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Nota Editorului                                       Aurelia Gabor                                                               
Hristos a Înviat ! 

 
     Luna aceasta ne vom bucura la sărbătoarea Paștelor, așa cum 

obișnuiește creștinătatea să numească celebrarea sărbătorii Învierii Domnului nostru Isus 

Hristos din morți. Dar, trebuie să recunoaștem că, mulți dintre noi, datorită împrejurărilor, 

îngrijorărilor și a problemelor vieții nu putem gusta din plin această bucurie specială. 

Consecințele situațiilor prin care trecem ne împovărează și astfel, bucuria pe care ar trebui 

să o trăim în inimile noastre cu această ocazie poate că este diminuată. De aceea, sperăm 

că întâmplarea ce urmează, povestită de o mamă, ne va face să înțelegem mai bine ce 

înseamnă a avea un Mântuitor Viu, care trăiește în vecii vecilor și înțelegerea aceasta să 

ne aducă bucuria pe care doar prezența Mântuitorului ne-o poate da..  

     Pe 27 februarie 1991, Ruth Dillow, din statul Illinois a primit un mesaj foarte trist din 

partea Pentagonului prin care era anunțată că fiul ei, Clayton Carpenter, soldat în armata 

americană, care se afla atunci staționat în Golful Persic a călcat pe o mină care a explodat 

și a fost omorât. ”Nu vă pot descrie în cuvinte șocul pe care l-am avut și durerea care m-

a cuprins. Doar o mamă care a trecut vreodată prin pierderea unui copil va putea 

pricepe starea în care mă aflam. Era ceva dincolo de puterile mele. Era singurul meu 

copil, îl rugasem să nu se înroleze în armată, el a ales să plece și acum îl pierdusem 

pentru totdeauna. Toate amintirile de când îl ținusem în brațe pentru prima dată și 

până în clipa plecării spre Golf, îmi năvăleau acum în minte și mă blamam pentru 

fiecare clipă pe care nu o savurasem din plin cu el, atâta vreme cât fusese în viață. Trei 

zile am plâns fără încetare, m-am mâniat pe viață și pe Dumnezeu și oricât au încercat 

cei din jurul meu să mă consoleze nu au reușit, pentru că pierderea era mult prea mare 

și profundă.” 

     Dar, după trei zile de la primirea acelui mesaj, a sunat din nou telefonul. Fără nici o 

putere, Ruth a ridicat receptorul și, auzind vocea care o chema a amuțit : ”Mamă, sunt eu 

! Trăiesc !” Șocul inițial a fost colosal !  Prima reacție a fost, desigur întrebarea : ”Am 

început să am halucinații ?”  Dar apoi, recunoscându-i vocea, mama și-a dat seama că era 

chiar el, fiul ei. ”Mesajul pe care îl primisem fusese o greșeală teribilă și fiul meu trăia 

!” 

     Doar o mamă care a trecut pe aici poate să își imagineze ce a trăit această femeie. Ea 

declara pentru unul din ziarele naționale ale Americii : ”Am râs, am plâns, I-am 

mulțumit lui Dumnezeu și I-am cerut iertare pentru toată purtarea mea... pentru că fiul 

meu, pe care l-am crezut mort, 

era, de fapt, viu. Nu cred că cineva poate nici măcar să înceapă să  

înțeleagă ce am simțit eu în acele momente...” 
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”A avea pace în mijlocul furtunii necesită o relație 

adevărată cu Acel ce e Pace – Domnul Domnilor” 
                                                                        Angela Peschir 

 

     Probabil că ne este greu să înțelegem ce a simțit această mamă, dacă nu am trecut pe 

acolo. Dar, noi, cei care am zăbovit pe paginile Noului Testament ar trebui să înțelegem 

emoțiile și trăirile acestei mame, pentru că ucenicii Domnului Isus trebuie să fi 

experimentat ceva asemănător văzând cum într-o zi, prietenul lor cel mai bun și 

învățătorul lor a fost pironit pe cruce și omorât de către autoritățile vremii. Ei au fost 

martorii durerii Lui și a cuvintelor care le-au străpuns inimile : ”Dumnezeul Meu, 

Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit ?”. Iar în final, ascultând cum Domnul lor a 

spus : ”S-a sfârșit !”, au simțit și ei cum toate speranțele și visurile lor au murit odată cu 

moartea Celui atât de scump inimii lor, pentru care renunțaseră la tot ce avuseseră până 

atunci : familii, case, prieteni, rude, business-uri, etc. Orice perspectivă a fost îngropată 

odată cu îngroparea Lui. După ce L-au plâns trei zile la rând, ”În prima zi a săptămânii,  

dis de dimineață”, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu că femeile din anturajul Domnului 

Isus s-au dus la mormânt și iată că apar primele semne ale unei situații neașteptate : piatra 

de la ușa  mormântului era rostogolită și mormântul era gol ! Și 

veștile bune continuă : "Nu vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi 

pe Isus, care a fost răstignit. Nu este aici ; a înviat, după 

cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul ; şi 

duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre 

cei morţi.” (Matei 28:5-7).  

     Acesta este evenimentul pe care îl celebrăm noi astăzi : 

Hristos este Viu ! Hristos a înviat din morți și diferența dintre 

moarte și viață trebuie să ne facă să uităm toate îngrijorările 

noastre și să ne bucurăm împreună cu toată creștinătatea, 

salutându-ne cu dragoste și emoție unul pe altul cu frumosul 

salut : ”Hristos a Înviat !” Și din inimile tuturora să se ridice, plin de entuziasm, 

răspunsul  atât de aducător de pace și bucurie : ”Adevărat c-a Înviat !” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

                Domnule...fiul dumitale mi-a zis să-ti cer... 
                                              De Rodica Botan 
  
     În zilele noastre,  rugăciunea a devenit tot atât de necesară cum este aerul. Viața este 

complicată și… plină de drame. Multe am învățat anul ăsta și eu despre rugăciune. La 

începutul anului, mi-am promis că voi spune rugăciunea Tatăl Nostru cel puțin o dată pe 

zi, considerând eu... că-i mai matură decât toate rugăciunile pe care le-am rostit vreodată. 

     Întâmplarea face că, de la începutul anului am ascultat o serie întreagă de predici 

despre rugăciunea domnească - parcă toată lumea a fost în gând cu mine - și din fiecare 

predică și explicație am mai învățat ceva nou. Aseară am auzit o istorioară care explica 

altceva despre rugăciune. Domnul Isus a spus să cerem Tatălui, dar să cerem în Numele 

Lui. 

     Mulți oameni se roagă. Unii se roagă la sfinți, alții la icoane, alții mai știu eu la ce... 

Domnul Isus ne-a învățat însă felul în care trebuie să ne rugăm. El Însuși Își petrecea mult 

timp în rugăciune...și asta iarăși mi se pare atât de interesant... Fiul lui Dumnezeu are 

nevoie să se roage Tatălui ! Oare de ce ? Darmite noi, atuncea...? Dacă El a trebuit să Se 

roage ca să răzbească în viața asta... El... Fiu de Dumnezeu... cu cât mai mult noi nu ar 

trebui să facem așa ? 

      Dar să revin la faptul că Domnul Isus i-a învățat pe ucenici să ceară orice de la Tatăl în 

Numele Lui. Și, ca să înțelegem mai bine cum vine asta, am să vă povestesc istorioara 

care am auzit-o și, care, sper să facă și pentru voi tot atât de multă lumină și sens, cât a 

făcut pentru mine. 

