne garantează o viaţă extraordinară doar dacă 
putem renunţa la cea obişnuită. Pentru aceasta avem nevoie 
de credinţă, deoarece fără credinţă nu putem să Îi fi m plăcuţi 
Domnului, iar viaţa noastră este atunci la limita subzistenţei, 
banală, fără scop şi sens. Uneori, pentru a se împlini voia lui 
Dumnezeu în viaţa noastră, este nevoie de renunţarea la propria 
persoană, mergând până la strivirea reputaţiei. Max Lucado 
argumentează exemplifi când cu oameni în viaţa cărora Domnul 
a lucrat în acest fel: Iosif, David, Matei, Apostolul Pavel.

În concluzie, fericirea nu constă în a fi  ceea ce consideră alţii că înseamnă o 
persoană realizată; fericirea înseamnă să fi i tu însuţi, să doreşti să fi i ceea ce Creatorul 
a intenţionat să fi i. Societatea şi cultura în care trăim ar putea devia această traiectorie, 
însă noi trebuie să ne asumăm curajul de a fi  ceea ce am fost destinaţi să fi m.

Cartea conţine şi un ghid de descoperire a punctului optim, paşi 
concreţi care ne pot determina să ne schimbăm atitudinea, vindecându-
ne de o viaţă neîmplinită. 

Este remarcabil fundamentul biblic al mesajului întregii cărţi, 
precum şi abordarea atitudinii faţă de muncă, educaţie, profesie, într-o 
lumină nouă, demnă de luat în seamă şi de refl ectat la ea. 

Cristina Bejinar
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Femei  cu  impact

Judy Hyland
O femeie căreia Dumnezeu 

i-a dat o inimă iertătoare şi care 
a găsit sens în suferinţa prin care 
a trecut, slujindu-i chiar pe cei 
ce i-au făcut rău, aşa am putea 
rezuma într-o frază viaţa lui Judy 
Hyland.

Ea s-a născut într-un 
orăşel din statul Minnesotta, 
SUA, şi-a predat viaţa Domnului 
în adolescenţă şi a dorit să devină 
misionară. Astfel, în octombrie 
1940 s-a îmbarcat pe un vapor 
spre China, împreună cu alţi 
nouă misionari luterani, dar au 
fost redirecţionaţi spre Filipine, 
din cauza războiului dintre China 
şi Japonia. În ciuda zvonurilor că 
războiul se extinde, au fost asiguraţi 
de către Înaltul Comisar al SUA în 
Filipine că sunt în siguranţă, aşa 
că şi-au dedicat timpul şi energia 
învăţării limbii chineze, în speranţa 
că vor ajunge acolo curând.

Chiar în ziua în care vestea 
atacului japonez de la Pearl Harbor 
a ajuns la ei, oraşul fi lipinez în care 
se afl au a fost bombardat de arma-
ta japoneză, iar Judy şi alţi 500 
de americani au fost luaţi ostatici. 
Timp de trei ani au stat înghesu-
iţi în barăci austere, au suferit de 
foame şi n-au ştiut nimic din ce se 
întâmplă în afară sau dacă vor fi  
vreodată eliberaţi. Pe 4 februarie 

1945, trupele 
americane au 
lansat un atac 
surpriză asu-
pra japonezi-
lor în Manila 
şi astfel pri-
zonierii americani au fost eliberaţi. 
Judy a mărturisit dezorientarea, 
frica şi sentimentele de ură şi ne-
iertare faţă de japonezi, pe care le-a 
simţit în zilele de după eliberare. 
Momentul ajungerii acasă, când a 
fost întâmpinată de familie, prieteni 
şi logodnicul ei, a fost pentru Judy 
ca o pregustare a intrării în gloria lui 
Dumnezeu, aşa cum avea să spună 
mai târziu: „chiar şi după 40 de ani, 
nu pot vorbi de întoarcerea acasă 
fără să-mi vină lacrimi în ochi”.

