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EXISTĂ UNDEVA... 
Există -n pieptul meu un ţărm de mare, 
Un colţ adânc în suflet, unde zidesc altare 
Acolo ... vine Isus, sub cer cu luna clară  
Ne întâlnim adesea, la jertfa cea de seară. 
 
Şi prima lui privire, tăcută, când apare 
Mă face să plec ochii şi să îmi cer iertare, 
Căci ştiu că tot cunoaşte, când îmi priveşte faţa, 
Dar iată, credinţa-n El mă-nalţă şi risipeşte ceaţa. 
 
Şi Cel ce este Rege se apropie şi vine... 
Şi ..., nu-mi vine a crede, genunche lângă mine, 
Cu Mâna-I însemnată, nisipul netezeşte, 
Şi scrie-adânc, ca-n piatra, ce mult El mă iubeşte. 
 
Pe fond de valuri albe şi orizont de ape, 
El vrea s-asculte totul, şi să îmi stea aproape, 
De curcubeu-n mine, încet, ar vrea să moară, 
El face din mâini leagăn şi către ţărm mă poartă. 
 
Iubirea Lui în suflet, un drum deschis găseşte 
Cenuşa ce e-n mine o schimbă-n frumuseţe, 
Iar dacă-s întristată, în beznă ori furtună 
Eu simt că sunt atinsă şi-L ţin cu drag de mâna. 
 
Cu viaţa ce-i ascunsă de-acum în Dumnezeu, 
Port veşnicia-n mine, şi nu mai sunt al meu; 
Şi-aştept să se deschidă spre cerul tainic, poarta 
Şi-n infinit fiinţa-mi pentru Isus să ardă. 
 
Şi-n pieptul tău există un ţărm adânc de mare 
De-L laşi, Isus ţi-aduce lumina şi când oare, 
Cu glasul Lui străbate chemând din nemurire: 
“ De vrei să fii al Meu, fii dar deplin, iubire!” 
                                                            

Lenuţa Bogdan 
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Prin cuvintele de mai sus 
prorocul Ioel prevesteşte minunata 
revărsare a Duhului Sfânt, ce 
avea să aibă loc la zece zile după 
înălţarea Domnului Isus la cer.

În acea zi de Cincizecime, 
numită Rusalii la romani, avea să 
cadă peste ogorul înţelenit ploaia 
binecuvântată a Duhului Sfânt. 
Acest eveniment va deschide 
o noua eră numită Dispensaţia 
Duhului Sfânt.

Duhul Sfânt nu este o simplă 
putere, sau influenţă, ci El este a 
treia persoană din Dumnezeire. 
Lui îi revine rolul de aducător şi 
păstrător de prospeţime spirituală 
şi înviere sufletească. El este 
sursa inepuizabilă de bucurii în 
Domnul.

El poate face fericiţi 
pe adevăraţii credincioşi în 
orice împrejurare, să-i facă să 
mulţumească necontenit lui 
Dumnezeu atât pentru cele bune, 
cât şi pentru lucrurile mai puţin 
bune.

După cum soarele de 
primăvară aduce la viaţă întreaga 
natură adormită sub valul îngheţat 
al zăpezii din timpul iernii, făcând-o 
să înverzească şi să înflorească 
spre a umple de miresme plăcute 
totul în jurul nostru – la fel Duhul 
Sfânt este aducător de primăvară 
spirituală în viaţa credincioşilor şi 
a bisericilor lui Dumnezeu.

 Lucrarea Duhului Sfânt 
cunoaşte mai multe activităţi 
distincte:

Străpunge inimile la 1. 
auzirea Cuvântului lui Dumnezeu 

Rusaliile – primăvara Bisericii lui Dumnezeu
,,şi voi copii ai Sionului, bucuraţi-vă şi veseliţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, căci El vă va trimite 

ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie şi târzie, ca odinioară” Ioel 2:23

pentru a le determina să se 
pocăiască (Fapte 2:37; Ioan 
16:8).

Provoacă fenomenul 2. 
spiritual al naşterii din nou 
în viaţa celor ce se predau 
Domnului (Ioan 3:5-8).

Sfinţeşte pe deplin 3. 
pe cei ce urmăresc cu tot 
dinadinsul desărvârşirea în 
vederea moştenirii Împărăţiei lui 
Dumnezeu (1 Petru 1:2).

 Primul botez cu Duhul 
Sfânt a avut loc la Rusalii şi de 
atunci fenomenul se repetă 
mereu, devenind experienţa 
multor milioane de credincioşi. 
Acest botez nu este un simbol, ci 
o experienţă ce poate fi gustată 
de fiecare credincios.

Pentru experimentarea 
botezului cu Duhului Sfânt ca 
la Rusalii se cere îndeplinirea 
câtorva condiţii:

Naşterea din nou, 1. 
pentru că ,,lumea nu-L poate 
primi” (Ioan 14:17).

Păzirea Cuvântului 2. 
lui Dumnezeu cu multă 
seriozitate. ,,Drept răspuns Isus 
i-a zis: Dacă mă iubeşte cineva 
va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl 
Meu îl va iubi. Noi vom veni la 
el, şi vom locui împreună cu El” 
(Ioan 14:23).

Dorinţa fierbinte 3. 
după acest botez care să se 
transforme într-o adevărată 
foame şi sete spirituală. ,,Ferice 
de cei flămânzi şi însetaţi 
după neprihănire căci ei vor fi 
săturaţi”(Matei 5:7).

Cererea de la 4. 
Domnul a acestui botez să fie 
însoţită de credinţă. ,,Deci dacă 
voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi 
daruri bune copiilor voştri, cu 
cât mai mult Tatăl vostru cel 
din ceruri vă va da Duhul Sfânt 
celor ce îl cer” (Luca 11:13). ,,De 
aceea, vă spun că, orice lucru 
veţi cere, când vă rugaţi, să 
credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi 
avea” (Luca 11:24).

A ş t e p t a r e a 5. 
acestui botez: ,,pe când 
se afla cu ei, le-a poruncit 
să nu se depărteze de 
Ierusalim, ci să aştepte 
acolo făgăduinţa Tatălui, pe 
care le-a zis El, „aţi auzit-o de la 
mine” (Fapte 1:4).

Coborârea Duhului Sfânt 
în ziua Cincizecimii a devenit 
o adevărată primăvară pentru 
Biserica lui Dumnezeu. Rărirea 
acestei experienţe a atras 
după sine răcirea bisericilor, iar 
încetarea ei, transformarea în 
simple monumente istorice.

Cu gândul la primele 
Rusalii şi cu dorinţa unei 
primăveri spirituale, să ne 
rugăm şi să zicem; „Duhule, 
vino din cele patru vânturi suflă 
peste noi şi bisericile noastre, 
dă-ne o nouă primăvară de 
înnoire spirituală”.

Leontin  Sătmărean



Doresc în acest articol să am un gând direct 
despre darul vindecării prin care se poate vedea 
lucrarea lui Dumnezeu de eliberare a oamenilor 
de urmările păcatului sau a se proslăvi puterea lui 

Dumnezeu prin acest dar: Ioan 9:2-3, Fapte 
19:11-12.

Este o înzestrare supranaturală pentru unii 
credincioşi care trăiesc în voia lui Dumnezeu şi 
unde El vede nevoia de a lucra. Avem exemple 
biblice: Domnul Isus, ucenicii Domnului şi alţii 

până în vremurile noastre că acest dar este o valoare 
pentru a se proslăvi Numele şi autoritatea Domnului 
în biserica Sa prin slujitori Săi. Filip în Samaria: Fapte 
8:7, Domnul vindecă femeia cu scurgere de sânge: 
Matei 9:20; Petru şi Ioan la Poarta Frumoasă: Fapte 
3:6. Acest dar de vindecare nu este numai pentru 
vindecarea trupului, ci se primeşte şi o vindecare 
spirituală, adică trup-duh-suflet. Acest dar se 
manifestă şi produce vindecare la voinţa Duhului 
Sfânt prin credincioşii cu acest dar.

Trăim vremurile în care doresc ca Domnul să ne 
ajute prin puterea Duhului Sfânt să putem deosebi 
realitatea darului de vindecare faţă de formele false. 
Exemplu: se întâmplă de multe ori că cei bolnavi nu se 
vindecă şi alţii pe care nu-i ştim bolnavi mărturisesc 
că sunt vindecaţi. Dumnezeu nu este numai pe alte 
continente, El poate să fie şi să arate că lucrează şi cu 
noi; important este să rămânem noi cu El. 

În lumea de azi avem învăţături amestecate: 
că vindecarea se face prin icoane făcătoare de 
minuni, prin ocultism, prin hipnoze, vrăjitorii şi alte 
metode spiritiste. Vindecarea autentică sufletească şi 
trupească este numai prin credinţa în Domnul Isus: 
Isaia 53:5, Osea.6:1, Matei 9:35.

Dacă trăim vremuri în care această intensitate a 
lucrării Duhului Sfânt prin darul vindecării nu este la 

valoarea aşteptată de noi, să ne punem întrebarea: 
ce să facem? Nu ar trebui să ne gândim că în orice 
lucrare prin faptele dovedite vorbesc de slujirea 
noastră: Fapte 22:12.

Cred că ar fi timpul ca fiecare din noi să ne 
întoarcem de acolo de unde ne-am îndepărtat. 
Poate nu de prezenţa în biserică, nu de a face o 
slujbă, nu de a ne ruga sau de a pune ceva la colectă 
pentru că ne asumăm riscul să le facem mecanic. 
Cred că avem nevoie de o întoarcere la smerenie: 
1 Petru 5:5-6, la o trăire în sfinţenie:1 Petru 1:15-
16, în iubirea lui Dumnezeu, în iubirea semenilor şi 
fraţilor noştri. Şi într-o viaţă trăită în supunere faţă 
de Cuvântul lui Dumnezeu, de urmarea Domnului 
Isus Hristos sub călăuzirea Duhul Sfânt: Matei 
22:36-39. Numai aşa vom avea o viaţă de succes în 
lucrarea noastră de creştini şi în bisericile Domnului 
în care suntem. Apoi dovedind credinţa şi însoţirea 
semnelor - dovada Cuvântului Domnului scris în 
Marcu 16:17-18.

Aş dori din toată inima să dăm dovada 
ascultării de Domnul Isus cum au dovedit-o ucenicii 
pentru a se bucura de un progres spiritual: Marcu 
16:20, Matei 10:1, şi aş dori a lăsa tendinţa de a-i 
spune noi lui Dumnezeu cum să lucreze. Doamne 
facă-se voia Ta, iar noi să rămânem la dispoziţia Lui. 
Domnul Isus ne învaţă: Luca 22:42-43 şi numai aşa 
vom fi întăriţi. Slavă Domnului!

Să cerem ca Domnul să dovedească acest dar 
de vindecare prin credincioşii care stau la dispoziţia 
Lui şi să fie la valoarea maximă dovedită şi atunci 
toate formele false nu vor avea acces.

       
    Pavel  Timoce
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Pe drumul şerpuind ce duce 
spre Sihar, un călător păşeşte 
ostenit în arşiţa soarelui. Nu pare 
grăbit, totuşi călătoreşte în zăduful 
zilei, când cei mai mulţi se odihnesc. 
Priveşte atent înainte, căutând 
parcă ceva, când dintr-o dată 
faţa i se luminează de un zâmbet, 
deoarece în depărtare se zăreşte 
o fântână. Prietenii Lui plecaseră 
înainte spre a cumpăra mâncare, 
iar fântâna ce tocmai se vedea 
era punctul de întâlnire. Cuprinse 
cu o privire toată imaginea ce o 
avea înainte: totul părea uscat, 
doar în apropierea fântânii câţiva 
copăcei îşi găsiseră loc, iar pe un 
spaţiu nu prea mare puteai savura 
frumuseţea vegetaţiei. Călătorul 
se îndreptă într-acolo. Marcat încă 
de acest contrast îşi lăsă mintea să 
călătorească în voie: „cu siguranţă 
dacă ar fi mai multă apă aici, ar fi 
mai puţină uscăciune, vegetaţia ar fi 
mai bogată şi cu siguranţă n-ar lipsi 
animalele. Ar fi cu-adevărat viaţă... 
Dar de unde să scoţi apa când ea 
lipseşte? Apa nu poate fi semănată. 
Hmm... APA SEMĂNATĂ?! Semeni 
un strop şi creşte un izvor, iar apoi 
un râu... Aceasta e o bună analogie 
pentru Duhul Sfânt!...” Prins în 
această meditaţie nu observă că 
mai apăruse cineva acolo. O femeie 
între două vârste se îndrepta 
hotărâtă spre a scoate apă. În mod 
normal toţi cei interesaţi duc în zori 
apa necesară familiei, totuşi această 
femeie a venit la fântână în plină zi, 
sub arşiţa soarelui. „Trebuie să fie 
tare însetată”, gândi El, „oare n-ar 
fi interesată de o altfel de apă, ce 
poate fi semănată, ce creşte?” Fiind 
un maestru al conversaţiei conduce 
uşor discuţia pe direcţia dorită, iar 
apoi spune: „Dacă ai fi cunoscut tu 
darul lui Dumnezeu, şi Cine este 
Cel ce-ţi zice: „Dă-Mi să beau!”, tu 
singură ai fi cerut să bei, şi El ţi-ar fi 
dat apă vie” (Ioan 4:10). Altfel spus, 
nu vrei să iei sămânţa apei vii, s-o 
cultivi? Ea te-ar putea scăpa de 
setea sufletului. „Oricui bea din apa 
aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar oricui 
va bea din apa pe care i-o voi da Eu, 
în veac nu-i va fi sete; ba încă apa pe 
care i-o voi da Eu, se va preface în el 

Biserica  Rusaliilor!
într-un izvor de apă, care va ţâşni în 
viaţa veşnică” (Ioan 4:13-14) .

Între timp prietenii Lui se 
întorseseră şi Îl pofteau la prânz, 
dar El îi refuză, continuând ciudata 
Lui discuţie despre apa ce ”se 
poate cultiva”, aşa că neavând de 
ales, ascultară şi ei. Mai mare le fu 
mirarea când, la chemarea femeii, 
întreaga cetate se apropie să asculte 
”povestea” apei ce se seamănă.

