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Dumnezeu
transformă
vieti

ne îngrijorăm
De ce

„Oricui bea din apa aceasta îi va fi  iarăși sete.
Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i 
va fi  sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în 
el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică.”

Ioan 4:13,14

Priorități după voia lui 
Dumnezeu

CĂILE DE DEPĂŞIRE A 
ÎNGRIJORĂRII DIN PUNCT DE 

VEDERE A UNUI 
BĂRBAT

INVESTIȚIA LUI 
DUMNEZEU
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 iecare   dintre noi 
trebuie să aibă câteva priorităţi în 
viaţă, adică ceea ce este mai im-
portant în timpul alocat. A stabili 
priorităţi e un act curajos care pro-
duce biruinţă şi câştig în viaţă. Ca 
şi creştini, pe primul loc în viaţă ar 
trebui să punem relaţia personală 
cu Dumnezeu, apoi familia, lu-
crarea şi celelalte. Trebuie să avem 
grijă şi de studierea cuvântului,de 
rugăciune, de sănătate, de re-
laxare şi de odihnă. Stabilirea 
corectă a priorităţilor ne ajută să 
transformăm viziunea în realita-
te. Datorită faptului că lucrurile 
importante se suprapun în timp 
şi spaţiu, voi aminti câteva motive 

de ce trebuie să avem priorităţi: 

 Trebuie să avem priorităţi 
pentru a împlini Cuvântul. Deşi 
Biblia nu menţioneză cuvân-
tul priorităţi, întreaga Biblie ne 
îndeamnă a fi  disciplinaţi. Dom-
nul Isus vorbea despre lucruri 
necesare dar sunt altele „mai în-
semnate”, adică mai cu prioritate. 
Mat. 23:23 „Vai de voi, cărturari şi 
Farisei făţarnici! Pentru că voi daţi 
zeciuială din izmă, din mărar şi din 
chimen, şi lăsaţi nefăcute cele mai 
însemnate lucruri din Lege: dre-
ptatea, mila şi credincioşia; pe ace-
stea trebuia să le faceţi, şi pe acelea 
să nu le lăsaţi nefăcute”. Domnul 
Isus ne îndeamnă să fi m buni isp-
ravnici ai bogăţiilor nedrepte şi 
acesta printr-o stabilire corectă a 

priorităţilor. Dacă pentru noi nu 
e prioritar ce am hotărât în inima 
noastră şi obligaţiile faţă de casa 
Domnului vom fi  mereu în datorii 
şi „zahlscheine” neplătite la timp. 
Tot Domnul Isus spunea: Mat. 6:33 
„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui 
Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi 
toate aceste lucruri vi se vor da pe 
deasupra.” Există multe lucruri de 
făcut dar unele trebuie „mai întâi” 
adică mai cu prioritate. Cuvântul 
Domnului spune la 1 Sam. 15:22 
„....Ascultarea face mai mult decât 
jertfele”. 
Ghedeon a adunat 32 000 de bărbaţi 
să lupte împotriva madianiţilor. 
Dar,   Domnul i-a spus că sunt prea 
mulţi şi      Ghedeon i-a selectat. Cu 
300 de bărbaţi făcând ce i-a cerut 
Domnul, i-a biruit pe madianiţi. E 

De ce trebuie să 
avem priorităţi?
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bine ca în alegerea priorităţilor să 
avem o lumină din partea Domnu-
lui, şi să ascultăm întocmai de El. 2 
Tim. 1:7 „Căci Dumnezeu nu ne-a 
dat un duh de frică, ci de putere, de 
dragoste şi de chibzuinţă.”

 Trebuie să avem priorităţi 
pentru fericirea familiei. După 
relaţia cu Dumnezeu, familia este 
următoarea prioritate. Ca şi fami-
lie, prioritar este unitatea familiei, 
trebuie ca cei doi să se iubească 
apoi să îngrijească copiii şi să-şi 
cinstescă părinţii. Au fost unii care 
şi-au pierdut familia pentru că au 
avut priorităţi deplasate. Aposto-
lul Pavel îl sfătuieşte pe Timotei: 
1 Tim. 5:8 „Dacă nu poartă cineva 
grijă de ai lui, şi mai ales de cei din 
casa lui, s-a lepădat de credinţă, 
şi este mai rău decât un necredin-
cios.” E necesar ca familia să aibă 
unde locui, să aibă ce îmbrăca şi 
ce pune pe masă, dar familia nu 
înseamnă doar cele materiale. Bi-
blia ne cere ca prioritate creşterea 
copiilor în învăţătura Domnului şi 
îndreptarea paşilor lor spre Dum-
nezeu. Este importantă slujirea, 
sunt necesari şi banii, dar trebu-
ie să avem timp pentru familie, 
pentru copii şi pentru părinţii. 
Pentru a alimenta fericirea familiei 
trebuie să ne concentrăm atenţia 