     Un tată a decis să celebreze ziua de naștere a fiului său și invită la un parc de distracții 

pentru copii, pe vreo zece prieteni ai băiatului lui. A cumpărat biletele și stătea de-acuma 

la poartă pentru a-i aștepta pe copii.  De cum sosea, fiecare prieten al băiatului primea 

tichetul cu care putea intra înăuntru, pentru a-i întâlni pe ceilalți și a se juca împreună. Așa 

au trecut câțiva dintre băieți prin fața lui și el i-a întins fiecăruia tichetul. La urmă, apare 

un băiețel pe care tatăl nu-l recunoaște.  Cumva încruntat, tatăl îl privește spunându-i :  

- Dar tu, cine ești... că nu-mi amintesc să te fi văzut până acuma…    

     La care, băiețelul răspunde cam fâstâcit : 

- Domnule...fiul dumitale mi-a zis să-ți cer și eu un tichet ca 

să intru... 

- Aaaa... dacă fiul meu te-a trimis, atunci sigur... Uite 

tichetul ! 
     Nici un alt nume, oricât de important ar fi fost, nu i-ar fi putut 

da prichindelului tichetul de intrare, în afară de numele băiatului 

acestui domn.  

     Așa și noi ! Prin intermediul Fiului avem intrare liberă, având 

http://www.peginduri.com/2012/03/domnulefiul-dumitale-mi-zis-sa-ti-cer.html
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posibilitatea să stăm de vorbă cu Tatăl și să aducem atât lauda și mulțumirea, cât și 

cererile noastre în fața Lui. 

     Știu că cei care invocă pe tot felul de sfinți sau se roagă în fața icoanelor o să fie, poate, 

supărați pe mine. Dar va trece. Toți suntem creștini și, dacă dorim să fim după Scriptură în 

relația noastră cu Dumnezeu,  toți va trebui să căutăm Adevărul în Biblie. Să lăsăm 

formele și tradițiile sau  preferințele noastre personale și să căutăm, așa cum căutau 

odinioară primii creștini după Adevăr, dar să-L căutăm la sursă, acolo unde se află, adică 

în Scriptură. Și, dacă vreți să vă supărați pe mine, puteți să o faceți dar, după ce vă trece, 

luați Biblia, din curiozitate și vedeți dacă ceea ce am spus aici este greșit. Și, dacă am 

greșit cu ceva sunt gata să corectez… 

 

Mânia Care  Persistă 

"Nu te supăra, căci supărarea duce 

 numai la rău"     Psalmul 37:8 

 
     În 1994 reporterul Christofor Bums de la Associated Press scria într-un articol intitulat 

”Resturile letale ale războiului îi ameninţă pe europeni”: 

 

"Bombele celui de-al doilea Război Mondial încă ucid Europa. Ele ies la iveală şi uneori 

explodează; pe şantiere, în năvoadele pescarilor sau pe plajă, la cincizeci de ani după ce 

armele au fost reduse la tăcere. Sute de tone de explozive sunt recuperate anual numai în 

Franţa. Treisprezece bombe au explodat în Franţa în 1993, omorând 12 persoane şi rănind 

11. "Mi-am pierdut doi dintre colegi" a spus Yvon Bouvet, care conduce o echipă din 

regiunea din Champagne-Ardennes, care detonează explozibile atât din primul cât şi din al 

doilea război mondial. Bombele neexplodate devin mai periculoase cu timpul. Datorită 

coroziunii din interior, armele devin mai instabile şi detonatorul poate fi expus". 

     Ce este adevărat despre bombele rămase este adevărat şi despre mânia ce persistă : ea 

explodează când te aştepţi cel mai puţin. Mânia nu este un lucru de care să te mândreşti, este 

un lucru pentru care să te rogi, deoarece: îi răneşte pe cei apropiaţi ; te face să pierzi 

respectul în ochii celorlalţi ; închide uşi de oportunităţi ; te aşează pe un teren periculos faţă 

de Dumnezeu.  

     Stai o clipă şi citeşte ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre mânia care persistă :  

 "Lasă mânia, părăseşte iuţimea; nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău" 

(Psalmul 37:8).  

 "Cel încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz, şi cine este stăpân pe sine 

preţuieşte mai mult decât cine cucereşte cetăţi" (Proverbe 16:32).  

 "Înţelepciunea face pe om răbdător, şi este o cinste pentru el să uite greşelile." 

(Proverbe 19:11). 

                                       Corespondență de la Oana Ailenei, NC 
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                                                    Hristos a Înviat !  
                                                                    De Aurelia Gabor 

Întunecimea densă ce stăpânea pământul, 

Cuprinse deopotrivă, pe tânăr și bătrân. 

Săracii și bogații zăceau în neștiință, 

Cuprinși de vălul tragic al unui timp străbun. 

 

O apăsare tristă plutea în orice suflet. 

Se aștepta schimbarea, dar ea întârzia. 

Până când sus în ceruri, cu glas adânc, de tunet, 

Se puse întrebarea : ”Cine-ar putea pleca ?” 

 

Și-n clipa de tăcere adâncă, nefirească, 

Când orice-activitate deplin a încetat, 

S-a auzit o voce supusă, îngerească, 

”Eu sunt aicea, Tată, sunt gata, am plecat !” 

 

Uimirea ce cuprinse întregul cer, fu mare : 

”Cum s-ar putea ca Fiul să plece dintre noi ? 

Să plece-n agonie, în dificila stare, 

În lumea încărcată de patimi și nevoi ?” 

 

Dar Isus ce decis-a nu a mai vrut să schimbe. 

Motivul ? Doar iubirea de Tatăl și de noi. 

Și, întrupat în iesle, în straiele-I umile, 

Și-a început lucrarea în lumea de nevoi. 

 

I-a învățat Scriptura și ne-a lăsat și nouă, 

A Lui învățătură. A vindecat bolnavi, 

A mângâiat durerea atâtor suferințe, 

Și-a-ncurajat noroade, de-a lungul unor ani. 

 

 Dar lumea se-mpărțise în tabere mai multe, 

Și doar un grup de oameni de-aproape L-au urmat. 

Ca, în final, să vadă cum a murit pe cruce, 

Să-I vadă suferința și viața cum Și-a dat. 

 

Dar, ce minune mare a avut loc de-odată, 

Când după doar trei zile, din morți a înviat. 

Natura, ca la ordin, își schimbă fața toată, 

Zâmbind cu bucurie : Hristos a Înviat ! 

 

A înviat. Și astăzi, chiar după veacuri multe,  

Și sufletu-mi la viață a fost de El chemat. 

Mă prinde fericirea că-n jertfa de la cruce, 

Am fost și eu, prin Isus, salvată de păcat. 

                                                                     Și-așa-n recunoștință, cu-n crin în a mea mână, 

                                                                   Cu inima ferice și sufletul salvat, 

                                                                 Alături de atâția ce-au hainele albite, 

                                                                                            Mă-nchin și eu cu cântec : ”Hristos a Înviat !” 
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Bine de Stiut !!! 

