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Mulţumim celor 
care au colabo-
rat la realizarea 
acestui număr. 

Fără 
articolele 

dumneavoastră 
revista nu poate 

exista. 
Ne cerem scuze 

pentru arti-
colele nepu-

blicate, în limita 
posibilităţilor 

vom încerca să le 
publicăm în nu-
merele 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 în luna 
septembrie, iar ca 

temă vom avea: 
   
Priorități după 

voia lui 
Dumnezeu

Cea de-a 23-a 
întâlnire a 
Bisericilor 

Penticostale 
Române

30

Cu bucurie putem 
consemna și 
în acest an cea 
de-a 23-a întâl-

nire a Bisericilor Pen-
ticostale Române, care 
s-a desfășurat sub titlul: 
„Creșterea Bisericii”, 
având ca motto Fapte-
le Apostolilor 9:31. Cu 
smerenie notăm faptul 
că, pe lângă bucuria de a 
ne ruga, de a cânta și de a 
asculta predicarea Evang-
heliei într-un număr de 
peste 4000 de credincioși, 
această întâlnire a avut 
și caracterul festiv de 
a sărbători 30 de ani 
de existență a Bisericii 
Penticostale Române din 

Austria. Pentru vestirea 
Cuvântului lui Dumne-
zeu au fost invitați fratele 
pastor        Dr. Moise 
Gaode, cel care a înființat 
prima Biserică Penticostală 
Română în Viena, fratele 
pastor Virgil Neagu din 
Dumbrăveni, România 
și fratele pastor Erich 
Schneider din Germania, 
superintendentul pentru 
Europa Centrală și repre-
zentatul „Church of God” 
în România și al „Gemein-
de Gottes“ în Austria. 
Pentru buna desfăşurare 
a programelor celor 
două zile de conferință 
apreciem aportul fraților 

pastori ai Bisericiilor 
locale din Austria, precum 
și implicarea în laudă și 
închinare a formațiilor 
muzicale. În acest context 
mulțumim lui Dumnezeu 
și celor din conducerea 
Bisericilor și tuturor celor 
care s-au implicat în 
lucrările acestei conferințe. 
Privind la aspectul duhov-
nicesc al acestei conferințe, 
credem că vestirea Cuvâ-
ntului lui Dumnezeu s-a 
făcut cu responsabilitate, 
cu autoritate de la 
Duhul Sfânt în așa fel 
încât viața duhovnicească 
a creștinului practicant să 
fie îmbogățită. 
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 Dragi creștini, vă rog 
să-mi permiteți să aduc în atenția 
dumneavoastră un aspect care 
a ieșit în evidență și la această 
conferință și cred că este o carență 
(un neajuns) al creștinului secolu-
lui al XXI-lea; mă refer la prăpastia 
câteodată așa de mare între ceea ce 
știm că trebuie să facem și ceea ce 
facem cu adevărat. 

 Fie ca Duhul Sfânt să ne 
călăuzească în trăirea unei vieți 
creștine autentice în mijlocul lumii 
în care trăim. 
 S-a amintit la conferință 
că în Austria sunt 30 de Biserici 
Penticostale Române, în România 
sunt multe Biserici creștine, în 
Europa sunt Biserici creștine româ-
ne, în lume sunt Biserici creștine 
românești, lucru care cred că ne 
mobilizează pe toți creștinii româ-
ni să ne rugăm pentru mântuirea 
celor 7 miliarde de oameni care 
populează planeta Pământ. 
 Avem convingerea că tot 
ce s-a făcut la ultima conferință cât 
și la cele trecute a fost spre slava, 
gloria și onoarea lui 
Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul 
Sfânt, de aceea nădăjduim și în 
viitoarea conferință. 
  

Paul Schipor 

 În anul 2003, pe fondul 
unei crize în ceea ce privește 
slujirea fratelui Iacob Isip, Dumne-
zeu i-a vorbit printr-un prezbiter 
profet (Cernat Ioan) din Alba Iulia, 
localitatea Șugag, despre o lucrare 
pe care Dumnezeu o avea de făcut 
prin el. 
 La scurt timp, prin 
călăuzire divină, a cunoscut un 

grup de credincioși de confesiune 
Creștini după Evanghelie, care 
pentru un timp aveau să formeze 
cadrul în care Dumnezeu avea 
să-și înceapă această lucrare. Așa 
că în anul 2007, în ziua de Paște 
a avut loc prima Evangheliza-
re, iar la scurt timp după acest 
eveniment, așa cum Dumnezeu 
vorbise prin mesajul profetic, cei 
care au ascultat Evanghelia au fost 
atinși de mesajul ei, predându-și 
viața Domnului. Tot mai mulți 
au început să vină și să ascul-
te mesajul Evangheliei și să-și 
predea viața Domnului.  
 Ei aveau însă nevoie de 
rugăciune pentru eliberarea lor 
din lanțurile păcatului. Pe fondul 
acestor rugăciuni de eliberare și 
al lucrării Duhului Sfânt într-un 
mod supranatural, frații Creștini 
după Evanghelie nefiind obișnuiți 
cu acest mod de lucrare, au hotărât 

să se retragă. Însă Dumnezeu 
a continuat să lucreze cu mare 
putere. Auzind despre amploarea 
acestei lucrări, Uniunea Bisericilor 
Penticostale Române din Diaspora 
a propus fratelui Iacob Isip să se 
alipească acestei Uniuni. Lucru 
care s-a și întâmplat. 
 După ce a slujit în 
România ca evanghelist și 

învățător și după ce primise și 
însărcinarea din partea Domnu-
lui să întemeize Biserica pe care 
actualmente o păstorește, Uniunea 
l-a ordinat ca păstor. Dat fiind 
faptul că această uniune are puține 
biserici în Europa cu care ar fi 
putut colabora și la propunerea 
unui păstor din Gemeinde Gottes, 
fratele Iacob Isip a înțeles că este 
voia lui Dumnezeu să integreze Bi-
serica în această Organizație. Acest 
lucru a avut loc în luna februarie a 
anului 2014. 
                                                                                                                                                      

         Octavian Obreja
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 Credința 
adevarată este întemeiată 
pe puterea lui Dum-
nezeu. 1 Corinteni 2:5 
„...pentru că credinţa 
voastră să fi e întemeiată 
nu pe înţelepciunea oa-
menilor, ci pe puterea lui 
Dumnezeu”. 
În epistola lui Pavel către 
Evrei capitolul 11:1, 
apostolul dă o defi niție 
biblică a credinței: „Și 
credinţa este o încredere 
neclintită în lucrurile 
nădăjduite, o puternică 
încredinţare despre 
lucrurile care nu se văd.“ 
Credința este o luptă, 
apostolul Pavel îl îndem-
na pe Timotei, în 1 Timo-
tei 6:12 „Luptă-te lupta 
cea bună a credinței;...”, 
dar omul nu alege 
credința adevărată 

întotdeauna pentru că 
este prea comod ori nu 
vrea să lupte pentru ea. 
De ce să nu recunoaștem 
că adevărata credință 
este de multe ori 
compromisă, contrazisă 
fi ind prin falsuri și 
imitări? 
În Faptele Apostolilor 
19:13-17 autorul ace-
stei cărți consemnează 
interpretarea falsă a 
adevăratei credințe de 
către copiii lui Sceva, 
aceștia dorind să-l imite 
pe Domnul Isus sau pe 
Pavel în lucrarea de exor-
cizare. Aceștia neavând 
puterea divină, au fost 
biruiți de duhul cel rău și 
puși pe fugă, ei nu aveau 
credința, dar doreau să 
se folosească de aceste 
Nume. 

Voi aminti câteva feluri a 
acestei credințe false care 
se rușinează și nu are la 
bază încrederea în Dom-
nul Isus Hristos: credința 
intelectuală, credința 
emoțională, credința 
fanatică, credința 
formalistă. 

 Credința 
intelectuală: nu este 
altceva decât o credință 
în doctrină, crez sau 
istorie. Acest fel de 
credință are la bază o 
anumită doctrină ale 
cărei rădăcini nu sunt 
întru totul biblice. Există 
și un alt fel de credință 
care se bazează pe un 
anumit crez religios, 
întemeiat de un grup de 
oameni sau așa numiți 
părinți ai bisericii. De ce 

să nu amintim și felul de 
credință care este bazată 
pe istorie, încercând să se 
demonstreze care religie 
de când datează, care 
este mai veche, ori în 
care au crezut strămoșii 
noștri ca fi ind credința 
cea mai bună? 

 Credința 
emoţională: atunci când 
credința atinge numai ni-
velul sentimentelor, este 
mare pericol de oscilare 
încolo și încoace depin-
zând de circumstanțele 
în care te afl i. 

 Fanatismul: este 
credința fără fundament 
care încearcă imposi-
bilul și este împotriva 
umanității, care ne 
vorbește mult despre 

CE ESTE CREDINŢA?
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fapte dar ea nu face 
nimic. „Credința fără 
fapte este moartă” spu-
ne Scriptura. 

 Formalismul: 
este credința care se 
bazează pe forme și 
ceremonii; cu părere 
de rău, dar ei se opresc 
fără a găsi însemnătatea 
lor. În loc să-și asigure 
sfârșitul, ajung să-și 
piardă mântuirea. 
În concluzie, credința 
falsă este ca o mașină 
fără combustibil... de 
ce să nu recunoaștem, 
credința multora este 
doar o gimnastică 
mintală. 

 Credința 
adevarată sau cuceri-
toare. Ce este ea? Spre 
deosebire de credința 
falsă, cea adevărată este 
o credință în Dumnezeu 
Tatăl, Dumnezeu Fiul și 
Duhul Sfânt: Ioan 14:1 
„Să nu vi se tulbure 
inima. Aveţi credinţă 
în Dumnezeu, şi aveţi 
credinţă în Mine”. 
Spunea Domnul Isus 
ucenicilor, dar ne spune 
și nouă astăzi. 

 Timpul sau 
locul de manifestare 
a acestei credințe: Nu 
credința din trecut ar 
trebui să ne preocupe, 
căci trecutul este văzut 
(Biblia spune despre 
încrederea în lucrurile 
care nu se văd). Parcă 
ne place să ne lăudăm 
cu ce a fost în trecut dar 
Dumnezeu se uită la ce 
suntem în prezent.   
Dacă ne vom încrede 
în viitor, aceasta va fi  
doar o speranță. Noi 
trebuie să avem credința 
în prezent:acum, astăzi, 
aici. În 2 Corinteni 6:2 
apostolul Pavel le scrie 
corintenilor: - Căci 

El zice „La vremea 
potrivită, te-am ascultat, 
în ziua mântuirii, te-am 
ajutat. Iată că acum este 
vremea potrivită; iată că 
acum este ziua mântu-
irii”. Nu ai de unde să 
știi că ziua de mâine va 
fi  a ta, crede în Isus ca 
să fi i mântuit, tot așa 
cum spune și Ioan în 
Evanghelia sa Ioan 3:16 
„Fiindcă atât de mult a 
iubit Dumnezeu lumea, 
că a dat pe singurul Lui 
Fiu, pentru ca oricine 
crede în El, să nu piară, 
ci să aibă viaţa veşnică”. 
Credința adevărată se 
bazează pe promisi-
unile lui Dumnezeu. 
El a făcut mai multe 
promisiuni generale 
care se referă la popo-
are, ţări, împărății etc. 
Și totodată promisiuni 
specifi ce ce se referă 
la ceva anume: la un 
popor, la o persoană, la 
cei ce cred în El etc. În 2 
Timotei 3:16 apostolul 
Pavel îi scrie lui Timotei: 
„Toată Scriptura este 
insufl ată de Dumnezeu 
și de folos ca să învețe, 
să mustre, să îndrepte, 
să dea înțelepciune în 
neprihănire”, deci 
Dumnezeu și-a reve-
lat voia Lui atât prin 
Scriptură cât și prin 
Duhul Sfânt, și acestea 
două nu se contrazic 
niciodată. Această 
credință pune anumi-
te condiții: păcătosul 
trebuie să se pocăiască 
de păcat și să renunțe la 
el dacă vrea să fi e iertat. 
Iertarea este singura 
șansă de a fi  mântuit 
pentru cel păcătos, 
credința acestuia se 
limitează la mântuirea 
lui. Pentru cel ce este 
deja mântuit, pentru a 
putea practica credința 
adevărată, sunt anumite 
condiții: consacrare, 

a trăi în ascultare și a 
persevera continuu. 
Menirea acestei credințe 
este de a ridica sufl etul 
la trei nivele distincte: 

1. Iertarea pentru trecut: 
Romani 3:25. „Pe El 
Dumnezeu L-a rânduit 
mai dinainte să fi e, prin 
credinţa în sângele Lui, 
o jertfă de ispăşire, ca 
să-Şi arate neprihănirea 
Lui; căci trecuse cu ve-
derea păcatele dinainte, 
în vremea îndelungii 
răbdări a lui Dumne-
zeu;”. Dumnezeu nu 
ține seama de păcatele 
făcute în neștiință, adică 
până nu l-ai cunoscut 
pe El. 

