


Colegiul de redacţie:

Preşedinte: loan Varadin 

Redactor şef: Puiu G.Timofte 

Redactor: Gheorghe Bujdei
Membri:
Martin Schaser, Vasile Opriş, Gabriela 
Bujdei, Corneliu Buda, loan Mandici

Mulţumim celor care au colaborat la realizarea acestui număr. Fără articolele dumneavoastră revista nu poate exista. 
Ne cerem scuze pentru articolele nepublicate, în limita posibilităţilor vom încerca să le publicăm în numerele viitoare. 
Vă aşteptăm din nou pentru următorul număr cu tot ceea ce Dumnezeu vă pune pe inimă: articole, poezii, sugestii, 
întrebări. Următorul număr, va apărea la sfârşitul anului 2011/începutul anului 2012 cu tema:  Naşterea Mântuitorului.

 Din cuprins:

2

În lucrarea Sa de pe pământ, de multe ori Domnului Isus 
I s-au cerut detalii cu privire la persoana Sa de către ascultătorii 
Săi, sau mai bine spus C.V-ul. Din acest motiv, pe lângă afirmaţiile 
verbale Isus a trebuit să demonstreze cu fapta ceea ce spunea. 
Un astfel de eveniment îl întâlnim în Ioan 10:22-25 unde iudeii 
cer încă o dată confirmarea C.V.-ului lui Isus, confruntându-L cu 
întrebarea „ești tu Hristosul sau nu?” v. 24, iar răspunsul lui Isus 
este unul foarte deranjant și incomod. „Dacă vreți să știți cine 
sunt cu adevărat uitați-vă la ce fac, la roadele mele, la lucrările 

mele, pentru că ele vestesc despre Mine”. Cu alte cuvinte, 
lucrările Lui erau dacă vreți, „megafoanele” care spuneau 
totul despre El, erau C.V-ul cel mai sincer, cea mai bună 
caracterizare posibilă. Tot la fel, pentru orice copil al lui 
Dumnezeu cea mai bună caracterizare este dată de roada 
fiecăruia, indiferent de ceea ce spunem sau spun alții 

despre noi. Conform Sfintei Scripturi noi trebuie să ne îmbrăcăm 
cu caracterul lui Dumnezeu, omul nou, (Col. 3:10) care trebuie 
să rodească lucrări noi ce sunt în totală opoziție față de valorile 
și virtuțile firești. Astfel, când vorbim de valorile lumii observăm 
că egoismul, lăcomia și invidia sunt promovate și implementate 
în viața cotidiană prin toate mijloacele posibile, iar empatia, 
disponibilitatea sau întâietatea, care au de-a face cu dragostea, 
sunt puse la colț. De aici și îndemnurile „trăiește-ți viața, trăiește 
clipa sau fii „the best” prin orice mijloace. Ori pericolul în care ne 
aflăm, și criza actuală a Bisericii lui Hristos este tocmai această 
armonizare și alunecare spre valorile lumii, tot mai mulți „creștini” 
fiind caracterizați de egoism, invidie sau lăcomie, un trio care nu 
poate fi despărțit. Toate cele trei cuvinte derivă unul din celălalt, 
adică invidia are de-a face cu egoismul și lăcomia, și invers. Ei, 
tocmai aceste probleme erau și printre ucenicii Săi, ocazie prin 
care de foarte multe ori Domnul Isus vorbește despre renunțare 
la sine, iubirea vrăjmașilor și sacrificiu. 

Astfel, egoismul este opusul bunătății și facerii de bine, două 
caracteristici ale roadei Duhului, și de asemenea este negarea 
unor îndemnuri ca „să nu abosim în facerea binelui (Gal. 6. 9-10, 
2 Tes. 3:13)”. Acest pericol l-a observat Domnul Isus și printre 
ucenicii Săi, și nu numai, ci și la ascultătorii Săi, motiv pentru care 
în predica de pe munte are un discurs numai pe această temă 
unde accentuează foarte mult o idee foarte importantă:  „renunță 
la dreptul tău” (Mt. 5. 38-48), nu fi egoist. Cei doi fii ai lui  Zebedei, 
Iacov și Ioan, preferații lui Isus, au la un moment dat două cereri 
cu caracter egoist. Prima dintre ele manifesta dorința de a sta unul 

Un C.V. care nu minte... roada ta
la dreapta și altul la stânga lui Isus în slava Sa, (Mc. 10. 35-37) atitudine 
care vorbește clar despre o dorință egoistă, firească. Cea de-a doua este 
relatată în (Luca 9:51-56), unde cei doi, cer permisiunea de a coborî foc 
din cer pentru a pedepsi o cetate, uitând de fapt că ei erau acolo să 
salveze nu să piardă pe cei păcătoși. 

De asemenea, lăcomia, care este o închinare la idoli conform 
Coloseni 3:5, a fost și este o roadă pe care mulți o cultivăm. Dintre 
ucenici, Iuda este exemplul cel mai elocvent. Lăcomia l-a condus la 
trădarea Domnului „ce vreți să-mi dați și-L voi da în mâinile voastre?”  
(Mt. 26:15), și tot lăcomia l-a făcut să spună  „De ce nu s-a vândut acest 
mir cu trei sute de lei, și să se fi dat săracilor?” (Ioan 12.6). Desigur, 
nu pentru că purta el grija săracilor a spus acest lucru, ci pentru a-și 
consolida contul personal. Consecința în dreptul lui a fost tragică, 
pentru că l-a condus la moarte. Pentru noi, creștinii de astăzi care 
suntem stăpâniți de lăcomie și orice altă formă de închinare la idoli, 
consecințele sunt eterne, adică moartea veșnică. 

Cea de-a treia, invidia, este asemenea cu căutarea slavei proprii, 
și e opusul întâietății, sau a slujirii aproapelui, atitudine care are foarte 
mult de-a face cu trupul lui Hristos. Când vom înțelege faptul că noi 
suntem mădulare comune într-un trup, atunci invidia nu trebuie să mai 
aibă loc, pentru că talantul și rolul fiecăruia este dat pentru a funcționa 
trupul corect. Invidia s-a născut și printre primii ucenici, și este și astăzi. 
În mintea ucenicilor s-a născut întrebarea  „cine este cel mai mare” 
(Mc. 9. 33-37), fapt ce a creat tensiune printre ei, ocazie cu care Isus le 
amintește că principiul trebuie să fie mai întâi slujirea celorlalți. Aceeași 
atitudine întâlnită și astăzi printre noi conduce la multe tensiuni, 
neînțelegeri și chiar dezbinări.

Sigur că ar fi multe de spus despre acestea, însă câteva gânduri 
în concluzie trebuie amintite: Cei care rodesc egoism, invidie și lăcomie 
se cred proprietarii vieții și a bunurilor pe care le dețin, ceilalți știu că 
sunt doar administratori:  „ce lucru ai pe care să nu-l și primit? și dacă l-ai 
primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? (1 Cor. 4:7). Cei dintâi fac 
totul pentru aici și acum, ceilalți poartă cu ei în inimă gândul veșniciei 
„gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ” (Col. 3.2). Cei 
dintâi vor păși încet dar sigur spre moartea veșnică, iar cei care vor 
căuta bunătatea, iubirea și întâietatea se vor bucura de harul de a fi 
niște robi netrebnici care au făcut doar ce erau datori să facă. 

Acum depinde de noi ce vom dori să rodim, însă un lucru e cert, 
roadele noastre, lucrările noastre sunt cea mai bună caracterizare 
a noastră, cel mai sincer C.V pe care l-am putea complecta. Acum te 
întreb:  „tu cine ești? Ce spun roadele tale despre tine? Fie dar ca toți să 
rodim roade ce vin dintr-un caracter nou. Așa să ne ajute Dumnezeu!

Flavius  Ilion
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Închinarea – golită de forme
Cauzele pentru care închinarea autentică nu se 

întâlnește suficient de des pot fi mai multe, însă prima asupra 
căreia se va poposi e necunoașterea. Închinătorii nu sunt doar 
adevărați sau falși, ci mai există o a treia categorie în care intră 
cei neștiutori. Se prea poate ca datorită acestui fapt, foarte mulți 
să confunde închinarea cu rugăciunea, alții cu muzica, iar alții 
cred că doar atunci când apari în fața celorlalți cu o anumită 
activitate te închini; dacă nu pot face nici una din acestea în 
fața întregii comunități suferă crezând că nu se închină. Așa 
se explică dorința unora de a cânta sau de a recita la serviciile 
de închinare, iar când li se oferă ocazia reușesc de fapt să 
strice închinarea în loc să o întărească sau să o înfrumusețeze. 
Chiar dacă sunt sinceri, ei greșesc totuși, deoarece închinarea 
individuală urmărește angrenarea întregii comunități. Dacă 
recită prost sau cântă fals, ei aduc de fapt o „jertfa a nebunilor”, 
făcându-i pe unii să chicotească, iar pe alţii să-i disprețuiască. Tot 
la fel cum animalul pe care israelitul îl dăruia Domnului trebuia 
să fie fără cusur, slujirea pe care cineva pretinde că o închină 
lui Dumnezeu trebuie să fie de cea mai bună calitate atât din 
punct de vedere profesional cât și spiritual. Pot fi făcute anumite 
activităţi în fața celorlalți, chiar cu calificativul „foarte bine”, însă 
fără urmă de închinare. Închinarea n-ar trebui confundată nici 
măcar cu rugăciunea. Deși sună a erezie, această afirmație este 
cât se poate de adevărată și biblică, rugăciunea poate să fie 
închinare sau poate să nu fie, în funcție de cel care o face. În 
acest sens viața fariseilor este plină de exemple: rugăciuni lungi 
– de ochii oamenilor, post – pentru a-și arăta neprihănirea, 
zeciuială – chiar din izmă și mărar (legaliști dar păcătoși).

Gândurile de mai jos au fost extrase din viețile unor 
oameni care L-au experimentat pe Dumnezeu ceva mai mult, 
ele pot fi constructive în înțelegerea închinării.

Ceea ce dorește Dumnezeu să vadă în inima celui ce se 
apropie de El este supunere în adorare și teamă reverențioasă! 
(Exod 20:18-23; Deut. 5:29) Moise.

A trăi în dreptatea pe care Dumnezeu ți-o cere te face mare, 
închinarea în schimb se realizează inevitabil când descoperi 
gloria lui Dumnezeu. (Iov:42:1-6) Iov.

„Şi să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia 
suferinţelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui;” așa ceva 
se găsește doar într-o inimă de închinător! (Filipeni 3:10) Pavel.

„Iată-mă că vin! în sulul cărţii este scris despre mine; vreau 
să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii 
mele.”- Închinătorul perfect. (Ps. 40:7b-8) Isus prin gura profetului David.

Privind experiențele acestor oameni mari ai Scripturii 
și nu numai, analizându-le în detaliu se poate observa că au 
trăit momente unice când Dumnezeu S-a descoperit personal 
și nemijlocit. Relatările cu privire la trăirile avute sunt fără 
îndoială pale exprimări ale conținutului acestora; un lucru 
absolut cert e un comportament total schimbat. Găsesc parcă 
o nouă motivație în trăirea unei vieți sfinte și, pe departe de 
a face paradă cu aceasta, par mai degrabă „îmbolnăviți” de 
o mai mare dorință după Dumnezeu. Oare în cunoașterea 
de Dumnezeu se ascunde secretul închinării? Oare cu cât 
cunoașterea de Dumnezeu este mai completă cu atât este și 
închinarea mai profundă? Fără îndoială justețea acestor afirmații 
poate fi verificată numai de cei ce își asumă, cu curaj, aventura 

cunoașterii lui Dumnezeu dincolo de limitele obișnuitului, iar 
creștinii secolului XXI sunt rugați să ia parte la o asemenea 
experiență. Închinarea în forma ei cea mai pură se găsește 
ascunsă în inima închinătorului și nu e altceva decât motivația 
cu care cel plăcut lui Dumnezeu se apropie de El pentru a face 
o anumită slujbă. Ea transformă slujirea lui fie în închinare 
autentică, fie o îmbracă în haina murdară a falsei închinări.

Un detaliu demn de luat în considerare în ce privește 
închinarea este acela că în terminologia biblică, pentru a 
exprima această noțiune sunt folosiți termenii cu care era 
descrisă activitatea pe care o făceau sclavii sau slujitorii angajați 
(cf. dicț. Biblic). Mai concret: atunci când la o întrebare precum: 
„Tu ce lucrezi?” răspunsul era: „Mă închin lui Georgescu!”, era 
clar că acel om era sclavul lui Georgescu sau era un slujitor 
angajat în totul la dispoziția acestuia. Sensul termenului 
exprimă ideea unui angajament de 100%, fără excepții. Spre 
deosebire de un sclav, care n-avea posibilitatea alegerii, cel 
angajat decidea singur când și în slujba cui să intre. Însă odată 
intrat, stăpânul dispunea ce să facă pe perioada pentru care s-a 
angajat, era în închinare la orice oră. Particularitatea 
aceasta transmite că, în înțelegerea celor pe care 
Dumnezeu i-a folosit să scrie Biblia, era limpede că 
toți cei ce s-au angajat lui Hristos sunt închinători 
non-stop. A intra în închinare duminica dimineața și 
a ieși când se termină programul este mai fals decât 
o perlă din plastic. Cât de nebun trebuie să fie un om 
care practică falsa închinare! E unul care provoacă mânia lui 
Dumnezeu golindu-se de orice demnitate, pretinzând a fi ceea 
ce nu este. O asemenea atitudine este neînțeleaptă în fața 
oamenilor deoarece, deși nu cunosc inima, ei reușesc destul 
de des să perceapă ce se ascunde acolo, însă e de-a dreptul 
ridicol (chiar jalnic!) să apari în fața lui Dumnezeu cu mască, 
crezând că nu ți-o poate descoperi. A vrea să joci „Alba-Neagra” 
cu Dumnezeu e o nebunie, însă a crede că te poți îmbogăți 
prin asta, chiar nu are calificativ. Cu toate acestea, Dumnezeu 
e gata să ofere oricui iertarea chemându-l la închinare. El 
caută închinători (Ioan 4:23), iar când cineva se închină este 
primit de El indiferent de forma în care o face, fie că e actuală 
(rugăciune și cântare) sau clasică (laudă și închinare). Ești tu 
oare închinător autentic?

În concluzie merită reținut faptul că închinarea, deși 
se adresează lui Dumnezeu, ea îl favorizează pe închinător, 
deoarece prin însăși atitudinea lui, omul își recunoaște 
goliciunea invitându-L pe Dumnezeu să-l umple. Ceea ce 
Dumnezeu face e să se reverse precum untdelemnul mirositor 
într-un vas gol, dând nuanță și parfum goliciunii umane. 
Frumusețea închinării stă în faptul că oricine se închină își 
depășește condiția multiplicându-și valoarea. Nu e nicidecum 
ceea ce pare a fi - o autoumilire, ci exprimarea sinceră a realității 
descoperite; văzând frumusețea lui Dumnezeu ești efectiv 
extaziat, închinarea devenind o atitudine incontrolabilă în fața 
măreției divine.

Doamne deschide-ne ochii, vrem să-Ți descoperim 
frumusețea!     

Iacob  Teoc
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Sunt 100% conștient de faptul că de la 
începutul acestui articol, cititorii sunt împărțiți 
în două mari categorii: o primă categorie care 
abia așteaptă să participe la o seară de „laudă și 
închinare”, așa numită “Worship Night”, seară în 
care să petreacă momente înălțătoare sub diferite 
manifestări, manifestări care nu vor fi nici numite, 
nici clasificate și nicidecum judecate în articolul 
acesta; iar mai apoi o altă categorie de oameni care 
doar la auzirea acestor două cuvinte: LAUDĂ ȘI 
ÎNCHINARE, reacționează de multe ori chiar violent 
(experiența trăită „pe proprie piele”), deseori 
auzindu-se expresii ca aceasta: Noi nu vrem laudă 
și închinare!