 

Într-un curs, absolvenții de Pompieri au fost învățați, ca 

atunci când se produce o arsură, fie ea oricât de extinsă, 

primul ajutor este să pui partea afectată sub apă rece 

curgătoare (de la robinet), până când se mai răcorește 

stratul de piele ars. Apoi  se aplică un albuș de ou, bătut 

ușor, ca să fie mai ușor de aplicat. 

Săptămâna trecută, o prietenă de-a mea a pus la fiert un 

vas cu apă ; puțină neatenție și când a luat oala care 

fierbea, i-a sărit apă fierbinte pe mână și i-a ars o mare 

parte din piele. A pus mâna imediat sub jet de apă rece, 

destul timp ca să nu mai simtă căldura inițială, cu toate 

că  

durerea era încă îngrozitoare. 

Apoi a spart două ouă, a separat albușele, le-a bătut 

puțin și le-a aplicat pe suprafața opărită. Mâna ei era 

atât de arsă încât, pe măsură ce punea albușele pe piele, 

pielea se usca și rămânea o peliculă  

care apoi se întărea și care era colagen natural. 

A durat cel puțin o oră, pentru a aplica, strat după strat, 

albușele 

pe mână. În curând, nu a mai simțit durerea iar în ziua 

următoare abia mai avea o urmă roșie-maronie, acolo 

unde se arsese. Ea a crezut că va rămâne cu o cicatrice 

oribilă dar, spre surprinderea ei, dupa 10 zile nu mai 

avea nici o urmă de la acel accident . Nu mai avea 

NIMIC !!! Nici măcar culoarea pielii nu s-a schimbat ! 

Acea parte arsă s-a recuperat total datorită colagenului 

existent în albușul de ou, care în realitate este o placentă 

și este plin de vitamine. 
                                                             

                                                 De la Liliana Gherman, Hunedoara 
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Cum îi privim pe cei din jurul nostru ? 
De Carmen Bogdan 

 Aș vrea ca atunci când Dumnezeu face să întâlnesc un suflet 

întristat sau zbuciumat care, la prima vedere, să nu îmi placă sau 

care, poate, mă scoate din sărite într-un fel sau altul, să-l iubesc și 

îndrăgesc așa cum e. Am multe experiențe în care m-am forțat să fiu așa și am eșuat… 

Cred că ar trebui mai multă rugăciune pentru a iubi o persoană dificilă și aparent 

respingătoare. Cu siguranță că, în spatele unei astfel de fețe, stă un suflet încătușat și 

disperat, din cine știe ce motiv crud al vieții. Am avut ocazia să cunosc astfel de suflete și, 

trebuie să recunosc că strădaniile mele nu au dat prea multe rezultate, pentru că au fost 

strădaniile mele personale și nu am apelat ca, împreună cu Domnul Isus să depășesc aceste 

bariere. Citind povestea de mai jos, am început să înțeleg cât de important este să treci 

peste ceea ce șochează ochiul, auzul și mintea și să-ți iubești aproapele, dincolo de 

aparențe. Este important un zâmbet, o mângâiere, un gest, o vorbă, un ajutor venit la timp, 

în clipa potrivită. Domnul Isus să ne ajute pe toți să vedem prin ochii Lui și să iubim cu 

dragostea Lui astfel de suflete dărâmate… 

 
Scrisori de la Teddy 

 

     În prima zi de școală, Doamna Thompson le-a spus elevilor ei din clasa a 5-a, un 

neadevăr și anume că îi iubește pe toți la fel de mult. Dar, cufundat în prima bancă stătea 

Teddy Stallard, un copil greu de iubit… Știindu-l încă din clasa a 4-a, profesoara a 

observat că elevul acesta nu se juca cu ceilalți copii, hainele îi erau neîngrijite și era, mai 

tot timpul, murdar.  Și Teddy putea fi, câteodată, și foarte nesuferit. Se ajunsese până 

acolo încât Doamnei Thompson chiar îi făcea plăcere să scrie pe lucrările acestuia, cu un 

creion gros și roșu, un X mare și îngroșat și să îi dea nota 4. 

      Uitându-se odată peste caracterizările elevilor ei 

din anii precedenți, doamna Thompson a descoperit 

ceva ce a pus-o pe gânduri. Caracterizarea acestuia 

din primul an de școală suna așa : "Teddy e un copil 

isteț, își face temele cu grijă, este manierat și este o 

plăcere să fii în prajma lui". În clasa a 2-a, despre 

Teddy stătea scris că " …este un elev excelent, 

apreciat de colegii săi, dar este tulburat de faptul că 

mama sa suferă de o boală incurabilă… " 

Învățătoarea din clasa a 3-a scrisese : "Moartea mamei sale l-a afectat foarte mult. Se 

străduiește foarte mult, dar pe tatăl său nu îl prea interesează viața copilului lui. Dacă 

nu se va schimba ceva, climatul de acasă îl va afecta în curând." În clasa a 4-a lucrurile 

s-au înrăutățit : "Teddy este retras și nu mai este interesat de școală. Nu are prieteni și 

uneori adoarme în timpul orei"  
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     Citind aceste lucruri, doamna Thompson  a început să înțeleagă situația acestui copil și 

s-a simțit rușinată de sentimentele ei nepotrivite față de el. De Crăciun, elevii ei i-au adus 

cadouri învelite frumos, cu panglici colorate, dar Teddy i-a adus un cadou împachetat într-

o hârtie obișnuită de culoare maro. Deschizând pachețelul lui Teddy în fața clasei, așa cum 

făcuse și cu celelalte cadouri primite de la copii, a descoperit o brățară căreia îi lipseau 

unele pietre și o sticluță de parfum pe trei sferturi goală… Unii dintre elevi au început să 

râdă văzând darul lui Teddy, dar ea i-a mulțumit copilului spunând că brățara era drăguță 

și parfumul mirosea frumos. Teddy Stallard a rămas după ore în ziua aceea doar pentru a-i 

spune profesoarei lui :  "Doamna Thompson, astăzi miroși exact ca și mama…".  

     Din ziua aceea, doamna Thompson i-a acordat o atenție deosebită lui Teddy. Pe măsură 

ce lucra cu el, mintea sa a început să își revină. Cu cât îl încuraja mai des, cu atât acesta 

reacționa mai bine. Până la sfârșitul anului, Teddy ajunsese cel mai isteț elev din clasă și, 

în ciuda promisiunii că îi va iubi pe toți la fel, Teddy a devenit preferatul ei.  

     Un an mai târziu, doamna Thompson a găsit o scrisoare de la Teddy în care acesta îi 

spunea că ea este cea mai bună profesoară pe care o avusese el vreodată.  

Au mai trecut încă șase ani până a mai primit un semn de la Teddy. Terminase liceul fiind 

al treilea în clasă dar, pentru el, ea rămăsese tot cea mai bună profesoară pe care o 

avusese.  

     Patru ani mai târziu, a mai primit o scrisoare în care Teddy spunea că va termina în 

curând facultatea, cu cele mai bune rezultate. Încă o dată o asigura pe doamna Thompson 

că fusese cea mai bună profesoară din toate timpurile studenției lui.  

     Apoi au mai trecut vreo patru ani și a mai venit o scrisoare, cu același mesaj, dar 

numele expeditorului era puțin schimbat : Dr. Theodore Stallard.  