2. Puritatea dragostei 
în locul păcatului: 1 
Ioan 3:9. „Dragostea lui 
Dumnezeu față de noi 
s-a arătat prin faptul 
că Dumnezeu a trimis 
în lume pe singurul 
Său Fiu, ca noi să 
trăim prin El”. Dintr-
un păcătos ai devenit 
sfânt și neprihănit. 1 
Corinteni 6:11. „Şi aşa 
eraţi unii din voi! Dar 
aţi fost spălaţi, aţi fost 
sfi nţiţi, aţi fost socotiţi 
neprihăniţi, în Numele 
Domnului Isus Hristos 
şi prin Duhul Dumne-
zeului nostru”. 

3. Puterea în lucrare: În 
Filipeni 4:13, apostolul 
Pavel le scrie fi lipenilor 
ceea ce este valabil și 
pentru noi astăzi „Pot 
totul în Hristos care mă 
întărește”. 
Dragul meu cititor, 
ai primit tu această 
credință adevărată? 
Pune-ți te rog aceste 
întrebări: Ce am făcut 
pentru mine în trecut? 
Ce fac acum? La ce nivel 
sunt? Doresc să încerc 
mai mult aici și acum? 

Bunul Dumnezeu să te 
ajute! 

Daniel Vițelar 

„Să nu 
vi se tul-
bure ini-
ma. Aveţi 
credinţă 
în Dum-
nezeu, 
şi aveţi 
credinţă 
în Mine”
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Mulţumiri fie aduse 
lui Dumnezeu pen-
tru vremurile bune 
pe care le trăim din 

punct de vedere pământesc, ne-
ducând lipsă de pâine, de mâncare 
şi de alte necesităţi. Un evanghe-
list român foarte cunoascut spu-
nea că  familia lui avea pe vremea 
copilăriei sale, pământ în casă în loc 
de podea. Erau săraci, dar au avut 
un tată deosebit care avea credinţă 
şi mereu îşi pleca genunchii... un 
om al credinţei şi rugăciunii! Astăzi 
noi nu avem pământ în casă, dar 
poate credinţa noastră sau a celor 
mai mulţi e „la pământ”. 
Tozer avea o vorbă tare adevărată: 
„Bisericile sunt pline de oameni 
sfinţi... în teorie!” Nu Dumnezeu e 
de vină, ci oamenii, pentru că nu se 
silesc să caute pe Domnul din toată 
inima. Cea mai bună investiţie pe 
acest pământ este în primul rând 
în împărăţia lui Dumnezeu, apoi în 
familie şi apoi în alţi oameni. 
„Doamne ajută, Doamne dă 
izbândă şi înţelepciune!” 

 Vom învăţa câteva lucruri 
despre credinţa – dincolo de „fru-
mos”. Am pus cuvântul frumos în 
ghilimele pentru că vreau să iasă în 
evidenţă credinţa în situaţii dificile 
şi groaznice ale vieţii unor oameni. 
Omeneşte vorbind, nu văd nimic 
frumos în aceste exemple, totuşi 

credinţa acestora a rămas în istorie 
ca mărturie minunată. 

Credinţa – dincolo de „frumos” 
este gata de a lăuda pe Domnul în 
orice loc şi orice vreme! 
„De multe ori vine nenorocirea 
peste cel fără prihană, dar Domnul 
îl scapă întotdeauna din ea”(Ps. 
34:19). Putem oare crede asemenea 
afirmaţie? Chiar dacă David era 
cuprins de o mare frică în faţa lui 
Achiş, împăratul Gatului, a com-
pus Psalmul 34 începând cu: „Voi 
binecuvânta pe Domnul în orice 
vreme, lauda Lui va fi totdeauna în 
gura mea.”(Ps. 34:1). Chiar şi în cele 
mai dificile momente din viaţă pu-
tem face asta? Prin puterile noastre 
omeneşti nu vom fi în stare de-a 
lăuda pe Domnul în orice vreme, 
dar credinţa care este întemeiată pe 
puterea lui Dumnezeu ne va aju-
ta în orice situaţie a vieţii. Pavel şi 
Sila au putut lăuda pe Dumnezeu 
legaţi la mâini şi la picioare, închişi 
pe nedrept, şi totuşi inima le era 
plină de bucurie. Credinţa lucrează 
prin dragoste şi această dragoste 
ne va ţine strâns legaţi de Dumne-
zeu, indiferent prin ce nenorociri ar 
fi să trecem. Cântăm poate uneori 
cântarea „O de-aş avea eu limbi o 
mie”, neştiind de cine şi cum a fost 
compusă această cântare. Dacă am 
fi trecut pe unde a trecut autorul 
acestei cântări, nu ştiu câţi ar mai 
cânta-o cu bucurie în suflet. 

 În anul 1704 un pastor ger-
man, pe nume Johann Mentzer, 
stând pe o grindă de lemn arsă de 
focul care i-a mistuit toată casa, 
compune cântarea: „O de-aş avea 
eu limbi o mie.” Cântarea are 15 
strofe, dintre care în harfa germană 
sunt doar 6 strofe trecute şi cine a 
tradus cântarea în limba română 
(cu altă melodie) a tradus doar 4 
strofe! 

 Deşi Mentzer a îngropat 5 
copii (4 în 22 de zile), o soţie (după 
6 ani de căsătorie), încă 6 din 7 co-
pii de la a doua soţie el compune 
peste o sută de cântări! Spune el 
într-o strofă: „O Doamne, iubitu-
le Dumnezeu, Tu-mi pui durere 
peste durere, Tu-mi smulgi bucată 
cu bucată din inima mea de tată; 
Totuşi dragostea Ta o face, de aceea 
mă predau; Mi-ajunge dacă doar 
Tu-mi vei fi îndurător!”Ce l-a ţinut 
pe acest om în picioare în faţa tu-
turor durerilor? Doar credinţa care 
lucrează prin dragoste, lăudând pe 
Domnul în orice vreme şi orice loc!

Credinţa – dincolo de „frumos” 
acceptă orice „absurditate” din 
partea lui Dumnezeu!
Mereu se aminteşte de credinţa lui 
Avraam şi este un exemplu deosebit 
în Scriptură şi istorie. Nu ştim ce a 
simţit Avraam atunci când Domnul 
i-a zis: „Ia pe fiul tău, pe singurul 

Credința dincolo 
de „frumos““
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tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; 
du-te în ţara Moria şi adu-l ardere 
de tot acolo, pe un munte pe care 
ţi-l voi spune Eu.”(Gen. 22:2) Pare 
absurd, nu? Cum să ceară Dumne-
zeu, care este plin de îndurare şi 
bunătate, aşa ceva? Fiindcă suntem 
oameni şi nu cunoaştem viitorul, 
suntem de multe ori dezorientaţi, 
trişti şi fără chef de viaţă pentru 
că nu înţelegem planurile Dom-
nului. În versetul 3 din Geneza 
22 zice că „Avraam s-a sculat dis-
de-dimineaţă...”, deci înseamnă 
că a dormit... mă miră faptul că a 
putut dormi. Fiind conştient că 
următoarea zi se porneşte la drum 
să aducă pe Isaac jertfă,   poa-
te dormi. Ce putere, ce credinţă! 
Frumos ar fi să putem spune din 
inimă precum fratele Moldoveanu 
altă dată: „Facă-mi-se-ntotdeauna 
după Sfântul Tău Cuvânt, chiar 
de-ar fi să-mi cadă toate planurile 
la pământ... Voia Ta să se înalţe ca 
stăpână-n viaţa mea, şi-n fărâme 
sparge-mi voia printr-o lovitură 
grea.” Câte „lovituri” suntem gata 
să primim din partea Domnului? 
„Ce! primim de la Dumnezeu bine-
le, şi să nu primim şi răul?”(Iov 
2:10)

Credinţa – dincolo de „frumos” 
nu se uită la „valea umbrei morţii” 
ci la Păstorul Cel Bun!
„Chiar dacă ar fi să umblu prin va-
lea umbrei morţii, nu mă tem de 
nici un rău, căci Tu eşti cu mine. 
Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.” 

 Ce l-a făcut pe David să 
compună astfel de versuri? Cei mai 
frumoşi psalmi ai lui nu i-a compus 
când stătea liniştit în casa lui regală, 
ci în vremuri foarte grele din viaţa 
lui. Când fugea de Absalom spu-
ne El: „Tu, Doamne, Tu eşti scutul 
meu, Tu eşti slava mea, şi Tu îmi 
înalţi capul!” (Ps.3:3) Credinţa lui 
David l-a făcut să se uite totdeauna 
la Păstorul Cel Bun, care poate să-l 
scape din orice fel de „vale a um-
brei morţii”.
A fost frumos pentru profetul Iona 
să stea trei zile şi trei nopţi în bez-
na şi „parfumul” acela „frumos” 
din pântecele peştelui? Orice om 
cred că ar muri foarte rapid în 

condiţiile acelea. Totuşi Dumne-
zeu l-a mângâiat cu toiagul şi nu-
iaua Lui, l-a ţinut smerit...fără apă 
(curată), fără mâncare (sănătoasă), 
fără lumină, fără aer (curat)...dar 
nu fără speranţă! Spune Iona plin 
de credinţă: „...rugăciunea mea a 
ajuns până la Tine...” (Iona 2:7) 
Chiar a crezut asta şi Domnul a 
vorbit peştelui să-l dea afară... ce 
Dumnezeu Atotstăpân! El îngăduie 
poate anumite greutăţi, boli, neca-
zuri, strâmtorări în viaţa noastră, 
pentru a ne aţinti privirile spre 
Păstorul Cel Bun, pentru a ne creşte 
credinţa în El. Slavă Lui! 

Credinţa – dincolo de „frumos” 
se închină doar Lui Dumnezeu, 
chiar cu preţul vieţii! 
„Şi chiar de nu ne va scoate, să ştii, 
împărate, că nu vom sluji dumne-
zeilor tăi, şi nici nu ne vom închi-
na chipului din aur pe care l-ai 
înălţat!” (Daniel 3:18) A fost frumos 
pentru Hanania, Mişael şi Azaria să 
fie aruncaţi în cuptorul încălzit de 
şapte ori mai tare? Ei au crezut că 
Dumnezeu chiar poate să-i scoată 
din acel cuptor, totuşi au fost gata 
să plătească cu preţul vieţii. 
 
 „Alţii au suferit batjocuri, 
bătăi, lanţuri şi închisoare; au fost 
ucişi cu pietre, tăiaţi în două cu 
ferestrăul, chinuiţi; au murit ucişi 
de sabie, au pribegit îmbrăcaţi cu 
cojoace şi în piei de capre, lipsiţi 
de toate, prigoniţi, munciţi, ei, 
de care lumea nu era vrednică-au 
rătăcit prin pustiuri, prin munţi, 
prin peşteri şi prin crăpăturile 
pământului...Toţi aceştia au fost 
lăudaţi pentru credinţa lor!” 
(Evrei. 11:36-39a) 
 
 Ce preţ suntem gata să 
plătim pentru a-L urma pe Hristos? 
Cum arată credinţa noastră? Vrem 
să stăm la masă cu apostolii şi cu 
oamenii credinţei şi de multe ori nu 
suntem gata să renunţăm la  lucru-
rile pe care ni le cere Dumnezeu. 
Dacă vor veni vremuri de prigoană, 
vom fi oare gata să ne dăm viaţa 
pentru Hristos? „Dar când va veni 
Fiul omului, va găsi El credinţă pe 
pământ?”(Luca 18:8) Rămâne să ne 
rugăm precum apostolii: „Doamne 

măreşte-ne credinţa!”. 
Ne vorbeşte Dumnezeu şi astăzi 
prin poetul Dorz, care spune: 

Să nu-ţi pierzi la necaz 
credinţa 
Şi nici nădejdea când ţi-e 
greu 
Nici dragostea când eşti la 
bine 
Că-n ele-L pierzi pe Dumne-
zeu! 