asupra a ceea 
ce e mai impor-
tant cât priveşte 
responsabilitățile 
materiale, spiri-
tuale, emoționale 
și psihologi-
ce. Prioritățile 
părinților în 
relaţia cu copiii 
influiențează 
viața copiilor cât 
și a generațiilor 
următoare. 
Efes. 6:4 „Şi 
voi, părinţilor, 
nu întărîtaţi la 
mânie pe copiii 
voştri, ci creşteţi-i, 
în    mustrarea 
şi învăţătura      
Domnului”. 
Priorităţile copii-
lor în relaţia cu 

părinţii sunt a asculta de părinţi 
când sunt mici şi ai cinsti pe 
părinţi când şi-au format familia 
lor. Respectând această prioritate 
vine făgăduinţa: Efes. 6:3 „ca să fii 
fericit, şi să trăieşti multă vreme pe 
pământ.” 

 Trebuie să avem priorităţi 
pentru a fi eficienţi lucrării lui 
Dumnezeu. Unii au început bine 
dar s-au poticnit pe cale pentru că 
nu au respectat lucrul cel mai prin-
cipal. Domnul Isus spunea: Mat. 
6:33 „Căutaţi mai întâi Împărăţia 
lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, 
şi toate aceste lucruri vi se vor da 
pe deasupra”. Ca să avem priorităţi 
corecte, trebuie să cunoaştem sco-
pul şi planul lui Dumnezeu pentru 
viaţa noastră. Priorităţile care le-am 
stabilit arată cât de mult îl iubim pe 
Dumnezeu. În funcţie de priorităţi 
oamenii s-au împărţit încă din pri-
mele generaţii în „fiii lui Dumne-
zeu” având priorităţi spirituale a-L 
cauta pe Dumnezeu Gen. 4:26 „..... 
Atunci au început oamenii să che-
me Numele Domnului” şi „fiii oa-
menilor” având ca priorităţi pose-
siunile materiale de a-şi face nume: 
Gen. 4:17 „Cain ...a început apoi să 
zidească o cetate şi a pus   acestei 
cetăţi numele fiului său, Enoh”. 
Priorităţile arată ce e mai important 

în viaţa noastră. Dar dacă inversăm 
priorităţile îl supărăm pe Dumne-
zeu şi vom avea multe nereuşite. 
Apostolul Pavel după întoarcerea 
la Domnul inversează priorităţile: 
Fil. 3:7 „Dar lucrurile, care pentru 
mine erau câştiguri, le-am socotit 
ca o pierdere, din pricina lui Hris-
tos.” Noi înţelegem că planul lui 
Dumnezeu ne oferă o perspectivă 
eternă. De aceea noi nu trebuie să 
punem alte priorităţi înaintea lui 
Dumnezeu ci să-i cunoaştem voia 
Lui cu privire la viaţa noastră. În 
funcţie de alegerea priorităţilor vor 
fi şi răsplătirile. Mat. 25:23 „Bine, 
rob bun şi credincios.... intră în bu-
curia stăpânului 
tău”                                                                                                                                                 
 Trebuie să avem priorităţi 
pentru echilibrul timpului. 
Priorităţile arată felul în care ne 
petrecem timpul. Viaţa noastră 
pământească este măsurată în 
timp. Intervalul de la leagăn până 
la mormânt este planul lui Dumne-
zeu pentru viaţa noastră. Timpul 
este scump pentru că este darul lui 
Dumnezeu, iar noi îl putem folosi 
sau risipi. De multe ori pierdem 
vremea cu lucruri neesenţiale şi 
nu ne mai rămâne timp pentru 
cele importante. Altădată suntem 
aglomeraţi de prea multe lucruri 
sau intervin urgenţe neprevăzute 
şi nu ne ajunge timpul. De aceea 
o stabilire a priorităţilor este 
necesară pentru binele nostru. U-
neori stând de vorbă cu persoane 
vârstnice le puneam întrebarea: 
Dacă ar fi să reluaţi viaţa din nou 
ce aţi face? Răspunsul multora e: 
„Aş preţui mai mult timpul folo-
sindu-l pentru lucruri valoroase”. 
Foarte mulţi recunosc că au avut 
probleme cu alegerea priorităţilor 
şi nu le-a ajuns timpul. Dacă tim-
pul ne conduce pe noi, crizele se 
vor înmulţi aşa cum spune Biblia 
„Un val cheamă un alt val, la vuie-
tul căderii apelor Tale...” Ps. 42:7. 
De aceea trebuie să luăm noi con-
trolul timpului, să ne organizăm 
mai bine alegând priorităţile. Dacă 
noi amânăm lucrurile importante 
sau le facem de mântuială, timpul 
nu se lungeşte ci el îşi face cursul 
şi noi vom fi supraglomeraţi. O 
listă a priorităţilor ne ajută să dăm 
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„Nu vă îngrijorați 
de nimic; ci în orice 
lucru, aduceți cereri-
le voastre la cunoș-
tința lui Dumnezeu, 
prin rugăciuni și ce-
reri, cu mulțumiri.
Și pacea lui Dum-
nezeu, care întrece 
orice pricepere, vă 
va păzi inimile și 
gândurile în Hristos 
Isus.”