     Apoi o nouă scrisoare cu o veste specială :  Teddy o anunța că se va 

căsători. Tatăl său murise cu câțiva ani în urmă și întrebarea lui era 

dacă Doamna Thompson ar vrea să participe la nuntă și să stea în locul 

în care stă, de obicei, mama mirelui. Bineînteles că a acceptat. Și a 

purtat brățara căreia îi lipseau unele pietre și a folosit același parfum 

pe care îl primise demult de la Teddy. 

     Văzând-o, Teddy a îmbrățișat-o, șoptindu-i la ureche : "Mulțumesc pentru că ai crezut 

în mine. Mulțumesc pentru că m-ai făcut să mă simt important și mi-ai arătat că pot 

însemna ceva."  
     Doamna Thompson i-a șoptit cu lacrimi în ochi :  "Teddy, ai ințeles greșit. Tu ești cel 

care m-a învățat că pot schimba ceva. Nu am știut cum să predau elevilor până te-am 

întâlnit pe tine." 
     MORALA:  Nu poți niciodată să știi cum poți influența viața altora prin ceea ce faci sau prin ceea ce 

nu faci. Ține seama de acest lucru în călătoria ta prin viață și încearcă să schimbi ceva în viața celorlalți 

(și ar fi ideal dacă ar fi în bine).  Și, nu uita : Nimeni nu are dreptul să privească o altă persoană de sus, 

decât în momentul în care se apleacă și îi întinde o mână pentru a-l ajuta să se ridice ! (în poze este 

băiatul meu cel mare, Sorin,  născut la 7 luni, pe care cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să-l cresc. 

Domnul m-a învățat enorm  prin această experiență și Îi mulțumesc pentru tot).    
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NU un trecut păcătos, ci un VIITOR reabilitat ! 
de Mihaela Gheorghe, 

consilier matrimonial, scriitoare, coordonator “Mesagera pt. Hristos”, 

Roma, Tel. 0039 328 776 5991;        Email: messengers4christ2007@yahoo.it 

 

     Subiectul de care ne vom ocupa astăzi este unul destul de delicat, controversat și 

dureros, în același timp : mentalitatea de victimă. Pentru a înțelege mai bine această 

problemă, atât din punct de vedere al emoțiilor personale, cât și din prisma spirituală, vom 

face referire la una dintre femeile din Sfânta Scriptură, care s-a confruntat cu această 

situație : Tamar, fiica lui David.  Această tânără, care a trăit cu mii de ani înaintea noastră 

a experimentat durerea, abuzul, rușinea, vinovăția și respingerea fiind victimă ale 

circumstanțelor nefaste, create de alții în viața ei. Situațiile la care a fost expusă Tamar au 

schimbat cursul existenței ei pentru totdeauna.  

     Termenul ”victimă”, în originalul din 

ebraică este ”cheleka”, termen ce se 

traduce prin nefericit, nenorocit, fără 

șansă. În Psalmul 10:8 citim că : ”Ochii 

celui rău pândesc pe cel nenorocit 
(victima)”, iar în alte pasaje din Vechiul 

Testament, termenul de ”victimă” este 

tradus cu sensul de : ucis, mort, necinstit, 

rănit, omorât, lovit de moarte, tăiat, 

înjunghiat. Toate atributele înșirate mai 

sus sunt  caracteristici ale unei persoane 

care a fost victimizată.  

     Este interesant de observat faptul că, pe 

paginile Sfintei Scripturi vom găsi și astfel 

de cazuri de victimizare. În 2 Samuel 13, o întâlnim pe Tamar, o tânără abuzată, 

nefericită, nedreptățită și singură. Când i s-a întâmplat nenorocirea de a fi abuzată sexual 

de fratele ei, nimeni nu i-a sărit în apărare. Frumusețea și gingășia cu care fusese 

înzestrată de Creatorul ei i-au fost răpite într-o clipă. Din fata încrezătoare și optimistă 

care intrase în dormitorul lui Amnon, Tamar devine o victimă fără nici un viitor și fără 

nici o șansă de a-și reface viața. Această tânără este victima nevinovată a sentimentelor 

bolnave și a poftelor necontrolate și egoiste ale lui Amnon. Povestea ei este una tragică, 

care se aseamănă cu povestea neștiută și ascunsă a multor tinere din zilele noastre.  

     Tamar își continuă viața lipsită de bucurie, de liniște și de pace. Izolată și dezorientată, 

își  va purta, de una singură, durerea adâncă ascunsă în inimă. Întrebări fără răspuns îi vor 

asalta de acum înainte conștiința : ”Oare voi putea trăi cu această durere toată viața ? 

Oare îl voi putea ierta vreodată pe cel care m-a rănit atât de adânc ?”      
     Tamar poate fi considerată o victimă, din mai multe puncte de vedere : în primul rând, 

este abuzată sexual și chiar de unul din frații ei. În al doilea rând, nici chiar propria ei 

”Pe când i le dădea ea să le mănânce,  
el a apucat-o şi i-a zis : 

 "Vino, soro,  şi culcă-te cu mine." 
Ea i-a răspuns: "Nu, frate, nu mă necinsti, 

căci nu se face aşa în Israel ;  
nu face mişelia aceasta. 

Unde mă voi duce eu cu ruşinea mea ? 
 Şi tu vei trece drept un mişel în Israel. 

Acum, vorbeşte, te rog, împăratului,  
şi nu se va împotrivi să fiu a ta." 

Dar el n-a vrut s-o asculte ; a silit-o, 
 a necinstit-o, şi s-a culcat cu ea.” 

2 Samuel 13:11-14 

http://us.mc1117.mail.yahoo.com/mc/compose?to=messengers4christ2007@yahoo.it
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familie nu îi sare în ajutor. David, tatăl atât al Tamarei, cât și al lui Amnon, aflând vestea 

necinstirii fiicei lui, se pare că nu a luat nici o măsură de pedepsire a vinovatului, lăsând 

lucrurile în starea în care erau, adâncind astfel  

și mai mult durerea Tamarei. Reabilitarea acesteia în societate s-ar fi putut face, cel puțin 

parțial, dacă David ar fi intervenit în scopul acesta, dar el nu a făcut-o. Jefuită de onoarea 

și castitatea ei, Tamarei i-a fost luat dreptul la fericirea unei viitoare 

familii. Refugiată în casa lui Absalom, un alt frate de-al ei, Tamar 

rămâne nemângâiată, trăind cu mentalitatea de victimă, pentru tot restul 

vieții ei. Termenul în ebraică, prin care este caracterizată starea ei este 

acela de ”ruinată emoțional”, stare în care și-a petrecut restul zilelor ei. 

Într-un cuvânt, nu era altceva decât o epavă, pentru că durerea abuzului 

suferit i-a ruinat atât trupul, cât și sufletul. Cu siguranță că, în rușinea și 

durerea ei, se strecura cât putea mai repede printre cei din jurul ei, dorind 

să treacă cât mai neobservată și să fie văzută cât mai puțin. Ea este 

prototipul victimei care nu poate rupe cercul vicios al victimizării.  
     De prea multe ori, o piedică în calea devenirii și împlinirii noastre este propriul trecut 

de care, multe dintre noi, am da orice ca să ne eliberăm. În scopul acesta, încercăm, în 

felul nostru și prin puterile noastre, să rupem legăturile emoționale cu acel trecut de care 

nu suntem prea mândre sau care ne-a produs o mare durere.   