     
     

Muthi Ionel (Johann) 

Credința dincolo 
de „frumos““

„Chiar dacă 
ar fi să umblu 
prin valea um-
brei morţii, nu 
mă tem de nici 
un rău, căci Tu 
eşti cu mine. 
Toiagul şi nu-
iaua Ta mă 
mângîie.”
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Cu toate că în vremea noastră există con-
duceri și guverne, regi și președinți, ca și 
odinioară oamenii în general fac ce vor și 
sunt liberi să comunice ce vor, unde vor și 

când vor. Mult discutata libertate de exprimare și 
drepturile omenirii au început să fi e de mult abuzate. 
Omul, singura fi ință creată de Dumnezeu cu capaci-
tatea de comunicare prin vorbire, are această bine-
cuvântare și har de a folosi limba în comunicarea cu 
semenii și cu Dumnezeu. 
În gramatica fi ecărei limbi există trei verbe foarte 
importante, fără de care nu s-ar putea concepe nici o 
limbă, acestea fi ind: a fi , a avea și a face. 
Aceste verbe ne provoacă să răspundem la trei 
întrebări: 
Cine și cum sunt? 

Ce am? 
Ce și cum fac? 
Ca și creștini, în societatea de azi avem cel puțin trei 
perspective de a trăi: ca liberali, fundamentaliști sau 
creștini autentici. 
Cele trei forme de practicare a credinței noastre 
sunt bazate pe cele trei verbe amintite și depind de 
câteva aspecte esențiale ale felului în care noi trăim 
creștinismul, legate de: 
Filozofi a de viață 
Cultul practicat 
Spiritualitatea noastră 
Altarul sau închinarea folosite 
Scopul fi nal al trăirii. 
Mai jos putem vedea caracteristicile fi ecărui tip de 
creștin. 

  Liberalii Fundamentaliștii Creștinii (autentici)

Filozofi e Umanism Tradiționalism Justifi care doar prin har
Cult Divertisment, imitare Celebrităților Regenerării - înnoirii

Spirit Ușuratic, trăire AZI
Letargic, trăire în 
TRECUT

Sfi nțire, în perspectiva 
eternității

Altar Al plăcerilor Activism Al rugăciunii

Scop fi nal Fericirea pe pământ Fericirea în cer 
Mântuirea noastră și 
gloria Domnului

„În vremea aceea, 
nu era împărat 

în Israel. Fiecare 
făcea ce-i plăcea.” 

Judecători 17:6 

CUM SUNT EU ÎN CUM SUNT EU ÎN CUM SUNT EU ÎN CUM SUNT EU ÎN CUM SUNT EU ÎN CUM SUNT EU ÎN CUM SUNT EU ÎN CUM SUNT EU ÎN CUM SUNT EU ÎN 
ACEASTĂ VREME?ACEASTĂ VREME?ACEASTĂ VREME?ACEASTĂ VREME?ACEASTĂ VREME?ACEASTĂ VREME?
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 Cum trebuie să înțelegem 
aceste lucruri? 

 Creștinii liberali, bazați 
pe fi lozofi a umanistă, sunt de 
părere că este nevoie ca omul care 
trăiește în medie 70 de ani (iar cei 
mai tari 80 de ani) să aibă un sis-
tem de valori care imită unele din 
învățăturile biblice, dar strecoară 
o componentă de divertisment și 
relaxare în forma de închinare, 
trăind doar pentru ziua de AZI, 
luând viața în mod mai ușuratic. 
Altarul lor este cel al plăcerilor, 
încercând să aibă o viață cât mai 
lejeră, iar prin aceasta lărgesc 
înțelegerea scripturală a lucruri-
lor, fi ind preocupați de fericirea 
și împlinirea omului pe pământ, 
fi indcă nu au sufi cientă credință să 
se gândească la ce se va întâmpla 
după moarte. 

 C r e ș t i n i i 
fundamentaliști sau conservato-
rii sunt de părere că „toată Scrip-
tura este insufl ată de Dumnezeu 
și de folos ca să învețe, să mustre, 
să îndrepte, să dea înțelepciune 
în neprihănire, pentru ca omul lui 
Dumnezeu să fi e desăvârșit și cu 
totul destoinic pentru orice lucra-
re bună” (2 Timotei 3:16) și bine 
fac, pentru că toate acestea sunt 
adevărate. 

 Problema lor este că ei, 
precum Saul înainte de convertire, 
care era „... însufl ețit de o râvnă 
nespus de mare pentru datinile 
strămoșești...” au mai multă râvnă 
pentru datini decât râvnă pentru 
Evanghelia pe care a primit-o Pavel 
după nașterea din nou și întoar-
cerea lui (Galateni 1:14-17) când 
imediat după ce „... a fost chemat 
prin harul Său (al lui Dumnezeu), a 
găsit cu cale să descopere în el (Pa-
vel) pe Fiul Său ca să-L vestească 
între Neamuri...” 

 Ei continuă și astăzi să aibă 
un cult al celebrităților, alegându-
și fi ecare mentori din trecut, trăind 
din amintiri, având un spirit letar-

gic care le consuma energia care o 
au astăzi, în loc să-L aleagă pe Isus 
ca Mentorul cel mai vrednic de a 
fi  urmat. Altarul la care se închină 
este activismul, fi ind convinși că 
trebuie să fi e hiper-activi, implicați 
în toate lucrările posibile, atât în 
cele în care au chemare cât și acolo 
unde nu au, ca să fi e văzuți, „alua-
tul” lor fi ind de multe ori cel al fa-
riseilor adică fățărnicia, iar scopul 
fi nal este tot fericirea omului, dar 
după moarte, în raiul „binemeri-
tat” după o trăire „evlavioasă”. 
 
 Adevărații creștini, din 
care cred că facem cu toții parte (cei 
ce scriu și cei ce citesc!) nu au găsit 
nici o justifi care în viața lor ca să se 
vadă învredniciți să se numească 
copii ai lui Dumnezeu, decât în jert-
fa lui Isus Hristos Domnul nostru și 
în HARUL acordat de EL. 
 
 Creștinii autentici știu 
că „... nimic bun nu locuiește în 
noi...” și că „...toți au păcătuit și 
sunt lipsiți de slava lui Dumne-
zeu...” de aceea este nevoie de 
pocăință, de înnoire, de schimba-
re și de întoarcere la o viață nouă, 
într-un duh de sfi nțire în și cu per-
spectiva eternității, într-o viață de 
rugăciune permanentă spre slava 
lui Dumnezeu și mântuirea noastră 
și a celor din familiile noastre, din 
neamul nostru, din neamul în care 
a îngăduit El să trăim și a tuturor la 
care le putem propovădui Evang-
helia, cu toate mijloacele legale și 
scripturale posibile, în oricât de 
mare număr ar fi  ei. 

 Răspunsul la cele trei 
întrebări de mai sus este deci 
simplu: noi trebuie să fi m 
și SUNTEM POCĂIȚI care 
AVEM BIRUINȚA prin Isus 
Hristos, în plinătatea Duhu-
lui Sfânt care locuiește în noi, 
prin omorârea mădularelor fi -
rii, FACÂND fapte vrednice de 
pocăința noastră spre GLORIA 
lui Dumnezeu. 

 
 Ramâne să pun ultima în-
trebare: ce este Dumnezeu pentru 
mine, un mijloc sau un scop? Dacă 
religia mea este una oportunistă, 
căutând și folosind orice mijloc ca 
să îmi împlinesc poftele, practicând 
un creștinism efi cient și pragmatic 
în care Îl folosesc pe Dumnezeu 
ca să obțin ce doresc, atunci, din 
păcate, am ajuns să slujesc pe oa-
meni în numele lui Dumnezeu în 
loc să Îl slujesc pe Dumnezeul atot-
puternic, iar răsplata va fi  doar sa-
tisfacerea dorinței de putere și gâ-
dilarea eului și nu moștenirea vieții 
veșnice ca urmare că L-am iubit cu 
adevărat pe Mântuitorul. 

 Concluzia pe care o tragem 
în urma studierii pasajului amin-
tit mai sus este: Levitul LIBERAL 
se săturase de slujirea la Templul 
adevărat (de la Ierusalim), se plic-
tisise și dorea să încerce o nouă 
viață la altarul fals al CONSERVA-
TORULUI Mica, ce credea că, dacă 
va avea un altar după standardele 
Legii, cu un preot după Lege, va fi  
binecuvântat („Acum știu că Dom-
nul îmi va face bine, fi indcă am ca 
preot pe Levitul acesta”, Judecatori 
17:13), în loc să înțeleagă că esența 
vieții nu este de a sluji pentru zece 
sicli, ci de a accepta zdrobirea la 
cruce pentru că fără de Domnul 
NU SUNTEM NIMIC, NU 
AVEM NIMIC CE SĂ NU 
FI PRIMIT DE LA EL ȘI 
DESPĂRȚIȚI DE EL NU 
PUTEM SĂ FACEM NIMIC!    

Cum sunt eu? 
                                                                                                                                       

   Mihai Borze 
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 Şi spinul a răspuns copacilor: 
„Dacă, în adevăr, vreţi să mă ungeţi ca 
împărat al vostru, veniţi şi adăpostiţi-
vă sub umbra mea; altfel, să iasă un foc 
din spin şi să mistuie cedrii Libanului.”

Judecători9:15
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Cedrul Libanului
Cedrii Libanului (Cedrus 

libani ) fac parte din fa-
milia pinaceelor, fiind 
arbori mari şi frumoşi 

totdeauna verzi, cu lemnul tare, 
ramurile întinse, orizontale, frun-
zele lui sunt de un verde închis, 
aproape cilindrice, fasciculate, 
scurte şi rigide. Florile masculine 
sunt solitare pe ramuri scurte; cele 
feminine, câte 1-2; conurile ovale, 
scurt pediculate, la început pur-
purii, brune-cenuşii la maturitate 
sunt asemănătoare bradului 
nostru. 
 Cedrul este un arbore 
veşnic verde, de până la 30–40 met-
ri înălţime. Lemnul acestor arbori, 
de culoare brun-gălbuie este re-
zistent, uleios, cu miros puternic, 
fiind folosit la fabricarea mobile-
lor, în sculptură, construcţii de tot 
felul etc. Fiindcă era un lemn tare 
şi bun de construcție, vestitul şi 
înţeleptul rege al Israelului a recu-
noscut importanţa acestori arbori 
şi astfel i-a folosit în construcţiile 
sale măreţe care au străbătut 
vremurile, fiind subiectul a nume-
roase povestiri şi legende. 

 Cedrii Libanului 
sunt întâlniţi adeseori în Ve-
chiul Testament unde sunt 
menţionaţi de zeci de ori. 
Iată câteva locuri unde este 
amintit cedrul: Numeri 24:6; 
Judecători 9:15; 2Regi 14:9; 
Ps. 92:12; Cântarea Cântărilor 
5:15; Isaia 2:13; Isaia 41:19; 
Ezechiel 17:22.

 De-a lungul secole-
lor, despăduririle excesive au 
făcut ravagii în arealul origi-
nal de răspândire ai acestor ar-
bori. Atât de obişnuiţi şi vestiţi 
altădată, astăzi, cedrii Libanului 
sunt ceva foarte rar. Ca semn al 
preţuirii faţă de arborele biblic, 

libanezii l-au pus şi pe drapelul 
ţării lor, iar preocuparea pentru 
conservarea vechilor codri este 
o constantă a politicii naţionale 
libaneze. De aceea, ca să nu 
dispară, sunt păziţi cu multă 
severitate de către autorităţile 
guvernului. Astăzi cedrul mai 
supravieţuieşte doar în câteva 
rezervaţii din Liban. Totuşi, la ora 
actuală, graţie măsurilor severe 
de protecţie luate de autorităţile 
de la Beirut, populaţiile libaneze 
de cedri sunt într-o continuă ex-
pansiune. Replantările cu puieţi 
de cedri precum şi interzicerea 
păşunatului, pentru a permite 
regenerarea naturală a pădurilor, 
au dus în cele din urmă la rezul-
tatele scontate.

 În medicina tradiţională 
toate părţile acestei plante au în 
oarecare măsură proprietăţi efici-
ente din punct de vedere terapeu-
tic. Se folosesc frunzele, lemnul, 
rădăcinile şi uleiul volatil. Acestea 
prin proprietăţile expectorante, 
antiseptice şi calmante au un rol 
deosebit în tratarea căilor respira-
torii şi a insomniei. Uleiul de cedru 
se obţine din frunziş, uneori din 
lemnul sau rădăcinile arborilor. 
Uleiul esenţial de cedru este util 
pentru dureri musculare şi de altă 
natură. Este decongestionant pen-
tru sistemul respirator și este de 
ajutor în cazurile de tuse, bronşită 
sau catar respirator. Egiptenii an-
tici au apreciat în mod deosebit 
acest ulei, şi l-au folosit mai ales 
pentru îmbălsămare, dar şi pen-
tru cosmetice şi parfumerie. 