o valoare timpului nostru şi să-l 
economisim. Cuvântul Dom-
nului ne îndeamnă la aceas-
ta: Efes. 5:16 „Răscumpăraţi 
vremea, căci zilele sunt 
rele”. De aceea trebuie să ne 
ordonăm priorităţile pentru în-
treaga viaţă neuitând ce spune 
Moise în Ps. 90:10 „... timpul ... 
trece iute, şi noi zburăm”. Ca 
şi creştini trebuie să rezervăm 
timp petrecut cu Dumnezeu 
„în cămăruţă”, în familie, cu cei 
apropiaţi şi în biserică.
  
 Trebuie să avem 
priorităţi pentru menţinerea 
sănătăţii fi zice şi psihice. În    
ciuda faptului că trăim într-un 
secol automatizat, într-un secol 
al vitezei, al comunicaţiilor ra-
pide constatăm că programul 
nostru nu s-a degajat, ci din 
contră s-a încărcat tot mai 
mult. În alergare zilnică în care 
suntem angrenaţi se produ-
ce oboseală, nelinişte şi stres. 
Stresul e cauza multor boli, e ca 
revărsarea apelor care produc 
pagube la nivelul fi zic, intele-
ctual şi spiritual. Domnul Isus 
a căutat timp de relaxare,  
Marcu1:37 „şi când L-au găsit, 
I-au zis: „Toţi Te caută” şi El 
spunea: Ioan 14:1 „Să nu vi se 
tulbure inima.” Când stabilim 
bine priorităţile putem rezol-
va lucrurile în timpul pe care-
l avem şi putem fi  mulţumiţi 
de ceea ce am făcut. Astfel ne 

menţinem sănătatea fi zică şi 
psihică şi suntem fericiţi. 

 Dacă nu ne cunoaştem 
potenţialul nostru şi nu ne 
ordonăm bine priorităţile vom 
acumula tensiune şi stres. Ca şi 
creştini trebuie să cunoaştem 
valorile, capacitatea noastră şi 
priorităţile şi să le comparăm 
cu priorităţile lui Dumnezeu 
pentru a avea un echilibru a 
întregii noastre fi inţe. O vorbă 
înţeleaptă spune: „Un gram 
de prevenire valorează cât 
un    kilogram de tratament”. 
Martin Luther scria: “Sunt atât 
de ocupat acum, încât dacă 
nu petrec două sau trei ore în 
rugăciune , nu ştiu cum o să 
reuşesc astăzi”. 

 Şi Pavel ne dă aceeaşi 
reţetă: Filip. 4:6-7 „Nu vă 
îngrijoraţi de nimic; ci în orice 
lucru, aduceţi cererile voastre 
la cunoştinţa lui Dumne-
zeu, prin rugăciuni şi cereri, 
cu mulţumiri.Şi pacea lui           
Dumnezeu, care întrece orice 
pricepere, vă va păzi inimile şi 
gândurile în     Hristos Isus.” 
Fie dar să putem spune ca 
Pavel în Filipeni 4:13 „Pot totul 
în Hristos, care mă întăreşte.” 
    