     Poate te confrunți și tu cu o astfel de problemă. Și, chiar dacă situația cu care te  

confrunți nu este neapărat lipsa de acceptare a celor din jur, deși cred că și aceasta este 

problema multor femei, s-ar putea ca durerea ta să vizeze o sferă aferentă a lipsei de 

acceptare. Abandon, respingere, rușine sau vinovăție sunt doar câteva dintre stările pe 

care poate le experimentezi. Sau, posibil că ai trecut prin toate cele menționate mai sus. 

Indiferent însă de evenimentul care ți-a produs rana, cu toate consecințele ei, ascultă 

vestea aceasta bună care este minunată, incredibilă și care schimbă vieți. 

     Indiferent de ce am fi făcut noi înșine sau ce ni s-a făcut, indiferent cât de adânci ar fi 

rănile și cât de distruse ne sunt sufletele, avem un Dumnezeu puternic care poate să ne 

transforme trecutul nostru întunecat și să ne vindece de cele mai profunde stări de frică 

ascunse în ființele noastre. Dacă tații noștri pământești poate nu s-au ridicat la nivelul 

așeptărilor noastre privind protecția și grija ce o așteptam de la ei, avem în cer un Tată 

iubitor care promite să vegheze asupra punctelor noastre vulnerabile și să ne întărească în 

slăbiciunile noastre, să corecteze minciunile care ne-au înșelat și să vindece fisurile 

sufletelor noastre. Nu vă fie teamă să Îi permiteți Domnului Isus să intre în cele mai 

ascunse locuri ale inimilor voastre. Procesul de vindecare va începe prin recunoașterea 

faptului că acel trecut te-a rănit cu adevărat, că durerea aceea a fost cât se poate de reală și 

că prețul plătit a fost unul mare.  Nu vă reprimați sentimentele de frica retrăirii acelui 

trecut. E primul pas, ce-i drept, cel mai greu, de a trage cortina uitării peste tabloul 

tragediei trăite în trecut. Abuzurile și rănile trecutului, fie ele de natură spirituală, 

emoțională sau fizică sunt adesea însoțite de sentimente de vinovăție sau rușine. Cea mai 

frecventă stare cu care se confruntă o persoană ce a suferit un abuz în trecut este 
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vinovăția. În majoritatea cazurilor, faptul că și tu ai o parte de vină în tot ce s-a întâmplat, 

devine aproape o obsesie. Sentimentul de culpă, de cele mai multe ori nefondat, devine un 

obstacol în calea procesului de reabilitare, care este blocat sau încetinit din cauza acestui 

simț al vinovăției. Voia lui Dumnezeu nu este nici asumarea culpei – în cazul în care 

aceasta este ireală – nici reprimarea sentimentelor ce ne încearcă. Acestea nu sunt căi spre 

eliberare ci doar drumuri înfundate care nu duc nicăieri. Voia lui Dumnezeu este 

eliberarea totală și definitivă de sub puterea distrugătoare a trecutului.  

     Astăzi, însă, fie că ai fost victma altora sau suferi consecințele propriilor greșeli, ești 

invitată de Domnul Isus Hristos să parcurgeți împreună pașii spre vindecare trupească, 

emoțională și spirituală. Numai El îți poate elibera inima și să-ți dea libertatea spre care 

tânjește spiritul tău.  

      Primul pas pe această direcție este să recunoaștem durerea ce o avem și pierderea 

care o însoțește, invitându-L apoi pe Domnul Isus să se ocupe de rănile noastre. Dacă am 

păcătuit împotriva propriei noastre persoane, să recunoaștem această atitudine ca fiind 

păcat. Trecutul nostru poate fi spălat doar prin sângele Domnului Isus, curs la Golgota, 

prin care întreaga noastră existență poate fi schimbată. Dumnezeu are puterea aceasta de a 

pune împreună bucățile sparte ale vieților noastre. Nu este aceasta o veste minunată ?  

     Îndemnul pe care ni-l dă Biblia este acesta : ”Nu vă mai gândiți la ceea ce a fost 

înainte (trecut păcătos, durere, abuz, pierderi de tot felul) și nu vă mai uitați la cele 

vechi (fapte din trecut...). Iată, voi face ceva nou și-i gata să se 

întâmple.” 

     Da, Domnul Isus Hristos va face ceva nou pentru tine. Chiar 

pentru tine, care ai greșit atât de mult în trecut, pentru tine care 

ai fost respinsă, abuzată, subapreciată, care te-ai strecurat prin 

viață cu povara proprie-i dureri care ți-a zdrobit sufletul, pentru 

tine care nu ai putut avea ce ți-ai dorit, pentru tine care te 

consideri o anonimă, un nimeni în ochii oamenilor, pentru tine 

astăzi, Domnul Isus Hristos vrea să facă ceva nou. Vrea și o va 

face... Deschide-ți inima zdrobită, aruncă povara neiertării, a 

rușinii și a durerii și lasă-L pe Hristos să te transforme într-o 

făptură nouă, regenerată și spălată de sângele Lui. Este ziua victoriei tale. Începând de 

astăzi, Hristos șterge din dreptul tău rușinea și vina pe care Satana a vrut să ți le pună pe 

frunte ! De azi înainte, ești o fiică de Dumnezeu, răscumpărată la Golgota, reabilitată și 

iertată pentru veșnicie. Nu mai ești o persoană de mâna a doua, pentru că ceva nou s-a 

întâmplat în ființa și cu ființa ta. Hristos ți-a acordat o nouă identitate, un nume nou. 

Ești aleasa Lui și prințesa cerului pentru veșnicie. De-acum înainte, porți pe fruntea ta un 

nume nou, pentru că Hristos, Mielul  de jertfă, a plătit pentru tine prețul. Nu doar pentru o 

parte a vinei tale, nu doar un preț parțial ci prețul întreg pentru vina ta întreagă.   
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                    AM  FOST  ÎN  GHETISMANI… 
                                                                                Olympia Nenu 
     Stăteam cu fața ascunsă-n palme și coatele înțepenite-n stâlpișorii din 

Grădină. 

     Privirea mi se pierdu printre măslini, căutând cu-nfrigurare acel loc de 

neuitat… și am uitat de mine-acolo. Am slobozit și gândul din mintea-mi ferecată, 

lăsându-l fără frâu de-acum, să fugă, să alerge pe poteci, să răscolească pe sub frunze 

moarte de milenii ori printre  tulpinile  măslinilor, mutilate de-atâți alți pelerini, prieteni 

ori dușmani de-ai Lui, ce-au bătătorit același drum de  două mii de ani încoace. 

Nădăjduiam că poate, poate-oi mai afla ecoul acelor șoapte spuse-atunci, în ruga din 

noapte… 

     Fiorii acelei nopți s-au lipit de cămașa de pe mine și m-au pătruns până dincolo de os. 

Liniștea de mai apoi, ce și-a întins molcom aripa peste gloate multe, adunate laolaltă mi-a 

devenit amic de drumeție, luându-mă de mâna-mi tremurândă și croindu-mi cale de 

mătase către pata din Grădină. 

     Căci luceau acolo, sub pâlpâirea palidă a lunii, biet opaiț atârnat de-un stâlp al cerului, 

încă mai luceau stropii de sudoare, ca niște picături mari de sânge, căzuți peste țarina 

însetată.  