 Uleiul de cedru este 
un bactericid eficient; este be-
nefic pentru tenul gras, utili-
zat în combinaţie cu uleiurile 
de tămâie sau lemn de santal. 
Acţionează ca un sterilizant 
pentru aparatul urinar şi are 

un efect calmant, util în cazu-
rile de anxietate.
 Îndrăgit, iubit şi vene-
rat pentru calităţile sale, cedrul 
este şi astăzi un minunat loc de 
popas pentru călătorul obosit şi 
doborât de căldurile toride. La 
umbra lor au poposit personaje 
din Vechiul şi Noul Testament, 
precum şi numeroşi oameni care 
au marcat antichitatea. Chiar 
dacă cedrii cresc într-o ţară aridă, 
aşezată într-o regiune deşertică 
unde lemnul este o resursă rară, 
ei sunt întotdeauna o binecu-
vântare pentru călătorul obosit. 
Asemenea lor suntem şi noi în 
această lume, cititorule drag, 
de aceea nu uita că ai valoare în 
ochii lui Dumnezeu şi El vrea 
ca acolo unde eşti şi tu să fii o 
binecuvântare. Înfrumuseţează 
vieţile altora prin ceea ce eşti aco-
lo unde te-a pus Dumnezeu, fără 
să aştepţi nimic în schimb. 

 Orice s-ar întâmpla, 
oricât te-ar lovi, distruge sau 
dezamăgi cei din jur, oricât de 
secetoasă sau de ploioasă ar 
fi zona în care eşti, nu uita că 
ai aceeași valoare şi stă în pu-
terea ta să continui să creşti, 
fiind o binecuvântare pentru 
cei din jur.
                                                                                                                                                    

Gabi Gâlcă
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Dragi cititori ai revis-
tei Apa Vieţii, Toni 
Moldovan vă invită a 
călători împreună pe 

ruta: Tiberias - Muntele Fericirilor - 
Capernaum. În jurul orei 9, părăsim 
hotelul unde am fost cazaţi precum 
şi splenditul oraş Tiberias îndrep-
tându-ne spre Muntele Fericirilor. 
Călătorim în acelaşi decor pe care 
l-am amintit şi în materialul anteri-
or cu Marea Galileii în dreapta, iar 
în stânga însoţiţi de dealuri a căror 
povârnişuri blânde coboară până 
în apele Mării Galileii. După vreo 
40 de minute de mers de-a lungul 
Mării Galileii, autocarul părăseşte 
şoseaua principală rulând în dre-
apta, pe una secundară, care duce 
spre Muntele Fericirilor. Mă consi-
der norocos şi implinit urcând pe 
acest drum ce duce la locul unde 
Domnul Isus a dezvăluit adevărata 
fericire. Pe nesimţite autocarul se 
opreşte, iar noi suntem invitaţi 
să coborâm. Mă aflu pe locul 
unde Domnul Isus a rostit celebra 
,,Predică de pe munte”. Acest mun-
te este de fapt un deal, mai răsărit 
faţă de celelalte dealuri, el domină 
Marea Galilei într-un cadru natural 
de o deosebită valoare peisagistică. 
Încerc să prind cu privirea fiecare 

detaliu al acestui munte. Câteva 
poteci bine întreţinute pornesc de 
pe platoul din vârf, pe o lungime 
de câteva sute de metri până jos, 
pierzându-se în apele însorite ale 
Mării Galileii. Este greu de spus cât 
adevăr se ascunde în fiecare colţişor 
al muntelui. Aici Domnul Isus a ro-
stit cele opt fericiri, mulţimii care se 
adunase pentru a-l asculta (Matei 
5:3-11).
 În timp ce meditam la toa-
te acestea aud vocea ghidului care 
ne invită să intrăm în biserica cu 
acelaşi nume, Biserica Fericirilor. 
Pe acest vârf de deal în anul 1937 
arhitectul Antonio Barluzzi a ridi-
cat această biserică. Exteriorul bi-
sericii este înconjurat cu coloane pe 
toată întinderea ei, iar în vârf este 
aşezată o mică clopotniţă rotundă 
ce se sprijină pe un tambur octogo-
nal. În interior pe fiecare latură al 
octogonului este înscris începutul 
textului celor opt fericiri enunţate 
de Isus în predica de pe munte. 
La ieşirea din biserică sunt întâm-
pinat de acelaşi impresionant peisaj 
care va rămâne în imaginaţia mea 
tot restul vieţii, precum şi forfota 
de turişti veniţi din toate colţurile 
lumii. Valoarea acestui munte pre-
cum şi a întregii zone este dată de 

faptul că Isus cu ucenicii săi au tre-
cut de multe ori pe aici. Aici Isus a 
făcut ca cerul să atingă pământul. 
Aici Isus împărtăşeşte adevărata 
fericire în raze de lumină, celor ce 
aveau să-L urmeze. Aşa cum spu-
neam zona are un potenţial turistic 
şi spiritual imens. Munţii cu piscu-
rile lor colţuroase, albastrul senin al 
cerului, mai jos la poalele muntelui 
apele limpezi ale Mării 
Galileii poartă astăzi ca şi atunci 
faptele lui Isus. Fără îndoială că Isus 
cu ucenicii a fost de multe ori pe 
acest munte, în mijlocul mulţimilor 
care veneau din satele de pe ţărmul 
Mării Galileii, Gadara, Decapole, 
Betsaida şi Capernaum. Aici Isus 
a rostit cele mai sublime cuvinte 
ce găsesc un ecou adânc mai întâi 
în inimile pescarilor de pe Tiberi-
ada şi apoi în sufletul noroadelor. 
În imagini pline de realitate şi în 
cuvinte sublime, Isus descoperă 
acestei lumi chinuite şi biciuite de 
urmările păcatului adevărata ,,Fe-
ricire”.
 Dacă aceste formule simple 
de viaţă ar fi aplicate în viaţa oame-
nilor, lumea noastră, pământul pe 
care trăim n-ar mai fi atât de greu 
de suportat. Dar pentru că lumea 
în care trăim nu dă importanţă şi 

Însemnări 
din 

călătoria 
unui 

pelerin în 
ţara sfântă 
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nu aplică învăţătura lui Isus, trece 
pe lângă adevărata fericire. Ferici-
rile lui Isus nu depind de posesiuni 
materiale, pentru că experienţa şi 
istoria au dovedit că o lovitură a 
soartei poate să-ţi răpească totul. 
O boală, o nenorocire, un accident, 
o situaţie neprevăzută sau în final 
coasa nemiloasă a morţii poate să-ţi 
răpească totul.
 Un om bogat pe patul de 
moarte spunea: mor şi n-am trăit. 
Dar dacă trăieşti fericirile lui Isus, 
vei putea zâmbi chiar şi print-
re lacrimi, vei parcurge cu calm, 
siguranţă şi seninătate peste cele 
mai grele momente ale vieţii chiar 
şi peste moarte. Care este adevărata 
fericire? Isus ne-o descoperă în feri-
cirile sale, pe care le-a rostit aici în 
locul unde mă aflu pe Muntele Fe-
ricirilor. 
 Fericirile lui Isus poartă în 
sine nemurirea şi eternitatea dea-
supra vremelniciei umane, ele ne 
cheamă şi ne aşteaptă dincolo de 
moarte în împărăţia de azur a lui 
Isus. Nu mă mai satur de privit şi 
meditat, copleşit de măreţia acestei 
zone, cobor încet pe una din pote-
cile care duc în locul unde Isus a 
prânzit cu ucenicii după înviere. 
Mă apropii de o stâncă, pun mâna 
pe ea, închid ochii, inima şi sufle-
tul vibrează ca o săgeată care stă pe 
coarda unui arc întins gata să-şi ia 
zborul spre împărăţia lui Isus. Sunt 
momente care vor rămâne adânc 
înrădăcinate în fiinţa mea, şi de care 
nu vreau să mă despart niciodată. 
Ele sunt ca o punte de legătură înt-
re mine şi mântuitorul Isus. Aud 
vocea ghidului care ne spune să ne 
îndreptăm spre autocar pentru a ne 
deplasa spre un alt loc drag lui Isus 
numit Capernaum.
Mă despart de peisajul măreţ al 

Muntelui Fericirilor pe care nu-l 
pot lua cu mine, doar ceea ce am 
la îndemână şi anume venerarea 
acestui loc numit Muntele Fericiri-
lor! După vreo 20 de minute, la o 
zonă arheologică numită vechiul 
Capernaum. Zona aceasta consti-
tuie ultima mărturie a unui vechi 
oraş pe vremuri foarte prosper şi 
important numit Kefar-Nahum. 
Aici au rămas câteva vestigii anti-
ce foarte interesante printre care 
amintesc: ruinele unei sinagogi, 
rămăşiţele unei mori antice şi ru-
inele unei case, ceea ce se presu-
pune că într-o astfel de casă a lo-
cuit Petru. Cobor mai jos pe o alee 
străjuită de o parte şi de alta de pal-
mieri şi eucalipţi până la locul unde 
Isus a avut convorbirea cu Petru de 
după Înviere, Ioan 21. Am parte de 
un peisaj deosebit de sugestiv şi 
pitoresc pentru că el domină ma-
lul Lacului Tiberiada. Aici se află o 
stâncă pe care creştinii din vremea 
lui Isus au numit-o ,,Mensa Chris-
ti” nume pe care îl poartă şi astăzi. 
Se spune că de pe stânca aceasta 
Isus ia încredinţat lui Petru sarcina 
de conducător al Bisericii sale. Nu 
departe de acest loc într-un pei-
saj natural, nealterat de costrucţii 
şi aşezări se află locul unde Isus a 
săturat 5000 de oameni cu 5 pâini 
şi 2 peşti. Minunea înmulţirii pâi-
nilor îşi are tâlcul ei şi pentru noi. 
Astfel din puţinul pe care-l avem 
putem potoli foamea aproapelui 
nostru, să dăm deci din puţinul pe 
care-l avem fiecărui copil, femeie, 
bărbat, bătrân suferind şi chiar 
unui călător.

 Cineva pe patul de moarte 
spunea: ,,Ce am avut am pier-
dut, ce am dat, am”. Minunea 
înmulţirii pâinilor şi săturarea 

gloatelor flămânde îndeamnă la 
căutarea pâinii celei veşnice  
pentru săturarea sufletului, ea 
rămâne deasupra pâinii cu care 
ne săturăm sufletul. Mă uit la ceas 
este ora 16, încetul cu încetul mă 
despart de Capernaumul lui Isus. 
Spun aceasta pentru că Isus a făcut 
din Capernaum centrul misiunii 
Sale. El va predica, vindeca în mul-
te sate de pe ţărmul Mării Galileii, 
dar totdeauna se va retrage în 
acest sat de pescari. Mă despart de 
popasurile pe care Isus le-a făcut 
aici, de mulţimea aceea de oame-
ni nevoiaşi şi flămânzi, vrăjiţi de 
minunatul dar cu care vorbea Isus, 
aşa încât, uitând de casă şi masă,se 
îngrămădeau în jurul lui dornici 
să-l audă vorbind.

  Mă opresc aici spunându-
vă dragi cititori ai revistei ,,Apa 
Vieţii”că acest traseu pe ruta Ti-
berias – Muntele Fericirilor – Ca-
pernaum, se încheie pelerinajul 
nostru în ţara sfântă. Pentru mine 
acest pelerinaj a fost un drum al 
sfinţeniei şi apropierii de Isus. 
Acum nu îmi mai este nimic ima-
ginar pentru că picioarele au călcat, 
ochii au văzut şi lăcrimat, inima 
mi-a vibrat, într-un cuvânt: ceea ce 
mi-a lipsit, Dumnezeu a completat.
În încheiere, vreau să spun tuturor 
celor care au citit aceste articole că 
m-am străduit atât cât Dumnezeu 
m-a ajutat să pun pe hârtie ceea 
ce am simţit la faţa locului. Isus şi 
realitatea Sa nu le găseşti în acade-
mii, tradiţii şi doctrine bisericeşti, 
ci în sufletul oamenilor, pentru 
aceştia am scris. Poate că în felul 
acesta ni-L vom putea apropia mai 
mult pe Isus şi ne vom înălţa spre 
limanul luminii veşnice. Doresc pe 
această cale să mulţumesc tuturor 
celor care mi-au adresat cuvinte de 
apreciere pentru aceste: „Însemnări 
din călătoria unui pelerin în ţara 
sfântă”.