În ambele cazuri este valabil versetul 20 din 
cartea Proverbele capitolul 8: Eu umblu pe calea 

nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănirii… 
verset din care s-a inspirat înțeleapta vorbă: 
extremele sunt periculoase. MARE ADEVĂR!

Dar haideți să vedem parte de adevăr 
referitor la subiectul nostru.

Lăudați pe Domnul este cel mai întâlnit 
îndemn din Sfânta Scriptură! Oricine nu ține 

seama de acest îndemn și nu trece la practică, adică 
nu îl laudă pe Iehova, Dumnezeul Cerurilor și al 
Pământului, automat lauda, poate inconștient, pe 
celălalt dumnezeu autoproclamat, Satan.

Nefiind inițiat în studierea limbilor biblice, 
am studiat cărți și am descoperit, asemeni altora, 
că sunt mai multe cuvinte pentru LAUDĂ: YADAH 
și TOWDAH (a lăuda cu mâinile ridicate), BARAK 
(a îngenunchia în laudă, a se pleca adânc înainte), 
ZAMAR (a-L lăuda pe Dumnezeu cu un instrument 
muzical), TEHILLAH (a aduce laude prin cântarea 
vocală), HALAL (a celebra, a sărbători; o formă de 
manifestare liberă a bucuriei), SHABACH (a striga).

Noi Îl iubim pe Dumnezeu și modul de 
exprimare a dragostei pentru El este LAUDA. Când 
îl lăudăm, automat trebuie implicată întreaga 
noastră ființă; și aici intră inima noastra (emoțiile), 
sufletul nostru (voința), cugetul nostru (intelectul), 
puterea noastră (trupul). Domnul Isus Hristos este 
acel care clarifică acest fapt prin versetul din Luca 
10: 27 și anume: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul 
tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată 
puterea ta și cu tot cugetul tău.” Dacă lipsește unul 
din aceste elemente a ființei noastre exprimarea 
dragostei prin laudă este incompletă.

Din acest punct de vedere al unei laude 
complete sau incomplete, curate sau pervertite, 

duhovnicească sau lumească, se nasc multe întrebări. 
Haideţi să ne cercetăm!

• Este cântarea în comun, cântarea solo sau în 
grup, recitarea unei poezi, o rugăciune înălțată spre cer, 
cu adevărat o LAUDĂ COMPLETĂ adusă lui Dumnezeu? 
Pentru aceasta trebuie sacrificiu, consacrare totală în 
fiecare domeniu al slujirii, motivații bune, atitudine, 
pasiune… Doamne ajută!

• Sunt momente când ATITUDINEA noastră față de 
a lăuda numele Domnului lasă de dorit? Mă gândesc la 
momente de tip spectacol, momente în care muzica, 
cântarea, termenii ZAMAR și TEHILLAH sunt folosiți 
în scopul strângerii unei colecte benevole, sau a unei 
scurte „ieșiri în decor” pentru a face unele retușuri la 
machiaj și garderobă, etc.

• Mă gândesc de multe ori (vă rog să meditați 
la gândul acesta) și-mi pun întrebarea: De ce să aibă 
diavolul cea mai bună muzică? De ce am alergat în 
pregătirea laică spre studii economice, iar pregătirea 
muzicală am lasat-o pe seama „urechii”? de ce ne 
mulțumin cu o calitate mediocră și nu căutăm în schimb 
elita… să fim cap și nu coadă (în muzică)?

• De ce ne mulțumim cu o minimizare a exprimării 
dragostei noastre, fără să implicăm întreaga noastră 
ființă; de ce alegem să folosim de cele mai multe ori 
doar buzele, crezând că o astfel de jertfă a buzelor ar 
putea înlocui și implicarea inimii, pentru că Dumnezeu 
spunea: poporul acesta mă cinsteste cu buzele, dar 
inima lui este departe de mine…?

Doar din momentul înțelegerii corecte a acestui 
îndemn Lăudați pe Domnul! vom fi capabili să trecem 
la ceea ce Domnul Isus numea, în discuția avută cu 
Nicodim O ÎNCHINARE ÎN DUH ȘI ÎN ADEVĂR. Dar 
pentru acest subiect este din nou nevoie de un articol 
care să clarifice ce este ÎNCHINAREA, legătura dintre 
LAUDĂ și ÎNCHINARE, și iar întrebări la care trebuie să 
găsim răspuns, legate de respingerea ce a apărut doar 
la auzirea acestor doi termeni.

Până atunci, însă, Doamne ajută-ne să împlinim 
Cuvântul Tău care ne spune: LĂUDAȚI PE DOMNUL! 

… un binecunoscut cântăreț creștin, român, 
povestea o parte mai tristă a vieții sale în biserica 
penticostală ”Maranatha” din Wr. Neustadt: după 
înmormântarea soției sale, s-a îndreptat spre locașul 
de închinare din orașul în care locuia. Serviciul divin 
nu începuse încă … stătea singur în mijlocul clădirii 
impunătoare, privea înspre pian,  iar apoi înspre locurile 
libere din biserică, repetând acest lucru de mai multe 
ori… după câteva minute de meditație s-a îndreptat 
spre pian și a început să cânte cântări de laudă la 
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adresa TATĂLUI, CREATORULUI, ÎNVIERII și VIEȚII, 
STĂPÂNITORULUI A TOATE… în timp ce spunea 
aceste cuvinte îl priveam în ochi și-i înțelegeam 
fiecare cuvânt… și a continuat să spună: „CUM SĂ 
NU ÎL LAUD PE DUMNEZEUL MEU?!?”; a închis ochii 
pentru câteva secunde și a început să cânte.

… la o întâlnire la care am participat, mai 
multe persoane au ridicat mâinile, au închis ochii 
ca un semn al… „închinării”… eu știam că doar 
cu o săptămână înainte acești copii, rebeli, de 
Dumnezeu avuseseră probleme cu Poliția, pentru 
conturbarea liniștii publice. Nu era singura gafă 
pe care o făcuseră în week-end-ul respectiv (nu 
se merită mai multe detalii); și m-am gândit că 
erau la vârsta măgăriilor după cum spunea un 
binecunoscut predicator român.

Dar mi-am pus, și îmi pun iarăși întrebarea: 
CE ESTE ÎNCHINAREA?

Citind în www.dexonline.ro am văzut niște 
definiții incomplete a cuvântului ÎNCHINARE. 
Haideți să vedem incompatibilitatea acestora 
cu Biblia, dar și faptul că pe multe dintre aceste 
definiții ale DEX-ului, care nu corespund statutului 
de „închinător în duh și adevăr”, sunt practicate în 
bisericile noastre.

• a-și manifesta evlavia față de divinitate prin 
practici religioase, specifice fiecărui cult – greșeala 
apare atunci când se pune baza pe formă și se 
uită de fond. Forma fără fond a fost o problemă 
în literatură și de asemenea este o problemă de 
spiritualitate. RUGĂCIUNEA, CÂNTAREA, POEZIA, 
PRACTICILE RELIGIOASE nu sunt închinare ci un 
mijloc prin care creștinul poate să ajungă la o 
închinare în duh și adevăr.

• a se pleca înaintea cuiva, în semn de respect, 
de devotament, de afecțiune sau ca simplu salut 
– privind la exemplele de la începutul articolului, 
să ridici mâna, să închizi ochii, să te arunci pe 
genunchi nu înseamnă nicidecum închinare, 
pentru că închinarea adevărată este în duh și 
adevăr; asemeni roadei Duhului Sfânt din Gal. 5, 
care nu poate fi imitată, o închinare de felul celei 
din dicționar poate fi imitată (Doar DUMNEZEU, și 
omul, cunoaște inima umană cu tot ce se ascunde 
în ea). Repet: ÎNCHINAREA ADEVĂRATĂ ESTE ÎN 
DUH ȘI ADEVĂR.

• a accepta suveranitatea cuiva; a accepta 
să devină vasal – revin la problema DĂRUIRII 
TOTALE. Să fi supus lui Dumnezeu înseamnă că 
în totul, totului, tot, slujești lui Iehova, că nu mai 
trăiești tu, ci Hristos trăiește în tine, gândurile tale 
sunt subordonate GÂNDULUI LUI HRISTOS, toată 
suflarea, mișcarea, planurile sunt determinate de 
cel care este STĂPÂN – DUMNEZEU.

Vă îndemn să completați citirea acestui 
articol cu recitirea articolului referitor la laudă. 
Abia acum putem să facem un pas spre a desluși 
și a trăi închinarea în viața de fiecare zi, pentru că 
închinarea este:

• răspunsul unei inimi pline de dragoste la 

prezenţa lui Dumnezeu. Dacă nu Îl iubești cu adevărat 
pe Dumnezeu nici o practică religioasă nu te va 
conduce în închinare adevărată, ci vei imita. Doamne, 
te iubesc eu oare cu adevărat? Sau mai iubesc și pe el, 
pe ea, lucruri pieritoate ale acestei lumi (ceea ce Pavel 
considera la un moment dat al vieții sale, gunoaie).

• închinarea este personală. Nu mergem la 
închinare cu tinerii, sau cu biserica (programe), ci 
direct mă închin Lui, vorbesc cu Dumnezeu, față în 
față, într-o expresie intimă de dragoste.

• închinare înseamnă să-ți exprimi sentimentele: 
DA, să ridici mâinile, să cânţi, să plângi, să stai în liniște, 
să îngenunchiezi înaintea CELUI PREAÎNALT, să nu te 
intereseze ce vor spune cei din jurul tău, pentru că pe 
EL Îl iubești și pentru EL ești gata să-ți aduci trupul ca 
ofrandă, jertfă (Rom. 12:1).

• închinarea este în duh și adevăr, și aceste cuvinte 
au sunat ca un laitmotiv de-a lungul acestor rânduri; 
pentru că închinarea adevarată (Ioan 4:23-24) are de-a 
face cu duhul omului și cu Duhul Lui Dumnezeu. Orice 
colțișor al acestui templu care este trupul nostru, 
sufletul, duhul, trebuie să fie sub clocotul dragostei 
pentru Stăpân, și sub cercetarea permanentă a 
Duhului Sfânt.

• închinarea este în duh și adevăr , ISUS HRISTOS 
fiind ADEVĂRUL, numai și numai prin EL putem 
avea intrare slobodă înaintea lui Dumnezeu 
Tatăl, doar prin ISUS HRISTOS putem fi catalogați 
neprihăniți, oameni evlavioși, închinători înaintea 
lui Adonai, fără Domnul Isus fiind doar un pumn 
de țărână pe care îl spulberă vântul, fără El fiind 
nimic, nimic, dar nimic.

HAIDEM SĂ MEDITĂM LA VIAȚA NOASTRĂ DE 
LAUDĂ ȘI ÎNCHINARE, IAR DACĂ LAUDA NOASTRĂ 
LA ADRESA LUI DUMNEZEU LASĂ DE DORIT, VOM ȘTI 
CĂ ȘI ÎNCHINAREA NOASTRĂ ESTE DOAR O IMITAȚIE 
IEFTINĂ. SĂ SCHIMBĂM CE ESTE DE SCHIMBAT 
PENTRU CA VERSETUL 23 DIN IOAN CAPITOLUL 4 SĂ 
FIE REALITATE PENTRU VIEȚILE NOASTRE. Doamne 
primește lauda, închinarea nostră, Tată primește-ne! 
    

                                                                    Adrian  Gavriș
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Vineri, 9 aprilie 2010, Budapesta, ora 24,15.  Ne îmbarcăm 

pe aeronava israeliană Boeing 737 cu destinația TEL–AVIV. Cu 
fiecare tic-tac al ceasului crește în sufletul meu sentimentul 
sădit încă de când eram copil, că peste 3 ore și jumătate voi pune 
pentru prima dată piciorul în țara sfântă. Fermecătoarele povestiri 

biblice pe care tata ni le spunea când eram copil, legate de locurile unde 
s-a născut, a crescut, a copilărit, iar mai târziu și-a desfășurat activitatea 
predicând Evanghelia Împărăției cerurilor, vindecând bolnavi, înviind 
morți, umblând pe mare ca pe uscat - fac din Domnul Isus scopul suprem 
al acestui pelerinaj în Israel. 

În timp ce mă gândeam la toate aceste întâmplări biblice și la 
altele, ni se spune că vom ateriza. Suntem deasupra Tel-Aviv-ului. Avionul 
începe să coboare, peste câteva minute simțim cum trenul de aterizare 
face contactul cu pista, un ropot de aplauze îi răsplătesc pe piloții israelieni 
care au făcut ca să avem, cei 43 de credincioși pe lângă alți 200 de pasageri 
un zbor liniștit. 

Coborâm din aeronavă, la ora 4,30 dimineața, suntem pe 
aeroportul BEN-GURION, numele fostului prim-ministru al Israelului din 
anul 1948, an când Israelul - după aproape 2000 de ani se reînființează ca 

stat, declarându-și independența. 
După câteva formalități în 
legătură cu scopul vizitei, părăsim 
aeroportul în jurul orei 6 dimineața. 
Ne îmbarcăm în autocarul destinat 
pelerinajului nostru în Israel, tot 
în acest timp facem cunoștință 
cu ghidul care ne va conduce pe 
parcursul pelerinajului - un evreu 
născut în România, în vârstă de 
57 de ani. La vârsta de 20 de ani 
emigrează în Israel, un om foarte 
cult, vorbitor a mai multor limbi: 

Însemnãri  DIN  CĂLĂTORIA  
UNUI PELERIN  ÎN  ŢARA  SFÂNTĂ

ebraica, araba, engleza, franceza și româna. Autocarul se pune în mișcare 
cu destinația Ierusalim. Tel-Aviv-ul, un oraș splendid, așezat pe țărmul Mării 
Mediterane rămâne în spate, noi rulând pe autostrada A1 care leagă orașul 
Tel-Aviv de Ierusalim. 

De la microfon ghidul ne anunță că suntem în valea Aia-Lon (Iosua 
10:12). În partea stângă în direcția de mers ni se arată locul unde Iosua îi 
învinge pe cei 5 împărați ai amoriților. Valea Aia-Lon este așa cum a fost pe 
timpul lui Iosua, aici Dumnezeu a făcut ca soarele și luna să se oprească din 
mersul lor (Iosua 10:14). Astfel, oamenii de știință au demonstrat făcând 
calcule, de la creație până la Iosua, că în istoria lumii a fost introdusă o zi, 
care nu este alta decât ziua dublă a lui Iosua. Tel-Aviv-ul a rămas de mult în 
spate, iar noi începem să urcăm spre Ierusalim, care se află la o altitudine de 
800 de metri.

De o parte și de alta sunt stânci de piatră care străjuiesc șoseaua, 
fiecare purtând în veacuri și peste veacuri multele întâmplări biblice. Ghidul 
ne anunță că vom trece printr-un tunel care se deja vede în fața noastră și 
ne roagă să închidem ochii când vom intra în acesta. În același timp răsună 
o melodie frumoasă inspirată din psalmi, cântată de o formație israeliană 
numită „Lapte și miere”. Suntem tot cu ochii închiși, după vreo 5 minute 
ghidul ne spune: „acum deschideți ochii”. În fața ochilor noștri se deschide 
o frumoasă și unică panoramă a Ierusalimului.