     Iar ruga Lui, ah, ruga Lui și mai fierbinte de-astă dată, îmi șoptea în urechi  : 

“…pentru ei, mă rog, oh, Tată…”… Și mă ardeau pe dinlăuntru acele vorbe, acolo unde 

vini și păcate-ascunse, de nimenea știute, doar de Duhul Lui 

și-al meu, atârnau bogat, cu greutate, ca ciorchinele din 

Canaanul cel de ieri, cărat, cu prăjini pe umeri, de iscoade. 

     Zefirul din Grădină m-a înțeles în toată-a mea durere și-a 

venit pe dinapoi, să-mi șopteasca printre plete : 

     ”Te las de-acum cu El…” 

     Atât mi-a trebuit, c-atât e tot ce mi-a lipsit. Eram de-

acum doar noi în grădină, eu și, ca la o aruncătură de piatră, 

EL, îngenunchiat. 

     A fost ceresc, dumnezeiește ! 

     Să-ți spun ce stare m-a cuprins ? Nu pot… nici Pavel n-a putut. Sunt stări ce nu încap 

în slovă, dar…  știți ceva ? Gustați și vedeți ce bun este Domnul ! Eu am gustat și am 

ospăț de-atunci încoace ! Căci, în odaia-mi plină de cătușe, lanțuri și zăvoare, ferecată-n 

lacăt ruginit, la poarta părăsită, pe unde zburară lilieci peste pânze sparte de păianjeni 

veninoși, a pătruns Lumina, curățind trecutul. 

     Port chipul Lui de-atunci cu mine, căci nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește-n mine. 

 

Hristos  a Înviat ! 
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Am 21 de ani și iubesc un bărbat de 35 de ani. El 

a mai fost căsătorit de două ori și are cinci copii 

din aceste două căsătorii. De fapt, încă este 

căsătorit cu cea de-a doua soție. Îmi spune că mă iubește, dar nu dorește să divorțeze de 

soția lui, deși afirmă că eu sunt adevărata lui dragoste. Eu îl iubesc mult, dar și eu am, 

din legături anterioare, doi copii. Trebuie, oare, să îl uit pe acest bărbat sau să îl 

determin să facă alegerea între mine și actuala lui soție ? 

 

     Cazuri ca și cel descris mai sus am fi spus – cu 20 de ani în urmă – că sunt rare în 

comunitatea română. Dar, cum timpurile și morala (sau, mai bine spus lipsa acesteia) s-au 

schimbat foarte mult, auzim tot mai des despre astfel de situații.   

     Tânăra aceasta este un caz tipic de abuz emoțional și sexual din partea unui bărbat 

versat, manipulativ, instabil și imoral. Cum s-a abuzat de tine, dragă tânără ! Nu fii o a 

treia (sau a câta … ?) victimă a acestui bărbat stricat și neserios. Acest om este un fluture 

care zboară din floare în floare, ruinând – fără nici un regret – viața tuturor acelora de care 

se va apropia. După cum se vede, nu are nici un fel de sentimente sau responsabilități nici 

chiar față de proprii lui copii. Nu te lăsa înșelată de declarațiile lui. De la Adam încoace, 

declarația de ”unică dragoste” este trucul obișnuit pe care toți Don Juanii îl folosesc. 

Termină imediat cu relația aceasta și distanțează-te de un asemenea bărbat care – este 

vizibil – are în minte doar distracția lui personală și, în nici un caz, dragostea pentru tine, 

așa cum o afirmă sau cum ar dori să te facă să crezi. Astfel de oameni sunt capabili să 

manipuleze femei ca tine în toate direcțiile ca, la sfârșit, când s-a plictisit de jocul acesta și 

nu îi mai poți oferi nimic nou, să te ”arunce la coș” fără nici o părere de rău. 

     Tu ești tânără și ai toată viața înainte. Dumnezeu ți-a dat doi copii și El dorește să îți 

trăiești viața mai degrabă cu mai puțină idilă, decât să faci din acest impostor soțul tău 

legal și tatăl vitreg al copiilor tăi. Dacă nu se îngrijește de proprii lui copii, cum va putea fi 

un tată bun și responsabil pentru ai tăi ?  

     Ai doi copii și spui că asta s-a întâmplat din cauza nebuniilor tinereții. Totuși, la 21 de 

ani și cu doi copii, ești singură, fără soț. Probabil că ai avut mai mult de o idilă la viața ta. 

Sfatul meu este să îți pui viața în ordine și să dai copiilor pe care îi ai grija, dragostea și 

educația de care au nevoie. Atașează-te de o biserică  pentru a deveni creștină. Ia parte 

activă la viața bisericii și Dumnezeu te va compensa pentru tragediile vieții la care ai fost 

expusă. Având o conduită corectă și onestă, nu va fi greu să întâlnești, în cadrul grupului 

de credincioși, când Dumnezeu va vrea, un soț respectabil. Dar nu îți pierde capul și nu 

cădea în brațele primului bărbat pe care îl întâlnești.  

     Fie ca Dumnezeu să te ajute să iei decizia care îți va schimba viața în bine. Dar asta se 

va întâmpla doar dacă te vei așeza sub umbrela protecției divine a lui Dumnezeu, 

punându-ți soarta și viața în mâna Lui binecuvântată. El nu a respins niciodată pe cei care 

L-au chemat în ajutor. Caută-L și predă-I Lui viața ta. Această decizie va schimba 
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calitatea vieții tale și va da o direcție educației și drumului în viață pentru copiii tăi. 

Oprește imediat legătura cu omul acesta și întoarce-ți fața spre Dumnezeu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Bătrânete... 

      
      Trei surori bătrâne stăteau împreună, în aceeaşi casă. 

Într-o seară, una dintre ele îşi pregăteşte o baie ca lumea, pune un picior în 

apă, se opreşte şi ţipă la celelalte : 

     - Heeei, io intram acuma în baie sau ieşeam ? 
     Una dintre celelalte două surori, aflate la parter, răspunde : 

     - Nu ştiu, stai să vin sus să văd… 

     Începe să urce scările, dar pe la jumătate se opreşte şi întreabă : 

     - Hei, io urcam scările acuma sau coboram? 
     A treia işi zice în sinea ei : “Doamne fereşte, ce v-aţi 

prostit amândouă”  şi bate de trei ori în lemn. Apoi, cu 

voce tare : 

     - Staţi să văd întâi cine-i la uşă şi apoi vin io să v-ajut… 

 

                      (de la Nuți Cojocaru, Deva) 

 

 

”Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii :  

fă dar să pătrundă înţelepciunea înlăuntrul meu ! 

Curăţeşte-mă cu isop, şi voi fi curat ;  

spală-mă, şi voi fi mai alb decât zăpada. 

Fă-mă să aud veselie şi bucurie  

şi oasele, pe care le-ai zdrobit Tu se vor bucura. 

Întoarce-ţi privirea de la păcatele mele, şterge toate 

nelegiuirile mele ! 

Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, 

 pune în mine un duh nou şi statornic !” 

                                    Psalmul 51:6-10 
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                            Adevăr sau compromis ? 
                        ,,Ce pâră aduceţi împotriva omului acestuia ?“  

                                                     Ioan 18:29 
                                     De Ana Tatar-Andras 

http://anatatarandras.wordpress.com 

 

     În zilele noastre, dorinţa de a fi acceptaţi de cei din jurul nostru, sau de a nu ofensa pe 

alţii este direct legată de popularitatea de care ne vom bucura, sau pe care putem să o 

pierdem, atunci când vom alege ca, într-o anumită împrejurare, să spunem adevărul, sau să 

spunem o minciună. 