Trec zile, luni şi chiar ani... 
prietenii lui, doisprezece de toţi 
(numiţi ucenici), au parte de mai 
multe lămuriri pe această temă, află 
că e vorba de ceva mult mai mult. Îl 
aud uneori vorbind de un ”foc” cu 
referire la acelaşi subiect, alteori îl 
numeşte „Duh” sau „Mângâitor”, iar 
în final le spune: ”e o persoană ce 
va veni să Mă înlocuiască”, „El va lua 
din ce este al Meu şi vă va descoperi” 
(Ioan 16:14) „El, Mângâitorul, Duhul 
adevărului „va fi totdeauna cu voi, 
vă va conduce şi va face din voi 
surse de viaţă,”râuri de apă vie”. 
Oricine va bea (îl va accepta, îl va 
cere), va deveni pentru lume ceea 
ce înseamnă apa pentru vegetaţie. 
Oriunde va ajunge un strop se va 
transforma în izvor. Dacă ajunge 
într-un pământ bun, ce absoarbe, 
veţi vedea cum începe ”vegetaţia” 
să crească: în familie soţul nu va 
mai striga la soţie (să o lovească e 
de neconceput), mai mult chiar îşi 
va cere iertare dacă se vede vinovat, 
soţia nu-şi va mai dispreţui soţul şi 
nu va mai cleveti, copiii surprinşi de 
schimbarea părinţilor vor deveni 
ascultători, privindu-i te vei simţi ca 
într-o oază în plin deşert. Ori de câte 
ori calci într-un asemenea cămin te 
răcoreşti şi îţi doreşti să te întorci - 
o mică împărăţie a iubirii. Dragoste 
reciprocă, fidelitate, respect, 
dăruire, corectitudine în toate 
domeniile vieţii, lipsa minciunii, o 
comunitate model. Asta face Duhul 
Sfânt când este primit undeva, iar 
apoi dă daruri spirituale, însă nu 
înainte de a schimba vizibil viaţa 
cuiva. Veţi mai vedea o deosebită 
pasiune pentru tot ce înseamnă 
lucrarea bisericii. Ucenicii ascultau 
înmărmuriţi, dorindu-şi să poată 
experimenta cât mai curând, ei 

înşişi aşa ceva. După înălţarea Lui 
au început să se întâlnească în acest 
scop. La cincizeci de zile după înviere 
(Paşte), tocmai de ,,Pentecoste” are 
loc minunea. Până atunci teama 
îi ţinea în case cu uşile închise, dar 
după acel moment îi vezi nu doar 
afară, ci predicând; erup ca nişte 
râuri ce nu pot fi stăvilite. Cu o aşa 
putere ”a răsărit” apa, încât la o 
singură predică (a lui Petru) cinci 
mii de ”noi izvoare răsar”. La numai 
patru secole Imperiul Roman, 
obligat de erupţia acestor ”izvoare”, 
sub domnia lui Constantin, îşi dă 
seama că cel mai strategic lucru e 
legalizarea creştinismului, altfel ar 
trebui să tortureze mare parte din 
populaţia imperiului.

Privind spre Pământ, Marele 
Învăţător observă cu bucurie 
efectul apei vii: barierele cad, 
uscăciunea începe să bată în 
retragere, iar apa a început să 
fie “semănată” tot mai mult. 
Răsar din ce în ce mai multe 
izvoare. Cu dorul în inimă de 
a le strânge pe toate pentru a le 
avea pe totdeauna, supraveghează 
ultimele mişcări ale Bisericii. O 
adevărată capodoperă născută în 
dureri, cu multă trudă, după mai 
mulţi ani de muncă, dar vizibilă 
pentru prima dată la Rusalii.

Fii binecuvântată, biserică 
a Rusaliilor, care poţi depăşi orice 
limite precum apa în şuvoaie, ce 
nu poate fi oprită, însă meditează 
la responsabilitatea ce o ai. Deţii 
„secretul” schimbării şi nu e normal 
să te complaci în atâta monotonie, 
nu e normală pustietatea din jurul 
tău.

Ce înseamnă oare Rusaliile? 
Definesc acelaşi concept ca atunci? 
De ce le-am pierdut efectul? Oare 
înţeleg astăzi bisericile adevărul 
despre Rusalii?

Şi Domnul a zis: „Cine este 
ispravnicul credincios şi înţelept, 
pe care-l va pune stăpânul său 
peste slugile sale, ca să le dea 
partea lor de hrană la vremea 
potrivită? Luca 12:42.

Teoc  Iacob
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Prin îndurarea, binecuvântarea şi prezenţa Domnului a 
avut loc la data de 14 - 15 mai 2011 cea de a 20-a întâlnire 
anuală a Bisericilor Penticostale Române din Austria.

Tema întâlniri a fost ”Seamănă ce vrei să culegi.”
Conferinţa a fost deschisă de pastorul Ioan Varadin 

(preşedintele Bisericilor Penticostale Române 
„Pfingstkirche Gemeinde Gottes” din Austria) care 
după cea ce a cerut binecuvântarea Domnului a continuat 
salutând pe cei prezenţi şi prezentându-i şi binecuvântându-i 
pe musafiri.

Printre invitaţii prezenţi la această întâlnire 
menţionăm: pastor dr. Pavel Riviş Tipei (preşedintele 
Cultului Penticostal din România), Erich Schneider 
(superintendent Europa Centrală şi preşedintele 
Bisericilor „Gemeinde Gottes” din Germania), Ştefan 
Şeuleanu (preşedintele Asociaţiei Poliţiştilor Creştini din 
România), pastor Gabriel Zăgrean, şi George Găvruş cu 
soţia (misionari în Afghanistan).

Sâmbătă dimineaţa a avut un cuvânt fratele George 
Găvruş, care prezentându-ne misionari de prin ţările arabe 
a făcut un îndemn la răspândirea şi semănarea Evangheliei 
printre cei ce nu cunosc pe Dumnezeu. Şi astăzi se caută 
lucrători, lucrătorii sunt puţini dar secerişul este mare.

Predica de sâmbătă dimineaţa, a fratelui Gabriel 
Zăgrean a avut ca text de bază: Genesa 12:10-20 „Avram în 

Egipt”.
Printr-un mesaj plin de har Domnul ne-a învăţat 

că familia este cel mai important loc unde trebuie să 
semănăm şi dacă vrei să ai copii şi o familie de caracter, 
trebuie să semeni adevărul în familia ta. Şi cel ce poate 
să întrerupă blestemul neadevărului şi a duplicităţii în 
familie sau în vieţile personale este Isus Hristos acelaşi 

şi astăzi: gata să intervină dacă dorim.
Slujba de sâmbătă seara a fost condusă de fratele Doru 

Mircea (pastor în Biserica „Shalom” Linz). Fratele Ştefan 
Şeuleanu (preşedintele Asociaţiei Poliţiştilor Creştini din 
România) ne-a mărturisit cum Dumnezeu lucrează în rândul 
poliţiştilor din România şi că Evanghelia se răspândeşte cu 
mare putere şi trece biruitoare peste orice obstacole. Mesajul 
de sâmbătă seara rostit de fratele Gabriel Zăgrean a fost din 
Ioan 4:5-6.

CONFERINŢA  BISERICILOR  PENTICOSTALE ROMÂNE

Slujba de duminică dimineaţa a fost condusă 
de fratele pastor Patriciu Ciupe (vicepreşedintele 
Bisericilor Penticostale Române „Pfingstkirche 
Gemeinde  Gottes“ din Austria).

După un timp de rugăciune la care am fost îndemnaţi 
de fratele pastor Traian Supuran de la Biserica „Logos” 
Gleisdorf a urmat un cuvânt din partea fratelui Pavel 
Riviş Tipei care a predicat, având a temă: ’’Semănatul îşi 
are vremea lui’’. Oamenii care nu au ştiut când să semene 
nu s-au bucurat de seceriş. Contează cum semănăm. E 
important să semeni cu lacrimi că într-o zi vei secera cu 
bucurie.

Mesajul Domnului a fost prin fratele Erich Schneider 
care a fost tradus de fratele pastor Martin Schaser. 
Semănatul şi secerişul este o poruncă dumnezeiască, fără 
semănat şi secerat nu ar fi existat lumea aceasta. Toată viaţa 
noi semănăm cu vorbirea noastră, cu comportamentul 
nostru, tot ce facem este ceea ce semănăm. Fiecare gând 
este o sămânţă care va aduce roadă bună sau rea.

Slujba de duminică seara a fost condusă de fratele 
Martin Schaser (pastor la Biserica „Salem” Linz şi 
vicepreşedindele Bisericilor Penticostale „Pfingstkirche 
Gemeinde Gottes“ din Austria).

Domnul ne-a vorbit prin fratele Gabriel Zăgrean. 
Imnurile, muzica au fost înălţate de corul mixt din Biserica 
Shalom - Linz, orchestra şi fanfara din Biserica Shalom - Linz, 
corul de tineret în premieră, corul mixt, corul bărbătesc şi 
fanfara din Biserica Elim - Viena, corul mixt şi corul bărbătesc 
din Biserica Maranata - Kapfenberg.

La încheiere fratele pastor Ioan Varadin a mulţumit 
fratelui Adinel Onea (diacon la Biserica Elim din Viena) şi 
fratelui Vasile Dragoş de la Biserica Betania din Krems şi 
echipelor care au ajutat la organizarea Conferinţei.

De asemenea am adus mulţumiri lui Dumnezeu 
pentru toată dragostea şi pentru că el a fost cu noi pe 
parcursul Conferinţei.

Concluzie: Dacă cineva a căutat Cuvânt să ştiţi că 
a fost Cuvânt, dacă cineva a căutat părtăşie a putut să o 
găsească, dacă cineva a căutat bucurii cereşti a putut să le 
găsească. Mulţumim lui Dumnezeu pentru că îndurările 
Sale au fost peste noi în aceste zile pe care eu le numesc că 
au fost binecuvântate.    

Lucuţa  Daniel
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 Această întrebare ar trebui să ne pună în faţă 
responsabilitatea noastră faţă de Duhul Sfânt şi în 
acelaşi timp să ne uităm în urmă la călătoria ucenicilor 
şi care a fost atitudinea lor faţă de Duhul Sfânt.

Când privim la atitudinea lor în timpul celor trei 
ani şi jumătate de călătorie cu Domnul Isus şi apoi 
după revărsarea Duhului Sfânt, ne dăm seama că multe 
lucruri au fost neînţelese de ei în acest timp şi de aceea 
se iscau neînţelegeri şi multe întrebări, cum ar fi:

 1. Când va fi încoronat ca rege Domnul 
Isus?

 Acestea au fost întrebări frecvente în mintea 
ucenicilor şi chiar dacă au văzut împlinirea Scripturii - 
cum Domnul a înviat, aveau să rămână încă în neştiinţă 
puţină vreme. 

 Ei nu au înţeles că împărăţia Domnului Isus 
nu este de pe pământ şi de aceea întrebarea lor după 
înviere a fost: „Doamne, în vremea aceasta ai de 
gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?” (Fapte 
1:6) şi însuşi Domnul Isus spunea: „Împărăţia Mea nu 
este din lumea aceasta” (Ioan 18:36). 

 Nu au înţeles nici când le spunea: ,,Vă 
este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, 
Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, 
vi-L voi trimite“(Ioan 16:7), dar în Ziua Cincizecimii 
au înţeles clar că venirea Duhului Sfânt în lume este 
răspunsul că Isus e Domn al Domnilor, Rege al Regilor 
şi va primi închinarea. ,,De aceea şi Dumnezeu L-a 
înălţat nespus de mult, şi I-a dat Numele, care este 
mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui 
Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, 
de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să 
mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus 
Hristos este Domnul”(Filip. 2:9-11) şi ucenicii au înţeles 
că prin coborârea Duhului Sfânt este răspunsul că EL 
ESTE REGE ÎN VECI de aceea Petru spunea imediat 
după revărsarea de la Rusalii ,,Să ştie bine, deci, toată 
casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos 
pe acest Isus pe care L-aţi răstignit voi” (Fapte 2:36).

 2. Când vor fi ei stăpâni peste Romani?
 Ca să fii stăpân peste cineva va trebui să fii 

mai întâi stăpân peste tine însuţi. Însă, putem observa 
foarte uşor că peste ucenici stăpânea ,,eu-l”, dorinţa 
de a fi mare, îngrijorarea, frica şi observăm că de 
frică: l-au părăsit, s-au lepădat, pierduseră pacea 
şi stăteau cu uşile încuiate „pe când uşile locului 
unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica 
Iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor, şi le-a zis: 
„Pace vouă!“ (Ioan 20:19).

Ce însemnătate 
are pentru tine 
ziua de Rusalii?

 Dar după coborârea Duhului Sfânt - frica a fugit, 
ei s-au rugat, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; 
toţi s-au umplut de Duhul Sfânt, şi vesteau Cuvântul lui 
Dumnezeu cu îndrăzneală. Chiar şi sinedriul se întreba: 
,,când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, 
s-au mirat” (Fapte 4:13a ).

 Erau acum stăpâni nu numai peste ei, ci în numele 
lui Isus şi peste boli, şi peste duhuri etc. Nu se leapădă 
de Isus nici în faţa morţii; ,,şi a ucis cu sabia pe 
Iacov, fratele lui Ioan” ( Fapte 12:2).

 3. Care să fie cel mai mare după 
Domnul?

 Pilda spălării picioarelor nu a fost 
îndeajuns să pună în ei înţelegere deplină. 
,,După ce le-a spălat picioarele, şi-a luat hainele, 
S-a aşezat iarăşi la masă şi le-a zis: Înţelegeţi voi ce v-am 
făcut Eu?” (Ioan 13:12).