În sfârșit visul pe care l-am purtat de când eram copil devine realitate. 
Clădiri mari și mici răsar din vale până sus pe coline. Autocarul se oprește iar 
noi suntem invitați să coborâm. Respir cât pot de adânc aerul proaspăt de 
dimineață, ne aflăm pe Muntele Măslinilor, ne spune ghidul. Nu-mi venea 
să cred, uitasem de oboseală! Mă apropii încet de ghid și-l întreb: „suntem 
pe Muntele Măslinilor?” „Daaa!” Îmi răspunde apăsat. „Suntem pe Muntele 
Măslinilor”. Nu se aud decât zgomotele aparatelor de fotografiat și filmat. 
Ochiul meu nu se mai sătura de privit, alerg într-o parte și rostesc o scurtă 
rugăciune: „Tată îți mulțumesc că mă aflu în locul unde Isus cu ucenicii, au 
făcut multe popasuri, retrăgându-se fie să se roage, fie ca Isus să le dezvăluie 
tainele Împărăţiei Sale.”       
     Toni  Moldovan
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Impulsul spre închinare există în 
fiecare om, în fiecare națiune, rasă sau trib 
care există pe pământ. 

Dumnezeu l-a făcut pe om pentru 
a se închina Lui. Dacă omul nu ar fi căzut, 
închinarea ar fi fost pentru el cel mai natural 
lucru din lume. Aceasta vrea Dumnezeu de 
la noi, să ne închinăm Lui și să ne bucurăm 
de El. 

Satan a cunoscut înclinația omului 
spre închinare și s-a folosit de acest fapt 
pentru a-i determina pe oameni să nu se 
mai închine Creatorului, ci idolilor. 

La începutul rasei umane, datorită 
căderii omului, oamenii se închinau 
soarelui și lunii, dumnezeilor de lemn și de 
piatră. La ce se închină oamenii azi și cum 
se închină? La fel se întâmplă, doar cu mici 
diferențe. Cum ne închinăm noi creștinii? 
Ce fel de închinare dorește Dumnezeu de la 
noi? Care sunt criteriile fundamentale care 
definesc adevărata închinare? 

În Ioan 4, samariteanca își 
focalizează întrebarea spre „unde“, Isus însă 
direcționează întrebarea nu atât de mult 
spre „unde“ ci spre „cum“. „Dar vine ceasul și 
acum a și venit, când închinătorii adevăraţi 
se vor închina Tatălui în duh și adevăr fiindcă 
astfel de închinători dorește Tatăl.“ 

Când Isus caracterizează închinarea 
prin cuvintele „duh și adevăr“ face lucrul 
acesta pentru că există o diferență între 
închinarea adevărată și cea falsă. 

Isus pune în față criteriile 
fundamentale care definesc adevărata 
închinare „duh și adevăr“! Închinarea trebuie 
să fie în conformitate cu descoperirea lui 
Dumnezeu însuși despre sine în Isus Hristos, 
în plus ea implică duhul omului, și nu doar 
mintea, precum și manifestările Duhului 
Sfânt. 

Dumnezeu este Duh și este peste 
tot, de aceea trebuie să ne închinăm în 
duh. Adevărata închinare nu are de a face 
cu acțiunile noastre exterioare, cu niște 
ritualuri ci cu felul cum omul alege să-L 
cinstească pe Dumnezeu, să asculte de El și 
să fie în părtășie cu El. 

Când Isus a zis „să iubești pe 
Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul tău 
și cu tot duhul tău“ s-a referit la o închinare 
autentică și sinceră. El se uită dincolo de 
cuvintele nostre, aș îndrăzni să spun, ca un 
îndrăgostit care dorește inima noastră. Biblia 
spune, omul se uită la ce izbeste ochii, însă 
Dumnezeu se uită la inimă (1Sam. 16:7). 

Închinarea angajează emoțiile 
noastre, iar ele trebuie să fie reale, nu 
fabricate. De multe ori se pune egalitate 
între emoția determinată de muzică și 
mișcarea produsă de Duhul lui Dumnezeu. 
Însă acestea nu sunt nici pe departe 

EȘTI  PREGĂTIT  PENTRU  CER?
asemănătoare. Închinarea adevărată se 
produce când duhul nostru răspunde 
Duhului lui Dumnezeu. Ea trebuie să 
izvorască dintr-o atitudine interioară, 
cuprinzând manifestarea a mai multor 
factori: cel mental, spiritual și emoțional, 
care desigur nu au mereu aceeași 
intensitate, dar atitudinea și starea minții 
trebuie să rămână consecvente.

Lauda și închinarea trebuie să 
fie un sentiment pe care îl avem față de 
Domnul și noi trebuie să fim gata în a-l 
exprima într-un mod adevărat, putând 
să ne exprimăm în multe feluri, iar 
dacă suntem călăuziti de Duhul Sfânt, 
închinarea va da naștere unui sentiment 
plăcut de venerație și umilință. 

Al doilea criteriu fudamental 
care definește închinarea adevărată este 
adevărul. Este imposibil să ne închinăm 
în mod plăcut lui Dumnezeu fără a avea 
o cunoaștere a Celui căruia căutăm să ne 
închinăm. Această cunoaștere este crezul 
nostru sau doctrina noastră bazată pe 
Sfânta Scriptură. Închinarea trebuie să fie 
atât în Duh cât și în adevăr, iar adevărul 
formulat devine crez. Unii oameni spun 
că nu contează atât de mult doctrina, ci 
relațiile bune dintre oameni, doctrina 
“despărțind”. Sigur că doctrina desparte; 
dacă nu face aceasta, nu este bună de 
nimic. Ea trebuie să ne despartă de tot 
ce este fals, însă pe de altă parte tot ea 
este cea care unește și leagă laolaltă 
inimile celor din poporul lui Dumnezeu, 
care celebrează împreună adevărul lui 
Dumnezeu atunci când vin la închinare. 
Închinarea trebuie să fie parte integrantă 
a vieții noastre zilnice, nu doar un 

eveniment ce are loc în timpul serviciului 
divin. Ea trebuie să fie expresia naturală 
a încrederii noastre în Dumnezeu. Viața 
în totalitatea ei trebuie să fie închinată 
lui Dumnezeu. Dacă nu ne închinăm lui 
Dumnezeu șapte zile pe săptămână, nu 
ne putem închina lui Dumnezeu duminica, 
în cer nu există închinare de duminică. 
Dacă consider că ceea ce fac dumninica 
este închinarea adevărată, am pierdut 
semnificația. Închinarea nu se rezumă 
doar la a-I cânta, sau a repeta un refren la 
nesfârșit, închinare este atunci când Îi ascult 
voia în fiecare zi, când Îl caut cu toată inima 
mea, mintea mea și sufletul meu, când vin 
înaintea Lui în închinarea mea cu tot ce am; 
în acest fel, nu numai că m-am închinat dar 
am și devenit un închinător. 

Închinarea implică aducerea 
noastră ca jertfă sinceră și curată înaintea 
Lui. (Rom.12:1). 

Închinarea nu poate fi despărțită de 
laudă. Lauda și închinarea sunt activitățile 
cerului. Când citești felul în care descrie 
Biblia cerul, descoperi că ființele cerești Îl 
laudă și I se închină neîncetat. Îndemnul 
cel mai des întâlnit în Psalmi este 
„Lăudaţi pe Domnul“. Expresia 
exterioară a dragostei noastre 
pentru El este „lauda“. Dacă 
dragostea nu este exprimată, se 
veștejește și moare, dar dacă este 
exprimată, ea crește și se dezvoltă.
     „Oricare om de pe pământ căruia nu-i 
place lauda și închinarea, nu este pregătit 
pentru cer.“ A. W. Tozer            

 Daniel  Gomboș
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Ne-apropiem de anotimpul toamnei, sau anotimpul 
toamnei se apropie de noi (nu știu), dar în orice caz știu că 
toamna se culeg roadele. Nu știu în ce anotimp calendaristic 
a căutat acel om, descris de evanghelistul Luca (13:6-9), 
roadă la smochinul sădit în via sa, (Osea 9:10) spune că 
primăvara încep cele dintâi roade ale smochinului, dar știu 
sigur că a căutat-o, pentru că Isus a spus aceasta. Noi, familia 
noastră, avem șase pomi fructiferi, diferiți în grădina noastră, 
și două rânduri de viță de vie, și de la acești pomi am putut 
învăța unele lucruri. Dar ca stăpâni ai lor (eu și soția) am 
discutat că ar trebui să tăiem doi dintre ei, motivul?-prea 
puțină roadă. Nimănui nu-i trebuie un pom (om) care nu 
rodeşte, nici chiar lui Dumnezeu. Cred că toți cititorii vor 
fi de acord că acel om, din pilda rostită de Domnul Isus 
Hristos în Luca 13:6-9, îl reprezintä pe Dumnezeu, Marele 
Stăpân, iar acel vier, este chiar Isus Hristos, Marele Mijlocitor, 
între Dumnezeu și om (1Ioan2:1). Am ales să scriu despre 
o temă extrem de importantă, chiar vitală, din viața (p)
omului pentru că, Dumnezeu, în dreptul fiecărui (p)om 
caută cu siguranță rod, aşteaptă rod, urmărește rodul în tot 
timpul. De mic copil, auzind multe predici, printre care și 
pe tema roadei (p)omului, și chiar și acuma aud asemenea 
predici, și-mi pare rău că trebuie să spun, să scriu că unii 

predicatori, greșesc, atunci când atribuie (p)omului 
alte roade, care nu sunt a lui (a pomului). Despre ce 
este vorba? Biblia aseamănă omul cu un pom sădit 
lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui 
Ps. 1:3. Dumnezeu, asemăna, odinioară pe Israel cu 
o viță de vie care trebuia să aducă roadă bună, dar a 

făcut struguri sălbatici (Is. 5:1-7). Isus Hristos, în Ioan 15:1-8, 
aseamănă omul cu o mlădiță din viță (din El), și spune că 
noi trebuie să aducem multă roadă, accentuez încă o dată, 
NOI, nu altcineva în locul nostru. Ioan Botezătorul (Mat.3:8-
10), îndemna pe farisei și pe saduchei; „Faceți dar roade 
vrednice de pocăința voastră”, iar în vers. 10b, spune; deci 
orice pom (om) care nu face roadă bună (nu rea) va fi tăiat 
și aruncat în foc. Isus Hristos, spune în Mat. 7:15-20, că pe 
(p)om după roadele lui o să-l cunoaştem, după a cui roadă? 
după roadele lor, a pomilor (oamenilor). Spuneam mai sus 
că unii predicatori greșesc, atunci când (p)omului îi atribuie, 
roade care nu el, (p)omul, le produce. Am fost provocat, 
încă de mic, să gândesc despre roada mea, apoi mai mare 
fiind să studiez roada din viața pomului meu (și-a altora) 
și am găsit că-n ciuda faptului că unii frați predicau (unii 
mai predică și-acum), și spuneau, citindu-l pe 
Domnul Isus sau pe Ioan 

Roada (p)omului (Luca 13:6-9) 

Botezătorul; - fraților, să rodim, căci Domnul, caută roadă la noi 
(până aici subscriu şi eu) și începeau să spună să rodim dragoste, 
bucurie, pace… să rodim lumină, să rodim neprihănire, totuși 
nu aceasta este roada (p)omului. Scriptura ne spune, că toate 
acestea, trebuie să ne însoțească, să fie în noi, să fim îmbrăcați cu 
ele, să fie peste noi, să fie produse prin noi, dar nu sunt produse 
de noi: nici roada luminii Efes.5:9, nici roada neprihănirii Filip.1:11, 
nici roda Duhului Gal. 5:22-23. 

Roada luminiiA) ; este produsă de Isus Hristos prin noi, 
așa cum poetul creștin Ioan Alexandru spune: „lumina din lumină 
vine“. Luna, care luminează noaptea, nu are lumina ei proprie, o 
primește de la soare, Biserica nu are lumina ei proprie, o primește 
de la Isus Hristos, bineînțeles dacă Biserica rămâne pe traiectoria 
pe care Isus a stabilit-o, pe calea Lui cea îngustă, doar acolo sunt 
faptele pregătite de Dumnezeu în care să umblăm, (Efes.2:10). 
Apoc.19:8 spune;  „și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor 
şi curat“, (inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților), 
deci prin urmare, nici un (p)om, nu are lumina de la el însăși, ci 
de la Dumnezeu prin Isus Hristos, doar prin faptele pregătite 
de Dumnezeu (p)omul poate lumina (Mat.5;16). (Într-adevăr  
(p)omul trebuie să lumineze prin fapte, și poate lumina prin fapte, 
dacă rămâne în Hristos). 

Roada neprihăniriiB) ; -oare a neprihănirii noastre? se 
poate lăuda cineva cu neprihănirea lui proprie?, acelui (p)om care 
se laudă în acest fel îl îndemn să citească Is. 64:6. Iar Pavel spune în 
Rom. 3 că acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu 
prin credința în Isus Hristos. De unde vine neprihănirea cu care 
suntem îmbrăcați? de la noi? de la (p)om? NU - ci de la Dumnezeu- 
Rom. 5:1: „Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință 
avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos”, deci 
neprihănirea nu noi o producem, ci o primim în dar. 

Roada DuhuluiC) ; -a cui roadă? a (p)omului? NU în Gal. 
5:22-23 Pavel spune roada Duhului, cu D, mare, deci prin urmare 
nu este roada (p)omului ci a Duhului Sfânt (care trebuie să fie 
produsă prin (p)om de Duhul, dar nu este produsul (p)omului). 

Toate acestea, trebuie, să ne însoțească, trebuie să fie 
produse prin noi, dar nu sunt produsul nostru propriu. Atunci ce 
fel de roadă trebuie (p)omul să rodească, ca securea să nu-l taie? 
ce fel de roade să rodească mlădița, ca să nu fie tăiată și aruncată 
în foc? Răspuns; roada proprie, a (p)omului, aceasta o caută 
Marele Stăpân la (p)om, El nu caută, nici roada neprihănirii, nici a 
luminii nici a Duhului (acestea Îi aparțin Lui), mai întâi caută roada 
(p)omului, și dacă aceasta este găsită la (p)om atunci garantat că 
prin acel (p)om se produce și roada luminii și a neprihănirii și 
evident că Duhul Sfânt la rândul Lui produce roadă prin acel (p)
om. Înainte de a vedea care este roada (p)omului reamintesc încă 
o dată cea ce Isus Hristos ne spune la Ioan 15:16, „Nu voi M-ați 
ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi; și v-am rânduit să mergeți și 
să aduceți roadă, și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți 
cere de la Tatăl, în Numele Meu să vă dea“. Isus nu spune, roada 
luminii, roada neprihănirii, sau roada Duhului, ci El spune roada 
voastră să rămână. Când securea este înfiptă la rădăcina unui (p)
om, Marele Stăpân caută roada (p)omului, nu cele reamintite 
mai sus. Dacă un (p)om este plin de omizi, plin de putregai (are 
viața murdară, trăiește în păcat) nici lumina, nici neprihănirea, 
nici Duhul nu vor rodi prin acel (p)om, el va umbla printre ceilalți 
pomi (oameni) în marea grădină (Biserică) al lui Dumnezeu și 
doar va putea (pentru o vreme) să simuleze lumina, neprihănirea 
și roada Duhului. Sunt asemenea pomi (oameni) care doar 
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simulează, roada Duhului, care simulează lumina (chiar lumina 
care se produce prin fapte), care simulează neprihănirea, dar 
viața interioară o au în întuneric, și când masca le cade, abia 
atunci se vede adevărata lor roadă. Acum vom vedea roada, 
pe care Marele Stăpân, o caută la (p)om, după această roadă 
se iau hotărâri în dreptul (p)omului, după această roadă, dacă 
este bună, (p)omul este curățat ca să aducă și mai multă roadă, 
iar dacă roada nu este bună este tăiat și aruncat în foc, după 
roada (p)omului întotdeauna a pedepsit Dumnezeu pe (p)
om pe acest pământ, și tot după această roadă, o va face și 
la sfârșitul tuturor lucrurilor, în dreptul pomilor (oamenilor) răi 
(Apoc.20:11-15), iar în dreptul pomilor (oamenilor) cu roadă 
bună, tot acest criteriu va sta la baza judecății de răsplătire  
(2 Cor. 5:10). 