Judy s-a căsătorit şi 
împreună cu soţul ei, a plecat ca 
misionară nu în China, ci în Japonia, 
acolo unde l-a slujit pe Dumnezeu 
timp de 30 de ani! Domnul ei 
i-a dăruit o inimă iertătoare şi 
împăciuitoare, iar experienţa ei, 
alături de a multor altor creştini, ne 
ajută să înţelegem că prin Hristos 
putem trece victorioşi prin cele 
mai cumplite situaţii care ni se pot 
întâmpla.
     
  

Alina Birgean
Biserica Emanuel,  Timisoara
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Suntem încântaţi să vedem 
cum ne-a ajutat Dumnezeu şi în 
anul acesta, astfel încât înainte 
de începerea anului şcolar 2014-
2015 să putem dărui un număr 
de 70 de ghiozdane complet 
echipate unui număr de 50 de 
copii nevoiaşi din Oltenia şi altor 
20 de copii din familii sărace din 
zona Lugojului. Pentru tot ce s-a 
realizat, Dumnezeu să fie slăvit!

Le suntem recunoscători 
membrilor Bisericii Baptiste 
„Harul” din Lugoj care, parcă 
cu mai multă generozitate 
decât oricând, au dăruit fie 
ghiozdane şi rechizite şcolare, fie 
bani pentru achiziţionarea lor. Puşa 
Linguraru s-a ocupat personal 
de cumpărarea ghiozdanelor şi a 
rechizitelor necesare. Dumnezeu 
să răsplătească din belşug tot 
efortul depus şi toată generozitatea 
adusă ca jertfă Domnului.

Teofil Ciortuz, pastor al Bi-
sericii „Harul” din Lugoj s-a îngrijit 
ca aceste ghiozdane să ajungă în 

zona Olteniei. Ele au fost predate 
în data de 3 septembrie unor fraţi 
păstori din Oltenia şi au fost înmâ-
nate copiilor nevoiaşi din biserici 
baptiste, penticostale şi creştine 
după evanghelie din zona Filiaşi în 
serviciile divine din data de 7 septembrie. 
Copiii care au beneficiat de aceste 
ghiozdane sunt din localităţile Filiaşi, 
Fratoştiţa, Valea lui Pătru, Argetoaia, 
Braloştiţa şi Corniţa.

Celelalte 20 de ghiozdane 
cu rechizite şcolare au fost dăruite 
unor copii din familii nevoiaşe din 
zona Lugoj în săptamâna dinain-
tea începerii anului şcolar, lucru 

de care s-a îngrijit pastorul 
Teofil Ciortuz împreună cu 
Magda Iliuţă, reprezentanta 
Asociaţiei Precept Ministries 
pentru Europa de Răsărit.

Dorind tuturor copii-
lor un an şcolar cât mai bun, 
ne vom ruga ca Dumnezeu 
să-i binecuvinteze pe ei şi fa-
miliile lor.

Teofil Ciortuz, 
pastor
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Un ghiozdan pentru un orfan

Pornind de la campania lansată la 
Radio Vocea Evangheliei, „Un borcan pentru 
un orfan” prin care oamenii cu inimă pentru 
orfani şi văduve au donat din borcanele de 
murături, dulceţuri, compoturi, legume 
pregătite pentru iarnă, copiilor noştri de la 
„Fraţii Onisim”, vă invităm să sprijiniţi în 
continuare copilaşi ce au nevoie de ajutorul 
nostru, al vostru, al tuturor.

Mai sunt câteva zile până la începerea 
unui nou an şcolar, iar la Onisim, 20 de 
copilaşi aşteaptă cu nerăbdare să păşească 
în sălile de clasă de la grădiniţă şi şcoala 
gimanzială. Aşa cum pregătim copiilor noştri 
ghiozdane, caiete, creioane, stilouri, penare, 
acuarele, pensule, coperţi, hăinuţe, pantofiori, 
ghetuţe, vă provocăm să-i sprijiniţi şi pe cei 
mai puţin norocoşi să fie ajutaţi de propria 
familie. Şi ei aşteaptă un ghiozdan dotat cu 
minimul necesar începerii anului şcolar ca să 
se simtă bine în prezenţa celorlalţi colegi de 
clasă şi să poată lucra împreună cu ei.