Toni Moldovan 
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Am întâlnit-o pe Ioana 
prima oară pe secția de 
oncologie a spitalului 
AKH, eu lucrând acolo 

ca asistentă medicală. Am întrebat-
o din prima zi dacă crede în Dum-
nezeu și dacă merge la vreo biserică, 
mi-a răspuns că e venită de curând 
în Austria și frecventează biserica 
Elim; i-am spus: „atunci suntem la 
aceeași biserică.” 

 M-am atașat mult de Io-
ana, am simțit că e o persoană 
deosebită, însoțind-o pe parcursul 
bolii, având acces la rezultatele 
investigațiilor medicale și la sche-
ma de tratament care i se făcea. 
Aș fi  dorit de multe ori să pot să-i 
aduc vești înbucurătoare cu privire 
la evoluția bolii, dar nu am putut; 
am încercat să o încurajez mereu și 
mereu spunându-i să lase totul în 
mâna Domnului, să nu se îngrijo-
reze de nimic pentru că Domnul ne 
poartă de grijă dacă ne încredem pe 
deplin în El, iar pentru cei ce cred 
în El „A trăi - este Hristos”, iar „a 
muri - e un câștig.”
Ioana a fost o soră deosebit de 
credincioasă, o soție și o mamă 
minunată. Am avut harul să fi u 
alături de ea și în ultimele ei ore 
de viață; spun „harul” pentru că, 
pentru mine acele clipe au avut o 
încărcătură spirituală deosebită și 
au fost „o întărire a credinței mele.” 
Fiind lângă ea la spital, simțind că 
se apropie clipele despărțirii, Ioana 
m-a rugat să-i dau o foaie și ceva de 
scris și a început să scrie o scrisoare 
de îmbărbătare pentru soțul ei. 

 Mi-a spus: „După ce nu mai 
sunt, să-i dai scrisoarea lui Ionică, 
spune-i să nu fi e trist!” „Dar ce se va 
întâmpla cu fetițele mele?”, întreba ea 
repetat, i-am răspuns să nu-și facă 
nici o grijă pentru că Isus este tatăl 

și mama orfanilor și le 
va purta cu siguranță 
de grijă. Ioana și-a ma-
nifestat apoi dorința 
ca fetițele să rămână 
alături de tatăl lor. Am 
îndemnat-o apoi să 
alunge din sufl et orice 
urmă de supărare sau 
amărăciune și Ioana a 
răspuns. „Ai dreptate, 
nu se merită să ne pier-
dem mântuirea pentru 
niște gunoaie!”. 

 Fratele pastor 
Ioan Irimuș a venit la spital, a mi-
jlocit în fața Domnului pentru Ioa-
na, iar apoi i s-a făcut și ungerea. 
Am rămas la spital, alături de Ioana 
împreună cu sora Ani Vint. 
Amândoi plămânii ventilau doar 
doi centimetri în partea de sus, res-
tul era dinstrus de „metastaze”. Re-
spirând numai cu masca de oxigen, 
primind morfi nă în mod constant 
și perfuzii pentru liniștire, în jurul 
orei două noaptea, Ioana s-a ridi-
cat brusc în șezut și-a dat masca de 
oxigen jos și a început să strige re-
petat: „Isus primește-mă la Tine, Isus 
primește-mă la Tine!”; am încercat să 
o liniștesc și să-i spun să se întindă 
din nou pe pat, ea mi-a răspuns: 
„Trebuie să mărturisesc ceva!”, 
„Mărturisește”, i-am spus. „Aud o 
voce care-mi spune”, zicea Ioana „Ai 
strigat-o pe mama și mama ta nu vine, 
nu poate să te ajute!.” „Cheamă-L pe 
Isus!”, i-am spus. Și Ioana a început 
să strige: „Isuse, Isuse, Isuse” și se 
ruga cu glas tare cerându-I Dom-
nului să aibă milă de ea cum a avut 
milă de Iov și de Ezechiel .
Apoi s-a liniștit și s-a întins pe pat, 
a început să exclame: „Aleluia, Al-
eluia, Aleluia, Isus m-a vindecat, Isus 
m-a vindecat, Isus m-a vindecat”; am 
întrebat-o: „Vezi ceva, Ioana? Auzi 

ceva?” Ioana a răspuns: „Nu cu ochii 
și urechile acestea, ci cu ochii și urechi-
le sufl etului.” Ea repeta mereu „Isus 
m-a vindecat!”, s-a îndreptat spre 
mine și m-a întrebat: „Tu ce crezi?, 
eu i-am răspuns: „Ioana, cred că 
avem un Dumnezeu al Minunilor, dar 
eu sunt un om neputincios și nu știu 
ce se petrece acum între tine și Dom-
nul!”. „Aşa este “,a răspuns ea „Mă 
bucur că nu sunt singură, voi sunteți 
martore, să le spuneți și celorlalți că 
Isus m-a vindecat!” Apoi a început 
să se roage, mulțumindu-i Domnu-
lui că a vindecat-o și rugându-l pe 
Domnul să alunge orice duhuri de 
îndoială. Ne îndemna să ne rugăm 
împreună; noi ne rugam: „Isuse 
ai milă!”, dar Ioana ne-a spus: Nu 
așa să vă rugați!, Isus a avut deja 
milă de mine și m-a vindecat! am 
mai întrebat-o: „Cum știi că Isus 
te-a vindecat?” Ea mi-a răspuns: 
„Am dezbrăcat haina veche și m-am 
îmbrăcat cu o haină nouă.“ 

 Mi-am dat seama în acel 
moment că e vorba de vindecarea 
sufl etească, că Isus i-a dat o haină 
nouă pentru veșnicie. Apoi a mai 
spus: „Știi care este cea mai mare rea-
lizare a mea?” „Care?”, am întrebat-
o. „Să-L văd pe Domnul față în față.” 
Am mai întrebat-o: „L-ai văzut?” 
Mi-a răspuns: „Încă nu, dar Îl voi ve-

MĂRTURIEMĂRTURIEMĂRTURIE
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15  Apa Vieții  

„Purtaţi-
vă sarci-
nile unii 
altora şi 
veţi împli-
ni astfel 
legea lui 
Hristos.“
Galateni 6:2

23 Septembrie 2000 14 Ianuarie 2014

dea în curând.” 
Ioana a continuat să ne sfătuiască 
cum să-L slujim pe Domnul; 
ea spunea: „Când cântați, să nu 
cântați numai de pe buze, ci din tot 
sufletul. Când vorbiți despre Dom-
nul, să nu vorbiți numai de pe buze, 
ci din tot sufletul; tot ce faceți pentru 
Domnul să nu faceți numai cu tru-
pul vostru”, închinarea numai cu 
trupul, spunea ea, „este o închina-
re la idoli; închinarea adevărată este 
din tot sufletul, dar din tot sufletul”, 
accentua Ioana, „astfel de închina-
re Îi place Domnului”
„Oamenii cred că Dumnezeu este 
așa de complicat, dar nu e așa”, spu-
nea ea. „Este foarte simplu, trebuie 
pur și simplu să crezi în El, e foarte 
simplu, e foarte simplu.”
 Ioana spunea mai depar-
te: „Isus Hristos și Dumnezeu sunt 
două persoane reale, da reale, așa 
cum ne vedem noi două și suntem 
două persoane reale așa sunt și Isus 
și Tatăl, reali. Să credeți cu tărie. E 
foarte simplu”, spunea ea „dar să 
credeți cu tărie!” 

 În tot acest timp a stat 
fără masca de oxigen și respira 
liniștit, eu tot o întrebam dacă 
nu are nevoie de oxigen, ea spu-
nea repetat: „Am o pace adâncă 
în     suflet, am o pace adâncă în 
suflet, nu am nici o durere și pot să 

respir    normal, nu am nevoie de 
nimic.” Ioana avea o față senină 
și luminoasă, nu se citea pe chi-
pul ei nici o urmă de durere, 
strălucea și zâmbea continuu. 
Apoi încet, încet Ioana a adormit 
repetând cuvintele: „Isus este real, 
Dumnezeu este minunat,…” 

 În jurul orei opt şi 
jumătate dimineața Ioana a in-
trat într-un somn adânc și nu s-a 
mai trezit, respirând tot mai su-
perficial la ora 11:25 în data de 6 
februarie 2014 Ioana s-a stins din 
viață. 
 Pentru mine a fost 
o experienţă deosebită și o 
puternică încredințare că lucru-
rile pe care nu le vedem, dar le 
nădăjduim sunt cu adevărat re-
ale. Am deplina convingere că 
Ioana este mântuită și ne așteaptă 
la    Domnul Isus, așa cum spunea 
ea cu câteva săptămâni în urmă: 
„Am să merg să mă odihnesc, până 
veți veni și voi!“ 
Domnul să vă mângâie în mo-
mente de durere, să fie întot-
deauna alături de voi și să vă 
încredeți pe deplin în El.   
    
 

Sincere condoleanţe: 
Estera Beke
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Evrei 11:6 „Și, fără credință, este cu neputință să 
fi m plăcuți Lui!“ 

postolul Ioan ne 
scrie în prima 
epistolă la capitolul 
4 versetul 19: „Noi Îl 

iubim, pentru că El ne-a iubit 
întâi“. Când iubești pe cineva 
ții cu tot dinadinsul ca să-i fi i 
plăcut. Dacă spunem și noi că 
Îl iubim pe El, atunci   chiar do-
rim din toată inima ca să-i fi m 
plăcuți. Dorim lucrul acesta 
pentru că ținem foarte mult ca 
așa cum noi ne bucurăm de El, 
să se bucure și El de noi. Așa 
cum noi ne găsim plăcerea în 
El, să-și găsească și El plăcerea 
în noi. De altfel inspirându-ne 
din rugăciunea Domnului Isus 
din Ioan 17 înțelegem foarte 
bine că așa cum este relația Lui 
cu Tatăl, tot așa trebuie să fi e și 
relația noastră cu El, iar relația 
Lui cu Tatăl o vedem ilustrată 
întru-un mod foarte elocvent 
în afi rmația lui Dumnezeu din 
Marcu 1:11 „Tu ești fi ul meu 
preaiubit, în Tine îmi găsesc 
toată plăcerea Mea“. Potrivit 
cu Ioan 1:12-13 „Dar tuturor 
celor ce L-au primit, adică 
celor ce CRED în Numele Lui 
Le-a dat dreptul să se facă co-
pii ai Lui Dumnezeu; născuți 
nu din sânge, nici din voia fi rii 
lor, nici din voia vreunui om, ci 
din Dumnezeu”, putem ajunge 
și noi la aceeași relație. Deci 
putem ajunge la relație de tată-
fi u doar acceptând că Domnul 
Isus este Fiul lui Dumnezeu, 
care a venit din cer special 
pentru fi ecare dintre noi cu mi-
siunea de a ne face copii ai lui 
Dumnezeu.
Credința aceasta potrivit cu 
Efeseni 2:8 nu vine de la noi, 

ci este darul lui Dumnezeu. 
De acest dar se poate bucura 
orice om potrivit cu Ioan 3:16 
„Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat 
pe singurul Lui Fiu, pentru 
ca oricine crede în El, să nu 
piară, ci să aibă viață veșnică”.
 Vedem până acum 
foarte lămurit că dacă vrei să 
fi i plăcut lui Dumnezeu, tre-
buie să ai credință. Ne uităm 
în Cuvântul lui Dumnezeu și 
observăm că pot fi  mai multe 
feluri de credință. 
Vedem o credință foarte mare: 
Matei 8:10 „Adevărat vă spun 
că nici în Israel n-am găsit o 
credință așa de mare.” Însuși 
Domnul Isus este impresionat 
de credința sutașului roman 
încât în Luca 7:9 găsim: „Când 
a auzit Isus aceste vorbe, S-a 
minunat de sutaș, S-a întors 
spre norodul, care mergea cu 
El, și a zis: „Vă spun că nici 
chiar în Israel n-am găsit o 
credință atât de mare.” 
 În Matei 15:28 Domnul 
Isus vorbește despre o credință 
mare: „Isus i-a zis: O, femeie, 
mare este credința ta!” 
Există însă din nefericire și o 
credință mică. Avem câteva ex-
emple în Scriptură de credință 
mică. În Matei 6:30 Domnul 
Isus spune: „Nu vă va îmbrăca 
El cu mult mai mult pe voi, 
puțin credincioșilor?” În Matei 
8:26 „De ce vă este frică, puțin 
credincioșilor?” În Matei 14:31 
„Puțin credinciosule, pentru 
ce te-ai îndoit?” și tot în Ma-
tei, 16:8 „Puțin credincioșilor, 
pentru ce vă gândiți că n-ați 
luat pâine?” 
Din exemplele de mai sus în-
telegem că este vorba despre o 

credință mică, dar și motivele 
care duc la aceasta: îngrijora-
rea, frica, neîncrederea (îndo-
iala) și încrederea în forțele 
proprii. 
 Toți cei ce Îl iubesc pe 
Domnul vor cu toată inima să 
fi e plăcuți Lui. Ca să fi m plăcuti 
Lui trebuie să avem credință. 
Și ca să fi m plăcuți Lui așa 
cum este plăcut Fiul Lui, tre-
buie să avem o credință foarte 
mare. Cu siguranță ne dorim 
fi ecare ca Domnul Dumnezeu 
să spună despre noi așa cum 
a spus și despre Fiul Lui. Fie-
care ne dorim ca atunci când 
privește la noi, Domnul să 
spună: „Iată fi ul, fi ica mea, în 
care-mi găsesc toată plăcerea 
Mea! ”
 Ca să ajungem aici 
trebuie să începem cu lucruri-
le mici. Luca 16:10 „Cine este 
credincios Lui în cele mai 
mici lucruri, este credincios și 
în cele mari. ”
 Viața noastră de regulă 
este o înșiruire de       lucru-
ri mici și mai rar apar lucruri 
mari. De aceea este bine să fi m 
credincioși începând cu lucru-
rile mici. 
În Romani 12:3 apostolul Pavel 
ne spune că Domnul este cel 
care împarte credința: „Potri-
vit cu măsura de credință pe 
care a împărțit-o Dumnezeu 
fi ecăruia”. Pentru că Domnul 
e cel care împarte credința și 
El este gata ca s-o dea fi ecăruia 
din belșug, spunem și noi 
din toată inima: „Doamne, 
măreşte-ne credința!”   
 