Primul rod al (p)omului RODUL OCHILOR – 1. 
Dumnezeu privește din înaltul cerului mai întâi la ochii (p)
omului (veți spune că la inimă, eu spun la ochi și apoi la 
inimă). El caută ce rodesc ochii (p)omului, știați că ochii noștri 
rodesc? Da, ei rodesc roadă care duce la viață sau roadă care 
duce (p)omul în final la moarte. Poate sunteți tentați să gândiți 
(spuneți): ah, nici chiar așa, să se uite un Dumnezeu atât de 
mare, la ochii mei ce rodesc? Ochii mei care sunt atât de mici? 
Da, El se uită direct în ochii tăi să vadă ce rodesc, pentru că 
fiecare roadă se transmite mai departe, pomul din grădină, 
nu rodește pentru el, ci pentru stăpânul care l-a plantat, la fel 
și rodul ochilor trebuie să aducă roadă pentru alții și pentru 
Dumnezeu. Chiar cercetează Dumnezeu pe oameni? Deiștii 
spun că nu, că El a creat totul, ca un mare ceasornicar, apoi 
sa retras undeva în univers, să fie oare așa? Nu, Nu, Nu. Da, 
într-adevăr, El a creat totul ca un mare ceasornicar, dar, nu 
ne-a părăsit plecând departe de noi, El ne urmărește pas cu 
pas, minut cu minut, ba mai mult, a coborât să locuiască în 
inima noastră prin Duhul Sfânt, ca atare ochii Lui ne privesc 
tot timpul, ne priveau și atunci când nu eram decât un 
„plod” (Ps. 139:16). Ochii Lui... cercetează pe fii oamenilor din 
ceruri (Ps 11:4). Ochii Lui (cei șapte) cutreieră tot pământul 
(Zah. 4:10b). Ochii Lui privesc la ochii noștrii, ce fel de roadă 
rodesc. Dumnezeu a poruncit tuturor pomilor (oamenilor) de 
pe pământ (nu numai evreilor) să-și aducă aminte de toate 
poruncile Domnului, și să nu urmeze după POFTELE OCHILOR 
VOŞTRI (Num. 15:39b). Ştiaţi că ochii au pofte? Dumnezeu 
spune că da, ochii au pofte, de aceea ne-a și poruncit să nu 
urmăm poftele ochilor noștri. Să nu uităm niciodată, (de acum 
încolo) că cea ce ochii rodesc, aceea va rodi și gândul (inima). 
În apărarea sa, Iov, spunea; „de mi-a urmat inima ochii, atunci 
eu să semăn și altul să secere“ (Iov 31:7b). Ce înțelegem de-
aici? Iov se lupta cu poftele ochilor lui, și le-a învins el pe ele, 
nu poftele ochilor l-au învins pe el. Iov spunea: făcusem un 
legământ cu ochii mei, și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei 
fecioare. Când Dumnezeu a făcut Legământ cu Evreii (s-au cu 
noi) ne-a oferit să privim doar la El, nu în altă parte (Evrei 12:2). 
Iov a oferit ochilor lui să privească doar la căile Domnului, doar 
așa ochii lui Iov au putut să rodească roadă bună, acesta a fost 
legământul lui Iov cu ochii lui, nu le-a oferit lucruri murdare, la 
fel prin profetul Ezechiel (20:7), Dumnezeu ne spune tuturor 
pomilor (oamenilor) să lepădăm urâciunile care ne atrag 
privirile tot ce nu este curat din casa noastră, familia noastră, 
din jurul nostru, cea ce nouă ne stă în putință să lepădăm, iar 
ce nu aparține de noi, și este o urâciune, să nu le privim. Când 
ochii (p)omului nu rodesc roadă bună, nici după al „patrulea an” 
(Luca 13:6-9) se va auzi în dreptul (p)omului cea ce Dumnezeu 
a mai rostit și-n dreptul altor pomi (oameni) – le voi zdrobi 
ochii care au curvit după idolii lor (Ezec. 6:9b), și chiar dacă nu 
se vede tăierea (p)omului sub forma care s-a văzut la Anania şi 
Safira (Fap. 5:1-11) totuși după al patrulea an, dacă (p)omul nu 

rodește roadă bună, este tăiat. Isus Hristos spune: „Ochiul este 
lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău 
este plin de lumină; dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este 
plin de întuneric“ (Luca 11:34). Noi știm din Scripturi că trupul 
nostru trebuie să fie (și este) Templul Duhului Sfânt (1Cor. 3:16 
+ 1Cor. 6:19), iar un (p)om ce ochii lui privesc lucruri murdare, 
în acel templu nu se transmite lumină, ci doar întuneric. Dacă 
privim la Isus, la căile Lui, la poruncile Lui, la slava Lui, atunci 
ochii noștrii vor transmite lumină în Templul Duhului Sfânt 
(trupul nostru). Psalmiștii ne îndeamnă unde să privească ochii 
noștri: Ps. 16:8a – am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei 
Ps 101:3a – nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei (ca și 
Iov) Ps 101:6a – voi avea ochii îndreptați înspre credincioșii din 
țară (părtășia frățească) Să continuăm a-L asculta pe Isus Hristos 
ce ne spune prin Luca 11:35-36 – Ia seama dar, ca lumina care 
este în tine să nu fie întunerec. – tot trupul (Templul) să fie plin 
de lumină fără să aibă vreo parte întunecată. Şi ca aceasta să 
se poată materializa în noi (Templu), ochii noștri trebuie să 
rodească doar roadă bună. Dacă ochii (p)omului nu rodesc 
roadă bună, Isus spune ca acel ochi să fie scos afară (Mat. 18:9), 
ca să nu ajungă tot (p)omul în ghenă (focul veșnic). Atenție, 
nu ochiul de carne trebuie scos afară din craniul nostru, Isus 
n-a vrut să spună să ne automutilăm, ci El vrea să ne spună, ca 
poftele ochilor să le scoatem (Num. 15:39b), să nu le urmăm, să 
facem chiar legământ cu ochii noștri, să nu le punem înainte 
nimic rău. Deci nu automutilare, ci omorârea poftelor ochilor. 
Primul rod al (p)omului pe care Marele Stăpân, î-l caută la (p)
om este rodul ochilor, pentru că în funcție de acest rod este și al 
doilea rod al (p)omului. 

Al doilea rod al (p)omului este: RODUL 2. 
GÂNDURILOR (sau rodul inimii) Când Marele Stăpân 
înfinge securea la rădăcina (p)omului neroditor, a doua 
roadă pe care El o caută la (p)om este rodul gândurilor 
(p)omului. El nu caută, cum am scris mai sus, roada 
luminii, roada neprihănirii, s-au roada Duhului, și de 
ce nu le caută acelea? Pentrucă (p)omul are roadă rea, 
altfel nu s-ar fi înfipt securea la rădăcină. Dacă roada (p)omului 
era bună, se culegea acea roadă, apoi (p)omul era curățat, ca 
să aducă și mai multă roadă (Ioan 15:2b), dar pentrucă primul 
rod al (p)omului a fost rău, este rău, nici a doua roadă nu 
poate să fie bună. Dacă rodul ochilor este murdar, nici rodul 
gândurilor nu este curat. În trecut, dar și-n prezent și-apoi în 
viitor, Dumnezeu, a pedepsit pomii (oamenii), pedepsește şi va 
pedepsi după rodul ochilor mai întâi (Ezec. 6:9) iar apoi după 
rodul gândurilor (p)omului Gen. 6:5-7. Solomon în Prov. 8:12a 
spune: Eu, Înțelepciunea, am ca locuință mintea... deci inima 
(p)omului nu este acea care este în piept, și care pompează 
sângele, ci este creierul omului – aici este inima (p)omului (în 
mod spiritual vorbind) – aici iau naștere gândurile (p)omului din 
mai multe surse cum ar fi: - din rodul ochilor Num. 15:39 - din 
poftele (p)omului (firea pământească) Iac. 1:13-15 - sau o altă 
sursă a gândurilor poate fi o „săgeată arzătoare” a celui rău ex. 
Iacov și Ioan, când n-au fost primiți de samariteni, L-au întrebat 
pe Isus, dacă să pogoare foc din cer, peste samariteni, cum a 
făcut Ilie? (Luca 9:51-56). Isus le-a spus că acel gând care apoi 
l-au rostit verbal, nu este de la ei, nu este nici de la Dumnezeu, 
ci este un alt duh care i-a însuflețit, - o altă sursă a gândurilor 
poate fi satan personal, (eu nu scriu satan cu „s” mare ci doar 
cu „s” mic) atunci când Isus le spune ucenicilor că Fiul omului 
trebuie să pătimească, să fie tăgăduit de Evreii din frunte și-apoi 
să fie omorât, iar după trei zile să învieze, Petru (curajosul) L-a 
luat deoparte și a început să-L mustre zicând: Să Te ferească 
Dumnezeu, Doamne! să nu Ți se întîmple așa ceva. Isus a arătat 
sursa gândului și a vorbelor lui Petru: Înapoia Mea, satano (Mat. 
16: 21-23) - există o altă sursă a gândurilor (p)omului, o sursă 
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nemaipomenit de bună, și-l avem ca exemplu tot pe Petru: 
Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului? (îi întreabă Isus) Matei 
16:13b) Simon Petru, drept răspuns i-a zis: Tu ești Hristosul, Fiul 
Dumnezeului celui viu, (vers. 16), iar în vers. 17, Isus, identifică 
cu siguranță, adevărata sursă a gândului exprimat verbal de 
Petru; Tatăl Meu care este în ceruri! Deci încă o dată recapitulăm 
sursele gândurilor din mintea pomilor (oamenilor): - din rodul 
ochilor - poftele (firea pământească) - duhuri demonice - satana 
- și cea mai curată sursă de unde (p)omul se poate alimenta 
cu gânduri bune este Dumnezeu prin Duhul Sfânt (mai sunt și 
alte surse care ne pot inspira gândurile, dar am amintit pe cele 
mai relevante pentru (p)om) la subiectul nostru). Când Marele 
Stăpân înfinge securea la rădăcina (p)omului al doilea rod pe 
care-l caută la (p)om, este rodul gâdurilor (al inimii), și acest 
rod are un rol decisiv la răsplătirea (p)omului, sau la pedepsirea 
lui. Atunci (în trecut) Dumnezeu a pedepsit evreii, după rodul 
gândurilor lor –Ier. 6:19; Ascultă și tu pământule. Iată voi aduce 
peste poporul acesta o nenorocire, care va fi rodul gândurilor 
lui; căci n-au luat aminte la Cuvintele Mele, și au nesocotit Legea 
Mea. În viitor o va face în dreptul pomilor (oamenilor) neroditori, 
tot după rodul gândurilor (al inimii) –răsplătirile s-au pedeapsa. 
Rodul gândurilor este influențat într-o mare măsură de rodul 
ochilor, dar nu totdeauna, de ex: nevăzătorii nu văd cu ochii 
nimic, și totuși nu toți dintre ei (s-au foarte puțini) au roada 
gândurilor o roadă curată. Isus spune că din inimă ies gândurile 
rele... (pentru că în ea sunt depozitate) Marcu 7:21-23. La nivelul 
minții (p)omul produce roadă care duce la viață s-au roadă care 
duce la moarte. Dacă nici rodul gândurilor (ca și rodul ochilor) 
nu produce roadă bună, acel (p)om să nu se laude nicidecum 
cu roada luminii, neprihănirii s-au cu roada Duhului pentru că 
acestea însoţesc, îmbracă, rodesc prin (p)om doar dacă rodul 

ochilor și rodul gândurilor sunt curate, dacă nu sunt 
curate primele două roade ale (p)omului nici Duhul 
Sfânt nu va îmbrăca în lumina Sa, neprihănirea Sa, roada 
Sa acel (p)om, și vom mai vedea și celelalte roade ale 
(p)omului, care toate trebuie să fie curate, abia apoi 
Duhul Sfânt pune pecetea Lui pe acel (p)om. Domnul 
prin apostolul Pavel ne spune; orice gând să-l facem rob 

ascultării de Hristos - evident acele gânduri care vin din surse 
murdare (2 Cor. 5:10). Când securea se înfinge la rădăcina (p)
omului, Marele Stăpân care stă gata să judece acel (p)om, dacă 
să fie sau să nu fie tăiat, El mai întîi de toate se uită acolo unde 
ochiul omului nu poate să pătrundă, în inimă, la rodul gândurilor, 
la curăția lor, la sinceritatea lor, la motivaţia lor, la cea ce gândurile 
(p)omului rodesc pentrucă rodul gândurilor, influențează sută 
la sută, următorul rod al (p)omului. Rodul gândurilor trebuie să 
producă mai departe sfințirea (p)omului, și în acest fel, evident, 
rămânerea în picioare a (p)omului nu tăierea lui. Gândurile (p)
omului trebuie, tot timpul să-L proslăvească pe Dumnezeu, dar 
dacă (p)omul nu are rodul gândurilor curate, inima este fără 
pricepere și întunecată (Rom.1:21) 

Al treilea rod al (p)omului este; RODUL BUZELOR Dacă 3. 
rodul ochilor și rodul gândurilor, nu sunt curate (roade pentru 
viață) care să producă sfințirea (p)omului, nici rodul buzelor nu 
poate să fie curat, doar dacă (p)omul este ipocrit, ca și Fariseii 
și Cărturarii pe care Isus Hristos îi mustra (Mat. 23), buzele lor 
rodeau un rod frumos la prima vedere, dar Isus îi dă pe față și-i 
îndeamnă să curețe partea dinlăuntru a paharului și a blidului, 
adică rodul ochilor și rodul gândurilor (a inimii) să fie mai întâi 
curate, şi apoi cu siguranță că și rodul buzelor va fi curat. (P)Omul 
ipocrit (prefăcut), pentru o vreme poate rodi o așa zisă roadă a 
buzelor „curată”, dar ia calcă-l pe creangă și-ai să guști negreșit 
din rodul buzelor lui (cel adevărat) care evident este o urmare 
a rodului ochilor și a gândurilor lui. Când Marele Stăpân înfinge 
securea la rădăcina (p)omului, a treia roadă pe care El o caută 
la (p)om este rodul buzelor (p)omului (Evrei13:15). Isus Hristos, 
la Matei 12:36-37 spune; atunci când (p)omul va fi judecat, va 
da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe care-l va fi rostit, 
adică de orice rod al buzelor nefolositor –Căci din rodul buzelor 
tale vei fi scos fără vină, și din rodul buzelor tale vei fi osândit. 