Vă provocăm să fiţi parteneri împreună 
cu noi, sub călăuzirea lui Dumnezeu, să 
clădim viitorul acestor copii. Practic puteţi 
dona ghiozdane, rechizite, hăinuţe sau puteţi 
pune la dispoziţie banul dumneavoastră din 
care vor fi achiziţionate cele necesare şcolii 
sau vor fi achitate cheltuielile micuţilor de la 
Onisim.

O altă metodă practică prin care îi 
puteţi sprijini pe copii este să donaţi 10 lei 
pentru o zi de grădiniţă. 

Prin gesturi mici, împreună reuşim să 
transformăm şi să schimbăm vieţi!

Veniţi alături de noi!

Ligia Dugulescu

15
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Cu bogăţia de culori blânde şi 
calde, cu roade înmiresmate, cu nos-
talgia trecerii timpului, alternând lin 
peste gradini şi parcuri şi în sufletele 
noastre „haina ei cu trenă lungă/De 
culoarea vântului”, iată că  „s-a ivit 
pe culme Toamna,/Zâna melopee-
lor,/ Spaima florilor şi Doamna /Cu-
curbitaceelor” (G. Topârceanu)

Şi pentru că sănătatea este 
o prioritate indiferent de anotimp, 
astăzi m-am gandit la o plantă din 
familia cucurbitaceelor.

DOVLEACUL, una dintre 
plantele-vedetă ale toamnei, care ne 
încântă simţurile prin culoare, mi-
reasmă şi gust, este o legumă uşor 
de cultivat şi foarte spornică, din 
aceeaşi familie cu castraveţii şi pepe-
nii.

Culoarea galben-portocalie 
este un indiciu al conţinutului bogat 
în antioxidanţi şi betacaroten. Con-
ţine vitaminele B1, B2, B3, B5, B6, 

B8, B9, C, E, K şi minerale precum 
magneziu, potasiu (340 mg/100g), 
calciu, fosfor, fier, siliciu, cupru, se-
leniu, zinc, mangan, acizi graşi Ome-
ga 3 şi Omega 6. Ca valoare nutriti-
vă, 100g  dovleac  furnizează 26 de 
calorii, având  ca principii nutritive 
la 100 de grame: 1 g proteine,  6,5 g 
carbohidraţi, din care 1,4 g zaharuri 
şi 0,5 g fibre, total lipide 0,1 g.  Indi-
cele glicemic este 75.

Datorită compoziţiei sale, 
dovleacul are proprietăţi antiinfla-
matoare şi antioxidante, fiind eficient 
în prevenirea bolilor cardiovasculare 
şi ajutând la regenerarea organismu-
lui. Betacarotenul din dovleac redu-
ce riscul apariţiei diabetului, contri-
buind la reglarea glicemiei.  Este o 
sursă bogată de fibre, ceea ce îl reco-
mandă în dietele celor care doresc să 
îşi reducă greutatea şi în programele 
de control al colesterolului, dar şi în 
cazul persoanelor cu afecţiuni gas-
trointestinale- ajută la cicatrizarea 
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ulcerelor gastric şi duodenal, în aces-
te cazuri fiind recomandat fiert, sub 
forma de piure.

În scopuri terapeutice, se recomandă 
consumarea a 250-300 g piure de dovleac, 
înainte de mese. 

Dovleacul crud stimulează 
bila, peristaltismul intestinal, fiind efi-
cient în cazul celor ce suferă de con-
stipaţie, în astmul bronşic şi în com-
baterea insomniilor. O sută de grame 
de dovleac consumat zilnic asigură 
70% din necesarul zilnic de vitami-
na A, folositoare  pentru menţinerea 
sănătăţii pielii şi a mucoaselor, fiind 
în acelaşi timp o vitamină esenţială 
pentru vedere. Datorită conţinutului 
ridicat de potasiu, ajută la dizolvarea 
pietrelor la vezica urinară.