 Datoria de: smerenie, îngăduinţă, iertare şi 
unitate s-a văzut numai după revărsarea Duhului Sfânt 
şi îi vedem luptând împreună pentru acelaşi destin şi îi 
găsim în Fapte 3:1 ,,Petru şi Ioan se suiau împreună la 
Templu“ dar nu numai atât, iar în versetul 4 ,,Petru, ca 
şi Ioan s-a uitat ţintă la el şi a zis: ,,Uită-te la noi!“ şi 
mai mult ne uităm „mulţimea celor ce crezuseră, era o 
inimă şi un suflet“ (Fapte 4:32a).

 Am privit la ucenici şi vedem că Duhul Sfânt 
i-a transformat total, dar vreau să ne întrebăm: ce a 
produs Botezul Duhului Sfânt în noi?

 Doar o vorbire în alte limbi, sau Duhul Sfânt L-a 
făcut pe Isus: Domnul, Stăpânul şi Împăratul vieţii 
noastre. Îl credem? Îl ascultăm? Îl cinstim? Îi facem voia?

 Suntem noi stăpâni peste lume, sau ne 
biruieşte ea pe noi? Stăpâneşte El peste mine? mă 
conduce? Îmi dă îndrăzneală, sau îmi dă putere să sufăr?

 Avem în noi dorinţa de a da cinste, supunere, 
unitate, dragoste, pace şi altele, după cum ne arată 
roada Duhului Sfânt în Gal. 5:22?

 Căci după cum trăim aşa este şi răspunsul 
nostru faţă de Domnul Isus ,,dacă trăim prin Duhul, 
să şi umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă 
deşartă, întărâtându-ne unii pe alţii, şi pizmuindu-ne 
unii pe alţii” (Gal. 5:25,26).     
     Vlad  Spoială
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 Boala epocii noastre este superficialitatea. Doctrina 
satisfacţiei imediate reprezintă o problemă spirituală de 
importanţă primordială. Există azi o nevoie disperată, nu 
de mai mulţi oameni inteligenţi sau talentaţi, ci de oameni 
profunzi spiritual. Disciplinele clasice ale vieţii spirituale 
ne îndeamnă să depăşim superficialitatea pentru a putea 
cunoaşte adevărata profunzime a trăirii. Ele ne învaţă să 
explorăm adâncurile tărâmului spiritual, ne îndeamnă să fim 
soluţia pentru o lume lipsită de conţinut. Disciplinele spirituale 
sunt mijloacele harului lui Dumnezeu. Neprihănirea interioară 
pe care o căutăm nu este ceva care se toarnă peste noi. 
Dumnezeu a rânduit disciplinele vieţii spirituale ca mijloace 
prin care să ne plasăm sub directa Sa autoritate acolo unde El 
ne poate binecuvânta.

În primul rând vom studia Disciplina rugăciunii.
Fiecare credincios este chemat să dezvolte o relaţie 

personală cu Dumnezeu. El ne-a înzestrat cu o capacitate 
spirituală să ne relaţionăm Lui prin intermediul rugăciunii.

Ce este rugăciunea? Rugăciunea este comunicarea 
personală cu Dumnezeu. Rugăciunea este cel mai frumos 

aspect şi parte integrantă din viaţa credinciosului 
autentic. Punctul de pornire în rugăciune este credinţa. 
La baza ei stă evlavia: „De aceea orice om evlavios să 
se roage Ţie la vreme potrivită! Şi chiar de s-ar vărsa 
ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc” (Ps. 32:6). Iată ce 
rol are Disciplina rugăciunii, descrisă de David, ea 
oferă siguranţă şi protecţie în fiecare zi. Dacă neglijăm 

rugăciunea, riscăm să ne punem viaţa în pericol şi inclusiv 
relaţia personală cu Dumnezeu.

Ce efect are rugăciunea rostită? Rugăciunea rostită 
cu credinţă transformă. Rugăciunea este calea principală şi 
simplă pe care o foloseşte Dumnezeu. Ea poate fi rostită de 
către orice credincios, fără să fi învăţat oratoria, teologia sau 
filozofia. Rugăciunea rostită ne transformă din punct de vedere 
spiritual, ne dă putere, lumină, discernământ, ne împodobeşte 
caracterul duhovnicesc şi înfrumuseţează comuniunea noastră 
cu Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Ucenicii nu ştiau să se 
roage şi îşi doreau acest lucru foarte mult. Domnul nostru a 
fost un model al vieţii de rugăciune: ,,Într-o zi, Isus Se ruga într-
un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui 
I-a zis: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi Ioan 
pe ucenicii lui” (Luca 11:1). Adevărata rugăciune se învaţă. 
Domnul nostru, îi conduce în rugăciunea Domnească nu 
doar s-o înveţe ci s-o practice într-un mod disciplinat pe tot 
parcursul vieţii. Cu cât ne apropiem prin rugăciune mai mult 
de inima lui Dumnezeu, cu atât mai mult ne vom da seama 
care este nevoia noastră şi vom dori să urmăm modelul lui 
Hristos. Toţi cei care au umblat cu Dumnezeu, de-a lungul 
veacurilor, a secolelor şi generaţiilor, au considerat rugăciunea 
cea mai importantă activitate din viaţa lor. De exemplu, când 
apostolii au fost tentaţi să-şi investească energia în alte lucruri 
importante şi necesare, ei au hotărât să stăruie în rugăciune şi 
în propovăduirea Cuvântului (Fapte 6:4).

Nu începe ziua fără să te rogi. Martin Luther a afirmat: 
„Am atât de multe de făcut, încât nu pot începe ziua fără să 
petrec trei ore în rugăciune.” Axioma lui spirituală era: „Cel ce 
s-a rugat bine, a studiat bine.” John Wesley spunea: „Dumnezeu 

„Rugăciunea – tainică, stăruitoare, plină de credinţă – stă la baza evlaviei” 
(William Carey)

Disciplinele spirituale, calea spre maturitatea 
şi creşterea spirituală

nu acţionează decât ca răspuns la rugăciune” şi şi-a susţinut 
convingerea rezervându-şi două ore pe zi pentru acest exerciţiu 
sacru. Caracteristica cea mai remarcabilă a vieţii lui David 
Brainerd a fost rugăciunea. Jurnalul său este plin de însemnări 
despre rugăciune, post şi meditaţie: „Îmi place să fiu singur în 
căsuţa mea, unde pot petrece mult timp în rugăciune.” „Am pus 
această zi deoparte pentru post şi rugăciune tainică înaintea lui 
Dumnezeu.” Cuvintele din Evanghelia lui Marcu sunt un indiciu 
despre modul de viaţă al lui Isus: „A doua zi dimineaţă, pe când 
era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieşit şi S-a dus într-un loc 
pustiu. Şi se ruga acolo“ (Marcu 1:35).

Nu descuraja în rugăciune. Un frate coreean, mărturisea 
cum a fost stimulat să aibă o viaţă disciplinată de rugăciune. 
Spunea că tatăl lui se ocupa de un grup de rugăciune şi în 
fiecare dimineaţă la ora trei „Ne trezeam şi plecam pe jos, ca la 
ora patru să începem ora de rugăciune. Şi în timp ce aşteptam să 
vină toţi la rugăciune, m-am blocat şi am rămas fără cuvinte să 
văd că ultimul care intra pe uşă, era un credincios evlavios, fără 
picioare şi fără cârje, se târa în mâini la rugăciune în fiecare 
dimineaţă. Acel frate mi-a marcat viaţa şi am luat hotărâri 
sfinte de-a mă disciplina spiritual.” Iar noi dragi tineri, scumpi 
fraţi şi surori, ce atitudine avem faţă de sufletul nostru şi faţă 
de Dumnezeu? Ne dăm silinţa să începem ziua rugându-ne în 
fiecare dimineaţă? Începem ziua cu Isus sau nu?

Dietrich Bonhoeffer arăta clar în cartea sa „Costul 
uceniciei” că: „harul este gratuit, dar nu şi ieftin.” Cu toate 
acestea, mulţi dintre noi suntem mai degrabă descurajaţi 
decât stimulaţi de asemenea exemple. Dar în loc să descurajăm 
din pricina lipsurilor noastre, să ne amintim mai bine că 
Dumnezeu ne ia de acolo de unde suntem şi ne conduce 
lin spre lucruri mai adânci. În eforturile noastre de a ne ruga 
este uşor să fim înfrânţi chiar de la început, pentru că am fost 
învăţaţi că în univers totul este deja stabilit şi lucrurile nu se 
mai pot schimba. Dar nu asta ne învaţă Biblia. Scriptura arată 
că oamenii din paginile ei s-au rugat, crezând că rugăciunile 
lor vor putea aduce o schimbare vizibilă. Acest lucru aduce o 
adevărată eliberare pentru mulţi dintre noi, dar totodată ne 
încredinţează o responsabilitate covârşitoare. Noi conlucrăm 
cu Dumnezeu şi determinăm viitorul! Dacă ştim să ne rugăm, 
cursul istoriei se va schimba. Noi trebuie să schimbăm lumea prin 
rugăciune. Ce altă motivaţie ne mai trebuie ca să învăţăm cel 
mai înălţător exerciţiu omenesc dar şi spiritual? 

În concluzie: Trebuie să stăruim în această lucrare, 
deoarece noi suntem instrumentele prin care lumina şi viaţa lui 
Dumnezeu ajunge spre ceilalţi. Rugăciunea este disciplina care 
ne ajută cel mai mult să ne eliberăm de trecutul nostru murdar, 
de prezentul temerilor şi de grija viitorului. Prin rugăciune 
adevărată, începem să gândim ceea ce gândeşte Dumnezeu: 
să dorim ceea ce doreşte El, să iubim ceea ce iubeşte El, să 
vrem ceea ce vrea El. Treptat, învăţăm să vedem lucrurile din 
perspectiva Sa. Aş vrea să vă îndemn cu toată dragostea spre 
această disciplină a rugăciunii – nimic nu ne apropie mai mult 
de inima lui Dumnezeu, decât disciplina rugăciunii făcută cu 
credinţă, sfinţenie şi exersată în fiecare zi. „Doamne ajută! 
Doamne dă izbândă!”

Adi  Bundurus
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Costache Ioanid
– luceafărul poeziei creştine 

româneşti

Costache Ioanid s-a născut la 3 
decembrie 1912, în Reuşeni, judeţul 
Botoşani. Mama Ecaterina şi tatăl Titus 
au fost binecuvântaţi cu mai mulţi copii, 
dar Costache a fost al patrulea fiu al 
acestei familii. Din fragedă copilărie a 
avut harul să crească într-o familie care 
i-a dăruit atâta dragoste pentru frumos 
şi poezie, dar şi pentru lucrurile practice: 
sculptura şi pictura.

Mama sa, de origine armeană 
din Bucovina de Nord a contribuit 
foarte mult la educaţia intelectuală 
a micuţului Costache. Vorbea fluent 
armeana şi germana. Tata s-a născut 
la Merei, judeţul Buzău, şi provenea 
dintr-o familie care vorbea limba 
greacă, franceză şi germană. Caracterul 
impulsiv al adolescentului Costache 
îşi are originea în arborele genealogic 
din partea tatălui care era un aromân 
venit din Macedonia pe meleagurile 
româneşti, deoarece în oraşul său era 
considerat un revoluţionar, luptător 
pentru libertatea acestuia.

Şcoala primară o face la Iaşi, 
iar în anul 1923 a urmat Seminarul 
Pedagogic Universitar.

La numai 16 ani fuge de acasă 
pentru a studia arta dramatică şi artele 
în general înscriindu-se la Academia de 
Artă Dramatică din Iaşi.

1933-1934 scoate o revistă 
săptămânală ,,Umorul literar”. Începe să 
scrie necontenit, începând să-şi publice 
propriile scrisori. Aici îşi descopere 
talentul de caricaturist şi pictor, astfel 
multe din articolele lui vor avea câte o 
caricatură alături.

1934 – termină Academia de 
Artă Dramatică cu nota maximă, astfel 
ajungând actor la Teatrul Naţional din 
Iaşi, unde primeşte mai multe roluri în 
multe piese de teatru.

În ani 1934-1952 se concentrează 
asupra talentului practic cu care a fost 
înzestrat de Dumnezeu. Şi-a prezentat 
lucrările în 7 expoziţii de sculptură-
caricatură(ceramică). Aceste exponate 
erau prezentate atât în Iaşi cât şi în 
Bucureşti.

1938 – se mută definitiv în 
Bucureşti. În acest an, datorită unui 
diagnostic greşit, face peritonită şi 

este de urgenţă internat la Spitalul 
Brâncovenesc, aici chirurgul şef care 
era creştin îl îndeamnă pe Costache 
să se roage. Aici trăieşte o adevărată 
experienţă – moartea clinică, el îşi 
priveşte propriul corp de la înălţimea 
tavanului. Acesta a fost punctul forte 
care l-a determinat pe poet să se 
adâncească mai mult în meditaţie.

1939 se căsătoreşte cu Elena 
Ştefănescu, ajutorul potrivit pentru 
Ioanid. Aceasta şi-a dovedit calităţile 
pozitive datorită atmosferei plăcute 
pe care era capabilă să o păstreze în 
căminul lor.

În anul 1940, Dumnezeu a avut un 
plan cu Ioanid. Fiind un om meditativ şi 
după experienţa din 1939, acesta începe 
îndeaproape să studieze Cuvântul lui 
Dumnezeu. Plăcerea lui era să citească 
din Biblie în parcul Carol din Bucureşti. 
Într-o zi în acelaşi parc şi la aceeaşi oră se 
află şi Sabina Wurmbrand împreună cu 
fiul său Mihai. Micuţul Mihai a sesizat-o 
pe mama sa asupra persoanei care stătea 
pe bancă şi citea din Sfânta Scriptură. 
Aceasta îi adresează următoarea 
întrebare ,,Ce citiţi domnule?” Ioanid 
a răspuns: ,,Cea mai minunată cartea 
din lume” Sabina Wurmbrand îl invită 
pe acesta de a participa următoarea 
duminică la programul religios. Într-
adevăr următoarea duminică, Ioanid 
s-a ţinut de promisiune şi a mers la 
biserica lutherană condusă de Richard 
Wurmbrand. Aici s-a întors la Hristos. 
Era fascinat datorită faptului că aproape 
toţi din conducerea bisericii erau evrei şi 
tocmai aceasta nu putea el să înţeleagă 
cum evreii care l-au răstignit pe Hristos 
sunt acum creştini. A început să scrie 
primele poezii creştine şi să le recite. 
,,Nu a acceptat niciodată să vorbească 
în faţa credincioşilor, ca un orator sau 
predicator, ci doar să-şi recite propriile 
versuri”.