Iar la vers. 35 Isus mai spune că (p)omul, dacă are visteria inimii bună și 
rodul buzelor va fi un rod bun. Bunul Dumnezeu să ne ajute să nu fim 
ipocriţi, ci totdeauna să aducem (să rodim) ca și pomi (oameni) o jertfă 
de laudă adică, rodul buzelor noastre cari mărturisesc Numele Lui (Evr. 
13:15). Buzele pomului trebuie să rodească doar roadă bună de care să 
nu ne rușinăm nici o dată (Rom.6:21). Sunt pomi (oameni) în jurul nostru, 
care au rodul ochilor și rodul gândurilor (inimi) murdare, și care, totuși 
pe buzele lor se aud cuvinte frumoase, care buzele lor întreabă -ce mai 
faci? Dar rodul gândurilor este altul, pentru că pe ei nu-i interesează 
deloc cea ce tu „mai faci”, cari cu buzele lor te binecuvântă, dar tu nu 
le simți niciodată binecuvântarea lor, pentrucă o au doar pe buze, ochii 
lor și gândurile lor nu rodesc (și celelalte roade pe care le voi aminti) 
nimic pentru tine, adică ei nu te caută niciodată să vadă ce-ți lipsește, 
de ce ai trebuință, în care nevoie te zbați etc (nici nu se gândesc la tine). 
Binecuvântarea între frate și frate între om și om, se exprimä prin cea ce 
facem unii pentru alții (fapte), nu doar ce rostim cu buzele. Dragostea 
Biblică, dragostea care se toarnă prin Duhul Sfânt în inimi (Rom. 5:5) 
se exprimă nu numai prin cuvinte, ci în mod deosebit prin fapte (Iac. 
2:15-16—Apoc. 2:5). Deci dacă rodul ochilor și-a gândurilor sunt curate, 
atunci și rodul buzelor este, și va fi curat. (P)Omul prin rodul buzelor 
poate induce în eroare pe alți pomi (oameni), poate simula (pentru o 
vreme) un anumit rod al buzelor așa zis „curat”, dar până la urmă se va 
da de gol. Evreii aveau un asemenea rod al buzelor cu care se lăudau în 
fața oamenilor (Mat. 23), dar nu se puteau lăuda în fața Aceluia căruia 
nu trebuia nimeni să-i facă vreo mărturisire despre cineva, căci EL, Isus; 
cunoștea și rodul ochilor lor și al gândurilor lor și al buzelor lor. Un rod 
al buzelor (atenție la ce scriu) chiar dacă este extrem de frumos, chiar 
dacă ne încântă urechile auzindu-l, chiar dacă acel rod al buzelor când 
intră în contact cu alți pomi (oameni) rodește doar cuvinte despre 
Templul Domnului, Templul Domnului, Templul Domnului, dacă rodul 
ochilor și al gândurilor (inimii) nu sunt curate, nici acel rod al buzelor nu 
este primit de Marele Stăpân (Ier. 7). Unii pomi (oameni) cred că ochii 
lor pot să privească unde vor ei, cred că gândurile lor pot să rodească 
ceea ce lor le place, iar o dată pe săptămînă merg în grădina (Biserica) 
lui Dumnezeu, și-aduc un rod al buzelor frumos, acolo în „grădină”, prin 
rodul buzelor aduc un rod Marelui Stăpân, pe care El cu siguranță nu-l 
apreciază, nu-l primește, nu-l răsplătește, ci doar va fi folositor pentru 
mărturie, un asemenea rod al buzelor care vine dintr-o inimă (gânduri) 
murdară și din priviri necurate, nu-l apreciază Dumnezeu. Acei pomi 
(oameni) care câteodată au rodul buzelor frumos, dar celelalte roade le 
rodesc doar pentru ei, și nu pentru alții și-n final pentru Dumnezeu, (Rom. 
7:4; Mat. 25:45), sunt ca toți ceilalți pomi (oameni) din marea grădină a 
lui Dumnezeu care se numește Tera, care cred că pot să trăiască cum 
vor ei, și-apoi o dată pe săptămână (unii), o dată pe lună (alții), s-au o 
dată la an (cei mai mulți) se duc „la altar”pun o lumânare aprinsă, plätesc 
preotului un bănuț, crezând (ei) că așa se luminează în lume (Mat. 5:16), 
crezând că așa se fac prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte (Luca 16:9), 
ca atunci când vor muri să fie primiți în „corturile veșnice”, la acest fel de 
pomi (oameni) Dumnezeu le spune că se hrănesc cu nădejdi înșelătoare 
(Ier. 7:1-15). Cel mai simulat rod între pomi (oameni) este rodul buzelor 
(p)omului, cea mai groasă coajă (mască) de pe fața (p)omului este coaja 
(masca) de pe buze, care ca și celelalte coji (măști), va cădea, va fi datä 
pe față. Când securea se înfinge la rădăcina (p)omului, Marele Stăpân, 
caută rodul ochilor, rodul gândurilor (inimii), dar caută în mod desebit și 
la rodul buzelor, și acest rod al (p)omului este decisiv la tăierea (p)omului 
(Mat. 12:36-37) s-au la răsplătirea lui (2Cor. 5:10)    
                            VIcTor  STranGo 
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La 28.11 „Metanoia” a serbat cel dintâi botez în apă. 
Memorabil a rămas concertul de Crăciun al grupului 
„Continental” din Cluj, apoi întâlnirea cu grupul „El 
Şadai” din Republica Moldova, Biserica Emanuel din 
Amstetten și grupul „Hristic” din Spania. 

În primăvara anului 2011 am înregistrat, cu 
tehnică profesională, un CD cu muzică produsă de 
grupul de surori „Metanoia”, grupul de tineri și soliști, 
demers reușit cu concursul fraților Adi și Doru Hentea 
din Arad. 

Am avut, apoi, harul să ne fie oaspete fratele 
Constantin Joldeș, omul prin care Domnul a făcut 
marea trezire de la Zalău. Pastorul american John 
Verity a predicat în admosfera sacră creată de 
Duhul Domnului la „Metanoia”, precum și alții pe 
care îi binecuvântăm în Numele Domnului! 

25 dintre copii noștri laudă pe Domnul cu 
instrumente, în orchestra dirijată de fratele Ioan 
Mandici. 

Din decembrie 2009 la adresa www.
metanoiakrems.com am fost vizitaţi de aproape 6000 
de ori, de 4000 de oaspeți, din toate colțurile lumii. 
Experiența noastră, în acest domeniu, va încuraja și 
alte biserici să folosească aceste mijloace moderne de 
comunicare. 

La această dată „Metanoia” numără 50 de membri 
și 52 de aparținători, se bucură de pace și cu ajutorul 
Duhului Sfânt crește. 

Biserica oferă membrilor și vizitatorilor ei servicii 
de zidire duhovnicească în fiecare 

Miercuri :1900 - 2000  - Rugăciune 
Vineri :     1900 - 2000 - Studiu Biblic 
Sâmbătă : 900 - 1000 - Ora surorilor 
              1900 - 2000 - Întâlnire de tineret 
Cina Domnului se serbează la Metanoia în 

fiecare lună, în prima duminică, în cadrul serviciului de 
dimineaţa. 

  
   
   

conducerea  bisericii 
„Metanoia”

Biserica „Metanoia” a fost inaugurată oficial la 15 noiembrie 
2009, dată la care a fost dedicat noul locaș de închinare de către 
fratele Ioan Varadin, președintele Pfingstkirche Gemeinde 
Gottes in Österreich, în asistența unui numeros public. 

Două săptămâni mai târziu la 29.11.2009 „Metanoia” și-a 
deschis porțile pentru prieteni, colegi de muncă și de școală și 
autorități locale ale orașului Krems vorbitori de limbă germană. 
Au dat curs invitației noastre Dr. Resch, viceprimarul orașului 
Krems, Dr. Neubert, ÖVP Bezirkobmann in Wien-Brigitenau, Dr. 
Weber, Domnul Günter Richter, curator la Biserica Evanghelică, 
Robert Steiner, reprezentant al Bisericii Evanghelice Libere, 
doamna Renate Granitzer reprezentanta Reiffeisenbank, și 
alți numeroși cunoscuți. Prin harul și voia Domnului l-am 
avut atunci la noi ca invitat de cinste pe fratele Wilfried Mann, 
evanghelist, autor de cărți și membru în Bordul de Misiune al 
Gemeinde Gottes Deutschland, care a predicat Evanghelia.

Cel dintâi serviciu religios, la biserica care avea să devină 
„Metanoia”, a avut loc la 21 Iunie 2009 în Galeria de artă 
Renaisons Arte, localul ÖVP Klub Krems din Unterelandstrasse 
95, la inițiativa unui mic grup de frați. Lor li s-au adăugat apoi 
și alți frați și surori și s-au făcut demersuri pentru organizarea 
bisericii și înscrierea ei în Gemeinde Gottes cu numele 
„Metanoia”. Întrucât localul amintit a devenit neîncăpător 
biserica a primit oferta unui local mai mare situat în centrul 
orașului Krems în Ringstrasse 44. 

În luna august s-au început lucrările de renovare și 
reamenajare a noului local, și s-au încheiat la 11.10.2009, când 
s-a desfășurat primul serviciu divin în noul local. 

În 01.10.2009, Pfingstkirche Gemeinde Gottes in 
Österreich a aprobat prin Comitetul său Executiv afilierea 
Bisecii Metanoia la organizație, și a delegat păstor pe fratele 
Ştefan Peșel.

În 08.12. 2009 au avut loc primele alegeri care au 
validat echipa de slujitori la „Metanoia”: Vasile Dărău - 
diacon responsabil, Chițan Radu - diacon, direcțiunea Şcolii 
Duminicale, Petru Indrieș - secretar, Octavian Stroe - casier, 
Constantin Gafiţa - cenzor și admnistrator. 

În decursul celor doi ani de existență, biserica „Metanoia” 
a fost gazdă pentru mulți frați dragi și apreciați în bisericile 
evanghelice. 

Pe parcursul anului 2010 am fost vizitați de grupul de 
tineri misionari din Viena, însoțiți de David Gagea și Ionel Vlas. 

Metanoia la un an

Orchestra copiilor
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Interviu 
Corul Bărbătesc 
„Elim” - Viena

Ghiță Bujdei. Cum s-a născut grupul bărbătesc ,,ELIM” din 1. 
Viena? 

 Emil Pop. În anul 1997, fratele Pop Ilie din Turda a venit 
pentru o perioadă scurtă în Viena, și fiind la o repetiție de cor mixt, 
a avut îndemnul să îndrume pe câțiva frați în ideea de a forma un 
cor bărbătesc. Zis și făcut – s-au întâlnit în zilele următoare și au 
început pregătirea primei cântări. Eu personal nu am participat la 
prima repetiție deoarece atunci am fost plecat din Viena. Dar, la scurt 
timp fratele Ilie a plecat din Viena și cu acceptul fraților am început 
activitatea. 

Corul bărbătesc cântă de obicei pe 4 voci. Care este 2. 
proporția și vocile în cor? 

 Emil Pop. corul bărbătesc al bisericii „Elim”este format din: 
nouă frați tenor unu, șase frați tenor doi, șapte frați bariton, 5 frați 

bass; Matias onea – organist; Samuel Mureșan orgă și dirijor, iar 
subsemnatul dirijor principal. 

Cum ați fost ales ca dirijor? 3. 
 Emil Pop. acum 14 ani s-a format corul bărbătesc. Frații la 
momentul respectiv m-au însărcinat ca dirijor al corului, ceea 
ce m-au făcut să înțeleg responsabilitatea acestei lucrări. ca și 

dirijor cu care colaborez este fratele Samuel Mureșan care mă ajută 
la pregătirea și prezentarea cântărilor. 

În Occident, într-o vreme ca aceasta poți face multe lucruri. 4. 
Ce va determinat să alegeți acest stil de muzică creștină? 

 Emil Pop. Personal pot să vă spun că am început să cânt de la 
vârsta de 13 ani în fanfara bisericii „Gloria” din arad Bujac. Venind în 
Viena nu am avut posibilitatea de a cânta într-o fanfară, am început 
să cânt în cor, iar după un anumit timp am început să mă ocup de 
corul bărbătesc. 

Care este scopul lucrării? 5. 
 Emil Pop. Scopul lucrării corului bărbătesc este de a-L lăuda 
pe Domnul, prin mesajul 
cântărilor dorind ca 
Domnul să miște inima 
celor necredincioși spre 
pocăință. 

Fiecare grup are 6. 
un repertoriu, cum 
îl alegeți? 

 Emil Pop. 
repertoriul este format 
din cântări scrise pentru 
corul bărbătesc pe 
patru voci. cântările 
au fost în decursul 
timpului adunate prin 
colaborare cu mai multe 
coruri bărbătești, iar 
în momentul de față 

avem un repertoriu de vreo 70 de cântări. 
alegerea se face în funcție de mesaj și 
melodie. 

Cântați în biserică ori de câte ori 7. 
sunteți solicitați. Dar care a fost 
prima misiune a corului? 

 Emil Pop. Prima misiune de 
evanghelizare în afara bisericii „Elim” a 
fost în austria la Biserica din Krems. De 
atunci și până astăzi am participat la 
evanghelizare la următoarele biserici: 
Kapfenberg, Graz, Wiener-neustadt, 
amstetten, neudau ș.a. 

Ați făcut vreodată un turneu? 8. 
 Emil Pop. Primul turneu pe care 
l-am făcut a fost în românia, la trei 
biserici: Biserica penticostală din Usasăul 
de criș, Biserica penticostală „Speranța” 
din oradea și Biserica baptistă „Emanuel”, 
oradea. 

În decursul acestor ani de 9. 
funcționare ați avut momente 
de bucurie și chiar de tristețe. 
Relatați-ne o experiență dintre 
acestea? 

  Emil Pop. cred că fiecare formație 
are parte de tristețe și de bucurie. Pot să 
spun că peste momentele de tristețe am 
trecut doar prin faptul că Dumnezeu 
ne-a dat putere să ne ajutăm unii pe alții. 
Eu personal am simțit de mai multe ori 
încurajarea și sprijinul corului bărbătesc. 
Bucuria noastră este deplină, atunci 
când prin puterea Duhului Sfânt, mesajul 
cântării ajunge la inimă transformând și 
schimbând viața și inima ascultătorului. 

Ce le transmiteți cititorilor revistei 10. 
„APA VIEȚII”? 

 Emil Pop. Gândul meu este ca toți 
să punem în lucru talantul și talentul care 
ne-a fost dat, ca astfel prin mântuirea 
sufletelor pierdute să grăbim venirea 
Domnului Isus Hristos.   
    

Ghiță  Bujdei 
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Îmi aduc aminte de vremurile 
din copilărie, crescut încă de fraged în 
biserică. Mi-aduc aminte cum se cântau 
cântări, apoi urmau rugăciuni și predici 
din Cuvânt. În acest fel decurgeau 
programele bisericilor din România de-a 
lungul anilor. 

Până la schimbarea regimului 
politic, toate lucrările duhovnicești erau 
bine fixate și nimic nu părea să devină 
altfel decât era. Dar odată cu noul val, 
au pătruns anumite lucruri noi și în 
biserici, toate cu scopul îmbunătățirii 
programelor și a slujbelor, iar prin 
aceasta, menținerea tineretului în 
adunări. 

Odată, un vechi prieten mă 
invită la o biserică din străinătate, pe 
care el o frecventa, nu înainte de a mă 
avertiza: „să nu fii surprins, deoarece 
noi ne închinăm altfel, mai diferit ca în 
România”. La care eu l-am întrebat: „Dar 
părinții noștri s-au închinat corect lui 
Dumnezeu?” „Da, a răspuns el, sigur că 
s-au închinat corect”. „Şi atunci, voi ce ați 
schimbat?! Poate că, în vreme ce părinții 
noștri se rugau o oră, voi vă rugați două; 
dacă ei primeau două descoperiri prin 
Duhul Sfânt în timpul rugăciunii, voi 
primiți trei sau patru?” „Poi nu așa...”, a 
răspuns el... 

Slujeam Domnului și Bisericii 
prin cântare în grup, prin anii ´91-´92, 
când a apărut această nouă metodă de 
a cânta mai multe cântări „legate”, ceea 
ce aducea o cercetare și un extaz de 
har peste noi și nu de puține ori totul 
se transforma în rugăciuni cu un foc și 
un elan ce întreceau cu mult rugăciunile 
monotone și liniștite de dinainte. Ne 
plăceau mult aceste stări, doream să 
fie cât mai dese, dar ele nu existau tot 
timpul, și cu toții știam că numai Duhul 
Sfânt aducea acea stare de har, la care 
noi nu puteam decât să cântăm și să 
așteptăm ca îndurarea Domnului să se 
pogoare peste adunare. 

Asemenea momente trăim 
mereu, chiar și la repetiții și în misiunile 
organizate prin bisericile din Austria. 

La unul din studiile biblice 
primite din Oradea, am rămas foarte 
surprins aflând ce stă scris în „LAUDĂ 
ŞI ÎNCHINARE”, pentru că noi de doi ani 
buni practicăm exact starea descrisă în 
studiu! 