    
 

Ioan Varadin

„Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh 
de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.”
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Căile de depăşire a 
îngrijorării din punct 

de vedere a unui 
bărbat
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 nainte de a privi la metodele cum o situație 
critică poate fi  abordată și chiar depășită, trebuie să fi e 
făcută deosebirea între îngrijire și îngrijorare, între a se 
ocupa și a se preocupa. Tot ce ține de partea practică a 
îndatorărilor noastre se poate numi îngrijire sau ocu-
pare. În schimb toate gândurile sau emoțiile care se 
desfășoară înlăuntrul nostru și ne duc într-o stare de 
teamă, frământare, neliniște, tulburare, etc. sunt sino-
nime pentru același lucru: îngrijorare sau preocupare. 

 Îngrijindu-ne de lucrurile care ne-au fost 
încredințate, cât de mici ar fi  ele, dovedim:
Credincioşie înaintea lui Dumnezeu (Luca 16:10;      
Matei 25:18; 24-27),
maturitate spirituală și o atitudine duhovnicească 
(Matei 25:20-23),
Roadă, adică Cuvântul Domnului semănat în inimile 
noastre aduce rod (Matei 13:23),
pe când îngrijorându-ne, chiar cu privire la mâncare 
sau băutură, dovedim:

lipsă de credință (Luca 12,28),
lipsă de maturitate spirituală şi o atitudine lumească (Luca 12,30)
Nerodire, Cuvântul Domnului semănat în inimile noastre a fost înecat (Matei 13,22).

 Fără îndoială, îngrijorarea este un păcat pe care cei mai mulți nici nu îl iau în conside-
rare, deoarece se petrece în interiorul omului și nu este așa vizibil precum alte păcate. A deve-
nit atât de comun și obișnuit în gândirea credincioșilor, încât nici măcar nu mai reprezintă un       
subiect de cercetare în ceea ce privește viața spirituală. 

 Omul mereu îngrijorat este un om fără credință, imatur spiritual și incapabil să judece 
duhovnicește. De aceea un astfel de om va folosi cu precădere metode lumești sau nepotrivite, 
ca să iasă din starea îngrijorării. Neamurile sau lumea care ne înconjoară apelează de obicei la 
tutun și băutură pentru a-și „calma nervii“ și a uita de lucrurile care îi tulbură liniștea. Cum 
între credincioși astfel de lucruri sunt stigmatizate și prea evidente că să rămână cu cugetul 
curat în urma lor, diavolul îi „servește“ pe credincioși cu alte metode mai subtile. Astfel pentru 
depășirea ingrijorãrii, unii își găsesc alinarea în mâncăruri, alții într-un hobby sau sport, dar 
toate aceste lucruri nu fac altceva decât să ignore problema prin auto-înșelare. De obicei bărbații 
sunt aceia care apelează la aceste metode. Femeile mai degrabă persistă în starea lor de îngrijora-
re și nici nu mai încearcă de a trece de astfel de momente. De aceea sunt și mai accesibile pentru 
boli cauzate de stres și depresie. 
           
Pentru un creștin, singura metodă care garantează succes deplin în depăşirea unei stări de 
îngrijorare se găseşte în 1 Petru 5:7 „Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El 
însuşi îngrijeşte de voi.“ Deoarece Dumnezeu este singurul capabil să schimbe oricare din 
circumstanțele vieții credincioșilor, creștinul care apelează la El, va primi eliberare deplină 
și certitudinea lăuntrică, căci toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe  
Dumnezeu (Romani 8:28).

„Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumne-
zeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, 
vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.“ Filipeni 4:6-7     
 

Florian Cucek
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ÎNGRIJORAREA 
UN PĂCAT AL 

BUNELOR 
INTENŢII

Dacă am avea certitudinea 
că această zi este ultima 
din viaţa noastră, cum am 

reacţiona? 

 Cu siguranţă unii ar încerca să 
îşi rezolve toate problemele (să îşi 
pună casa în rânduială), pe când 
alţii ar merge pe premisa: ce o 
fi e, o să fi e (după mine potopul).            
Suntem creaţi diferit şi totuşi 
alcătu im o unitate în diversitate. 