Adevăratul crez a lui Costache 
Ioanid, îl găsim tocmai în propriile 
versuri: 

,,Să fii rob, dar să fii fiu.
Să fii mort, dar să fii viu.
Să fii prinţ, şi să nu fii
Să fii sfânt, dar să nu ştii.”
De remarcat este faptul că 

şi-a format prieteni de la toate 
confesiunile religioase, împlinind 
versetele din 1 Cor. 9:21-23 ,,cu Iudeii 
m-am făcut Iudeu, ca să câştig pe 
Iudei; …am fost slab cu cei slabi…
fac totul pentru Evanghelie, ca să 
am şi eu parte de ea”. Legăturile 
interconfesionale i-au dăruit 
şansa să îl ,,iubească pe pictorul 
Paul Gherasim pentru absoluta 
puritate a misticii sale ortodoxe, 
…pe pastorul reformat Iancu 
Moscovici, pe predicatorul baptist 
Aurel Popescu. Îl iubea şi era ataşat 
de curajul pastorului lutheran R. 
Wurmbrand, îl preţuia pe episcopul 
evanghelic al Clujului dr. 
Paul Szedress sau pastorul 
Ştefan Wiski. Se bucura de 
dragostea familiei dr. Viorel 
Diac de la Oastea Domnului 
şi era un bun prieten cu 
Constantin Caraman de la 
fraţii penticostali”. Dar preţuia foarte 
mult relaţia cu N. Moldoveanu. Între 
cei doi s-a stabilit o prietenie adâncă 
care a început în anul 1964, în casa 
fratelui R. Wurmbrand din Bucureşti. 
Poetul Ioanid nu-şi nota niciodată 
poeziile pe un carneţel şi de fiecare 
dată când venea la N. Moldoveanu 
pentru a-i crea o melodie la vreo 
poezie, scotea din buzunarele pline 
multe hârtii. Nu-i plăcea să scrie o 
poezie ,,comandată”.  În permanenţă 
era într-o stare de veghe fiind foarte 
disciplinat cu el însuşi. ,,Niciodată 
stomacul nu trebuia să fie umplut 
mai mult de două treimi. Mânca mai 
mult legume şi verdeţuri, arareori 
peşti necarnivori şi carne fiartă, iar 
porc niciodată”. Avea un tabiet al lui 
când simţea că mesajele se apropie: 
,,se întindea pe pat cu mâna stângă 
sub căpătâi, zâmbea către tavan, 
iar cu mâna dreaptă scria prin aer. 
Scria, desena şi nu arareori ştergea 
ca pe o tablă nevăzută. Nu-i adresa 
nimeni nici un cuvânt căci nu putea 
răspunde. Se ridica apoi grăbit şi 
se îmbrăca maşinal. Ieşea în stradă 
cu un pas alertat şi ocolea de mai 
multe ori promontoriul pe care se 
află Palatul Patriarhal. În răstimpuri 
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alerga 20-30 de paşi, ca cineva care 
vrea să prindă tramvaiul. Nu saluta 
pe nimeni şi ignora cu desăvârşire 
trecerile pietonale. După câteva 
ceasuri se întorcea acasă nezâmbind. 
Îşi scotea haina şi cravata şi începea 
să scrie febril cu o scriitură ilizibilă şi 
adesea cu mici desene indescifrabile 
ce ţineau loc de cuvinte. Târziu, 
formele se cristalizau şi căpătau 
aparenţă inteligibilă. Atunci ne chema 
pe mama şi pe mine şi ne spunea cu 
blândeţe: vreţi să vă aşezaţi ca să 
vă citesc nişte versuri! Mai apoi se 
simţea istovit. Mânca ceva şi privea 
cu o curiozitate copilărească fiecare 
bucăţică din farfurie de parcă atunci 
o vedea prima dată. După aceasta 
urmau ore lungi de rugăciune şi 
lectură flămândă a Sfintei Scripturi. 
Spunea că se simte golit şi că trebuie 
să umple repede acest gol”.

Poeziile lui au început să circule 
ilegal în ţară şi în străinătate. Îşi câştigă 
în continuare existenţa din pictură 
peisagistică şi sculptură ornamentală, 
astfel în anul 1953 deschide pentru 
ultima dată în aer liber o expoziţie 
de sculptură caricaturală, intitulată 
,,Grădina mea”.

Anul 1958 este un an de 
răscruce pentru poet, acesta 
părăsind Biserica lutherană 
condusă de R. Wurmbrand 
care se întoarce din nou la 
închisoare, pentru alţi 7 ani.

Până în anul 1961 nu a avut nici 
un serviciu stabil. Între anii 1961-
1966 lucrează ca şi desenator la 
IPROMET Bucureşti, iar în anul 1966 
va fi pensionat de boală. 

Totuşi anul 1963 a rămas săpat 
pe pelicula memoriei sale şi a altor 
câţiva credincioşi care sau strâns 
la rugăciune şi părtăşie în familia 
fotografului Tudorache. Având mai 
multe conversaţii telefonice cu 
câţiva credincioşi, acesta nu şi-a luat 
nici o măsură de securitate, astfel 
conversaţia sa a fost interpelată de 
securitate, care a venit şi a ridicat 
pe toţi credincioşii care se aflau 
acolo (Sabina Wurmbrand, Costache 
Ioanid, Ioan Mihalaş, Aurel şi Valerica 
Popescu…). Toţi au fost conduşi la 
,,cea mai teribilă fortăreaţă a securităţii 
la Malmaison - Casa răului”. Aici au 
fost reţinuţi timp de o săptămână. 
Securitatea avea un tact deosebit 
de a zdrobi credincioşii şi mai ales 
oamenii a căror pasiune era scrisul. 
Întrucât aceştia ştiau că cel mai mare 
rău pe care-l puteau face lui Ioanid, 
era a-i confisca manuscrisele poeziilor 
sale. De mai multe ori securitatea i-a 
,,vizitat” apartamentul confiscându-i 

tot ce era scris de mână. Chiar dacă 
a fost urmărit în permanenţă de 
securitate, dragostea poetului către 
Creatorul său se intensifică, astfel că 
în anul 1966 este ,,recunoscut ca unul 
dintre cei mai de seamă poeţi creştini 
alături de Traian Dorz şi alţii’’

A fost un om frumos la chip, cu 
trăsăturile clasice ale anilor 1930, un 
,,mic Leonardo Da Vinci, cu figura 
blajină şi ochii blânzi, cu părul alb şi 
sprâncenele negre, cu vorba domoală 
şi caldă, te impresiona de la prima 
vedere, impunându-ţi un respect 
deosebit”.

În toţi aceşti ani s-a bucurat de 
un sprijin remarcabil din partea soţiei 
sale Elena, dar, Dumnezeu a hotărât 
în anul 1981 ca ea să se desprindă din 
această ţară a tainelor pământeşti şi să 
fie transferată într-o altă ţară a tainelor 
cereşti. Lucrul acesta l-a zdrobit 
sufleteşte pe poet. Această despărţire 
nu a putut să o depăşească, devenind 
tot mai retras şi meditativ. În acelaşi 
an 1981, vede lumina tiparului primul 
volum de poezii intitulat ,,Taine” în 
SUA cu ajutorul Elenei Răscol. Acest 
volum de poezii este o taină care se 
subîmparte în mai multe capitole: 
tainele jertfei, chemări de taine, tainele 
uceniciei, cântările tainelor, tainele 
aşteptării, taine mari pentru cei mici şi 
destăinuiri.

Poetul este foarte sever cu el 
însuşi, era un ,,perfecţionist”, şi nu 
de fiecare dată era mulţumit cu 
versurile sale, de aceea făcea foarte 
multe corecturi şi intervenţii sub care 
îşi punea semnătura. ,,Se hotăra cu 
greu asupra formei finale, căutând cu 
însetare perfecţiunea”. Datorită faptului 
că, poetul a fost departe în momentul 
apariţiei acestui volum, se hotărăşte 
ca în anul 1982 să emigreze în SUA 
cu dorinţa de a ajuta la publicarea 
poeziilor sale. Dar ca oricare ,,azilant”, 
care cunoaşte despărţirea de cei dragi, 
despărţirea de prieteni, despărţirea 
de locurile natale (cunoaştem cu toţii 
această experienţă care este şi va 
rămâne unică pentru fiecare), şi la o 
anumită vârstă zdrobit sufleteşte de 
moartea soţiei sale şi ,,slăbit fiziceşte 
de pe urma prea multelor hărţuieli din 
partea vigilentei securităţi”, poetul nu-
şi mai poate aduce aportul în totalitate 
la apariţia următorului volum de poezii 
,,Porumbiţe albe”, ci numai din punct 
de vedere organizatoric.

,,Îşi sensibilizase sufletul până la 
acele transparenţe confundabile cu 
nimicul din care Dumnezeu a creat 
lumea. Arsese pe altarul poeziei până 
a rămas doar cenuşa ca o mărturie 
a jertfei. Pusese parcă tot elanul şi 

resursele vieţii în poemele sale şi acum, 
rămânându-i aproape nimic, aştepta 
o chemare acasă, la marea odihnă. Şi 
a venit în Ziua Recunoştinţei, în 24 
noiembrie 1987, când, asemenea 
puiului de lebădă, a plecat spre ţara 
eternei primăverii”.

În anul 1993, după moarte 
autorului a apărut al II-lea volum de 
versuri, intitulat ,,Porumbiţe albe”. În 
acest volum au fost adunate toate 
versurile care au apărut sub forma 
unor cântări, dar în realitate nu se 
ştia cine este autorul. De exemplu: 
Dumnezeu e steagul meu; Chiar 
dacă; În fiecare dimineaţă; Mai presus 
de orice; Cât de măreţ e Dumnezeu; 
Nimic nu sunt; An de an; Dacă două 
mâini rebele; Sunt un bulgăr de 
nimic; Dar sus la Golgota; A bătut la 
uşa ta…

De remarcat este faptul că 
decembrie 1989 a fost un punct de 
cotitură în viaţa creştină, când după 
40 de ani de comunism, Dumnezeu 
s-a îndurat de poporul român 
redându-i libertatea religioasă. Totul 
a pornit din Timişoara (15 decembrie 
1989) şi a continuat până în 21-22 
decembrie când profesoara Doina 
Cătană a recitat pentru prima dată 
poezia lui Costache Ioanid ,,EXISTĂ 
DUMNEZEU!” din balconul Operei 
Române. Era scris pe steaguri 
şi pancarte acest slogan: Există 
Dumnezeu! Pentru mulţi timişoreni a 
rămas o experienţă unică, atunci când 
a auzit pentru prima dată această 
poezie plină de viaţă pe care Ioanid 
a primit-o de la Dumnezeu poate 
tocmai pentru acest eveniment! 

Cred că multe poezii ale lui 
Ioanid sunt ca un liant ce uneşte 
penticostali cu baptiştii; creştini după 
evanghelie, adventişti, lutherani, 
deoarece aceste versuri îi adună pe 
toţi la crucea de la Golgota.

Ce frumos ar fi ca în viitor, 
poeziile lui Ioanid să pătrundă şi să 
fie studiate la acelaşi nivel cu poeziile 
marilor noştri poeţi români. Îmi 
place să cred că cel puţin la nivelul 
şcolilor cu caracter creştin acest titan 
al poeziei creştine româneşti va fi 
acceptat.

,,Poezia lui Costache Ioanid se 
află înăuntru la adăpost de vestejire 
şi dispariţie. Tot mai simplă de la un 
an la altul, tot mai asemănătoare cu 
o rugăciune, ea se va păstra mereu 
vie, mereu proaspătă, ca însăşi averea 
inestimabilă a rugăciunii”. 

                      Gaby  Bujdei
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  Biserica Sion din Graz a luat fiinţă în luna 
ianuarie 1991 dintr-un grup de aproximativ 15 
fraţi şi surori pe atunci destul de tineri, din dorinţa 
de a avea un loc de închinare şi în oraşul Graz la 
fel cum erau şi în puţinele oraşe din Austria pe la 
începutul anului 1991. Oraşul Graz fiind al doilea 
ca mărime în Austria l-am considerat ca un oraş 
cu multă perspectivă şi tot odată o nevoie de a 
avea o biserică penticostală în limba română 
având în vedere numărul mare de români din 
această zonă.

Pentru început am deschis întâlnirile noastre 
în localul bisericii Freikristengemeinde din oraş 
cu un program de 2 ore, de la ora 16 la ora 18 
după masă. Am luat legătura cu coducerea 
bisericilor din Gemeinde Gottes din Viena care a 
trimis la Graz lucrători pentru a ne ajuta în lucrare 
şi organizare pentru această perioadă de început. 
La scurt timp biserica s-a înmulţit mult datorită 
numărului suficient de mare de credincioşi care 
erau în zona oraşului Graz. Am fost nevoiţi să 
părăsim acest local datorită faptului că am dorit 
să ne păstrăm indentitatea ca biserică de limbă 
română şi nu am vrut să ne integrăm în biserica 
Freikristengemeinde. Eram peste 100 de membrii 
şi mulţi vizitatori când ne-am mutat în locaţia din 
Hergotwiesgasse 55 în localul bisericii Exosia, o 
biserică harismatică. Acolo am rămas pînă în 31 
ianuarie 1999 când cu ajutorul lui Dumnezeu 
am terminat de renovat localul cumpărat ca o 
locaţie proprie în 
Tiergartenweg 11a.