Daniel Ion

„Cine este 
credincios 
Lui în cele 
mai mici 
lucruri, este 
credincios 
și în cele 
mari. ”
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ci este darul lui Dumnezeu. ci este darul lui Dumnezeu. ci este darul lui Dumnezeu. credință mică, dar și motivele 

Plăcerea lui Plăcerea lui Plăcerea lui Plăcerea lui Plăcerea lui Plăcerea lui 
DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu
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Viața este scurtă, lupta 
este zilnică, bătălia 
fi nală va veni cu 
siguranță mai      de-
vreme sau mai târziu. 

Apreciază timpul acesta când ești 
un om sănătos și pacea și bucuria 
mai sunt în casa ta și în Biserica ta. 
Dacă ai fi  ca Iona în pântecele unui 
pește ar fi  o excepție, mai bine zis 
pe un pat de spital unde să nu te 
mai poți întoarce pe o parte sau 
alta. 

 Cuvântul Domnului este 
ca o temă de casă, iar tu trebuie să-
ți faci lecțiile bine. Una din cele mai 
sincere binecuvântări este atunci 
când cineva te vorbește în ascuns 
de bine, precum spune un proverb; 
„Eu sunt ceea ce sunt atunci când 
nu mă vede nimeni, atunci când 
mai mă vede cineva s-ar putea să 
nu fi u ceea ce sunt”. De multe ori 
nu suntem pregătiți nici pentru 
Cina Domnului, dar noi trebuie 
să fi m conștienți că trebuie să fi m 
pregătiți pentru ceva mai mult, 
pentru bătălia fi nală care va veni cu 
siguranță odată pe acest pământ. 
Luați bine seama căci după Cina 
Domnului Isus cu ucenicii a venit 
un război mare cu Iuda; chiar și 
Petru și alții s-au ascuns de frică. 
Alt sânge nu va mai curge pe cru-
ce, cu siguranță nu, iar acum este 
momentul să ne pregătim de luptă. 

Nu vreau să menționez multe-
le arme de care trebuie să dispui 
pentru ziua aceea, dar fi i sigur că 
trebuie să fi i un om plin de evla-
vie, și să nu lipsească hrana ta 
pentru sufl et, rugăciunea, postul 
și citirea Cuvântului cu dragoste 
și respect. Apoi corabia ta de sal-
vare trebuie să știi că este Biserica 
ta pe care a plantat-o Hristos, iar 
dacă în timpul lui Noe despărțeau 
mânia lui Dumnezeu și salvarea 
lui Dumnezeu doar niște scânduri, 
cu siguranță în încercările care vor 
veni va sta Hristos. Ia bine seama și 
lucrează la această corabie, în mod 
desăvârșit, fără fățărnicie, pentru 
salvarea ta și a altor sufl ete. 

 W. Durant, un om care 
a studiat despre imperii, ajunge 
la fi nal să dea un verdict bizar; 
„Niciodată un Imperiu bine orga-
nizat nu poate fi  distrus din exteri-
or, numai dacă cineva din interior 
nu-l distruge”. Remarcă cuvintele 
aceste Biblice: „Și porțile locuinței 
Morților nu o vor distruge...” în 
concluzie cel ce atacă atunci ești tu 
cel cu legământ cu Domnul. Dacă 
ești pregătit de luptă numai tu 
știi, dar nu spune niciodată „sunt 
slab”, mai ales cu voce tare, știi de 
ce? diavolul si discipolii lui nu ci-
tesc gândurile tale, ci numai Dum-
nezeu, acesta este um mare avantaj 
pe care poate mulți nu l-au știut, 
dar nu vreau ca tu să mă înțelegi 

greșit că sunt și dezavantaje în Bi-
blie, NU, ci Cuvântul este sabia 
aceea cu două tăișuri pe care tre-
buie să o ai mereu la îndemână. 
Vreau să vă mai spun ceva foarte 
serios, ați văzut oamenii de gardă 
a dictatorului Coreei de Nord cum 
iau notițe și tot mereu vezi cum 
scriu ceva? Știți ce înseamnă pen-
tru mine lucrul acesta vizibil de 
toți oamenii? O bună pregătire de 
război. Pune-ţi simpla întrebare: 
când ai notat ultima dată ceva de 
la predică, când ați mai discutat 
acasă despre ce s-a mai predicat 
sau aveți rădăcinile adânc înfi pte 
în altă parte. Cel ce trage o lovitură 
liberă la fotbal este pregătit să 
tragă şi pe sub zid, nu numai peste 
zid (iertați-mi exemplul dar știu că 
mulți au văzut recent ceva). Vreau 
să închei cu cuvintele acestea pe 
care un străbunic de-al meu, pro-
fesor, le scria pe prefața cărților: 
„Omul este-o umbră, viața este 
un vis, sufl ete, grăbește, raiul e de-
schis”.
Dacă acest mott o era prin anul 1880, 
ce zici tu, merită să te pregătești de 
luptă, să fi i de partea lui Isus? 
„Victoria este a celor pregătiți!”   
    
 
 Marincean Melchior 

Victoria este a celor Victoria este a celor Victoria este a celor 
pregătițipregătițipregătiți
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O porunca importanta
Formează cu literele din căsuțe o propoziție care a rostit-o 
cândva Isus. În acest sens, unește căsuțele cu săgeți. Dacă 
procedezi corect, obții un verset biblic care este o poruncă a 
lui Dumnezeu. 
Învață versetul pe de rost. 

Cum i-a tratat Isus pe oameni?
1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

 Scrie răspunsurile corecte pe orizontală și vei afla!

1. Unul dintre evangheliști
2. Fiul lui Elcana și al Anei (1 Sam. 1:20)
3. Un fiu al lui Adam (Gen.4:1)
4. Un fiu al lui Iosif (Gen. 46:20)
5. Al patrulea fiu al lui Iacov prin Lea (Gen.29:35)
6. Unul dintre prorocii mici.
7. A scris una din cele 4 evanghelii.
8. A scris cartea Apocalipsa (Ap. 1:4)
9. Fratele lui Moise (Ex.6:20)
10. Fiul întâi născut al lui Samuel (1Sam.8:2)
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Viața mea are o 
țintă. Eu am 
ales acea țintă. 
Chiar dacă aș fi  

hotărât să nu am o țintă 
anume sau niciuna, prin 
acest fapt îmi aleg o țintă. 
Acea țintă o pot atinge 
în două feluri. Având 
sau nu valori care le pun 
deasupra tuturor celor-
lalte lucruri. Și aceste 
valori pot fi  pozitive sau 
negative. Viața mea este 
defi nită printr-un sistem 
de valori. Trăiesc după 
acest sistem. Este turnul 
de veghe care îmi arată 
drumul spre casă atunci 
când mă pierd. Și trebuie 
să recunosc că mă pierd 
des. 

 De ce îl înjur pe 
omul care mi-a zgâriat 
mașina, deși una dint-
re valorile mele este să 
respect oamenii din ju-
rul meu și să renunț la 
cuvinte urâte? Oare va-
loarea sentimentului de 
răzbunare este chiar așa 
mare că merită să renunț 
la un lucru atât de va-

loros doar pentru a-mi 
satisface nevoia de expri-
mare a autorității juste 
sau nejuste? 

 De ce mint atun-
ci când sunt întrebat dacă 
am înfăptuit greșeala de 
acum cinci minute, când 
știu exact ce am greșit? 
Cu ce mă ajută că îmi 
mânjesc conștiința pen-
tru o eroare care probabil 
este inteligibilă sau chiar 
atât de minoră, încât ar fi  
mai ușor să o recunosc? 
Ce valoare are inocența 
falsă față de o conștiință 
nepătată? 

 De ce spun că 
sunt într-un loc când de 
fapt sunt într-un alt loc? 
Este rușinos locul în care 
sunt? Merită să îmi com-
promit integritatea mea 
morală vizitând locuri 
care îmi astâmpără pof-
tele pe moment dar mă 
macină apoi în fi ecare zi? 

 Care este dar 
valoarea care o acord 
răzbunării, inocenței 

false și poftelor în 
comparație cu respectul, 
conștiința și integritatea 
morală? 

 Evident că îi 
acord o valoare mai mare 
lucrurilor din urmă și 
totuși când mă afl u la 
răscruci de drum este 
așa de greu de văzut 
acel turn de veghe care 
reprezintă valorile mele 
supreme. Vizibilitatea 
îmi este impedimentată 
de niște lucruri fără va-
loare, dar pe moment 
nu văd prin acea ceață. 
Mă opresc și mai cuget 
odată. 

Talidu Nagy

 Filipeni 
3:14 

alerg spre 
ţintă, 
pentru 

premiul 
chemării 
cereşti a 
lui Dum-
nezeu, în 
Hristos 

Isus. 

Valori 
sau nu 
Valori Valori Valori Valori Valori Valori Valori Valori Valori Valori Valori 
sau nu sau nu sau nu sau nu sau nu sau nu sau nu sau nu sau nu sau nu 
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Tozer, un 
om a lui 

Dumnezeu
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În 1897 s-a 
născut undeva 
în Pennsylvania, 
în mijlocul 

unei familii simple 
de ţărani, un băiat 
care avea să fie în 
cursul vieţii lui bine 
cunoscut ca Aiden 
Wilson Tozer. El 
prefera însă să i se 
spună doar Tozer. 
Familia din care făcea 
el parte nu îl cunoştea 
pe Dumnezeu. Nu 
aveau nici o biserică 
în jurul lor şi nici pe 
cineva care să le spună 
despre Dumnezeu. 
Au trăit o viaţă 
simplă, monotonă 
şi plină de muncă la 
ferma lor. Datorită 

împrejurărilor şi 
situaţiei de atunci 
Tozer fusese doar 6 
ani la şcoală. 

 Într-o zi, după 
o neatenţie a sorei 
lui le-a ars casa, ceea 
ce a determinat-o 
pe familia Tozer să 
se mute în oraşul 
industrial Akron, 
unde Aiden şi-a 
început viaţa de 
muncitor la fabrica de 
cauciuc ‘‘Goodyear‘‘, 
pe când avea doar 15 
ani. În timpul acesta 
a început să viziteze 
o biserică metodistă 
din preajmă. Într-o 
zi, când venise după-
masă de la lucru, a 
văzut că erau câţiva 

oameni pe cealaltă 
parte a străzii care 
păreau să asculte 
pe cineva. Când s-a 
apropiat a văzut 
că era un om care 
vorbea ceva despre 
Dumnezeu. Nu a 
înţeles prea multe, 
dar a auzit nişte 
cuvinte pe care nu 
le-a mai putut uita: 
„Dacă nu știi cum să 
fii mântuit, cheamă-L 
pe Dumnezeu spu-
nând: «Doamne, ai 
milă de mine, păcăto-
sul», și El te va auzi.“ 
Cu aceste cuvinte 
care ardeau în inima 
acestui tânăr, a mers 
acasă și a căutat un 
loc unde să fie singur. 
A urcat în mansardă, 
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s-a prabușit și și-a predat viața 
Domnului. În ziua aceea, la 17 
ani, a coborât tânărul Tozer din 
mansardă ca o făptură nouă în 
Hristos. Din acel moment a în-
ceput în Tozer o foame și o sete 
după Dumnezeu datorită careia 
a renunțat la orice activitate inu-
tilă. Și-a aranjat un loc la subsol 
unde a petrecut de acum încolo 
în fiecare zi mai multe ore ru-
gându-se și citind din Scriptu-
ră. La scurt timp după aceste 
lucruri a fost botezat cu Duhul 
Sfânt în timp ce se ruga împreu-
nă cu viitoarea lui soacră. 