Argumente biblice despre felul în care se face LAUDA ŞI 
ÎNCHINAREA sunt multe; unul din acestea îl găsim în Psalmul 95, 
unde este descrisă starea adevărată a LAUDEI ŞI ÎNCHINĂRII, care 
începe cu partea cântării: „veniți să cântăm cu veselie, să strigăm 
de bucurie, să lăudăm, să răsune...” Şi asta funcționează din plin, 
două versete se împlinesc fără abatere, ba chiar sună și răsună 
mai tare decât trebuie, dar mai departe: DE CE???  Versetul 3: „Căci 
DOMNUL ESTE UN DUMNEZEU MARE” și El face ceea ce nimeni 
nu poate face - și până aici funcționează totul perfect la partea 
de LAUDĂ! 

Versetul 6: „veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne 
plecăm genunchiul înaintea Domnului”. Deci ÎNCHINAREA cere 
plecarea genunchiului? DA!!! Gestul închinării aprofundează 
închinarea, recunoscând atotputernicia Celui în fața căruia 
ne închinăm, Cel pe care IL iubim și-L lăudăm. Acela merită și 
închinarea, și proșternerea în smerenie și frică de Domnul, cel 
tare și măreț. 

Versetul 7: „O! de ați asculta azi glasul Lui!” Şi urmează 
glasul profetic, adică vorbește Duhul Sfânt, din versetele 8-11. 

Deci LAUDA ŞI ÎNCHINAREA în biserică, cântarea 
prelungită, fără rugăciunea fierbinte, lipsită de fiorul Duhului 
Sfânt, fără descoperiri dumnezeiești sunt incomplete, nu își 
ating scopul. 

Ele doar încântă firea, și-așa peste măsură de 
respectată. Dar Duhul trăiește după stări dumnezeiești. 
Inima noastră trebuie să fie pregătită de cântări duhovnicești, 
în smerenie, cu frica de Domnul, sub ungerea Duhului Sfânt. 
Proșternuți pe genunchi, să strigăm la Domnul după iertare, 
implorând pe Duhul Sfânt să umple candelele, astfel fiind gata 
oricând să-l întâmpinăm pe Domnul Isus în văzduh. 

Aceasta este adevărata LAUDĂ ŞI ÎNCHINARE, care, 
conform Psalmului 95, e necesar să aibă loc în prețiosul ceas 
dedicat închinării; astfel se va pregăti ogorul gata pentru a arunca 
sămânța Cuvântului venit de sus, tot prin ungerea Duhului Sfânt, 
pentru hrana poporului și mântuirea prietenilor. 

cornel  cuibus

„Sã mergem înaintea Lui cu laude… 
           veniti sã ne-nchinãm si sã ne smerim” Ps. 95 
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Doresc în cele ce urmează să 
aștern pe hârtie atât experienţe 
cât și învăţături legate de această 
lucrare ce o practicăm în adunările 
noastre. Învăţătură și experienţă 
avem fiecare dintre noi în măsura 
în care ne implicăm, și poate 
gândim la ce să mai scriem dar, 
ceea ce este mai fascinant pentru 
mine de fiecare dată când citesc 
un articol sau altul din reviste 
creștine este faptul că mereu 
găsesc în materialele studiate, 
subiecte care îmi dau o viziune 
nouă asupra a ceea ce este o viaţă 
de credinţă. Mă rog Domnului, 
ca toţi fraţii care contribuie la 

susţinerea acestei reviste să 
înţeleagă că însemnătatea 
acestei lucrări este mult mai 
mare decât ni se pare. Revista 
și materialele prezentate 
reflectă aspecte din viaţa și 

umblarea noastră. Implicarea în 
slujire este o formă de mulţumire 
la adresa lui Dumnezeu. Fil. 4:8 
„Încolo, fraţii mei, tot ce este 
adevărat, tot ce este vrednic de 
cinste, tot ce este drept, tot ce 
este curat, tot ce este vrednic 
de iubit, tot ce este vrednic de 
primit, orice faptă bună, și orice 
laudă, aceea să vă însufleţească”. 
Subiectul pe care doresc să îl 
abordez este închinarea prin 
laudă la adresa lui Dumnezeu.

Lauda 
Lauda și închinarea sunt 

expresii prin care trebuie să 
manifestăm încrederea noastră 
în Dumnezeu. Deci crezând 
Cuvântul lui Dumnezeu, vom 
fi plini de bucurie și de laudă la 
adresa Creatorului. Dumnezeu 
a poruncit poporului Israel în 
timpul lui Iosua să strige mai 
întâi; abia apoi vor cădea zidurile 
Ierihonului urmate de bucuria 
și biruinţa poporului. Biblia 
ne îndeamnă să „ne bucurăm 
întotdeauna în Domnul“ (Fil. 4:4) 
și „să aducem mulţumiri pentru 
toate lucrurile“ (1Tes. 5:18a). 
Lauda are efecte benefice pentru 
credincioșii Domnului și aș vrea 
să enumăr câteva dintre acestea:

•	 Lauda are putere 
Lauda adusă înaintea lui 

Dumnezeu de cei aleși pentru 
aceasta are putere. Unul dintre 
cele mai relevante exemple ale 
puterii laudei se află în 2Cr. 20:22 
când naţiunea lui Iuda a fost 
invadată de armatele lui Moab 
și Amon. Lauda plină de credinţă 
aduce protecţie și binecuvântare, 
implică pe Dumnezeu la lucru, 
rezultatul fiind bucurie și izbăvire 
pentru popor (2 Cr. 20:27). Citind 
aceste rânduri, îmi doresc să 
fim cuprinși de o gelozie după 
voia lui Dumnezeu de a ne dori 

și noi astfel de experienţe și de 
a-L cunoaște pe Dumnezeu în 
această formă.

•	 Lauda aduce pace – Fil. 
4:6-7 .  De câte ori nu ai fost cuprins 
de îngrijorare în așa măsură încât 
ai uitat până și de Dumnezeu, și 
nu ai avut altă preocupare decât 
să-ţi rezolvi problema ta. Inima 
ta nu a mai avut pace o perioadă, 
iar rugăciunea pentru tine era 
doar o formă fără valoare, iar 
de mulţumiri să nu mai vorbim. 
Dumnezeu nu ne cheamă să-L 
lăudăm prin a-L pune deoparte 
ci prin a-L implica în viaţa 
noastră. Ia-L pe Dumnezeu ca 
prieten și El va veghea asupra 
casei tale, încredinţează-I 
Domnului problemele tale 
iar El îţi va da pacea Lui după 
făgăduinţa Fiului în așa fel ca cei 
din jurul tău vor spune: de unde 
are omul acesta atâta pace? 
Se spune că într-un sat era un 
singur credincios iar acesta era 
foarte încercat de consătenii lui. 
Într-o noapte aceștia sau sfătuit 
să vină să-i descopere casa și 
dis-de-dimineaţă s-au apucat de 
treabă. Credinciosul a ieșit afară, 
iar când i-a văzut ce făceau ei, 
i-a spus soţiei: ”Dragă, aprinde 
repede focul și pune ceva la gătit, 
căci oamenii aceștia se ostenesc 
pentru casa noastră.” Oare noi 
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cum am fi reacţionat în locul lui? 
Omul acesta avea pacea lui Hristos 
care „întrece orice pricepere” iar 
gândurile lui erau păzite de El.

•	 Lauda aduce prezenţa lui 
Dumnezeu. Împăratul Solomon 
zidește Casa Domnului iar cei 
chemaţi să facă slujba înaintea Lui 
Dumnezeu s-au sfinţit și s-au unit 
pentru această lucrare, iar în mijlocul 
cântărilor și laudelor se prezintă 
Dumnezeu în așa măsură că nu mai 
era loc în Casa Domnului pentru 
popor (2 Cr. 5:11-14). Mă întreb dacă 
această unitate în Laudă și închinare 
este dorită și căutată în adunările 
noastre deoarece cred că acest fel 
de închinare în unitate și sfinţenie 
dă rezultate surprinzătoare.

•	 Lauda aduce eliberare 
din închisoare. Experienţa care 
este necesară pentru un credincios 
ar fi una ca și aceasta a apostolului 
Pavel și a lui Sila deoarece mulţi 
dintre noi ajungem în închisori 
de tot felul și uităm că avem 
un eliberator. Apelăm la toţi cei 
cunoscuţi cu insistenţă, uitând de 
Izbăvitorul vrednic de laudă. Pavel 
și Sila au făcut uz de acest dar, iar 
Dumnezeu nu a rămas nepăsător 
ci S-a prezentat „deschizând toate 
ușile și dezlegând orice legătură” 
(Fap. 16:25, 26).

Legat de Lauda care se 
aduce în adunările noastre la adresa 
lui Dumnezeu, cred că ne dorim cu 
toţii o Laudă și o Închinare cât mai 
autentică. Din punctul meu de 
vedere este important pasajul din 
Ps. 22:3 „Totuși, Tu ești Cel Sfânt, 
și Tu locuiești în mijlocul laudelor 
lui Israel.” Conform acestui text 
Dumnezeu este prezent în adunările 
noastre atunci când noi împlinim 
imperativele: Înălţaţi lui Dumnezeu 
strigăte de bucurie, toţi locuitorii 
pământului. Cântaţi slavă Numelui 
Său, măriţi slava Lui prin laudele 
voastre. Ziceţi lui Dumnezeu: 
„Cât de înfricoșate sunt lucrările 
Tale!” Din pricina mărimii puterii 
Tale, vrăjmașii Tăi Te lingușesc. Tot 
pământul se închină înaintea Ta și 
cântă în cinstea Ta, cântă Numele 
Tău“ (Ps. 66:1-4).

Închinarea. Cât despre 
închinare, care este legată și de laudă, 
aș vrea să spun doar câteva aspecte 
ce reies din textul evangheliei 

după Ioan, cap. 4. „Doamne“, I-a 
zis femeia, „văd că ești proroc. 
Părinţii noștri s-au închinat pe 
muntele acesta; și voi ziceţi că în 
Ierusalim este locul unde trebuie 
să se închine oamenii.“ „Femeie“, 
i-a zis Isus, „crede-Mă că vine 
ceasul când nu vă veţi închina 
Tatălui nici pe muntele acesta, 
nici în Ierusalim. Voi vă închinaţi la 
ce nu cunoașteţi; noi ne închinăm 
la ce cunoaștem, căci mântuirea 
vine de la Iudei. Dar vine ceasul, și 
acum a și venit, când închinătorii 
adevăraţi se vor închina Tatălui 
în duh și în adevăr; fiindcă astfel 
de închinători dorește și Tatăl“ 
(Ioan 4:19-24). Dacă suntem cu 
adevărat interesaţi să aducem 
Domnului o închinare adevărată, 
vom citi pasajul și-l vom analiza 
foarte obiectiv deducând:

Importanţa locaţiei.  
Deși în vremea Domnului Isus se 
punea în mod evident accentul pe 
locaţia în care se închinau oamenii, 
Isus a spus un cuvânt care este 
unul din pilonii credinţei noastre 
și anume faptul că nu locaţia 
are importanţă ci închinătorul și 
starea inimii lui. De fapt, ceea ce 
determină calitatea închinării este 
condiţia inimii fiecărei persoane 
și atitudinea faţă de Dumnezeu și 
nu ceea ce ne poate oferi o locaţie 
modernă cu toate aspectele ei. 
Desigur că este o binecuvântare 
pentru acei închinători care au 
parte de așa ceva, dar aceasta nu 
ar trebui să fie o condiţie pentru ca 
noi să-i putem aduce o închinare 
adevărată Domnului.

Adevaraţii închinători. 
Ceea ce numim „închinare“ în 
bisericile noastre poate fi doar 
un ritual îndeplinit și nimic 
mai mult dacă ceea ce aducem 
nu este închinarea noastră 
proprie. Oamenii pot rosti sau 
cânta cuvintele altcuiva despre 
Dumnezeu din „cântecele de 
închinare“ sau în rugăciune pot 
fi stimulaţi sau ajutaţi de cei de 
lângă ei, fără să se gândească 
prea mult la ceea ce fac sau spun, 
iar închinarea lor poate fi astfel 
zadarnică, pentru că Dumnezeu nu 
poate fi înșelat după cum știm cu 
toţii. Cuvintele rostite de Domnul 
Isus au pus baza înţelegerii celui 

mai important aspect al închinării: 
„închinătorii adevăraţi”. Acest lucru 
indică faptul că există închinători 
care nu sunt adevăraţi. Ei pot crede 
că se închină lui Dumnezeu, dar 
în realitate nu o fac, deoarece nu 
îndeplinesc cerinţele lui Dumnezeu.

Falșii închinători. Isus 
spune: „închinătorii adevăraţi se 
închină „în duh și în adevăr“. Cum se 
închină atunci falșii închinători? Se 
poate aduce cumva și o închinare în 
„firea pământească și în minciună“? 
Ţinând cont de adevărul care susţine 
că „mântuirea este personală” 
îmi doresc ca toţi credincioșii să 
înţeleagă că a participa la închinarea 
din biserică este un fapt confirmabil, 
cu siguranţă va veni vremea pentru 
fiecare când motivaţia acestui fapt 
va fi verificată. Astfel, se va distinge 
care a fost scopul închinării noastre 
în viaţa aceasta. Adevărata închinare 
înaintea lui Dumnezeu nu poate 
veni decât prin Duhul Domnului. 
De aceea, închinarea nu este doar 
ceea ce se întâmplă în timpul 
adunării bisericii, ci constă în 
fiecare moment al vieţii noastre 
de ascultare faţă de poruncile 
lui Hristos. În mod surprinzător, 
femeia cu care vorbea Isus a 
fost căsătorită de cinci ori, trăind în 
prezent cu un alt bărbat și acum voia 
să discute despre locaţia potrivită 
pentru închinare înaintea lui 
Dumnezeu! Lucrul acesta reprezintă 
și aspecte din viaţa unor oameni 
religioși din zilele noastre care 
încearcă să găsească mai întâi locaţia 
și nu modul de închinare adevărat, în 
timp ce trăiesc zilnic în neascultare 
faţă de Dumnezeu. Mă rog Domnului 
ca acest articol să fie pentru fiecare 
dintre noi un strigăt care să fie auzit 
și pus la inimă. Avem nevoie de 
închinători adevăraţi în adunările 
noastre. Şi dacă, trupul este pentru 
mâncare și mâncarea e pentru trup, 
atunci cu siguranţă Dumnezeu este 
pentru închinare și închinarea pentru 
Dumnezeu. Este însă o diferenţă și 
anume, trupul nu primește mereu 
numai mâncare bună, și o acceptă, pe 
când Dumnezeu primește doar un fel 
de închinare „închinarea autentică.” 
Orice altceva este de prisos.  
  