Biserica a 
crescut suficient 
de repede atât cu 
noi credincioşi care 
veneau cât şi cu 
mulţi alţi care se 
converteau. În anul 
2002 un grup de 
21 de persoane au 
plecat din biserică 
formând o nouă 
biserică într-un alt 
cartier al oraşului. 
După plecarea lor am 
mărit localul bisericii 
încă cu 4 metri 
şi am remodelat 
interiorul făcând tot 

ISTORICUL BISERICII 
         „SION” GRAZ

Vasile Opriş 
Păstorul bisericii „SION”

odată şi un baptisterium 
de care aveam neapărată 
nevoie. Cu această ocazie 
am mai introdus încă 100 
de scaune în localul bisericii, 
capacitatea totală ridicîndu-
se la 300 de locuri. În anul 
2010 în luna octombrie un alt 
grup format din aproximativ 
12o de membrii au plecat 
din biserica Sion formând o 
altă biserică într-o altă zonă 
a oraşului.

În acest moment biserica Sion  numără peste 
130 de membri, un cor frumos care laudă pe 
Dumnezeu la fiecare slujbă a bisericii şi în scurt timp 
va începe pregătirea pentru o orchestră formată din 
aproximativ 30 de persoane. În data de 1 Mai 2011 
a avut loc ordinarea unui diacon în lucrarea 
bisericii, iar pe data de 8 Mai 2011 biserica a 
avut un botez în apă în care 5 persoane au 
încheiat legământul cu Domnul, patru din ele 
fiind întoarse la Dumnezeu din lume.

Îi mulţumim lui D-zeu pentru felul care a 
lucrat până aici în biserica Sion şi suntem deplin 
încredinţaţi că cel ce a început această lucrare bună 
în Sion o va duce mai departe, până la capăt. 

 Vasile  Opriş

INTERIORUL BISERICII ŞI CORUL ÎN TIMPUL SLUJBEI



12

Ghiţă Bujdei: Pentru cititorii 
revistei ,,Apa Vieţii” vă rugăm să 
ne prezentaţi câteva date din bi-
ografia dumneavoastră.

Pavel-Riviş Tipei: a) M-am 
născut în anul 1950 în localitatea 
Sintea-Mică din judeţul Arad. Sunt 
cel mai mic dintre cei 9 fraţi. Am 

urmat şcoala primară în loca-
litatea natală, iar apoi şcoala 
gimnazială şi liceul le-am ter-
minat în Arad, mutându-mă 
cu părinţii la oraş.

Am absolvit Facultatea de Te-
ologie Penticostală în Bucureşti, iar 
doctoratul l-am obţinut la Univer-
sitatea de Stat din Bucureşti.

b) În anul 1975 m-am căsă-
torit cu Cornelia şi împreună avem 
şase copii: Lucian, Lavinia, Corne-
liu, Debora, Cristina şi Iosif.

c) În anul 1976 am fost ales în 
conducerea Bisericii Penticostale 
Betania din Arad, în anul 1978 am 
fost ales responsabilul Bisericii, iar 
în anul 1980 am fost ordinat pas-
tor.

d) În anul 1984, Adunarea 
Generală a Filialei Penticostale 
Arad mi-a dat votul de încredere 
ca supraveghetor (preşedinte actu-
al), dar conducerea comunistă din 
acea perioadă a refuzat recunoaş-
terea mea în funcţie.

Interviu 
cu preşedintele 
Comunităţii Penticostale 
din România

În anul 1989 am fost ales 
din nou supraveghetor, iar după 
revoluţia din 1989, am fost ales şi 
membru al Consiliului Bisericesc şi 
vicepreşedinte al Cultului Creştin 
Penticostal.

În anul 1994 am fost ales 
preşedintele Cultului Creştin Pen-
ticostal şi de atunci slujesc în 
această poziţie. Sunt deja la al 
cincilea mandat ca preşedinte şi 
cred că este şi ultimul. Am scris şi 
două cărţi: ,,Căi ale desărvârşirii 
în Hinduism şi Creştinism” şi ,,Cu-
noaşterea teandrică”.

2. Bujdei: Vi se spune: 
,,Luţule’’. Cine vi se adresează cu 
acest diminutiv?

 Tipei: Diminutivul de 
,,Luţu” provine de la numele meu 
Pavel-Păvăluţ-Luţu. Pentru prima 
dată mi s-au adresat cu acest di-
minutiv părinţii, fraţii mei şi apoi 
prietenii, iar astăzi majoritatea 
fraţilor îmi spun ,,fratele Luţu”.

3. Bujdei: În toamna anu-
lui 1994 aţi fost ales în funcţia de 
preşedinte al Cultului Penticos-
tal din România. Aţi organizat 8 
departamente. Cum funcţionea-
ză spre exemplu departamentul 
pentru publicistică şi mass-me-
dia?

 Tipei: Departamentele 
de lucru înfiinţate în anul 1994, în 

cursul anilor au suferit modifi-
cări, dar în ciuda tuturor dificul-
tăţilor, departamentul de publi-
cistică şi mass-media a funcţio-
nat foarte bine.

4. Bujdei: Participaţi 
pentru a treia oară la Confe-
rinţa anuală a Bisericilor Penti-
costale ,,Gemeinde Gottes’’ din 
Austria. Cu ce impresie aţi ră-
mas despre diaspora creştină 
cu ocazia acestor conferinţe?

Tipei: Am participat la 
multe conferinţe penticostale 
ale românilor din diaspora şi 
întotdeauna am fost plăcut im-
presionat de organizarea aces-
tor conferinţe, de interesul mare 
al fraţilor noştri pentru părtăşie 
spirituală şi de ce nu, de unele 
binecuvântări deosebite: con-
vertiri, vindecări şi botezuri cu 
Duhul Sfânt.

5. Bujdei: Călătoriţi mult 
în România şi în străinătate la: 
conferinţe, ordinări, căsătorii, 
binecuvântări, înmormântări, 
deschideri de biserici,…Îm-
părtăşiţi-ne cel puţin două din 
cele mai importante mărturii 
din activitatea dumneavoas-
tră.

Tipei: Privind binecuvân-
tările întâlnite cu ocazia călăto-

Pavel Riviş Tipei
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riilor,  pot spune că au fost foarte 
multe şi îmi este greu să le enumăr 
pe toate. Amintesc doar două: în 
anul 1991 la Convenţia Bisericilor 
Penticostale Române din Austria, 
Dumnezeu a botezat o mulţime 
de fraţi şi surori cu Duhul Sfânt; tot 
atunci la rugăciunea de încheiere 
a convenţiei o persoană a fost eli-
berată de duhuri rele.

6. Bujdei: La Conferinţa 
bisericilor din Austria din anul 
2001 aţi transmis ,,salutări de la 
cele 2407 biserici din România’’. 
Astăzi sunt 2804 de biserici pen-
ticostale care funcţionează. Dacă 
facem un calcul matematic pe 
această perioadă de 10 ani, e în 
felul următor: aproape 40 de noi 
biserici pe an, ceea ce reprezin-
tă peste 3 biserici pe lună care 
se nasc. Un lucru frumos pentru 
Domnul! Cum explicaţi creşterea 
rapidă a bisericilor penticostale 
din România?

Tipei: Creşterea rapidă a nu-
mărului de Biserici Penticostale 
din România este lucrarea Duhu-
lui Sfânt şi de asemenea dovada 
originalităţii Evangheliei ce se pro-
povăduieşte în ţara noastră, cât şi 
a seriozităţii slujitorilor în lucrarea 
la care Dumnezeu i-a chemat.

7. Bujdei: Care este cea 
mai mare biserică penticostală 

din România? Dar cea mai 
mică?

Tipei: Cea mai mare 
Biserică Creştină Penticosta-
lă din România este Biserica 
,,Elim” din Timişoara, păstorită 
de către fratele Dumitru Moţ. 
Aceasta este alcătuită din: 
4360 - membri majori şi 1400 
de membri aparţinători.

Cea mai mică Biserică 
Penticostală din România este 
aceea care e formată din 2 sau 
3 membri. Avem câteva în zo-
nele cele mai aride ale ţării, 
dar din respect pentru aceştia 
nu vreau să-i nominalizez.

8. Bujdei: Sunt impli-
caţi fraţi penticostali în par-
lamentul României. Ce ştiţi 
despre premierul României, 
este penticostal? Sau doar fa-
milia?

Tipei: Avem 5 fraţi penti-
costali membri în Parlamentul 
României, dar în ceea ce îl pri-
veşte pe premierul Emil Boc, eu 
nu cunosc să fi aparţinut vre-
odată Cultului Penticostal; nici 
el şi nici familia lui.

9. Bujdei: Ca preşedin-
te al Comunităţii penticosta-
le, ce v-aţi propus să faceţi şi 
nu s-a putut?

Tipei: Mi-aş fi dorit să 
avem licee Penticostale în 
toate oraşele, reşedinţe de 
judeţ, unde numărul penti-
costalilor este mai mare, dar 
nu am reuşit.

Aş fi vrut să înfiinţăm o 
Universitate Penticostală cu 
mai multe facultăţi răspân-
dite în mai multe părţi ale 
ţării, dar nu am reuşit.

M-am zbătut să avem o 
Misiune Externă Penticostală 
bine pusă la punct, dar abia 
acum suntem la început şi în-
ceputul este destul de timid.

Mi-ar fi plăcut ca im-
plicarea Bisericilor Penticos-
tale în segmentul social să 
fie mult mai mare, dar din 
păcate criza economică ne 
împiedică.

10. Bujdei: Aveţi un 
mesaj pentru cititorii revis-
tei?

Tipei: Pentru toţi citito-
rii revistei “Apa vieţii”, doresc 
ca Dumnezeu să aprindă în 
ei focul slujirii, dorinţa se-
mănatului, dragostea sece-
ratului, dacă Domnul vine 
la noapte, să-i găsească la 
datorie!

 Ghiţă Bujdei



digitală este formată din puncte 
(pixel, megapixel) mii,zeci de mii, 
milioane de puncte (mega pixel), 
depinde de mărimea, definiţia 
pozei.  Mai multe puncte, fotografie 
mai clară, fotografie mai mare ca 
volum şi atunci poţi crea tablouri, 
placate, afişe pe care le poţi zări 
de departe. Fiecare punct (pixel) 
din fotografie cât de mic ar fi el 
îndeplineşte un rol important în 
fotografie. Dacă ar lipsi am putea 

observa dacă am privi cu atenţie 
lipsa lui din poză.  Fiecare pixel  
cu ajutorul lumini dă o culoare şi 
o lumină după poziţia pe care o 
are în poză, şi nu se plânge dacă 
punctul vecin are o altă culoare 
şi o altă strălucire, pe care i-o dă 
aceeaşi lumină (1 Cor. 12:12-31). 
Deci în aceeaşi poză avem diferite 
culori, străluciri diferite, dar o 
singură Lumină care dă fiecărui 
punct un rol bine definit, pentru 
ca atunci când ne uităm la un 
tablou să recunoaştem fotografia 
respectivă (1 Cor. 12:14-31). Deci 
dacă vedem clar aceste lucruri 
ne putem întreba cum ar trebui 
să arate Biserica noastră, locală, 
naţională, mondială acum când 
venirea Domnului este mai 
aproape ca atunci când am crezut. 
Oare poate lua chip Isus Hristos în 
noi?, ce facem fiecare ca individ 
singur (pixel) în fotografia ta, care 

este chipul Lui, şi care ar trebui să 
se vadă, de departe! (1 Cor. 3:8-9). 
Deci ar trebui să avem o oarecare 
statură în Hristos, să avem o 
creştere pe verticală, dar şi pe 
orizontală, să putem realiza astfel 
chipul Lui în noi la mărimea reală 
şi la definiţia plinătăţii lui Hristos 
cu ajutorul Luminii, pentru că 
Hristos este Lumina lumii (1 Cor. 
12:27). Fiecare pixel am văzut că 
are rolul lui, locul lui în fotografie 

pe care nu şi-l schimbă, şi ascultă 
de legile Luminii. 
 În concluzie, dacă vrei 
să faci fotografii trebuie să vezi 
ce Lumină ai, de câtă Lumină ai 
nevoie, ca fotografia respectivă să 
arate ca originalul, adică motivul 
fotografiat pe care îl creezi. 
Un fotograf creează fotografii, 
un amator face poze doar. Un 
fotograf lucrează cu lumină, un 
amator cu un aparat foto, iar la 
urmă vezi dacă-L recunoşti aşa 
cum este. Pentru ca, chipul lui 
Hristos să se vadă în noi, avem 
nevoie de schimbare, avem 
nevoie de ascultare, şi să umblăm 
în lumina Lui, iar de culoare şi 
poziţie în chipul lui Hristos se 
va ocupa El, căci ştie de ce avem 
nevoie fiecare.
     
  Florea  Daniel
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FFotografia ta este o poveste pe care 
o spui fără să fii nevoit să scoţi un 
cuvânt, ea însăşi vorbeşte despre 
tine!

De fiecare dată când 
facem o poză, ne uităm 
să vedem dacă a reuşit 
fotografia respectivă. Mai 

ales cu tehnica digitală 
actuală putem controla 
imediat dacă fotografia 
pe care am făcut-o este 
ceea ce ne-am dorit să 
fie. În comparaţie cu 

tehnica analogă (adică acea 
cu role de film) tehnologia 
digitală (pe memory card, 
sandisk, memory stick, 
etc.) ne dă posibilităţi 
noi, flexibilitate mai mare, deci dacă 
fotografia pe care am făcut-o nu este 
reuşită, o putem şterge de pe memory 
stick, şi putem face alta. Dar ca să 
înţelegem totuşi cum funcţionează 
aceste lucruri avem nevoie de câteva 
cunoştinţe elementare de fotografie 
digitală. 
 Aşa cum spuneam şi înainte, 
lumina este esenţială în fotografie, 
acest joc de lumini şi umbre dacă-l 
înţelegem, şi îl stăpânim, putem 
spune atunci că am început să creem 
fotografii. Tot aşa este şi în Biserică, 
dacă Biserica are Lumină şi foloseşte 
Lumina efectiv, rezultatele sunt pe 
măsură (Mat. 5:14-16). Deci dacă nu 
am înţeles până acum că Lumina 
este importantă, şi fără Lumină nu 
putem face fotografii nici nu putem 
sluji, înseamnă că trebuie să ieşim la 
Lumină din umbră şi să dăm un contur 
clar chipului Lui, al Domnului nostru 
Isus Hristos (Ioan 1:5-9). Fotografia 

Fotografia ta, 
            chipul Lui!
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IMPRESII  PERSONALE  DE  
LA  CONFERINŢĂ

noastre unde suntem membrii şi Domnul să folosească la 
vestirea Evangheliei numai pe cei cu adevărat chemaţi în 
lucrarea aceasta. Atunci bisericile locale s-ar întări crescând 
în credinţă şi în harul lui Dumnezeu tot mai mult, pentru 
ca răpirea să nu surprindă pe nimeni nepregătit. Este 
neoie de o trezire spirituală!”