Seminţele de dovleac sunt 
foarte eficiente în tratarea multor 
afecţiuni intestinale şi articulare. Sunt 
un excelent remediu pentru elimina-
rea paraziţilor intestinali, în special 
a teniei, fiind recomandate în mod 

deosebit copiilor, deoarece nu sunt 
toxice. Preparate sub forma de „lap-
te”, ajută la diminuarea durerilor ar-
ticulare şi la vindecarea gutei, sunt 
eficiente în cistite, ajută la stimularea 
digestiei şi a lactaţiei. Acesta se pre-
pară din 2 linguri de seminţe decojite 
(cu pieliţa verde păstrată), la care se 
adaugă 1 pahar cu apă caldă. Se lasă 
peste noapte în apă, apoi se trec prin 
maşina de tocat şi se amestecă cu 
apa în care au stat. 

Uleiul din seminţe de do-
vleac ajută în hiperexcitabilitate ner-
voasă şi sexuală, în reglarea hormo-
nală, eficient în combaterea sterilităţii, 
în afecţiuni ale prostatei, constituind 
un excelent detoxifiant natural.

Dovleacul este recomandat 
tuturor categoriilor de vârstă, de la 
copii la vârstnici.

Să aveţi o toamnă minunată!

Camelia Eugenia Cîmpan
Biserica Baptistă Maranata - Arad
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Să ne unim în rugăciune pentru a cere lucruri după voia lui 
Dumnezeu este nu numai o datorie, ci şi un privilegiu. Să ne bucurăm 
din plin de acest drept pe care ni-l dă Domnul, acela de a ne folosi 
de Numele Lui pentru a cere cu credinţă lucruri după voia Lui. Să ne 
rugăm pentru:

-elevii şi studenţii care vor începe un nou an şcolar, să 
experimenteze din plin ajutorul Domnului şi să primească înţelepciune 
de la El;

-alegerile care vor avea loc la noi în ţară, ca Domnul să ridice 
oameni după voia Lui, să se îndure de acest popor şi să ne ajute să nu 
mai fim învrăjbiţi şi uşor de manipulat; 

-persoanele bolnave, să fie vindecate, să aibă parte de tratament 
potrivit şi să fie înconjurate de dragoste şi atenţie;

-planeta noastră, devastată de tulburări politice, neînţelegeri, 
războaie, epidemii; 

-creştinii persecutaţi în multe ţări din lume, să rămână tari în 
mărturia lor şi să fie protejaţi de puterea divină;

-familiile şi bisericile noastre, să fie întărite în credinţă şi relevante 
în această generaţie.

De asemenea, să ne deschidem inima şi, de ce nu, şi buzunarul 
pentru a ajuta pe cei implicaţi în slujirea semenilor noştri:
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Radio Vocea Evangheliei Timişoara  
– la pas cu Dumnezeu

La începutul lunii august, Radio Vocea Evangheliei Timişoara a derulat un 
proiect intitulat Biblii pentru Egipt. Vali Giurici, împreună cu o echipă misionară, a fost 
acolo şi a împărţit aceste materiale – ilegale pentru cultura islamică, însă cu un potenţial de schimbare 
uriaş. A da o biblie unui musulman înseamnă închisoare, aşa că echipa misionară a trebuit să găsească 
oportunităţi de a strecura Bibliile în locurile cele mai frecventate de musulmani, fără să fie prinşi. Vă 
invităm să vă rugaţi împreună cu noi pentru cei care au primit aceste materiale, ca Dumnezeu să li se 
descopere şi ei să vină la cunoştinţa adevărului. Rugaţi-vă ca sămânţa pe care am semănat-o cu risc şi 
efort să rodească mântuire şi viaţă pentru mii de oameni.