Mihai  Bumb



	 M-am	 născut	 în	 Mediaş	 într-o	 familie	 de	 fraţi	 creştini	
după	 Evanghelie,	 cu	 părinţi	 şi	 bunici	 credincioşi.	 Din	 fragedă	
copilărie	 am	 frecventat	 „Biserica	 Creştini	 după	 Evanghelie”–
Mediaş,	 unde	 L-am	 cunoscut	 personal	 pe	 Dumnezeu	 la	 vârsta	
de	13	ani	 şi	 jumătate.	Dragostea	mea	pentru	Domnul	 a	 început	
la	vârsta	de	14	ani,	când	m-am	implicat	în	lucrarea	cu	copii	în	ce	
priveşte	partea	muzicală.	Dumnezeu	m-a	înzestrat	cu	un	talant	pe	
care	l-am	moştenit	de	la	ambii	părinţi,	şi	s-a	manifestat	odată	cu	
dăruirea	mea	pentru	a-L	cinsti	pe	Creatorul	prin	cântările	mele.	
Chiar	dacă	anii	au	 trecut	acest	„dar”	a	 rămas	proaspăt	ca	şi	 în	
prima	zi.
	 În	anul	1990,	viaţa	mea	a	luat	o	altă	întorsătură,	venind	
şi	 stabilindu-mă	 în	Austria,	 unde	 l-am	 cunoscut	 pe	 cel	 care	 în	

anul	1992,	urma	să-mi	devină	soţ.	El	a	devenit	un	creştin	cu	
elan	şi	râvnă,	dar	fără	să	aibă	rădăcinile	fixate	puternic	în	
Hristos,	deoarece	atunci	când	au	revenit	fostele	patimi	din	
tinereţe	a	 fost	dărâmat	şi	 zdrobit,	 fără	a	avea	capacitatea	
interioară	 de	 a	 se	 mai	 ridica.	 Dragostea	 noastră	 a	 fost	
încoronată	de	Dumnezeu	prin	dăruirea	celor	3	copii:	Ligia,	
Cristi	 şi	 Roberto.	 Am	 locuit	 în	 zona	 Amstetten,	 unde	

frecventam	biserica	din	 localitate.	La	 început	 soţul	meu	avea	o	
dorinţă	 deosebită	 de	 a-L	 cunoaşte	 tot	 mai	 mult	 pe	 Dumnezeu,	
dar	aceasta	a	durat	aproximativ	3	ani.	Starea	lui	devenind	tot	mai	
rea	şi	îndepărtându-se	tot	mai	mult	de	Domnul,	eram	nevoită	să	
merg	doar	eu	împreună	cu	copiii	la	biserică.	Datorită	principiilor	
creştine	pe	care	 le-am	primit	din	 familie,	am	ştiut	că	 trebuie	să	
lupt	să-mi	menţin	familia	cu	orice	preţ,	acceptând	chiar	viaţa	lui	
duplicitară.	 Îşi	 iubea	copii	şi	spunea	că	mă	 iubeşte,	dar	 fără	să	
demonstreze	 practic,	 dimpotrivă	 a	 fost	 prins	 în	 anumite	 patimi	
cum	ar	fi:	fumatul,	curvia	şi	mai	târziu	băutura.	Nu	voia	să-şi	piardă	
familia,	chiar	era	mândru	şi	fericit	pentru	familia	pe	care	o	avea,	
dar	nici	nu-şi	recunoaştea	căderea,	nevrând	să	accepte	ajutorul	
de	 la	mine	sau	de	 la	alţi	 fraţi	din	biserică.	Nu	mi-am	dat	seama	
de	starea	gravă	în	care	se	afla	soţul	meu,	până	când	nu	am	aflat	
de	existenţa	unui	copil	nelegitim	pe	care-l	concepuse	în	perioada	
când	 era	 deja	 căsătorit	 cu	mine.	Cu	 toate	 acestea	 am	acceptat	
nu	fără	suferinţă	interioară	situaţia	în	care	mă	aflam,	şi	am	luptat	
în	continuare	să	rămânem	împreună	şi	să	fim	o	familie	aşa	cum	
şi-o	doreşte	Dumnezeu.	Niciodată	nu	m-am	gândit	 la	 ideea	de	a	
ne	 despărţi,	 ci	mi-am	 luat	 foarte	 în	 serios	 responsabilităţile	 de	
soţie	 şi	 mamă	 credincioasă.	 Dumnezeu	 mi-a	 dat	 puterea	 de	 a	
trece	peste	toate	aceste	încercări	şi	a	primi	cu	bucurie	pe	cel	de-
al	treilea	copil	al	nostru,	dar	nici	acest	copil	nu	a	putut	restabili	
armonia	 ce	 era	 de	 mult	 pierdută	 în	 căminul	 nostru.	 În	 toată	
această	 perioadă	 grea	 a	 familiei	 noastre,	 biserica	 împreună	 cu	
păstorul	m-au	sprijinit	cu	post	şi	rugăciune.	 În	fiecare	duminică	
ieşeam	înaintea	Domnului	şi	a	bisericii	cu	cauza	mea	la	rugăciuni	
speciale,	pentru	ca	Dumnezeu	să	se	atingă	de	inima	soţului	meu.	
Credeam	şi	speram	într-o	„metanoia”	totală	a	lui	spre	Dumnezeu,	
dar	el	se	bălăcea	în	continuare	în	mocirla	păcatului.	Din	dorinţa	

de	a	nu	se	destrăma	familia,	am	acceptat	propunerea	lui	de	a	petrece	
duminica	 împreună	 stând	 acasă	 sau	 ieşind	 la	 plimbare,	 doar	 din	
teama	de	a	nu-l	pierde	definitiv.	Acest	mod	de	viaţă	nu	a	adus	nici	un	
rezultat	favorabil,	atunci	am	luat	hotărârea	de	a-L	sluji	pe	Dumnezeu	
mai	intens,	petrecând	duminica	împreună	cu	copiii	în	casa	Domnului.	
Acesta	a	fost	momentul	în	care	m-am	hotărât	să	rămân	şi	să	slujesc	în	
continuare	Dumnezeului	meu,	chiar	cu	riscul	că	îmi	voi	pierde	soţul.	
S-a	dovedit	acest	 lucru,	că	nu	după	mult	 timp	s-a	materializat	acest	
fapt	prin	cerinţa	lui	de	a	divorţa.	În	spatele	acestei	cereri	de	divorţ	era	
o	relaţie	extraconjugală	pe	care	el	o	avea	cu	o	femeie	din	România,	
care	actualmente	îi	este	soţie.	Datorită	momentelor	frumoase	pe	care	
le-am	avut	în	cei	8	ani	de	căsnicie,	încă	am	mai	sperat	că	se	va	mai	
întoarce	 înapoi	 la	 familie	şi	nu	am	 fost	de	acord	să	divorţăm.	După	
trei	ani	neacceptând	ideea	divorţului,	legea	austriacă	m-a	divorţat	din	
oficiu.	În	toţi	aceşti	ani	am	făcut	tot	ce	a	depins	de	mine	ca	să	îl	câştig	
înapoi	şi	să	nu	ajungem	la	divorţ,	dar	el	a	 rămas	 în	dorinţa	 lui	de	a	
divorţa.
	 Stând	 lângă	Domnul	 şi	 slujindu-L	 cu	dăruire	 prin	 cântare,	
inima	mea	a	fost	mângâiată,	am	simţit	alinare	şi	vindecarea	Lui.	Deşi	
tendinţa	mea	era	uneori	spre	izolare	şi	să-mi	duc	singură	povara,	 la	
sfatul	şi	în	urma	multor	consilieri	a	fratelui	pastor	am	înţeles	că	este	
bine	să	mă	 implic	mai	mult	căutând	părtăşia	şi	activând	 în	 lucrarea	
grupului	de	laudă.	Ţinta	mea	a	fost	să	cresc	copiii	în	casa	Domnului	şi	
să-i	văd	ca	având	o	relaţie	personală	cu	El,	ceea	ce	s-a	şi	întâmplat	când	
în	anul	2009,	Ligia	a	încheiat	un	legământ	cu	Domnul,	iar	Cristi	şi	Robi	
au	înţeles	chemarea	Domnului,	predându-se	Lui	şi	mărturisindu-L	în	
apa	botezului	în	data	de	10.07.2011.	După	10	ani	trăiţi	fără	un	partener	
de	 viaţă,	 pot	 să	 spun	 că:	 „mi-am	găsit	 în	Domnul	 împlinirea	 totală,	
El	dăruindu-mi	bucuria	şi	pacea	de	care	am	nevoie	în	fiecare	zi”.	Cu	
Domnul	totul	este	posibil!
	 Orice	încercare	şi	experienţă	nu	este	lipsită	de	un	scop	bine	
precizat	de	Dumnezeu,	El	nu	face	risipă	de	nici-o	experienţă	a	vieţii	şi	
este	bine	să	fim	receptivi	şi	să	învăţăm	din	ele.	De	aceea,	aş	vrea	ca	să	
punctez	lucrurile	esenţiale	din	care	eu	am	învăţat:

să	cunoşti	voia	lui	Dumnezeu	şi	să	faci	o	alegere	corectă	1.	
a	persoanei	„înrădăcinat	în	Cuvântul	lui	Dumnezeu”,
să	 primeşti	 binecuvântarea	 părinţilor	 (să	 accepte	2.	
părinţii	hotărârea	ta),
să	 ai	 o	 ţintă	 comună	 ca	 şi	 familie,	 aceea	 de	 a-L	 sluji	3.	
pe	Dumnezeu.	Chiar	dacă	unul	din	parteneri	părăseşte	
calea	 Lui,	 celălalt	 să	 rămână	 statornic	 şi	 aţintit	 spre	
scopul	de	a-L	căuta	pe	El,
fă	tot	ce	depinde	de	tine	împotriva	divorţului,4.	
nu	căuta	izolarea	şi	nu-ţi	plânge	de	milă,	ci	dimpotrivă	5.	
implică-te	în	ceea	ce	poţi	să	faci	mai	bine,
copiii	să	fie	îndrumaţi	în	a	umbla	pe	calea	Domnului,6.	
fi	 un	 sprijin	 practic	 pentru	 cei	 care	 se	 confruntă	 cu	7.	
asemenea	probleme.

Fil.	4:13	„Pot	totul	în	Hristos	care	mă	întăreşte”!
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Aș dori în acest articol să 
exprim câteva gânduri despre laudă 
și închinare sau despre muzica în 
bisericile noastre. Sigur sunt multe 
alte aspecte dar eu rămân la acesta. 
Acest dar al muzicii a fost dat de 
Dumnezeu pentru noi credincioși Lui 
ca sa fie dezvoltat și folosit ca laudă și 
închinare pentru sfinţenia și măreţia 
Lui. Cântarea e venită din cer, cerul 
întreg cântă Apoc. 7:11,12, primii 
creștini Îl lăudau pe Dumnezeu Fap. 
2:47 și biserica creștea. Dorim noi 
aceasta? Atunci lauda și închinarea 
trebuie să fie modul nostru de viaţă.

Lauda este expresia dragostei 
noastre pentru Dumnezeu. Închinarea 
este răspunsul dragostei noastre la 
manifestarea prezenţei lui Dumnezeu 
atât personal cât și împreună în 
biserică.

Lauda și închinarea are putere 
atunci când este practicată după 
Cuvântul lui Dumnezeu. Numai că 
diavolul încearcă să influenţeze 
negativ această artă a muzicii și să 
coboare standardul ei prin a fi adresată 
oamenilor. De-a lungul istoriei Bisericii 
muzica a fost mereu un subiect de 
contradicţie și prin aceasta diavolul 
a reușit să dezechilibreze biserica, 
aducând ceartă și dezbinare, unde o 
parte de instrumente sunt acceptate 
iar altele nu, de parcă instrumentele 
ar fi de vină, nu cei ce cântă la ele, 
uitând că aduc laudă și închinare lui 

în  bisericile 
noastre

Dumnezeu și nu oamenilor. De multe 
ori pentru a ne apăra gusturile noastre 
muzicale ne motivăm teologic, 
tradiţional, sau sentimental, uitând 
de scopul laudei și închinării care 
trebuie adusă lui Dumnezeu și care 
trebuie să ridice și să apropie viaţa 
noastră în fiecare zi de Dumnezeu. 
Lauda și închinarea practicată în 
voia lui Dumnezeu aduce în viaţa 
noastră integritate spirituală, caracter 
schimbat, eliberare de duhurile rele: 
1Sam. 16:23. Cum răsuflăm noi, ușuraţi 
sau apăsaţi? Aceasta este concluzia 
sau controlul.

De ce nu se întâmplă așa? Ne 
întrebăm de multe ori. Pentru că 
diavolul a reușit să strice lauda și 
închinarea reală și a transformat-o într-o 
marfă de afacere și dacă nu e așa unele 
biserici consideră că este un element 
pentru a se umple timpul până vine o 
altă parte mai importantă de program. 
Să-L rugăm pe Dumnezeu ca Duhul 
Sfânt să ne umple cu cântări de laudă 
duhovnicești iar aceasta nu înseamnă 
că eu vreau numai cântări vechi și 
altul numai cântări noi, ci cântările 
cântate să fie inspirate de duhul lui 
Dumnezeu care să aducă prezenţa 
Lui și Biserica să fie zidită 1Cron. 25:1, 
este un exemplu de dorit în bisericile 
Domnului din timpul nostru. Când 
cântările de laudă duhovnicești sunt 
prorocii sub călăuzirea Duhului Sfânt 
atunci nu pot fi amestecate cu stilul 

lumesc care așază oamenii în centrul 
atenţiei și nu pe Domnul Isus 
Hristos Ps. 45:1, Ps. 113:3,4.

Lauda și închinarea 
este una din cele mai bune 
modalităţi a Bisericii de a-L 
înălţa pe Dumnezeu pentru 
ceea ce a făcut și pentru ceea ce este. 
Şi poate fi o exprimare individuală sau 
în comun Ps. 95:6,7, Apoc. 15:4.

Apoi mai este o posibilitate 
prin care se răspândește mesajul 
Evangheliei celor necredincioși 
pentru că muzica are impact în orice 
cultură și mediu de viaţă pentru că 
ne influenţează mintea, sufletul și 
sentimentele: Fap. 16:25,26 și rezultatul 
laudei: eliberarea și mântuirea casei 
temnicerului! vers 33, 34 tot din Fap. 
16. Cu cât mai mult noi în libertate și în 
liniștea dată de Domnul!

Aș dori să fim atenţi pentru 
că de multe ori lauda și închinarea 
cu valoare înaintea lui Dumnezeu 
este lăsată pentru altceva mai nou și 
neîncercat unde mai repede trezește 
firea și nu duhul. Doamne ajută-ne ca 
întotdeauna să fii Tu în mijlocul laudei 
și închinării noastre care să ne aducă 
biruinţa: 2 Cron. 20:21-22, Ps 118:25.

Doamne ajută! Doamne dă 
izbândă!  

Pavel  Timoce
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În urmă cu peste 20 ani, un mic număr de 
români imigranți au pus bazele primei adunări 
penticostale române din orașul Linz, dorindu-
se a fi un loc în care să fie împlinite nevoile 
fundamentale ale omului: nevoia de Dumnezeu, 

nevoia de vindecare, nevoia de relaționare. 
Pe atunci, ideea construirii unui 

edificiu destinat exclusiv slujbelor bisericii 
părea un vis, un vis care după 17 ani s-a 
transformat în viziune colectivă, ce s-a 
conturat prin cumpărarea unui teren în zona 

Kleinmünchen, un cartier populat al orașului și 
extrem de accesibil. 

Cu credință în Dumnezeu, în vara anului 
2008 comunitatea s-a angrenat în lucrarea de 
construcție. Era un proiect temerar, prin resursele 
financiare pe care le solicita, dar care îndeplinea 
cerințele pentru a deveni un cadru optim 
desfășurării activităților comunității: un garaj 
subteran cu peste 30 de locuri de parcare, săli 

pentru rugăciune și școală duminicală și sanctuarul 
cu peste 750 locuri. După trei ani de eforturi și 
sacrificii, datorită sprijinului consecvent și suficient 
din partea lui Dumnezeu, construcția s-a finalizat. 

Pe parcursul acestei perioade am avut 
nenumărate dovezi ale providenței divine și a 
faptului că Dumnezeu susținea această lucrare și îi 
conferea progres. Motivați astfel de Dumnezeu, din 
cei 1.800.000 euro necesari construirii edificiului, 
aproximativ 70% au fost rodul dărniciei membrilor 
bisericii. Pentru cei aproape 300 de membrii ai 
bisericii această sumă reprezintă un adevărat 
sacrificiu ce nu va rămânea nerăsplătit. 