George Găvruş – „Sunt din Cluj şi lucrez ca 
misionar în Asia Centrală. Mi-a plăcut mult accentul 
pe care fratele Gabi Zăgrean l-a pus în timpul predicii 
pe cele două teme deosebit de importante: în primul 
rând ceea ce semănăm în familiile noastre, mai precis 
în copiii noştri, şi în al doilea rând importanţa relaţiilor şi 
păstrarea dragostei dintre noi. Pot să spun în dreptul meu că 

Cu ocazia celei de-a XX-a conferinţă a „Pfingstkirche 
Gemeinde Gottes in Österreich”, vă prezint câteva impresii 
a unor persoane care au participat la acest eveniment:

Dan Corciu – St. Pölten: „Mi-au plăcut foarte mult 
predicile şi cântările de astăzi, totul a fost foarte ziditor, să 
dea Domnul şi mâine să fie la fel ca azi.”

Zimbru Alina şi Sami – Viena: „De mai mulţi ani 
slujim la bucătărie ajutând lucrarea Domnului pe latura 
administrativă, dar atât cât am reuşit să auzim din predica 
fratelui Gabriel Zăgrean despre „a investi în familie”, ne-
am hotărât să investim mai mult timp în familia noastră. 
Unii investesc mult, venind de la distanţe mari, iar alţii se 
mulţumesc doar cu o singură slujbă, duminica. Dacă şi 
Domnul ar avea acelaşi interes pentru fraţii aceştia la răpire 
precum îl au ei pentru conferinţă, oare ar fi mulţumiţi? Eu 
cred că nu, dar de un lucru sunt sigur: „Ce seamănă omul, 
aceea va şi secera” ceea ce facem noi la bucătărie şi la 
slujirea la mese, o facem din dragoste pentru Domnul şi 
pentru fraţii noştri pentru care a murit Hristos şi cu care 
vom moşteni împreună Împărăţia cerurilor. Să semănăm 
în dragoste, şi vom culege din dragoste.”

Botocean Teofil – Linz: „Am avut o impresie foarte 
bună, mi-au plăcut mult cântările, cât şi ce s-a vorbit din 
Cuvântul Domnului, mi-am luat şi notiţe. Am fost foarte 
mulţumit şi foarte împăcat de felul cum l-a folosit Domnul 
pe fratele Gabi Zăgrean la vestirea Evangheliei.”

Fetca Vasile – Viena: ,,La această conferinţă a fost aşa 
cum ne dorim noi cei mai mulţi dintre credincioşi, multă 
hrană tare, s-a vorbit pe direct şi pe înţelesul tuturor. Mi-aş 
fi dorit să fie totdeauna mesaje de felul acesta şi în bisericile 
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s-a meritat să vin la această conferinţă, mie personal Dumnezeu 
mi-a vorbit, au fost momente când mi s-au umplut ochii de 
lacrimi, de aceea plec de aici încurajat şi întărit având o impresie 
foarte bună de ceea ce fac fraţii mei români aici în Austria.”

Cristina Berinde – Krems: „Astăzi la conferinţă m-a 
impresionat foarte mult lucrarea care se face în alte ţări, cum 
unii fraţi şi surori îşi lasă familiile aici în Europa, iar ei îşi riscă 
viaţa misionând în ţările musulmane, unde creştinii sunt aspru 
persecutaţi, unii chiar murind din pricina lui Hristos pe câmpul 
de misiune.”

Vasile Darău – Krems: ”Am venit sâmbăta aceasta la 
conferinţă cu aşteptări mari având alături de mine astăzi pe tatăl 
meu, pentru prima dată aici. Am primit un mesaj substanţial prin 
predicile care au fost rostite şi prin cântările care au fost cântate. 

Predica din partea a doua a fost extraordinară, nemaipomenit de 
frumoasă. Mă rog ca Domnul să facă să crească ce s-a semănat, 
iar mâine să fie cel puţin tot atât de frumos ca astăzi.”

Axente Darău – „Vin din Danemarca, Dumnezeu m-a 
binecuvântat să particip şi eu în mod efectiv la această 
conferinţă. Consider că este o binecuvântare personală pentru 
mine şi o binecuvântare pentru toţi credincioşii şi chiar pentru 
toţi invitaţii la această conferinţă care au avut ocazia să asculte 
mesaje ale Duhului Sfânt transmise prin oamenii pe care 
Dumnezeu i-a trimis. Am fost profund impresionat să văd că 
lucrarea Duhului Sfânt merge pe două căi: pe calea mesajului 
evanghelic care mi s-a părut foarte important şi actual şi, pe 
de altă parte am fost mişcat să văd că Dumnezeu aduce în faţa 
Bisericii faptul că trebuie să se reînvieze în biserică manifestarea 
puterii lui Dumnezeu în mod real. Revenirea Domnului Isus 
Hristos este determinată de revigorarea şi revenirea bisericilor la 
realitate ca în Fapte 3:19. Vă mulţumesc şi doresc ca Domnul să 
vă binecuvânteze!”

Doru Lavric – Viena: „Mă bucur că în fiecare an să putem 
participa la conferinţă. Ca în fiecare an biserica noastră este 
însărcinată de către preşedintele naţional să ofere cărţi prin 
librăria pe care o avem în dotare, o librărie mare, frumoasă şi 
ne bucurăm că putem fi de folos fraţilor participanţi prin carte 
creştină cu diferite tematici: îmbărbătare, ridicare, mustrare, etc 
Dumnezeu să vă binecuvânteze!”

Cornel Avram – Viena: „Mi-a plăcut foarte mult cum fratele 
Zăgrean a dezvoltat subiectul cu pilda samariteanului. Pentru 
mine personal a fost o zidire şi o descoperire din Cuvânt. Domnul 
să aibă milă şi de preoţi şi de leviţi să poată face ceea ce trebuie 
să facă, dar Domnul să aibă milă şi de noi de fiecare căci Isus - 
Samariteanul milos în partea finală a zis: „Du-te de fă şi tu la fel”, 
deci, fiecare suntem chemaţi să facem slujba samariteanului, 
curăţind pe cei murdari, punând undelemn şi vin pe rănile lor, 
legându-le rănile, ridicându-i din starea rea şi decăzută în care se 
află, punându-i pe asinul nostru şi ducându-i la hanul de poposire, 
care este adunarea copiilor lui Dumnezeu, cheltuindu-ne pentru 
semenul nostru neputincios până la vindecare deplină. Toate 
acestea necesită dragoste, afecţiune, efort, implicare, cheltuială 
de bani şi timp, deci să-ţi pese de cel de lângă tine în sensul 
activ, nu doar sentimental zicându-i: „Domnul să aibă milă de 
tine, apoi să-ţi vezi mai departe de drumul tău, ci oprindu-te în 
dreptul celui căzut şi ocupându-te de el până la deplina refacere 
a sănătăţii lui. Aşa să ne ajute Dumnezeu la toţi!”

Markus Boldor – Krems:  „Am vârsta de unsprezece ani, şi 
am venit foarte bucuros împreună cu tatăl meu la conferinţă. Am 
fost la programul copiilor unde am învăţat mai multe cântări şi 
poezii, am desenat împreună cu ceilalţi copii, iar mâine urmează 
să cântăm la conferinţă. Mi-am făcut mulţi prieteni aici, şi abia 
aştept să vină ziua de mâine să mă pot întâlni din nou cu ei.”

Micurescu Stelian – Wr. Neustadt: „Mi-ar fi plăcut mai mult 
dacă rugăciunile ar fi fost mai cu foc, lipsesc vedeniile şi prorociile 
din mijlocul nostru, înştiinţările Domnului, şi mi-ar place dacă 
focul Duhului Sfânt s-ar revărsa măcar în după amiaza aceasta. 
Domnul să binecuvânteze pe organizatorii acestei conferinţe, şi 
să răsplătească pe toţi cei ce se ostenesc în această lucrare.”

John Vereti – Pastor american, misionar în Austria. „Ich 
finde die Leute sehr höflich, und hoch organisiert. Nach meinem 
Geschmack, zu ruhig, denn von wo ich herkomme sind alle 
offener und heben alle die Hände und klatschen ständig. Aber 
ich kann mich hier leicht daran gewöhnen und würde gerne 
nochmals kommen.”

David Gagea – Viena: „Am o bucurie deosebită să pot 
participa la cea de-a XX-a conferinţă. Mulţumesc Domnului 
pentru toţi fraţii care s-au ostenit să facă aceste lucruri frumoase 
aici în Austria. Ştiu că este o muncă foarte mare pentru ca noi 
să putem participa în condiţii atât de bune toţi împreună la 
această conferinţă. Având o inimă de român, am numai cuvinte 
de apreciere la adresa tuturor care într-adevăr fac ceva pentru 
frăţietatea română din diaspora, şi în mod deosebit pentru 
Austria. Domnul Isus să ne binecuvânteze pe toţi.”
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Cătană Viorel – Amstetten: „La această conferinţă mi-a 
plăcut foarte mult felul cum a lucrat Dumnezeu prin predici, 
cântări şi poezie. De asemenea am rămas foarte plăcut 
impresionat de mărturisirea fratelui Şeulean, cum poliţiştii din 
România se întorc la Domnul şi-L mărturisesc cu multă putere 
şi îndrăzneală pretutindeni pe unde ajung. Dumnezeu să-i 
binecuvânteze!”

Gabi Zăgrean – Păstor din Beclean, România. „Sunt 
deosebit de onorat să fiu aici în Austria la această conferinţă 
împreună cu fraţii şi prietenii mei. Prin contactul real pe care 
l-am avut cu publicul, am observat o foame mare după auzirea 
Cuvântului lui Dumnezeu, ceea ce mă face să cred că Biserica 
Română din Austria are viitor, chiar dacă poporul în mijlocul 
cărora locuiţi se depărtează tot mai mult de Dumnezeu, de 
Scriptură, şi de principiile Bibliei. Totuşi, sunt încurajat văzând 
aşa de mulţi tineri implicaţi în lucrarea Domnului, de aceea 
spun încă o dată, Biserica din Austria are viitor, pentrucă trăieşte 
prezentul cu Dumnezeu şi pentru Dumnezeu.”

Gog Ioan – Voitsberg: „Mesajul a fost foarte puternic, dar 
mi-ar fi plăcut ca fraţii lucrători să fie împreună cu noi aici la 
pauză. Apreciez foarte mult standul de cărţi pus la dispoziţia 
fraţilor, consider că Biserica are nevoie de tot mai multă literatură 
autentic religioasă, având în vedere pe drept pretenţiile tot mai 
mari a publicului cititor. Trebuie să fim relevanţi pentru timpul 
şi vremea noastră, dacă vrem să fim şi eficienţi. Domnul să ne 
ajute la toţi.”

Cornel Cuibus – Viena: „Sunt unul dintre fraţii care 
totdeauna am susţinut şi am dovedit că merită să vii la conferinţă 
şi nu numai să vii, dar să pui suflet şi să fii activ la tot ce se face 
aici. Aici ne învăţăm, ne sfătuim, ne zidim şi ne mustrăm dacă 
este nevoie, pentru că avem ocazia odată în an să ne întâlnim 
cu toţii. Aici este suma tuturor bisericilor din Austria cu toate 
nivelurile spirituale (cu plus şi minus) a fiecărei Biserici adunate 
la un loc. Aş fi vrut ca şi sâmbătă să fi fost tot atât de mulţi ca 
duminică. Regret pentru toţi aceia care ar fi putut să vină, dar 
nu au venit, evident pierderea este a lor, dar pe mine mă doare 
pentru ei pentrucă sunt fraţii mei şi-mi pasă de ei. Dumnezeu să 
aibă milă de fiecare.”

Oros Remus – Viena: „Am avut o impresie foarte bună, în 
primul rând mi-a plăcut părtăşia frăţească, dragostea în slujire, 
şi cuvântul care a fost vestit în mod deosebit prin fraţii de la Cluj 
şi de la Beclean. Mi-a plăcut totodată şi atitudinea fraţilor din 
Austria, cum au predicat, cum au condus, şi în mod deosebit 
modul de organizare a conferinţei. Îmi doresc ca şi în anii 
următori să fie la fel şi Domnul Isus să-i binecuvânteze.”

Iacob Şoancă – Viena: „Impresii bune în general, şi ceea 
ce aş fi vrut să spun în special, pentru că am observat şi în anii 
trecuţi, mi-aş fi dorit ca fraţii lucrători să ia masa cu noi împreună, 
adică cu oile de rând. Ar fi mărit mai mult legătura frăţească 
dintre noi, părtăşia şi unitatea Bisericii naţionale din Austria, 
ceea ce îmi doresc foarte mult.”

Fr. Toto – St.Pölten:  „Mă bucur de slujba care s-a desfăşurat, 
cântare, rugăciune, predică. Domnul Isus să fie slăvit şi lăudat. 
Mi-a plăcut intervenţia fratelui Cuibus: tineretul să ia aminte, 
guma de mestecat nu are ce căuta la conferinţă, telefoanele să 
fie închise, seriozitate şi cu toţii să-L lăudăm pe Dumnezeu”.

Moroşan Mihai – St. Pölten: „Până în prezent Dumnezeu 
a binecuvântat această conferinţă cu slujitori minunaţi iar 
Cuvântul Domnului a fost o sămânţă trimisă de sus pentru 
inimile noastre. Doresc ca întreaga lucrare să fie binecuvântată 
în continuare de Domnul.”