 La 24 de ani a fost che-
mat să devină Pastor în cadrul 
‘‘Alianței Creștine și Misiona-
re‘‘. A păstorit o biserică mică 
și după aceea încă alte patru 
biserici în cursul vieții lui. Una 
dintre acestea era o biserică din 
Chicago. La începutul pastorați-
ei biserica avea doar 80 de mem-
brii, iar după 30 de ani de slujire 
a ajuns la 800. La 66 de ani, după 
ce a trăit o viață plină de slujire, 
a decedat. A fost dus în orașul 
în care se convertise și a fost în-
gropat acolo. Pe piatra mormân-
tului său s-a scris doar: „ A.W. 
Tozer, un om al lui Dumnezeu, 
1897-1963‘‘. 

 Se pune întrebarea, de ce 
s-a folosit Dumnezeu tocmai de 
el și nu de alții? De ce se foloseș-
te Dumnezeu de unii oameni și 
de alți nu? Ce l-a făcut pe el așa 
de deosebit? Nu familia l-a făcut 
să fie deosebit, pentru că venea 
dintr-o familie simplă. Nu edu-
cația l-a făcut să fie deosebit, 
pentru că nu avea decât 6 clase. 
Ce l-a făcut pe el să fie deosebit, 
sunt două lucruri: sfințire și de-
dicare. Sfințire la nivelul minții. 
Nu și-a ocupat mintea cu lucru-
rile lumii, scopuri personale sau 
alte lucruri, ci cu Scriptura, scri-
erile oamenilor lui Dumnezeu 

din istorie și cu lucrurile Dom-
nului. A făcut cu adevărat ce ni 
se spune în Rom. 12:2. Sfințire în 
relaționarea lui față de lucrurile 
materiale și față de bani. În pri-
mii ani de pastorație a primit ca 
salar de la o biserică mică în care 
slujea doar o colectă în fiecare 
săptămână. A știut ce înseam-
nă să te rogi pentru pâinea cea 
de toate zilele. Atunci a învățat 
o lecție care a pus-o în practică 
tot restul vieții lui. Drepturile de 
autor la cărțile pe care le-a scris 
le-a dat cadou la alții care aveau 
mai multă nevoie. A trăit o viață 
simplă și modestă. 
 Il putem vedea printre 
altele ca un om al închinării și 
al rugăciuni. În fiecare zi avea 
de dimineață și până la prânz 
un timp de cântare, rugăciune 
și citire. El obișnuia să spună: 
„După cum se roagă un om, așa 
este el “. Închinarea era forța din 
spatele a tot ce făcea. „Lucrarea 
ce nu decurge din închinare, 
este inutilă și nu poate fi altece-
va decât lemn, fân și trestie în 
ziua în care se va încerca lucra-
rea fiecărui om. “

 După sfințire a urmat 
dedicarea. Dedicare nu în lucra-
re, ci mai întâi față de Dumne-
zeu. Secretul lui nu a fost că a 
ajuns la un nivel foarte înalt al 
perfecțiunii în sfințire, ci faptul 
că s-a dăruit lui Dumnezeu într-
un mod practic. În felul acesta, 
Dumnezeu l-a ridicat la nivelul 
sfințirii pe care l-a dorit de la el. 
De abia după aceea s-a dăruit în 
lucrare ca pastor, predicator la 
conferințe, lider denominațio-
nal, predicator la radio, scriitor, 
redactor și editor.

 Ce putem învăța noi de 
la el? Cu siguranță multe, ca de 
exemplu:
1. Putem să fim de folos lui 
Dumnezeu, indiferent cât de 

slab ar fi trecutul nostru.
2. Să fim sfinți în toate aspectele 
vieții noastre. La nivelul minții, 
renunțând la o gândire deșartă 
și lumească și ocupându-ne cu 
Scriptura, cu scrierile oameni-
lor lui Dumnezeu din istorie și 
cu lucrurile Lui. În relaționarea 
noastră față de materialiasm și 
față de bani, trăind în simplita-
te și modestie, ținând cont de 
1.Tim. 6:8 și practicând acest 
adevăr. Și să fim sfinți, dedicân-
du-ne lui Dumnezeu în rugăciu-
ne, devenind oameni ai rugăciu-
nii. 
3. Să fim oameni dedicați. De-
dicați în primul rând față de 
Dumnezeu și apoi în lucrarea la 
care el ne-a chemat pe fiecare (1 
Petru 4:19).

 Ar fi încă multe de în-
vățat de la acest om, ca și de la 
ceilalți oameni ai lui Dumnezeu 
de care el s-a folosit de-a lungul 
istoriei, dar închei cu două citate 
de ale lui Tozer: „Lupta crești-
nului este asemenea misiunilor 
străine: e romantic să vorbești 
despre ea, dar dureros de realist 
să o trăiești. “
 
 „Adevăratul urmaş a 
lui Hristos nu va întreba «Ce 
mă va costa dacă accept acest 
adevăr?» Mai degrabă va 
spune: «Iată adevărul. Dum-
nezeu să mă ajute să umblu 
în armonie cu el, fie ce-o fi!» “

Cătălin Mariş
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Diagnosticul cancerului

 Diagnosticarea timpu-
rie a cancerului este vitală, fi ind 
dependentă la prezentarea la 
medic odată cu apariția primelor 
simptome sau semne de boală. 
Diagnosticul de cancer trebuie 
confi rmat. Suspiciunea de cancer o 
ridică anamneza, examenul clinic, 
examene imagistice și de labora-
tor. Examinarea clinică completă 
acordă o mare atenție verifi cării 
ganglionilor limfatici periferi-
ci dar mai ales a celor regionali 
tumorii. Confi rmarea și certitudi-
nea diagnosticului de cancer este 
dată de examenul anatomopato-
logic. Această procedură poate 
fi  efectuată fi e prin biopsie, fi e 
prin examinare citologică, ceea ce 
înseamnă că o parte a tumorii se 
examinează la microscop. 

 Biopsia constă în ext-
ragerea, de către un chirurg, a 
unei bucăți mici din tumora, 
care este apoi trimisă spre 
examinare la un anatomopa-
tolog. Acesta va cerceta dacă 
ţesutul este sau nu canceros. 
Examinarea citologică implică 
analiza unor produse cum ar 
fi : sputa, mucusul din cervixul 
uterin, lichidul pleural sau de 
ascita, sau aspiratul din tumo-
ra (puncție cu examen citolo-
gic) pentru a vedea dacă acesta 
prezintă celule canceroase. 
Analizele de sânge sunt făcute 
pentru verifi carea funcționării 
organelor vitale. 

 Examenele radiologice 
cercetează posibilitatea răspândirii 
celulelor într-o anumită regiune a 
corpului (plamâni, oase, tub diges-

tiv, rinichi) adică prezența sau nu 
a metastazelor. 

 Scintigrafi a presupune 
injectarea unei cantități mici de 
substanță radioactivă care va fi  
captată mai intens în organul sau 
zona afectată de cancer.

Tratamentul cancerului

Scopul tuturor tratamentelor îm-
potriva cancerului este de a distru-
ge sau de a îndeparta tumora sau 
toate celulele canceroase din or-
ganismul pacientului. Acest lucru 
este posibil prin folosirea corectă a 
tratamentelor adecvate, de obicei 
în asociere. Tratamentul canceru-
lui este un tratament multimodal 
(presupune colaborarea dintre 
chirurg oncolog, radioterapeut, on-
colog medical). Tratamentul este 
necesar chiar și în stadiile avansa-
te, pentru a obține o prelungire a 
supraviețuirii cu o calitate bună a 
vieții (tratament paliativ). 

 Una dintre metode poate fi  
chirurgia. Aceasta poate fi  curativă 
(îndepărtarea tumorii primare și 
obținerea vindecării), paliativă 
(de ameliorare a simptomelor cu 
scop de îmbunătățire a calității 
vieții și în unele cazuri de prelun-
gire a supraviețuirii), de urgența 
(de exemplu ocluzii intestinale, 
decompresii, hemoragii) sau de 
reconstrucție după intervenții 
mutilante, de exemplu postmastec-
tomie. 

 O altă metodă de tra-
tament este radioterapia. Ea 
reprezintă modalitatea de tra-
tament ce utilizează radiații 
ionizante. Utilizarea radiațiilor 
ionizante în tratamentul cance-
rului se bazează pe posibilitatea 

de a obține distrugerea celulelor 
tumorale, fără a determina alterări 
ireversibile asupra țesuturilor 
sănătoase din jurul tumorii. 

Tehnicile de radioterapie sunt: 

Iradiere externă 
Brahiterapia sau curieterapia (prin 
plasarea unor surse radioactive în 
țesutul tumoral) 
Radioterapie metabolică (cu izo-
topi) 

 Radioterapia poate fi  
curativă, neoadjuvantă sau 
preoperatorie (cu scopul de 
reducere a tumorii primare, 
îmbunătățirea controlului lo-
coregional al bolii), adjuvantă 
sau postoperatorie (sterilizarea 
patului tumoral cu reducerea 
riscului de recidivă locală 
sau la distanță, la pacienții 
cu factori de prognostic nefa-
vorabil), paliativă (antalgică, 
decompresivă, hemostatică). 

 Efectele secundare ale 
radioterapiei depind de locali-
zarea tumorii, tipul de iradiere, 
volumul tumoral, factorul timp, 
vârstă, starea clinică a pacientului, 
bolile asociate. Pot fi  acute (apar în 
timpul iradierii) sau tardive (apar 
după 6 luni de la terminarea radio-
terapiei). Complicații acute: stare 
de rău de raze – în primele zile 
de radioterapie (astenie, anorexie, 
greață, cefalee), eritem cutanat 
(roșeața pielii), mucită, greață și 
vărsături, diaree, dureri abdomi-
nale, căderea părului, astenie fi zică 
și paloare (datorita anemiei), risc 
crescut de infecții (prin scăderea 
numărului de leucocite), sângerări 
diverse (prin scăderea numărului 
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de trombocite). Efectele secundare 
tardive: fibroza, dermatita, ulce-
re, fistule, insuficiențe de organe 
(plămâni – fibroză, măduva osoasă 
– aplazie, rinichi – nefrită, inima – 
pericardită, ficat – hepatită, mielita 
radică). O categorie particulară de 
efecte secundare sunt cele muta-
gene şi cancerigene. Radioterapia 
este încriminată în apariția unor 
cancere secundare ce apar la ani de 
zile de la iradiere (leucemii, mielo-
displazii, limfoame, sarcoame). 

 Chimioterapia 
reprezintă modalitatea de 
tratament ce utilizează medi-
camente citotoxice (citostatice) 
pentru distrugerea celulelor 
maligne. Se administrează 
pe cale intravenoasă, orală, 
intracavitară, intraarterială, 
intratumorală, intramusculară. 

 Chimioterapia poate fi 
curativă, neoadjuvantă (cu sco-
pul de reducere a tumorii pri-
mare, îmbunătățirea controlului 
locoregional al bolii și scăderea 
riscului de diseminare la distanță 
a bolii), adjuvantă (pentru redu-
cerea riscului de recidiva locală 
sau la distanță), paliativă în scop 
de îmbunătățire a calității vieții= 
reducerea simptomatologiei. 
 Chimioterapia se 
administrează de obicei în cure/
serii de 1 zi, 2 zile, 3 zile sau 5 
zile (există și serii mai complexe), 
fiecare perioadă de tratament 
fiind urmată de o perioadă de 
refacere (3-4 săptămâni). Se pot 
utiliza unul sau mai multe citosta-
tice, funcție de localizare, forma 
histopatologică, stadiul clinic, bo-

lile asociate și opțiunea medicului 
curant. 
 