 Toţi oamenii au ADN deşi 
nu există identitate între ele. Toţi 
au amprente digitale, deşi între 
cele 6 miliarde de oameni existenţi 

pe Terra, nu au fost şi nu vor fi  
două amprente identice. Uneori se 
epuizează vieţi umane în căutarea 
sufl etului pereche fără a-l găsi. 
Suntem ca nişte atomi ce îşi caută 
nucleul în neantul existenţei şi nu-l 
găseşte decât în El însuşi.
Ne trezim dimineaţa şi încercăm să 
construim fi lmul zilei încadrându-
l între jaloanele timpului (până 
la ora 8 micul dejun, apoi servi-
ciu până la 17, etc.) Acest fi lm se 
perindă secvenţial în gândul nostru 

„cu nici un chip nu te las“
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pentru scurte sau lungi perioade 
de timp. Dacă cumva ceva iese din 
peisajul imaginaţiei noastre, înce-
pem să ne punem întrebări, căutăm 
răspunsuri, vinovaţi şi sfârşim prin 
a ne îngrijora.

 Dorim ca noi să fi m mereu 
cei ce stabilim, ce este şi ce va fi . 
Uităm că există cineva mai presus 
de noi, ce are o perspectivă a pre-
zentului şi viitorului nostru pe care 
noi nu o avem şi deci ştie ce e mai 
bine pentru noi. Acesta este moti-
vul pentru care uneori Dumnezeu 
nu lasă ca dorinţele noastre să se 
împlinească, chiar cu riscul ca noi 
să ne îngrijorăm. În general dacă 
ar fi  să vorbim despre îngrijorare, 
am spune că nu e păcat, că refl ectă 
o teamă justifi cată pentru un lucru 
bun, o teamă pornită dintr-un sen-
timent afectiv, sau cu alte conotaţii 
pozitive. Dante spunea că: „dru-
mul spre iad este pavat cu intenţii 
bune“. Suntem diferiţi ca sex, in-
terese, naţionalităţi…etc. Aceste 
diferenţe generează diferenţe de 
gândire, de abordare a vieţii, a pro-
blemelor de orice natură. Niciodată 
un optimist nu se va îngrijora aşa 
de des ca un pesimist. Îngrijora-
rea este o răceală a vieţii tuturor, 
prezentă aproape zilnic în vieţile 
unora. Păcatul bunelor intenţii şi-a 
făcut culcuş în inimile tuturor şi ar 
trebui să-l alungăm. Să ne bucurăm 
că există soluţii.

 Voi aborda acest subiect 
din punctul de vedere al unei fe-
mei. Cred că este un fenomen mai 
complex la femei. Ele sunt mai 
sensibile, mai afective şi au această 
dorinţă posesivă mai accentuată 
ca şi la bărbaţi (nu mă refer la po-
sesiuni materiale). Ele se despart 
mai greu de bărbat, prieteni sau 
copii. Au deci, ca motiv de îngri-
jorare şi această temere. Femei-
le se îngrijorează ca mamă, soţie, 
angajată, prietenă. Ca şi mamă 
(copilul are febră, nu-ţi plac prie-
tenii lui, acum are permis şi nu e 
prea atent la condus, etc) ca soţie 
(de ce întârzie soţul, de ce îl doa-
re mijlocul, şi-a uitat pachetul…
etc). Angajată (şefa s-a uitat urât la 

mine, oare?...se fac reduceri de per-
sonal, am greşit la inventar…etc). 
Mai apar şi înrijorările domestice 
„ocazionale“(vin oaspeţi la diverse 
ocazii, ai examen, o ceartă între ve-
cini…etc). Lista este mult mai mare. 
Ne întrebăm e necesar ca acestea 
să existe? S-a constatat că 85% din 
lucrurile pentru care ne îngrijorăm 
nu se vor întâmpla niciodată. La ce 
este bun atunci?

 Mă gândesc la povestea 
persană care spunea că moartea 
alergând pe drumul spre o cetate 
s-a întâlnit cu mai marele cetăţii 
care a întrebat-o „încotro?“ „Spre 
cetate…trebui să iau 500 de vieţi“. 
Speriat mai marele cetăţii a alergat 
să dea de veste. A doua zi în cetate 
erau 4000 de morţi. „Nu ai spus vor 
muri 500?“ a fost moartea întrebată. 
Răspunsul a venit imediat „Eu am 
luat 500 restul au murit de teamă. 
„Sora îngrijorării este teama sau fri-
ca. Biblia ne spune însă: cât despre 
fricoşi, mincinoşi,….locul lor este 
în iazul de foc. O singură frică, cea 
împletită cu respect şi dragoste faţă 
de Domnul este fără pedeapsă, ci 
din contră este răsplătită cu bine-
cuvântare.