Bâlc Iohan – Viena: „Am o impresie foarte bună, am fost 
zidit sufleteşte şi duhovniceşte prin cântările şi predicile care au 
fost rostite la această conferinţă, de aceea doresc ca Domnul să 
răsplătească şi să binecuvânteze pe toţi aceia care s-au implicat 
activ la organizarea acestei conferinţe cu viaţă veşnică.”

Petrică Indrieş – Krems: „Mă bucur să pot participa la 
această conferinţă şi mi-au plăcut mult cântările şi mesajul 
Evangheliei. O remarcă, dacă se poate ţinea cont de ea pe 
viitor: alături de cântările în grup, să se dea loc şi la cântări solo, 

sau duet şi să se pună un accent mai mare şi pe cântările 
în limba germană, la care atât copiii noştri cât şi oaspeţii 
austrieci sunt foarte receptivi. Vă mulţumesc şi Domnul să vă 
binecuvânteze!”

Bogdan Cuibus – Graz: „Unele lucruri sunt foarte 
frumoase, altele mai lasă de dorit. Loc de mai bine este în 
fiecare din noi. Este bine ca tinerii să fie cât mai mult implicaţi 
în lucrarea Domnului, să cânte cântări în limba acestui popor 
în mijlocul cărora locuim, căci aceasta este relevant pentru ei. 
Domnul să vă binecuvânteze!”

Patriciu Ciupe – Viena: „Pentru mine este foarte 
important să ne întâlnim toţi fraţii în fiecare an, două zile la 
conferinţă, pentrucă aici avem părtăşie unii cu alţii, făcând 
dovada legăturii frăţeşti, unităţii şi al dragostei de a sluji 
împreună pentru înaintarea Evangheliei Domnului Isus Hristos 
aici în Austria. Mulţumesc şi Domnul să vă binecuvânteze!”

Ghiţă Magda – Wolfsegg: „Faţă de altădată atmosfera 
a fost mai bună, cântările au fost mai duhovniceşti, cuvântul 
a fost foarte bun, rămâne doar să împlinim ce am auzit. Vă 
mulţumesc!”

Elisei Vizitiu – Krems: „Încep mai întâi cu partea firească: 
Mâncarea a fost foarte bună, doar că a fost puţin aglomerat în 
sala de mese, spaţiul alocat servirii mesei este cam mic raportat 
la numărul mare de fraţi şi surori participanţi la conferinţă. 
La partea duhovnicească, mi-au plăcut atât cântările cât şi 
predicile. Dumnezeu să răsplătească pe toţi aceia care s-au 
ostenit în lucrarea Domnului, pentru ca noi toţi să putem 
beneficia de confort şi hrană atât pentru trup, cât şi pentru 
suflet.”

Teodor Drăgan – Australia: „Mă bucur că după douăzeci 
şi unu de ani m-am putut întoarce din nou în Austria, ocazie cu 
care am participat la această conferinţă. Mi-a plăcut 
mult felul în care românii de aici au reuşit să organizeze 
totul atât de bine, până în cele mai mici detalii, atât 
la partea administrativă, cât şi la cea duhovnicească. 
Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă răsplătească!”

Dana Dragoş – Krems: „Mie mi se pare că această 
conferinţă a fost cea mai frumoasă conferinţă de până 
acum. Credeam că din cauza vremii n-o să vină mulţi, dar n-a 
fost aşa. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu timp frumos, cu 
predici şi cântări bune, ziditoare, sala de conferinţă s-a umplut, 
iar Dumnezeu a lucrat în chip minunat. Pentru toate acestea, 
toată slava şi cinstea o dăm lui Dumnezeu.”

Dorin Florea – Krems: „Pot să spun că predicile au fost 
foarte bine pregătite, lucrează la sufletele oamenilor şi sunt 
chiar cuvintele de care avem noi nevoie în vremea aceasta. 
Apreciez foarte mult această conferinţă, şi mă bucur că am luat 
şi eu parte la ea. Domnul să binecuvânteze pe toţi fraţii prin 
care suntem hrăniţi spiritual.”

Praja Pavel – Amstetten „Impresia mea personală este 
că anul acesta conferinţa a reînviat faţă de ultimii ani. Totul a 
decurs foarte bine, sub ungerea şi călăuzirea Duhului Sfânt, 
chiar şi aici în sala de mese unde îmi desfăşor activitatea 
împreună cu alţi fraţi, se simte acea mireasmă „de la viaţă la 
viaţă” care vine din sala conferinţei şi ne înviorează inimile. 
Slăvit să fie Domnul pentru toate acestea!”

Mărginean Marius –  Viena: „Vă spun drept, ne-am 
bucurat pe deplin. O minunăţie, nu numai că a fost, dar este şi 
cred că va fi şi mai departe. Apreciez cântările şi predicile care 
au fost la înălţime, la fel partea administrativă şi organizatorică. 
Dumnezeu să ne binecuvânteze şi în anii viitori cu astfel de 
conferinţe.”

Petrică Monescu – Amstetten: „În primul rând vreau să 
binecuvântez pe toţi fraţii mei care au fost cu iniţiativa acestei 
conferinţe. Eu slujesc alături de alţi fraţi şi surori în sala de mese, 
cu bucurie, dăruire şi dragoste, ca pentru Domnul, atât cât mă 
pricep şi pot să fiu de folos semenilor mei. Domnul Isus să vă 
binecuvânteze pe toţi!”    

Viorel Boldor



 Cred că pentru noi toţi termenul 
“Şcoală Duminicală” este unul 
cunoscut. El este cunoscut şi de 
copii noştri care frecventează la 
nivelul bisericii locale şi care în 
general iubesc astfel de întâlniri. 
Unii dintre ei însă au o oarecare 

respingere de tot ce are de-a face cu 
cuvântul “şcoală”. Pe undeva putem 
înţelege reacţia lor alergică pentru că 
pentru ei sâmbăta şi duminica sunt zile 
libere şi totodată o oarecare insulă de 
libertate între săptămânile în care trebuie 
să tot meargă la şcoală. Acum aş vrea să 
mă adresez atât copiilor cât şi părinţilor 
referitor la importanţa acestei lucrări care 
are loc în cadrul bisericilor penticostale 
din Austria.
 După cum ştim frecventarea 
şcoli  primare este de o foarte mare 
însemnătate atât pentru copii cât şi 
pentru societatea în care ei trăiesc. În 
primii ani de şcoală copiii acumulează 
informaţii de care au nevoie apoi în viaţă 
şi nu de puţine ori aceste lucruri învăţate 
le vor uşura restul vieţii. Copiii sunt ca 
nişte cărţi cu paginile nescrise. De aceea 
este important ca încă din copilărie să-i 
familiarizăm cu învăţătura biblică. 
 Primul pas în această lucrare de 
familiarizare cu Biblia trebuie să-l facă 
părinţii. Familia este instituţia aşezată 
de Dumnezeu ca un cadru în care copiii 
să primească informaţiile de bază în 
cunoaşterea lui Dumnezeu prin Biblie. 
Chiar şi simplele povestiri biblice pe care 
le citim copiilor noştri seara înainte de a se 

Importanţa 

învăţăturii 

biblice 

pentru 

copii
culca vor influenţa comportamentul 
şi deciziile lor în copilărie! Vor primi 
înţelegere asupra lucrurilor bune şi 
rele, iubite sau urâte de Dumnezeu. 
Aceste lucruri la rândul lor vor ajuta 
copiii să înţeleagă unele decizii 
autoritare ale părinţilor faţă de ei când 
va fi cazul. Copiii au nevoie în familie de 
învăţătura biblică şi de multă răbdare 
din partea părinţilor în a le explica cu 
dragoste Cuvântul lui Dumnezeu.
 Al doilea pas în conducerea 
copiilor către Dumnezeu îl are biserica 
locală prin “Şcoala Duminicală”. La 
fel ca familia şi biserica este instituită 
de Dumnezeu. Aici în biserică are loc 
o adâncire în adevărul scriptural cu 
scopul ca cei prezenţi să înţeleagă voia 
lui Dumnezeu pentru viaţa lor şi să 
hrănească omul lăuntric. Pentru copii 
lucrul acesta se întâmplă la Şcoala 
Duminicală. Aici se fac lecţii biblice 
pentru copii la nivelul vârstei lor. 
Într-un astfel de cadru unii din marii 
predicatori din trecut au avut prima lor 
tangentă cu Biblia, respectiv cu voia 
lui Dumnezeu pentru viaţa lor! Chiar 
dacă este tot o şcoală, această  ,,Scoală 
Duminicală”  este foarte benefică 
pentru copil. Cunosc copii care se 
plictisesc în adunare foarte uşor, pentru 
că ceea ce se predică în adunare întrece 
capacitatea lor de înţelegere. Pe lângă 
aceasta se confruntă şi cu handicapul 
că nu înţeleg toate cuvintele româneşti 
pe care predicatorul le foloseşte. 
Aşa se face că foarte curând copilul 

dezactivează mijloacele de percepţie 
a ceea ce se întâmplă în jurul său şi 
le înlocuieşte cu  activităţi personale 
care de multe ori deranjează în jur. În 
această situaţie Şcoala Duminicală 
devine de neaparată nevoie 
pentru copil chiar dacă el nu-şi dă 
întotdeauna seama de aceasta. Ea 
este “leagănul religios” pentru copii 
noştri! Este locul în care aud şi pot 
cere lămuriri asupra lecţiilor biblice 
sau a altor neînţelegeri. Tot aici sunt 
învăţaţi că Domnul le cere supunere 
şi ascultare faţă de părinţi. Lucrurile 
învăţate aici despre Dumnezeu le vor 
fi benefice mai târziu, atunci când vor 
deveni adolescenţi iar mai apoi tineri. 
Este de mare însemnătate să scriem 
despre Dumnezeu şi Isus Hristos 
pe primele file ale cărţi vieţi lor! 
Amintirile din copilărie se şterg uşor 
din memoria noastră, aşadar haideţi 
să le oferim copiilor noştri multe 
amintiri frumoase prin a le imprima 
în memorie învăţătura biblică atât 
în familie cât şi în cadrul bisericii, la 
Şcoala Duminicală!
 Mă adresez cu această 
ocazie părinţilor şi în mod special 
celor ce lucrează cu aceşti copii să 
fie conştienţi de marile valori pe care 
aceşti copii le deţin. Lucraţi împreună 
cu Dumnezeu la mâtuirea lor încă din 
copilărie!   

Cristian  Kamergruber
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Timpul, acest diamant pierdut de om, lăsat să i se scurgă 
iresponsabil, printre degete…

Iar omul, căruia Dumnezeu i-a acordat privilegiul de a trăi, 
prea puţin îşi dă silinţa să pătrundă înţelepciunea Lui, a Celui 
ce conduce universul spre marele eveniment: instaurarea 
Împărăţiei Cerului. 

Există, oare, în Dumnezeu o nuanţă de indiferenţă? Nu, 
cu siguranţă nu. Doar omul, el este ,,colorat” cu nepăsare, 
atunci când este confruntat cu probleme spirituale.

Dumnezeu a dovedit prin experienţa naţiunii lui Israel 
din 1 Samuel 7:1-12 că El nu a tăcut, privind pasiv la starea 
lor, ci le vorbea, transmitea mesaje clare, la care ei trebuiau să 
ia aminte. Pentru că binecuvântarea naţiunii gravita în jurul 
acţiunii de pocăinţă. Aceasta este şi va rămâne chemarea 
pe care Dumnezeu o adresează tuturora, până la revenirea 
lui Hristos. Schimbarea mentalităţii, intenţiilor, atitudinilor 
greşite şi înlocuirea lor cu principiile Împărăţiei lui Dumnezeu, 
marea făgăduinţă dată tuturor sfinţilor. Suntem chemaţi să 
exprimăm tristeţea sufletului cauzată de păcat, proşternându-
ne înaintea lui Dumnezeu. Şi să cristalizăm în viaţa noastră 
mesajul întoarcerii cu toată inima spre El (v 3), abandonând 
preocupările care nu sunt edificatoare spiritual.

Chemarea lui Dumnezeu la pocăinţă are un ecou întreit, 
care poate fi auzit de toţi cei ce vor să audă. Dumnezeu i-a 
chemat pe israeliţi prin circumstanţa în care se aflau. Dominaţia 
filisteană asupra lor era un mesaj clar al lipsei ascultării de Lege. 
Ce exprimă starea indivizilor, familiilor, bisericilor, a societăţii? 
Putem cataloga spiritualitatea noastră ca fiind una prosperă? 
Creatorul i-a chemat pe israeliţi şi prin slujitori. Samuel (v 3) 
a fost un personaj - cheie pentru o situaţie determinantă, 
iar poporul a ascultat de el. Fie ca şi noi să ascultăm mesajul 
transmis de slujitorii bisericilor noastre. Dar dacă obiectăm că 
ei nu au ungere şi călăuzire, Dumnezeu s-a asigurat din timp să 
aibă un remediu al nemulţumirii noastre. El ne cheamă direct 
şi prin Cuvânt. Mesajul transmis prin Samuel nu exprima ceva 
nou şi tainic, ci era esenţa Legii, prin care avem cunoştinţa 
deplină a păcatului şi a adevărului(Rom. 2:20;3:20). Închinarea 
în exclusivitate Dumnezeului lui Israel şi ascultarea de El (v 3). 
Când deschidem Cuvântul, nu auzim glasul care ne cheamă 
la pocăinţă?

Israeliţii ne-au lăsat o pildă vrednică de urmat, ei au 
răspuns chemării (v 4). Ce vom face noi ? Creştinul are două 
butoane la dispoziţie. Unul activează binecuvântarea prin 
ascultare, celălalt blestemul prin indiferenţă. Alege şi apasă!

CHEMAREA  CARE 
AŞTEAPTĂ  UN  RĂSPUNS 

1 Samuel 7 :1-12

Dar pocăinţa trebuie întreţinută, după cum un foc 
se va stinge dacă nu este alimentat, tot aşa şi ea se va dilua 
dacă nu luăm aminte la a doua chemare, aceea de a intra în 
părtăşie cu Dumnezeu (v 5). La a întreţine o comuniune vie cu 
Dumnezeu.