Un alt proiect care se derulează acum şi care are mare nevoie de susţinere în 
rugăciune este proiectul 24000 de şcoli pentru Cristos. În cadrul acestui proiect 
ne-am propus să trimitem în fiecare instituţie de învăţământ, de la grădiniţă până la 
universitate, un mic colet cu câteva emisiuni, documentare produse de noi, o carte 
de creaţionism, un Nou-Testament, DVD-ul cu filmul Isus, câteva pliante. Rugaţi-vă 
ca aceste materiale să lucreze credinţă şi schimbare în inimile profesorilor, ale direc-
torilor de şcoli, ca să fie născuţi din nou. Dacă cei chemaţi să ne educe copiii sunt 
schimbaţi, vom avea o generaţie de copii şi de tineri schimbată.

Mai sunt două proiecte pentru Africa, pe care vrem să le lansăm în toamna 
aceasta. Unul social - 1000 de jucării pentru copiii din Republica Centrafricană, 
altul evanghelistic - formarea unei echipe radio în Mozambic. Rugaţi-vă pentru călă-
uzire, resurse şi oameni care să ne susţină în aceste vise îndrăzneţe. 

Vă invităm să ne susţineţi în continuare echipa în rugăciune. Avem nevoie 
de putere spirituală, înţelepciune, inspiraţie, credincioşie în lucrul care ne-a fost 
încredinţat.

Rugaţi-vă pentru cei care ne ascultă. Primim des mesaje de la oameni care nu 
frecventează nicio biserică, dar ne ascultă. Rugaţi-vă ca aceştia să găsească mân-

tuirea şi să se integreze într-o comunitate 
unde pot creşte spiritual. 

Radio Vocea Evangheliei Timişoa-
ra este un răspuns la rugăciunile mul-
tor credincioşi. Creşterea şi continuarea 
lucrării se face tot prin rugăciune. Acum 
este rândul nostru să ne rugăm pentru 
extinderea Împărăţiei lui Cristos prin-
tr-un radio creştin.

Creştem împreună.
      

Cristina Olariu
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Fraţii lui Onisim – o investiţie pentru cer

Cu multă bucurie vă lansăm invitaţia de a face o investiţie 
pentru cer, implicându-vă în viaţa copiilor de la Casa „Fraţii lui Onisim”, 
proiect iniţiat de Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate Isus Speranţa 
României. 

„Onisim”-ul a fost înfiinţat în anul 1992 în Timişoara, ca 
o necesitate pentru copiii străzii, locuitori ai canalelor şi gărilor. 
La solicitarea pastorului Petru Dugulescu, primarul de atunci al 
municipiului Timişoara, Viorel Oancea, a pus la dispoziţie clădirea 
situată pe str. Dorobanţilor nr. 16, unde centrul funcţionează şi acum. 
Activitatea centrului „Fraţii lui Onisim” a început în data de 23 decembrie 
1992, cu 7 copii aduşi din canalul din Piaţa 
700, iar numărul lor a ajuns în scurt timp la 
43. Beneficiarii acestui proiect sunt adolescenţii 
proveniţi din stradă, din centre de plasament sau 
tineri aflaţi în situaţie de criză.
 O parte dintre copii au fost integraţi în 
familia naturală. Cei 18 tineri rămaşi în centru 
sunt ajutaţi să îşi completeze studiile, să îşi 
găsească un loc de muncă şi să îşi depoziteze 
salariul într-un cont personal, pentru a se putea 
integra în societate.  
 De asemenea, tinerii beneficiază de con-
siliere psihologică, vocaţională şi spirituală. Prin 
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acest proiect, tinerii au re-
uşit să îşi îmbunătăţească 
abilităţile de comunicare şi 
deafirmare socială.

Din 2011 avem şi o 
grupă de 8 copii mici, care 
s-au integrat foarte bine 
în centru, iar din 2012 s-a 
mai format încă o grupă de 
10 copii. Aceşti micuţi au 
nevoie de sprijinul nostru 
şi al dumneavoastră în fi-
ecare zi. Nevoile lor sunt 
multiple, întrucât avem şi 
elevi de şcoală care au ne-
voie de rechizite, ghiozda-
ne, îmbrăcăminte sau în-
călţăminte.