     Versetul de mai sus ne amintește de Pilat, cel care a pus această întrebare Domnului 

Isus. Pilat ne reprezintă pe noi, natura umană căzută. Dacă atunci când la mijloc este 

reputația și poziția noastră în societate, ataşamentul nostru faţă de Domnul se clatină şi 

credinţa noastră este doar circumstanțială, ne vom asemăna și noi cu Pilat. 

     La întrebarea pe care Pilat  o adresează Domnului Isus, dacă El este un împărat, 

Domnul Isus a răspuns : ,,Da sunt, dar Împărăţia Mea nu-i din lumea aceasta“. 

Domnul Isus a spus adevărul cu tot riscul pe care acesta l-a implicat.  

     Domnul Isus a  creat multe ocazii pentru Pilat, pentru a-l ajuta să judece corect, dar 

Pilat, de teama romanilor, a apelat la un compromis, dându-L pe Domnul Isus în mâinile 

poporului, deși știa bine că Domnul Isus nu avea nici o vină, după cum a și declarat în fața 

tuturora. Totuși, nu a găsit suficientă putere să stea de partea adevărului, fapt care are 

pentru el consecințe eterne și care a adăugat suferinţelor Domnului (bătaia cu biciul). 

Compromisul și neadevărul întotdeauna duc la  situaţii  cu consecințe grave în viitor, chiar 

dacă în aparenţă rezolvă problema. 

     Există compromis în viaţa ta ? Care sunt rezultatele lui în viaţa ta ? 

Pilat a dat voie soldaţilor să-şi bată joc de Domnul. Ce faci tu când alţii spun lucruri rele 

despre Domnul ? 

     Ce faci tu când alţii spun lucruri rele despre credincioşii cunoscuţi sau necunoscuţi ? 

     Dintr-un spirit de lașitate, care este una dintre cauzele compromisului, Pilat a vrut să 

pună responsabilitatea morții Domnului Isus pe seama iudeilor, zicând : ,,Este Împăratul 

vostru, voi să-L răstigniţi“.  

     Şi noi aruncăm, de multe ori, responsabilitatea unor decizii serioase în spatele altora, 

pentru ca noi să fim scutiți de necazuri și responsabilitate. Care este reacția 

ta în astfel de cazuri ? Pui și tu  presiune asupra altora ca să facă ce vrei tu ? 

     Dai tu vina pe alţii când lucrurile nu ies bine sau nu sunt cum vrei tu ? 

     Îţi asumi tu responsabilitatea pentru deciziile greşite sau dai vina pe alţii ? 

     În fiecare zi suntem confruntați cu alegeri care vor arăta celor din jurul nostru  

dacă stăm de partea adevărului sau facem ceea ce ni se pare mai convenabil și confortabil, 

chiar dacă alegerea din urmă va viola principiile adevărului pe care îl cunoaștem foarte 

bine. Din nefericire, cei care adoptă compromisul în viața lor se vor autodistruge spiritual. 

Este adevărat că e o mare dovadă de curaj să îți  

http://anatatarandras.wordpress.com/
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                                  Cugetări.... de la  Ligia Gherghel 

 Învierea Domnului Isus este tot alfabetul speranțelor  

omenești. A fost certificatul divin al misiunii Domnului Isus. Domnul Isus Hristos, 

care a venit din ceruri este esența Evangheliei pentru toate veacurile ! 

 Ioan 17:17 :  ”Sfinţeşte-i prin adevărul Tău : Cuvântul Tău este adevărul.” 

 Domnul Isus a spus : ”Eu sunt Calea, Adevărul și Viața” 

 Adevărul iese biruitor la vremea lui, chiar dacă,  temporar, pare învins. 

Învierea a demonstrat victoria Adevărului ! Adevărul este calea spre pace 

sufletească și mântuire !  

 L-am rugat pe Dumnezeu să îmi dea toate lucrurile, ca să mă pot bucura de 
viață. Dar El mi-a dat Viața, ca să mă pot bucura de toate lucrurile ! 

 Avem o promisiune unică : Promisiunea revenirii Domnului Isus !  
 L-am rugD 

 

recunoști starea de păcătos și să devii creștin. Și încă ai nevoie de un curaj și mai mare să 

urmezi principiile morale de viață ale Scripturii când ești înconjurat de atâta imoralitate și 

necredință. Dar, se merită !  

     Doamne, Îți mulţumesc că mă iubeşti cu o dragoste perfectă. Şi eu Te iubesc pentru că 

Tu mă înveţi şi mă ajuţi să trăiesc fără compromis. 

     Domnul să te păzească de compromis ! 
 

 

 

 

Iubitele mele cititoare si colaboratoare ! 
 

     Fie ca minunata sărbătoare a Învierii Domnului nostru Isus 

Hristos din morți să vă umple inimile de speranța și bucuria faptului 

că avem un Mântuitor viu, pe care Îl vom întâlni în Ziua Aceea. 

Atunci, vom sta și noi toate, în bucurie, înaintea Lui și-I vom auzi chemarea dulce : 

"Bine, rob bun şi credincios ; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste 

multe lucruri ; intră în bucuria stăpânului tău."(Matei 25:21).  

Vă mulțumesc tuturora pentru suportul vostru în rugăciune, financiar, precum și 

pentru cuvintele frumoase de încurajare pe care le primesc de la voi. Tuturora, vă 

doresc din toată inima Sărbători fericite și vă adresez frumosul salut creștinesc :                  

Hristos a Înviat ! 
     Cu drag și prețuire, a voastră soră și prietenă în Domnul, Aurelia Gabor 
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                    Știați că...       Antibioticele naturale  
pot înlocui cu succes pe cele tradiționale care, în prezent,  

au devenit ineficiente și uneori chiar periculoase ? 
 

     Antibioticele sunt “arme chimice” care, folosite corect, pot aduce 

mari beneficii în vindecarea unor infecții grave, prin omorârea 

bacteriilor care le-au produs. Folosirea lor necorespunzătoare duce însă la reducerea 

propriului lor efect de vindecare, slăbește sistemul imunitar, punându-ne în pericol 

sănătatea.  

     Studii îndelungate făcute de către cercetătorii germani au concluzionat că, din totalul 

de cazuri în care au fost indicate, 50-70% au fost greșit folosite, fiind prescrise 

„preventiv”, chiar și în infecțiile virale simple, în care nu au nici un efect. Antibioticele 

sunt indicate pentru distrugerea bacteriilor (antibiotic = împotriva a ceva viu), ele nu 

afectează deloc virusurile care sunt responsabile de tuse, guturai, infecții gripale în 90% 

din cazuri și, spre deosebire de bacterii, nu au un metabolism propriu și nu se reproduc. Pe 

lângă bacteriile periculoase pe care le omoară, antibioticele distrug și pe cele folositoare 

aflate în intestin, care combat bolile și reglează digestia, slăbind prin aceasta sistemul 

imunitar. De asemenea, ele distrug bacteriile de pe mucoase și de pe piele slăbind 

rezistența acestora și mărindu-le sensibilitatea la infecții.  