 Îngrijorarea, frica, nu au o 
fi nalitate pozitivă, nu ajută la nimic, 
deşi pot fi  cauzate de sentimen-
te de dragoste. Matei 6:25 „Nu vă 
îngrijoraţi de viaţa voastră……“ 
până la Matei 6:32 afl ăm că „aceste 
lucruri neamurile le caută.“ Uneo-
ri îngrijorarea noastră poate de-
veni agasantă pentru cei din jurul 
nostru (telefonăm mereu pentru a 
şti ce se întâmplă (ex. ai ajuns, ai 
mâncat, ai reuşit…). Atunci când 
e obsesivă degenerează în depre-
sie, ce poate necesita terapii sau 
tratamente medicamentoase. Aş 
defi ni îngrijorarea ca o stare de 
îndoială şi teamă stabilită undeva 
în zona crepusculară, între bine şi 
rău, stare care va lăsa mereu loc al-
ternativelor aleatorii, ne va marca 
atitudinea şi ne va creşte tensiunea. 
Trebuie să fi m constienţi că orice 
am face hotărârea lui Dumnezeu 
nu se schimbă dacă ne vom îngrijo-
ra. Când acest păcat ne dă târcoale 

trebuie să ne gândim că Domnul 
ne iubeşte şi ne-a promis „cu nici 
un chip nu te las“...„nu-ţi voi da 
o povară mai mare decât poţi să 
duci,“ chiar dacă treci prin valea 
umbrei morţii sunt cu tine“. Avem 
multe asemenea  promisiuni, iar 
noi trebuie să le credem.

 Uneori ne îngrijorăm 
pentru că nu ne stabilim corect 
prioritaţile, intrăm în competiţi 
inutile (casa, maşina, credite…) 
acestea rămân aici, sunt trecătoare 
iar noi trebuie să „Căutaţi mai 
întâi Impăraţia lui Dumnezeu şi 
neprihănirea Lui şi toate aceste 
lu-cruri vi se vor da pe deasupra“  
Matei 6:33.
„Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de 
mâine, căci ziua de mâine se va 
îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei 
necazul ei“. Ştiu, uneori e greu, 
suntem numai nişte robi netreb-
nici care trebui să învăţăm să ne 
încredem în Domnul nostru Isus        
Hristos.     
     
            Constanţa Pădureţu

Nu vă îngrijoraţi 
dar de ziua de 
mâine, căci ziua 
de mâine se va 
îngrijora de ea 
însăşi. Ajunge zi-
lei necazul ei.
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 eseori auzim 
spunându-se despre copiii noştri, că 
ei sunt: biserica de mâine. Aceasta 
se va afi rma şi luna viitoare, şi pes-
te un an şi peste zece. Ei la rândul 
lor, vor face şi ei asemenea afi rmaţii 
despre generaţiile ce vor urma. Do-
rim însă să privim lucrurile mult 
mai în esenţă. Noi când facem ase-
menea afi rmaţii, transferam oare-
cum o responsabilitate pe umerii 
lor, însă ei pot fi  utili lucrării, nu 
doar într-un viitor oarecare, ei pot 
fi  utili chiar şi în prezent. Hristos 
pentru a-şi extinde împărăţia, are 
nevoie deopotrivă atât de cei mari, 
cât şi de cei mici. Fiecare după da-
rul care i-a fost încredinţat. Pentru a 
putea exemplifi ca mai uşor aceasta, 
ne vom aminti de acea fetiţă din Is-
rael, luată roabă de sirieni şi care a 
ajuns în cele din urmă în casa vitea-
zului Naaman. Nu amintesc Scrip-
turile detalii despre vârsta acesteia, 
însă deducem cu uşurinţă că avea o 
vârstă fragedă.