O altă variantă prin 
care puteţi susţine micuţii 
Onisimului este să vă fa-
ceţi cumpărături de la ma-
gazinul nostru SHOP FOR 
ONESIMUS, unde găsiţi o 
gamă diversificată de pro-
duse, iar din banii obţinuţi 
în urma vânzărilor, noi pregătim masa acestor copilaşi. 

Ligia Dugulescu

Casa Debora - un nou anotimp,  
o nouă generaţie

Anotimpurile se succed, şi odată cu ele natura îşi schimbă 
înfăţişarea. Sunt momente în care trebuie sa muncim, pentru a avea 
parte şi de momente în care să culegem. 

Prin harul Domnului, la Casa Debora am ajuns la a patra 
generaţie de fete. Ne uităm în urmă cu mulţumire pentru vindecarea 
adusă de El şi pentru schimbarea din viaţa lor. Mulţumim Lui pentru 
fiecare fată care a fost pentru o vreme în grija noastră, mulţumim Lui 
pentru toţi cei care ne-au susţinut în tot acest timp, mulţumim pentru 
purtarea Lui de grijă în cele mai mici detalii. 
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Acum, când în faţă ne stă un nou anotimp, Îi mulţumim lui 
Dumnezeu că a fost cu noi, şi Îi încredinţăm Lui viitorul Casei Debora, 
al fetelor care ne sunt date în grijă. Rugăciunea noastră pentru ele este 
ca sângele Domnului Isus să continue să lucreze vindecare în sufletele 
lor rănite, să Îl cunoască pe El şi prin El să primească o viaţă din belşug. 
Fie ca Tatăl iubitor să poarte de grijă pentru toate nevoile fetelor, iar 
pentru noi, cei care slujim la Casa Debora, cerem înţelepciune de la 
El în toate deciziile pe care trebuie să le luăm, şi El să vegheze asupra 
familiilor şi copiilor noştri. Amin!

Lorena Rusovan

Fundaţia Estera – existăm prin har

La Fundaţia Estera a fost perioadă de 
concedii, dar timpul nostru este al Domnului, 
aşa că am avut câteva activităţi speciale şi 
în această perioadă. Acum, la reluarea pe 
deplin a activităţii, avem nevoie mai mult ca 
oricând de susţinere în rugăciune.

Mulţumim Lui Dumnezeu, Cel care 
ne dă ajutorul Său. Fundaţia Estera există 
prin harul Lui, dar şi datorită oamenilor 
speciali care o susţin, de aceea mulţumim 
tuturor celor care citesc revista Maria şi se 

roagă pentru noi. Suntem recunoscători pentru ajutorul special de care 
am avut parte până acum şi vă chemăm să ne fiţi parteneri şi pe mai 
departe.

Beneficiarele serviciilor noastre se confruntă cu probleme foarte 
complicate, şi suntem conştienţi că numai suportul din partea lui 
Dumnezeu poate aduce biruinţa. Ne bucurăm pentru  toţi copiii născuţi 
în luna august, cea mai bogată din anul acesta. Însă aceşti copii şi 
familiile lor au multe nevoi care trebuie împlinite, iar noi ne dorim să le 
oferim susţinerea noastră, de aceea vă invităm să lucraţi alături de noi, 
pentru Împărăţia Lui.

Avem nevoie de rugăciune în vederea reînceperii progamului 
educaţional şi a întâlnirilor speciale de suport pentru familiile aflate 
în dificultate şi pentru copiii care suferă nevinovaţi. Avem nevoie de 
oameni dedicaţi pentru o asemenea lucrare, care să se implice în toate 
proiectele fundaţiei, atît prin suport financiar şi alte donaţii necesare 
funcţionării în continuare a fundaţiei, cât şi prin acţiuni de voluntariat. 
Dorim ca prin tot ce facem, gloria să fie a Domnului!

                                       Maria Alecsei