Ziua de sâmbătă, 9 iulie 2011 a fost data în 
care noua clădire din Dauphinestrasse 51, 4030 
Linz era inaugurată și dedicată pentru gloria lui 
Dumnezeu. A fost împlinirea unui ideal ce rămâne 
în posteritate ca un punct de referință. În prezența 
a sute de persoane invitate la festivitate au fost 
intonate imnuri de către fanfara bisericii și înălțată 

o rugăciune după care a fost tăiată 
panglica inaugurală de către fratele 
Doru Mircea, pastorul bisericii, 
împreună cu pastorul Ioan Varadin, 
președintele Bisericilor Penticostale 
din Austria și cu dr. Pavel Riviș Tipei, 
președintele Cultului Penticostal 
din România și pastor al Bisericii 
Penticostale „Betania” Arad, care a fost 
invitatul special al evenimentului. 

În cadrul serviciului divin ce 
a urmat a slujit corul Bisericii și au 

INAUGURAREA  BISERICII 
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rostit scurte alocuțiuni pastorul Ioan Varadin, 
președintele Bisericilor Penticostale din Austria, 
pastorul Martin Schaser, vicepreședintele 
Bisericilor Penticostale din Austria, cât și alți frați 
care au prezentat istoricul lucrării evidențiind 
asistența binecuvântată a lui Dumnezeu din 
perioada construcției. Mesajul evanghelic a 
fost proclamat de către fratele Pavel Riviș Tipei, 
fiind inspirat din Genesa 28:17 și intitulat „Aici 
este Casa lui Dumnezeu”, la finalul predicii fiind 
rostite benedicția scripturală și rugăciunea de 
consacrare. Sărbătoarea s-a încheiat la o 
masă de dragoste. 

Pentru că Biblia declară principiul 
„celui ce i se dă mult i se cere mult”, 
considerăm că odată cu inaugurarea noului 
edificiu, Dumnezeu ne-a oferit oportunități 
noi de a sluji și de a fi eficienți pentru 
Împărăția Lui. Această binecuvântare nu 
ne este oferită pentru a o contempla, ci 
ea ne obligă și ne responsabilizează la a fi 
roditori. De aceea, în viitor, cu devotament 
și entuziasm vom derula proiecte 
evanghelistice, caritabile și misionare. 

În ziua următoare, duminică, 10 iulie 
2011 s-a oficiat un botez noutestamentar, 

fiind un eveniment dorit și așteptat de cei 25 de 
frați și surori ce și-au declarat public credința în Fiul 
lui Dumnezeu și au încheiat astfel legământului 
slujirii. După momentele devoționale și ale 
închinării prin cântări corale, a urmat mesajul biblic 
potrivit evenimentului ce a fost transmis de către 
fratele Pavel Riviș Tipei, iar actul botezării a fost 
îndeplinit de frații Nicu Coste, diacon și fratele 
Mircea Fratuțescu, presbiter. 

conducerea  bisericii
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Cu sinceritate spun că Lauda și Închinarea este un 
subiect atât de vast care implică mulți factori, care aparțin 
nu numai muzicii ci și pe care trăirea mea nu a ajuns să 
îi experimenteze ca să pot scrie la fel de complex despre 
ea. Lauda și închinarea nu se reflectă doar în muzică și 
cum spuneam, cred că acționează în toate domeniile 

vieții noastre, devenind un mod de existență. Ea 
este contopită cu slujirea lui Dumnezeu, la care 
suntem toți creștinii chemați să o facem, ca și 
manifestare a dragostei și a dependenţei pe care 
o purtăm pentru Dumnezeu. Când conștientizăm 
sacrificiul suprem făcut de El, ne predăm 
Domnului și începem o viață de evanghelizare 

la diferite nivele, fiecare după cum este chemat; pe lângă 
aceasta, integrarea în biserică va aduce cu ea slujirea ca și 
mădular și legătura frățească fără de care nu putem spune 
că suntem o biserică sau o familie; cotidianul în care noi 
suntem trimiși să trăim va aduce slujire, prin dragostea 
pe care o vom purta, sau ar trebui să o purtăm, pentru 
semenii noștri; apoi familia lăsată de Dumnezeu ca un 
fel de întregire în închinarea trăită prin; soț, soție, copii, 

nepoți, ș.a.m.d, toate acestea enumerate mai sus 

nu fac decât să arate o viață de laudă și închinare la adresa Lui Dumnezeu, 
reflectând tot mai mult divinitatea și eliberarea noastră din păcat la noua 
viață în Dumnezeu. Şi pentru ca să nu credem că închinarea prin muzică, 
mai bine zis prin cântări de laudă este un curent nou, ne uităm în Noul 
Testament unde Matei și Marcu relatează cina cea de taină cu toate imaginile 
ei, pe care le cunoaștem, iar mai apoi după cină, înalță cântări de laudă la 
adresa Lui Dumnezeu (Matei 26:30; Marcu 14:26). Acest fapt denotă tot mai 
mult că paștele pe care ei îl sărbătoreau era o pricină de bucurie pe care o 
manifestau și prin cântări de laudă. Cred că asta a făcut și Isus cu noi. Dacă 
înainte sărbătoreau eliberarea din Egipt, acum noi sărbătorim mântuirea 
prin har, credință și dragoste arătată prin moartea și învierea Sa. Trăiască 
Domnul în inimile noastre! Deci ca și o mică concluzie trăirea prin închinarea 
vieții e strâns legată de laudele aduse Domnului prin cântare, care are un 
efect foarte mare asupra vieți noastre de închinător. 

 Așa se face că prin muzică Dumnezeu deschide inimile noastre, 
ea fiind o cale prin care Dumnezeu cercetează sufletul. Nu putem spune 
decât că a fost trimisă din cer. Întrebarea este cât de mult suntem dispuși 
să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne conducă în închinare prin muzică? De aici 
putem vorbi de diversitate în exprimare și acceptare. De multe ori ca și 
creștini, după o anumită creștere spirituală ne însușim părți de decizie pe 
care Dumnezeu le deține, cum ar fi încadrarea închinării într-un stil, cine 
o conduce și cum ar trebui să fie ea. Privind la acești factori uităm să ne 

bucurăm și să trăim, nelăsând lucrarea să propășească și desăvârșirea Lui 
Dumnezeu să ne întregească. Ea pe departe a fost dorința de a fi determinată 

de vreun stil muzical, care este mai puțin important în comparație cu plinătatea 
care se dobândește prin Duhul Sfânt. Închinarea noastră în Laudă la adresa Lui 

este un timp de recunoaștere, părtășie, schimbare, reabilitare, bucurie, față de 
Dumnezeu și mai mult, față de semenii noștri. 

 De multe ori vedem că întâlnirile noastre bisericești pot să nu aducă 
prezența Lui Dumnezeu într-un mod edificator ci doar la un timp frumos de părtășie, știind 

că Dumnezeu vrea mai mult de la noi. Implicarea noastră în închinare, ca și consumator, 
prin libertatea exprimării și a trăirii mesajelor cântării, va deschide cerul pentru cei care sunt 

lângă noi, în jurul nostru, și va da curaj și putere să primească ajutorul Lui Dumnezeu în ceea ce-i 
privește, lăsându-se cuprinși în armonie și legându-ne pe toți în unitate la sursa divină, Duhul Sfânt, 

pe care îl considerăm factorul existențial și fără de care ar fi imposibilă închinarea noastră. 
De aceea, pentru o închinare prin Laudă (muzică), Duhul Sfânt este și aici un factor important, 

deoarece unitatea pe care o creează El este una complexă și completă, unitate în Dumnezeu și mai apoi cu 
cei care suntem în Închinare. 

 Către încheiere aș mai adăuga, printre cele multe care ar mai fi de adăugat, că închinarea prin Laude 
la adresa Lui Dumnezeu este bună și zidește inima închinătorului, dar închinarea bisericii prin Laude, creează 
unitate, deschide poarta acceptării Cuvântului Sfânt și ne conduce înspre ceea ce a dorit Dumnezeu de la noi 
să devenim cu adevărat - o biserică. 

Să ne ajute Dumnezeu la aceasta!        
 Sorin  raica
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Biserica „Philadelphia” Wels 
a organizat două acțiuni 
de ajutor social cu pachete 
pentru copii mici între 0-4 ani 
și cu 20 de ghiozdane pentru 
copii de clasele I-IV Prima 
acțiune s-a făcut în zona 
Olteniei jud. Mehedinți, în 
localitățile Voloiac, Cotoroaia, 
Higiu, Plopi(sate), iar a doua 
a fost în zona Crișana în 
localitățile Săvârșin, Bata 
și încă într-o localitate la 10 
km de Săvârșin. Mulțumim 
lui Dumnezeu pentru ajutorul 
Lui în această mică misiune 
caritabilă.

În data de 10 iulie 2011, a avut loc 
la biserica „Salem” Linz un botez 
noutestamentar, unde 5 suflete şi-au predat 
viaţa lui Hristos. Botezători Martin Schaser 
şi Ştefan Ioan. De la stânga la dreapta: 
Eduard Tarcea; Kimberly Tarcea; Cristian 
Nechita; Alina Florian şi Roberto Nechita.

Ieșire la PARIS – Franța 
(01-05. Iunie 2011)

În cadrul Departamentului de tineret 
al bisericii „ELIM” – Viena s-a organizat o 
ieşire la Paris. La această ieşire au participat 
81 de persoane şi au fost vizitate următoarele 
atracţiuni turistice: Disneyland Paris, Palatul 
Versailles, muzeul Louvre, Arcul de Triumf, 
catedrala Notre Dame, şi Turnul Eiffel. Înainte 
de întoarcerea în Austria ne-am bucurat şi 
de un timp deosebit în Biserica Penticostală 
„Filadelfia” din Paris. Pentru toate Dumnezeu 
să fie binecuvântat!    

Denis  Roteliuc 
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MISIUNE   MUNTENIA 
Suntem un grup de tineri din Graz, care am fost în tabere 

creștine în diferite zone ale Austriei. După câțiva ani ne-am 
hotărât să facem și altfel de tabere, așa că am ales România ca 
tabără de misiune, în zona Munteniei, mai exact județele Brăila 
și Tulcea, dar orașul unde am umblat cel mai mult, a fost Brăila 
și satele din jur. 

În 2008 un grup de 5 frați tineri au plecat în România 
pentru a pregăti terenul viitoarei tabere. Județul Brăila are foarte 
puțini creștini evanghelici. Evanghelia pătrunde greu aici, sunt 
multe sate fără nici un credincios, oamenii sunt săraci spiritual, 
împovărați de tradiții și tot felul de superstiții. 

Ne-am propus atunci să avem un plan de acțiune 
diversificat în cadrul misiunii. Câteva dintre obiectivele noastre 
sunt: evanghelizarea oamenilor de la sate, lucrarea specială cu 
copiii necreștini, sprijinirea construcţiei școlii biblice din Brăila, 
sprijinirea și ajutorarea surorilor văduve și bolnave, vizitarea și 
ajutorarea Leprozeriei Tichilești (Tulcea). 

Dumnezeu ne-a ajutat și de atunci în fiecare an am putut 
să mergem în România să slujim Domnului ajutând pe cei aflați 
în nevoi. 

În 2009, anul următor, au plecat un grup de 20 de tineri 
din Biserica „Sion”, Graz. După un drum destul de lung, zbor de 
2 ore din Viena, apoi cu trenul din București spre Brăila, am fost 
întâmpinați călduros de frații din Biserica “Golgota” cu ei am 
colaborat în această lucrare. In timpul zilei băieții lucrau efectiv 
la construirea școlii biblice, iar fetele pregăteau pachetele pentru 
săraci, ghiozdanele cu rechizite și materiale creștine pentru 
copii sau plecau în vizită la surorile văduve. Seara mergeam 
împreună la sate în evanghelizare. Ne strângeam de multe ori 
în curtea unui om necreștin și acolo veneau oamenii și copiii din 
sat să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. 

Am avut parte de multe surprize plăcute, dar și mai puțin 
plăcute. În localitatea Însurăței, după terminarea evanghelizării, 
o femeie necredincioasă, bolnavă de cancer, a vrut să ne rugăm 
pentru ea ca Domnul s-o vindece. Împreună cu pastorul Daniel 
Buzatu din Brăila am făcut o rugăciune. În drum spre Austria 
am aflat că Domnul a vindecat-o și nu a mai avut nevoie de 
operație. Toată slava e numai a Domnului! El ne-a întărit și mai 
mult credinţa și bucuria a fost și de partea noastră să vedem 
cum Dumnezeu lucrează.

Într-o după-amiază după ce ne-am 
îmbarcat în mașini să mergem în satul Găvani, 
pe cer s-au arătat nori negri. Ne-am îngrijorat 
știind că vom avea evanghelizare în aer liber. 
Pe drum a venit o ploaie puternică și când am 
ajuns la locul de întâlnire, ploaia s-a oprit, dar 
oamenii erau plecați, atunci ne-am așezat 
într-o intersecție din mijlocul satului și am 
început să cântăm. Oameni și copii au început 
să vină și am putut să vestim Evanghelia. Am 
simțit mâna Domnului peste tot. La leprozeria 
din Tichilești, singura leprozerie din 
Europa, am întâlnit frați de-ai noștri. Am 
cunoscut-o pe sora Hima, are peste 80 
de ani, și ea a fost vindecată de Domnul, 
ne spunea că Domnul i-a vindecat lepra 
sufletului și lepra trupului. Am primit cu 
bucurie sfaturile ei, mai ales surorile tinere. 
Ne-am bucurat să aflăm căci de când ne-
am cunoscut are în fiecare săptămână o zi 
specială când se roagă pentru tinerii din 
Austria. Tot aici am întâlnit-o și pe sora Ioana, 
care este „un munte de mulţumire”. O mână 
de om cu urmele leprei peste tot, dar care 
mulțumește lui Dumnezeu ne-ncetat. Aici am 
împărțit alimente bolnavilor din leprozerie și 
bătrânilor din azilul din apropiere, dar mai 
mult de atât și noi am fost ajutați, am învățat 
multe de la cei de acolo. 

Această lucrare a luat ființă prin harul 
Domnului și îi mulțumim Lui pentru toate 
binecuvântările pe care le-am primit în 
această misiune. În toți acești ani au fost cu 
noi tineri și din alte părți ale Austriei (Viena, 
Kapfenberg). Anul acesta am fost jumătate 
din Biserica “Sion” Graz și jumătate din 
Biserica Betleem Graz. 

Mulțumim fraților și bisericilor care 
ne-au susținut și încurajat să facem această 
lucrare. Aici putem menționa pe fratele 
pastor Vasile Opriș și pe fratele David Gagea. 
Domnul să vă binecuvânteze pe toți! 

tinerii din GRAZ



Revista „Apa Vieţii” este o publicaţie creştină ce îşi propune să împărtăşească cu cititorii din dragostea, înţelepciunea 
lumina şi căldura lui Dumnezeu.
Autorii articolelor îşi asumă toate responsabilităţile pentru ceea ce scriu, de aceea articolele reflectă punctele de vedere ale 
autorilor nu ale revistei cu toate că articolele vor fi selectate. Revista nu are un scop profitabil, ci donaţiile trimise în contul 
revistei vor fi folosite la acoperirea cheltuielilor numărului următor.
Contul revistei este: ERSTE BANK, Blz.: 20111, Konto Nr. 28267518704, IBAN: AT492011128267518704, BIC: GIBAATWW.
Vă mulţumim tuturor celor care aţi colaborat la realizarea acestui număr al revistei şi vă aşteptăm în continuare pe toţi 
cu: articole, poezii, sugestii sau întrebări pe adresa de e-mail: apavietii@ymail.com, adresa poştală: Apa Vieţii 1220 Wien, 
Maculangasse 9 sau la tel. +43 699 10447178

Revista “APA VIEŢII” o găsiţi de acum pe internet la adresa: www.gemeindegottes.at