     Un studiu efectuat în Anglia pe pacienți tratați cu antibiotice pentru infecții în gât a 

demonstrat că, aceștia au făcut în anul următor mai multe infecții decât cei ce nu au făcut 

acest tratament. Un alt studiu de lungă durată făcut pe 3.000 de copii la 

Oxford, a arătat că tratamentul cu antibiotic, făcut sub vârsta de 2 ani, are 

un rol mai important decât ereditatea în apariția alergiilor, dublând 

posibilitatea apariției acestora.  

     Având în vedere faptul că fiecare doză nouă de antibiotice pe care o 

luăm crește numărul bacteriilor rezistente, asupra cărora ele nu mai au 

nici un efect și că, în prezent există numeroase tulpini de bacterii, care nu 

mai reacționează deloc la majoritatea antibioticelor tradiționale, este 

nevoie să apelăm la plantele medicinale cu acțiune antibacteriană. Acestea, pe lângă 

acțiunea lor antibiotică, au și capacitatea de a combate virusurile, ciupercile și de a stimula 

sistemul imunitar. Plantele cu efect antibiotic se pot consuma sub formă de drajeuri, 

extracte, picături, sucuri sau ceaiuri, cu necesitatea de a ne informa în caz de sarcină, 

alăptare, alergii sau boli cronice, care le-ar putea interzice folosirea.  

     În cele ce urmează vom enumera câteva din plantele cu proprietăți antibiotice, indicate 

în afecțiuni ale căilor respiratorii.  

Cimbrul (Herba Thymi) – thyme – se folosește sub formă de infuzie, 1-2 lingurițe de 

plantă la 150 ml de apă clocotită, infuzate 15 min. Se beau 3-4 căni pe zi. Acționează 

puternic asupra bacteriilor și virusurilor, calmează tusea din infecțiile faringiene acute, 

bronșite, traheite, tusea convulsivă, gripă, având efect expectorant, antiseptic și diuretic.  
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      Șeful meu mi-a zis :  

      ”Aș avea o rugăminte : crezi că poți să vii sâmbătă 

 la serviciu ? Știu că e weekend și văd că nici nu  

te simți prea bine, dar am mare nevoie de tine...” 
     ”Sigur, nici o problemă, șefu'” -  am zis - ”Dar e posibil să întârzii ; 

sâmbătă, după cum știi, e un trafic infernal…” 

     ”OK, când crezi că o să ajungi ?” 

     ”... Cred că pe ... luni !   
 

 

Anasonul (Fructus Anisi) – se folosește sub formă de infuzie din ½ linguriță de 

semințe, proaspăt măcinate, infuzate 10-20 de minute în 150 ml de apă clocotită, care se 

strecoară. Se beau 3 căni pe zi, înainte de mesele principale. Se poate folosi și sub formă 

de ulei volatil 2-3 picături la cană, pentru inhalații sau gargară. Este un antibacterian, 

expectorant, indicat în guturai, faringită, traheită și bronșită.  

Salvia (Folium Salviae) – se folosește sub formă de infuzie din o linguriță de frunze la 

o cană de apă clocotită infuzată 10 min. Se beau 2-3 căni pe 

zi. Este indicată în aftele bucale, faringite, amigdalite, în care 

se face gargară de mai multe ori pe zi, cu infuzie din 2 

lingurițe de frunze la 100 ml de apă clocotită. Are efect 

antibacterian și antiviral, antiseptic și antiastmatic. Atenție, 

reduce lactația!  

Iedera – se folosește sub formă de tablete, picături sau suc. Are efect antibacterian, 

expectorant în bronșite, calmează tusea seacă.  

Extract din sâmburi de grapefruit – se folosește sub formă de picături în infecții 

bucale și faringiene – 10 picături la un pahar de apă pentru gargară, de mai multe ori pe zi. 

Întărește imunitatea, combate bacteriile, virusurile, ciupercile și unii paraziți.  

Mușchi Islandez – se folosește sub formă de bomboane de supt și ceai. Are efect 

antibacterian, calmează infecțiile căilor respiratorii, combate tusea seacă, răgușeala, 

vindecă faringitele și amigdalitele.  

     Acestor câteva plante cu efect antibiotic alăturăm ceapa și usturoiul, a căror acțiune și 

mod de folosire au fost amintite în articole anterioare.  

     Aceste plante cu efecte antibiotice din “Grădina Domnului”, vă sunt dăruite pentru 

redobândirea sănătății, oferindu-vă șansa unui tratament fără efecte secundare. Folosiți-le 

cu încredere și mulțumire !  
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Rubrica Gospodinei 
TORT DE ZAHĂR ARS 

Budinca. :1 l lapte (4 quarts), 200 g (7 oz)  zahăr, 6 ouă, vanilie, o lingură făină ; 

Modul de preparare. Se bat ouăle cu zahărul, se adaugă laptele, vanilia și făina. 
Separat, se pune o cană de zahăr într-o cratiță în cuptor și se lasă să se 
înroșească  puțin, mișcându-se peste tot în cratiță în așa fel încât pereții cratiței 
să fie ”căptușiți” cu zahăr ars. Se toarnă laptele cu ouăle și vanilia în cratiță și se 
dă la cuptor. Când budinca s-a făcut pe jumătate (scuturi puțin cratița – după 20-
25 minute), se toarnă  BLATUL.  
 
Blatul. 6 albușe se bat spumă, se adaugâ 6 linguri zahăr și 6 gălbenușe; se poate 
adăuga și puțină nucă pralinată (prăjită și tăiată mărunt); se adaugă 6 linguri făină 
și un vârf de cuțit de praf de copt stins cu zeamă de lămâie. 
Se întoarce cratița pe o farfurie de tort (mai mare) și se lasă să se răcească (de 
azi pe mâine). Se ornează cu frișcă. 
 
    Poftă bună  !        Rețetă de la Delia Amurăriței – Trif, Concord, California 

 

             Crochete de ciuperci cu sos de smântână 

Ingrediente : 1 pahar de smântână, o lingură de unt, 1 lingură de 

pătrunjel tocat, 2 linguri de pesmet, 2 ouă, 1 pahar de lapte, piper, 

2 cepe albe, 1 lingură de făină, 1 kg (2 lb) ciuperci, 200 g (8 

oz)pâine, 200 ml (8 oz) ulei, 2 linguri de supă de pui.  

 

Modul de preparare : Ciupercile și ceapa se dau separat  prin 

mașina de tocat carne (sau se mărunțesc cu robotul). Se călește 

ceapa în ulei. Pâinea se trece rapid prin lapte și se scurge bine. Se 

amestecă împreună ciupercile tocate, ceapa călită, pâinea, ouăle, verdeața, potrivindu-se 

totul de sare și piper. Se fac chifteluțe care se trec prin pesmet și apoi se prăjesc în ulei 

încins.  

 

Sosul de smântână : Se prăjește ușor făina în unt, adăugându-se supa, amestecând 

încontinuu pentru a obține un sos. Se adaugă smântâna și se continuă să se amestece 

compoziția până dă un clocot. Se condimentează după gust. Se ia de pe foc, se presară cu 

verdeață și se servește alături de crochete. Se poate servi ca aperitiv sau garnitură la 

friptură. 

        Poftă bună !              Rețetă de la Aurelia Gabor, Vancouver, Washington 
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