Israel a fost chemat la Miţpa, posibil să fi avut semnal 
mai bun în a comunica cu cerul. Dar în ce a costat chemarea 
la părtăşie? În trei componente, care asigură o continuitate a 
părtăşiei cu Dumnezeu şi o întreţinere a prospeţimii pocăinţei.

Prima componentă: părtăşie prin veghere. 
Miţpa înseamnă ,,locul de veghe , turnul de veghe”(v 
5). Creştinul este activ în toate dimensiunile părtăşiei 
cu Dumnezeu, el stă de pază pentru a nu fi luat prin 
surprindere.

A doua componentă: părtăşie prin rugăciune 
(v 5 b).Avem onoarea să comunicăm cu Creatorul. 
Rugăciunea este tehnica de luptă a creştinului, care îl învaţă 
cum să se folosească de armătură şi de sabia Cuvântului. Ţi-ai 
dezvoltat abilitatea de a lupta?

A treia componentă se ocupă de părtăşia cu comunitatea 
(v 6). Nu doar Samuel a fost prezent la Miţpa, ci tot Israelul. 
Comunitatea creştină este extensia părtăşiei pe care Dumnezeu 
a avut-o cu toţi sfinţii încă de la întemeierea lumii. De aceea să 
fredonăm împreună versurile cântării: ,,Oriunde-s ei, fă tot şi 
du-te, oricum sunt ei fă, tot şi stai, oricâţi sunt ei, fă tot şi caută-i, 
căci unde-s ei, e-un colţ de rai”.

Ultima chemare adresată naţiunii, valabilă şi astăzi, este 
chemarea la experimentarea lucrărilor Lui (v 9,10). Pentru a avea 
experienţe cu Dumnezeu, împlinirea primelor două chemări 
este esenţială. Ne pocăim zilnic, aprofundăm relaţia cu El şi 
rezultatul va fi experimentarea măreţiei Lui, revelată în toate 
domeniile vieţii. Vom crede în puterea rugăciunii şi ne vom 
ruga (v 8). Vom avea un simţ al apartenenţei la ,,Dumnezeul 
nostru”. Ne vom ruga din postura de fii (1 Ioan 3:1). Iar punctul 
culminant este faptul că beneficiem de jertfa Mielului lui 
Dumnezeu, Isus Hristos, prin care avem trecere înaintea Tatălui. 
Mielul jertfit de Samuel ne trimite cu gândul la Adevăratul Miel 
Isus Cristos(v 9).

Dacă îl abordăm pe Dumnezeu în asemenea mod, El 
poate interveni în dreptul fiecăruia,după cum a dovedit-o 
şi cu poporul Israel. Dar responsabilităţile care ne revin 
sunt: pocăinţa, părtăşia, care vor fi urmate de implicarea lui 
Dumnezeu. Cum se va implica El? Aşa cum mintea omului nu 
îşi poate imagina.  

Adrian  Moldovan 
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 Cu bucurie am început să scriu acest articol 
– mai bine zis – acest rezumat care va oferi câteva 
impresii de la cea de a 26-a Conferinţă de tineret, 
eveniment care a avut loc pe data de 26 martie 
2011 în Biserica Penticostală ELIM din Viena.
 Nu aş vrea să scriu prea mult deoarece am 
spus că e doar un rezumat ... Dar pe de cealaltă parte 
orice rezumat poate să lase un gust plăcut şi dulce 
în urma citirii lui doar atunci când prin conţinutul 
său este înălţat Dumnezeu, Isus Hristos şi puterea 
Duhului Sfânt ... de fapt ceea ce dă valoare şi farmec 
evenimentelor şi conferinţelor noastre.
 La fel ca în ultimii ani, cea de a patra 
sâmbătă din luna martie a motivat tinerii bisericilor 
penticostale române din Austria să îşi rezerve timp 
şi în ciuda distanţei mai mari sau mai mici să ajungă 

în capitală, scopul strângerii fiind: bucurie şi 
reîmprospătare în prezenţa lui Dumnezeu ... 
şi cei care au avut ca motivaţie a venirii lor 
dorinţa aceasta, cu adevărat l-au experimentat 
pe Domnul şi-au văzut puterea Duhului 
Sfânt atingând multe inimi.

 Sub motto-ul „UN NUME BUN” 
– motto-ul a fost luat din Proverbele 
lui Solomon 22:1 - s-a desfăşurat acest 
eveniment având ca invitat special pentru 
a vesti Cuvântul lui Dumnezeu pe fratele 
Gabi Floruţ din Oradea/România care a 
slujit Domnului alături de fraţii: Nelu Irimuş 
(Responsabil pentru Departamentul de tineret, 
adolescenţi şi şcoală duminicală la nivel 
naţional), Patriciu Ciupe (vicepreşedintele 
Cultului Penticostal din Austria) şi Daniel 
Lucuţa cărora li s-a acordat un cuvânt de 
salut.
 Într-un mod deosebit a marcat 
inimile celor prezenţi şi mărturia fratelui José 
Martinez, un fost dealer de droguri în viaţa 
căruia Dumnezeu a intervenit cu mână-ntinsă 
şi cu braţ puternic smulgându-l prin credinţa 
în jertfa lui Isus Hristos din mâna celui rău şi 
făcând din el un fiu al împărăţiei şi un martor 
al minunilor şi puterii Dumnezeului cel prea 
înalt. La ora actuală fratele Martinez face 
parte din Organizaţia „Gesprengte Ketten”, 
organizaţie care se ocupă cu răspândirea 
Cuvântului lui Dumnezeu în închisori şi este 

membru în biserica Penticostală austriacă de pe 
strada Halbgasse din Viena.
 Cântările timpului de laudă şi închinare 
au fost conduse la ambele sesiuni de tinerii 
bisericii Shalom din Linz. Alături de tinerii 
bisericilor din Austria care au adus o jertfă 
Domnului prin cântare (solo sau în grup) am 
avut împreună cu noi pe sora Ana Floruţ, pe soţii 
Cătălin şi Ramona Lup din Cluj/România şi pe 
fratele Nick Tacu din Republica Moldova.
 Tot cu bucurie închei acest articol şi 
poate vă întrebaţi „de ce” ... şi răspunsul este 
simplu: ... pentru că nu există onoare mai mare 
decât să poţi spune/scrie/mărturisi despre Cel 
care este Domn în univers şi care lucrează într-
un mod aşa de înălţător încât îmi este imposibil 
să-L descriu cu cuvintele mele sărace ori de câte 
ori este aşteptat şi dorit cu sinceritate şi dor.

Denis  Roteliuc

Încã o filã scrisã ... si un 
eveniment care apartine istoriei ...

,
,
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Sub titlu „În căutarea adevărului” în perioada 

premergătoare Sărbătorii Învierii Domnului Isus a 
avut loc o tabără evanghelistică în România, în locaţia 
creştină de la Băltişoara-Gorj. Loc frumos cu oameni 
deosebiţi, loc în care 80 de tineri din Austria şi România 
s-au întâlnit cu dorinţa, de a-şi revizui sau completa 
cunoştinţele despre realitatea lui Dumnezeu în 
mijlocul istoriei şi în viaţa omului. Un cadru propice, 
un orar bine stabilit şi mai ales rugăciunile anterioare 
au creat o atmosferă detensionată de cotidian şi 
benefică contextual pentru toţi cei prezenţi.

Demn de luat în seamă, a fost numărul mare 
de prieteni, care au răspuns invitaţiei noastre, de a 
fi împreună cu noi în această tabără. Din cei 28 de 
tineri, nu puţini au fost aceia care au mărturisit pe 
parcurs că sunt pentru întâia oară într-un asemenea 
cadru, de o încărcătură spirituală atât de mare şi atât 
de personală.

Creaţionism sau evoluţie, etica şi morala 
într-o lume anormală, alegerile tale-destinul tău şi 
cunoaşterea şi înţelegerea lui Dumnezeu, au fost 
temele sub care s-au desfăşurat cercurile de discuţie 
din cadru taberei. Tinerii din Austria au fost aceia 
care au pregătit şi moderat aceste dialoguri, prin 
harul şi înţelepciunea cerească achitându-se cu brio 
de sarcinile de slujire asumate. Lângă entuziasmul şi 
sclipirile de inteligenţă specifice tineretului, Domnul 
a aşezat şi liniştea şi starea de cercetare în momentele 
de închinare conduse de grupul de tineri din Vulcan-
Hunedoara! Momentele de relaxare au constat în 
focul de tabără şi competiţiile sportive desfăşurate în 

Zile de har, zile de 
căutare...

incinta taberei. Dar cel mai mult s-a câştigat în 
domeniu relaţional, multe prietenii legându-
se şi multe proiecte de viitor prinzând contur 
aici. Mesajele pe care le-am cules din partea 
tinerilor pe parcursul celor 4 zile, au fost 
dincolo de încredinţarea de la început. Unii au 
adăugat vocea lor timidă pentru prima oară 
unui grup care Îl lăuda pe Dumnezeu, alţii au 
îngânat prima rugăciune într-un mod personal 
iar câţiva au vărsat prima lor lacrimă ştiindu-se 
iubiţi de Isus. Cu siguranţă, acestor zile de har 
trebuie să le adăugăm şi responsabilitatea de a 
nu pierde din rugăciune şi atenţie pe toţi aceia, 
pe care Dumnezeu i-a binecuvântat în aceste 
zile. Asistenţa oferită de unele biserici din Austria 
a făcut posibilă desfăşurarea în condiţii optime a 
acestei tabere, mulţumindu-le şi pe această cale. 
Provocările care Dumnezeu ni le aşterne în faţă 
nu sunt mici, dar îndrăzneala constă în faptul că, 
resursele Lui sunt pe măsura lor şi mai mult decât 
atât în faptul că, suntem încredinţaţi de însoţirea 
Lui „…până la sfârşitul veacurilor”.

Tu cel care citeşti aceste rânduri... vrei să fii 
printre noi? Vrei să găseşti împlinirea şi satisfacţia 
de a fi util? Vrei să fii cu adevărat în voia Lui? 
Răspunsul tău îl vom afla, oricare ar fi el, în a doua 
jumătate a luni iulie a acestui an. Domnul să ne 
aibă în pază şi să ne dea har până atunci!!!  
 

Traian Suciu
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În data de 22 mai 2011, a avut loc 
la Biserica Betania din Krems un botez 
nou testamental. Următorii candidaţi 
au fost botezaţi: Burlacu Cătălin, Dragoş 
Loredana şi Barbă Maria. Botezul a fost 
oficiat de fratele Boldor Viorel şi fratele 
pastor Pop Gheorghe din localitatea 
Jimbolia. Fratele John Verity a predicat 
Evanghelia.

Daniel  Florea 

Comitetul Bisericii Bethlehem Graz şi cei 11 candidaţi de botez - Ana Tcaciuc, Emanuela 
Rotaru, Cristina Croitor, Noemi Pinte, Lucia Ieremie, Filip Brindea, Cristian Miron, Adrian 
Grigoruţa, Beniamin Ailoaie, Sebastian Gatea şi Adrian Bardan.

Covaci  Fedor

Botez nou-testamental 
la Wolfsegg - 29.05.2011, când 
următorii candidați au intrat 
în apa botezului încheind un 
legământ pentru tot restul vieții 
cu Domnul: Narcisa Danciu, 
Sefora Arvai, Miriam Arvai, 
Alexandra Benza, Ramona 
Benza, Adeline Dunca şi Iosif 
Ilaş.
 Botezul a fost efectuat de 
către frații: prezbiter – Lăpuşte 
Călin şi diacon - Dunca Daniel.

Benza  Samuel

INFO  INFO  INFO  INFO  INFO  INFO  INFO
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Duminică 1 mai 2011 la programul de dimineață a avut loc în 
Biserica „SI0N” din Graz ordinarea în slujba de diacon a fratelui Cuibus 
Bogdan. Ani de zile la rând el a slujit în conducerea bisericii ca şi 
casier, fiind un om corect şi devotat în ceea ce i-a fost încredinţat. La 
serviciul de ordinare au participat următorii fraţi: pastorul biserici din 
Cluj, Someşeni fratele Pop Ambrozie, Martin Schaser, vicepreşedinte al 
Pfingstkirche G.G. în Austria şi Vasile Opriş pastorul bisericii „Sion” Graz. 
După terminarea slujbei biserica locală a organizat o masă de dragoste 
la care au participat toţi cei care au fost prezenţi la această sărbătoare. 
  

Vasile  Opriş 

B u c u r i e 
la „ELIM” Viena, 
unde 28 de suflete 
au încheiat un 
legământ în apa 
botezului, duminică 
12. 06. 2011. Botezul 
a fost oficiat de către 
pastorul Ionel Vlas 
şi diaconul Adinel 
Onea.

INFO  INFO  INFO  INFO  INFO  INFO  INFO

Ştiri externe
Pastorul David Wilkerson la data de 27 aprilie 2011 este chemat acasă la Domnul, datorită unui acci-1. 
dent de maşină. A scris cartea CRUCEA ŞI PUMNALUL vândută în peste 15 milioane de exemplare.

Conferinţa Bisericilor Penticostale din Germania a avut loc pe data de 20-22 mai 2011 la Neustadt an 2. 
der Weinstrasse, având ca temă de bază: ,,Credinţa – o încredere neclintită”. Invitaţi la această conven-
ţie au fost: păstorul Ioan Gurău din Braşov şi Ştefan Şeuleanu, Cluj – România.

La data de 23-25 aprilie 2011 a avut loc cea de-a VI-a Conferinţă a Bisericilor Penticostale Române 3. 
,,ADI – MER” din Italia la Salsomaggiore Terme din provincia Parma. Tema Convenţiei: Efeseni 4:15. Ca 
invitaţi au fost: păstorii Petru Lascău – SUA şi Paolo Faia de la Biserica Penticostală Italiană.

În data de 11 şi 12 iunie a.c. a avut loc Conferinţa Internaţională de spiritualitate şi medicină la Brisba-4. 
ne – Australia. Medici creştini din toată lumea s-au adunat pentru a discuta implicarea lui Dumnezeu 
în vindecarea oamenilor. O relatare zguduitoare a avut-o dr. Sean George din Australia.
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