 Efectele secundare ale ci-
tostaticelor sunt multiple, cu grade 
variate de severitate, temporare 
sau permanente. Ele depind de 
citostatic, de doza administrată 
și de durata tratamentului. Cele 
mai frecvente reacții adverse sunt: 
astenie fizică, lipsa poftei de mân-
care, alopecie (căderea părului), 
greață și vărsături, risc crescut de 
infecții (prin scăderea numărului 
de leucocite), sângerări diverse 
(prin scăderea numărului de trom-
bocite), tulburări ale tranzitului 
intestinal (diaree sau constipație), 
anemie, mucozita, reacții alergice. 
Majoritatea efectelor secundare 
pot fi ameliorate prin tratamente 
specifice și de obicei dispar după 
terminarea chimioterapiei. 

 Hormonterapia este o 
modalitate de tratament onco-
logic utilizată în cancerele hor-
mondependente, adică acele 
tumori ce provin din țesuturi 
a căror creștere este controlată 
de hormoni. Terapiile hormo-
nale pot fi supresive (suprimă 
sursele de hormoni din orga-
nism) – chirurgical, medica-
mentos sau radiologic și/ sau 
aditive (blochează acțiunea 
hormonilor din organism). 

 Cancerul mamar 
reprezintă localizarea în care 
terapia hormonală este cel mai 
frecvent utilizată și studiată, atât 
ca tratament adjuvant la pacientele 
cu factori de prognostic nefavora-
bili cât și în stadiul metastatic cu 

rol de paliatie. La bărbat cancerul 
de prostată este de asemenea 
hormonodependent. Tratamentul 
hormonal determină în general 
diminuarea simptomelor (paliatie) 
cu îmbunătățirea calității vieții 
și influențează în mică măsură 
creșterea supraviețuirii.
Efectele secundare ale hormo-
noterapiei sunt foarte variate 
funcție de medicamentul utili-
zat, sunt relativ frecvente, dar 
în marea majoritate a cazurilor 
severitatea este minimă, ne-
afectând major calitatea vieții. 

 Și nu în ultimul rând 
terapia biologică, care a evoluat 
continuu în ultimii ani, odată 
cu înțelegerea mai profundă a 
mecanismelor de producere și 
evolutie a cancerului. Terapiile 
biologice cuprind acele tratamente 
antitumorale ce utilizează acțiunea 
mecanismelor naturale de apărare 
ale organismului împotriva tu-
morii și/sau substanțe implicate 
în diferențierea, proliferarea și 
activitatea celulelor immune. Cea 
mai utilizată este imunoterapia cu 
Interferoni și Interleukine precum 
și factorii de creștere hematopoieti-
ci, anticorpii monoclonali și agenți 
antiangiogenetici. 
                                                                                                                            
Dr. Daria Novacescu
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uminică 27.04.2014 
pentru frații de la 
Wiener Neustadt a fost 
o zi de mare bucurie, zi 

în care în mod ofi cial a avut loc in-
augurarea noii săli de închinare a 
Bisericii Maranatha. 
 Desigur alături de noi au 
mai fost frați și surori și din alte 
Biserici, slujitori ordinați, ofi cia-

li de la primăria orașului Wiener 
Neustadt, vecini de-ai noștri, prie-
teni nemântuiți, reprezentanți ai 
unor fi rme cu care am colaborat 
cumpărând diferite materiale de 
la ei, chiar și o doamnă de la NÖN 
care a scris despre acest eveniment 
un scurt articol, dar cel mai impor-
tant împreună cu noi a fost (şi este) 
Domnul Isus Hristos, Cel căruia 

I-am consacrat această frumoasă şi 
nouă sală de închinare. 

 Și pe această cale, a scri-
sului, dorim să-I mulțumim Dom-
nului Isus care EL și numai EL 
ne-a călăuzit, ne-a dat putere, 
ne-a     ocrotit pe toate planuri-
le ca să putem duce la bun sfârșit 
această frumoasă lucrare. Totodată 

mulțumim tuturor care au con-
tribuit la această lucrare, Domnul 
Isus să vă binecuvânteze. 

 Ne-am bucurat, printre 
altele, de reacția celor care pentru 
prima dată au intrat într-o casă 
de rugăciune, au rămas foarte 
impresionați, ne-au promis că do-
resc să mai vină între noi, dar cel 

mai plăcut surprinși am fost când 
ne-au declarat că nu doar au văzut 
și auzit lucruri frumoase între 
noi, dar au şi simţit ceva ce în altă       
parte nu au mai simțit. Noi spunem 
ca Domnul să-i cerceteze și să le 
dea mântuire. 

 Mulţumim încă o dată 
Marelui nostru Dumnezeu și Tată 

în Numele Domnului Isus Hristos 
care până aici ne-a călăuzit. Din 
El, prin El, și pentru El sunt toate 
lucrurile. A Lui să fi e slava în veci! 
Amin. (Rom.11:36) 

Victor Ştrango 
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Pastor Ioan Varadin: 

Cu aproape 20 de ani în urmă, 
eram puțini credincioși în 
Wiener Neustadt; acum cu 
ajutorul Domnului suntem o 
Biserică cu peste 350 de membri. 

Pastor Victor Strango: 

Dumnezeu ne-a dat putere 
și curaj să terminăm această 
frumoasă Biserică. Drumul nu 
a fost ușor, dar Dumnezeu ne-a 
ajutat să îl parcurgem cu bine.
 
Anwalt DR. Schulschitz : 

Dorința mea pentru biserică, 
1 Regi 8:27-29 „Dar ce! Va lo-
cui oare cu adevărat Dumnezeu 
pe pământ? Iată că cerurile şi 
cerurile cerurilor nu pot să Te 
cuprindă: cu cât mai puţin casa 
aceasta pe care Ţi-am zidit-o eu! 
Totuş, Doamne, Dumnezeul 
meu, ia aminte la rugăciunea 
robului Tău şi la cererea lui; 
ascultă strigătul şi rugăciunea 

pe care Ţi-o face astăzi robul 
Tău. Ochii Tăi să fi e zi şi noap-
te deschişi asupra casei acesteia, 
asupra locului despre care ai 
zis: „Acolo va fi  Numele Meu!” 
Ascultă rugăciunea pe care Ţi-o 
face robul Tău în locul acesta”. 

SPÖ Gemeinderat Mag. 
Wolfgang Scharmitz er: 

Sunt plăcut surprins despre 
această modernă construcție, 
unitatea bisericii și credința a 
făcut posibilă o asemenea reali-
zare. 

Statiker Dipl. Ing. Eduard 
Kraus: 

Vă felicit pentru această nouă 
clădire, și știu că ea va rezista la 
vânt, ploaie, zăpadă și cutremur.
 
Pastor Patriciu Ciupe: 

Fie ca în această Biserică mulți 
oameni să găsească drumul spre 
Dumnezeu. 

Pastor Traian Suporan:

O Biserică a lui Dumnezeu are 
la bază următoarele trei puncte 
principale: părtășia, rugăciunea 
și lucrarea Duhului Sfânt.

Leiter der Deutschlandmission 
Willfried Man:

Lebe ehrlich und voller Freun-
de vor Gott . Denn wenn du das 
tust, werden die Menschen in 
deinem Umfeld erkennen, das 
du anders bist, besonders, mit 
Gott  in dir. 

Trăiește sincer și plin de bucurie 
cu Dumnezeu, așa oamenii vor 
înțelege mai bine ce înseamnă 
să-L ai pe Dumnezeu. 

Cornel Buda
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Ne bucurăm să 
anunțăm că prin binecuvântarea 
Domnului la data de 13 aprilie 2014 
s-a desfășurat în Biserica Maranatha 
din Kapfenberg, un botez nou - 
testamental. Candidații de botez 
din biserică, împreună cu candidații 
de la Biserica Betania tot din 
Kapfenberg, au făcut acest jurământ 
de dedicare în brațul Domnului și 
de a-L urma până la moarte, în fața 
Lui Dumnezeu și a multor martori. 
Botezul a fost efectuat de către 
prezbiterul Bisericii Daniel Suingiu 
și de fratele Aurel Ungurean de 
la Biserica Maranatha din Wiener 
Neustadt. Dorim tuturor celor ce au 
luat această decizie ca Domnul Isus 
cu puterea Lui să-i călăuzească pe 
calea către cer! 

Un alt eveniment important 
care s-a petrecut în Biserica 
Maranatha în data de 25 mai 2014 a 
fost , investirea fratelui Panda Teodor 
în slujba de diacon. La această slujbă 
au participat mai mulți frați pastori, 
precum: Ioan Varadin - președintele 
Organizației Gemeinde Gottes din 
Austria, Patriciu Ciupe - pastor la 
Biserica Elim - Viena, Nelu Covaci 
- pastor la Biserica Penticostală din 
Slatina, România. Salutăm această 
alegere a fratelui Panda cu versetul 
biblic: 1Timotei 3:13 ,,Pentru că cei ce 
slujesc bine ca diaconi dobândesc un 
loc de cinste și o mare îndrăzneală în 
credința care este în Hristos Isus”. 

Dumnezeu să-l întărească în 
această slujbă de diacon al bisericii.  
   Miti Pop

În data de 13 aprilie 2014 
la Biserica Filadelfia din Viena a 
avut loc un botez noutestamental 
oficiat de pastorul Isip Iacob. 
Cei 11 candidați: BORBILĂU 
IOAN CRĂCIUN, BORBILĂU 
ALEXANDRA FLORINA, 
COVACIU CRISTI DANIEL, 
CÎRPACI ANGELICA, BUJOREAN 
DORIN, BUJOREAN AURICA, 
CIMPOEȘ MIHAELA, ENCIU 
SERGIU, NEGRU IONUȚ, NEGRU 
NICOLETA și COZACHEVICI 
GHEORGHE au declarat că ÎL 
vor sluji pe Domnul până la 
moarte. Dumnezeu să le dăruiască 
izbândă!
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În data de 9.03.2014 fratele 
pastor Varadin Ioan președintele 
organizației Gemeinde Gott es 
din Austria, a vizitat Biserica 
Penticostală Filadelfi a din Viena 
care de curând a devenit membră a 
acestei organizații. 

În data de 30.03.2014 a 
avut deschiderea ofi cială a bisericii 
Filadelfi a Linz unde au participat 
mai multi frați din mai multe biserici. 
Ca invitat principal a fost fratele 
pastor Varadin Ioan președintele 
Organizației Gemeinde Gott es din 
Austria. 

Lucrarea a început la 
hotărârea a 4 familii în urma unor 
lucrări din partea Domnului: fam. 
Cojocariu George, fam. Timicer 
Dorel, fam. Bocotan Sami și fam. 
Supuran Sami. Dorim ca această 
lucrare să fi e binecuvântată de 
Domnul și să fi e binecuvântați toți 
cei ce se vor mai alătura și se vor 
implica în lucrare. 

SĂRBĂTOARE LA ELIM. 

 În data de 08.06.2014 a avut 
loc la Biserica Elim din Viena un 
botez noutestamental, unde 42 de 
sufl ete şi-au predat viaţa lui 
Hristos. Botezul a fost ofi ciat de 
următorii fraţi: Lucuţa Daniel, 
Lörinţ Daniel, Nati Pavel şi Onea 
Adinel.
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Bună-i calea pocăinței
Când cu drag pe ea pășești,
Mergi pe ea cu ușurință,
Tot mai fericit tu ești.
 
Nici furtuna și nici gerul
Nu-s în ceruri cu putință,
Din Hristos îți faci tu țelul,
Căci tu crezi în biruință.
 
Poate vântul ca să bată,
Pot dușmanii să tot dea,
Biruința-i câștigată
Sus pe Dealul Golgota.
 
Domnu-i biruința noastră,
Înainte a luptat,
Învingându-l pe Satana,
Domnul Sfânt a înviat!
 
Nu e forță să zdrobească
Astăzi biruința Lui,
În curând o să sosească,
Să-i ridice pe ai Lui.
 

În curând are să vie
Clipa să fim smulși din loc,
Vom vedea și pe Ilie
Dus în carele de foc.
 
Fii plin de nădejde tare,
Pocăiește-te mereu;
Vine ziua sfântă-n care
Vei pleca la Dumnezeu!
 
Acolo în cerul slavei,
Unde umbre nu mai sunt,
Soarele nu va apune,
Moartea nu va fi nicicând!

Pomii din acea grădină
Nencetat roade vor da,
Căci adânc, la rădăcină
Râul Vieții-i va uda.
 
Lacrimile vor dispare,
Fericirea va domni,
Dumnezeu e-al nostru Soare,
Pururea va străluci.

Ioan Secheli