 Ce pare foarte interesant în 
comportamentul acestei fetiţe, este 
faptul că avea o îndrăzneală cum 
mulţi dintre copiii noştri nu o au. 
Uneori poate nici cei mari, nu dau 
dovadă de o asemenea îndrăzneală. 
Deducem cu uşurinţă că avea o 
aleasă educaţie în direcţia acea-
sta, chiar dacă era departe de casa 
părinţilor, a folosit din plin prilejul 
de a-l face cunoscut pe Dumne-
zeu, celor din casa în care locuia 
ca roabă. Se dezvoltase în ea un 
adevărat spirit de compasiune faţă 
de cei suferinzi, datorită educaţiei 

primite. Se spune despre copii, că 
ei sunt copii fi dele ale părinţilor. 

 Dacă în casele şi vieţile   
noastre, ei vor vedea un interes de-
osebit faţă de semenii noştri, la rân-
dul lor şi ei vor face asemenea nouă 
atunci când vor fi  puși în situaţia 
de a ajuta pe cineva, le vor sluji cu 
bucurie. Însă dacă noi vom adopta 
o atitudine critică faţă de cei din 
jurul nostru, să nu ne aşteptăm ca 
ei să facă altceva, decât ceea ce ne-
au văzut pe noi făcând. În direcţia 
aceasta, cum totul pleacă de la 
educaţie, potrivit ar fi  să ne învăţăm 
copiii cum să vină în întâmpinarea 
nevoilor pe care le au colegii lor. 

 Nu eşti niciodată prea 
tânăr, pentru a face un bine. 
Cea mai mare nevoie a omu-
lui este nevoia de mântuire. 
Dacă vom spune copiilor noştri că 
ei sunt misionari, har Domnului 
într-o ţară capitalistă, şi că Hristos 
trebuie propovăduit tuturor celor 
din jur, într-o zi vor face aceasta. 
Dar dacă le spunem că misionari 
sunt doar cei din Africa, sau din 
alte colţuri îndepărtate ale lumii, 
elanul lor va fi  înnăbuşit. Ei tre-
buie încurajaţi de noi părinţii să 
contribuie în măsura în care pot, 
la extinderea împărăţiei lui Dum-
nezeu. Fetiţa din exemplul de care 
ne-am folosit, nu a ţinut un discurs 
elevat, nu şi-a întocmit o predică 
pompoasă, a dat doar o sugestie 
stăpânului ei, recomandându-i să 
apeleze la omul lui Dumnezeu din 
Israel. Un mesaj scurt şi consistent. 
Iar ca dovadă că întotdeauna cuvin-
tele au putere, stăpânul ei s-a întors 
acasă, nu doar vindecat de lepra, 
ci şi cu sufl etul eliberat. Deducem 

aceasta din spusele lui Naaman:, 
Iată cunosc acum, că nu este D-zeu 
pe tot pământul, decât în Israel”. 
2 Imp 5:15b. O lucrare deosebit de 
măreaţă, iniţiată de această fetiţă, 
care a ştiut să vorbească ce trebuie 
şi când trebuie. „Un cuvânt spus la 
vremea potrivită este ca nişte mere 
de aur într-un coşuleţ de argint” 
(Prov. 25:11).

 Îndemnul meu pentru toţi 
părinţii, este ca fi ecare din noi să 
ne educăm copiii în a vesti şi ei 
Evanghelia la nivelul la care ei o 
pot face, să-i încurajăm mereu în 
această privinţă, şi să-i susținem în 
rugăciune. Făcând așa vom câștiga 
ţara aceasta pentru Hristos. So-
cotesc că am fost așezați pe aceste    
plaiuri, nu doar pentru un trai mai 
bun, ci pentru a fi  o vie mărturie 
celor cu care venim zilnic în   con-
tact. Primordial pentru noi ar tre-
bui  să fi e extinderea împărăției 
lui Dumnezeu, iar dacă pe lângă 
aceasta suntem şi benefi ciarii unui 
trai îmbelșugat, slăvit să fi e Dom-
nul pentru aceasta.

 Nădăjduim că D-zeu se 
va folosi atât de noi cât şi de copiii 
noștri, înspre a întoarce această 
națiune cu faţa spre El.   
     
                                 Miti Pop

Tinerii misionari
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„U
n cuvânt spus la vrem

ea potrivită 

este ca nişte m
ere de aur într-un 

coşuleţ de argint”



12  Apa Vieții  

PRIORITĂȚI DUPĂ 
VOIA LUI 

DUMNEZEU

Prioritate, priorităţi, 
un cuvânt( expresie) care m-a 
făcut să mă opresc din meditaţie       
atunci când cugetam asup-
ra acestui subiect şi să caut să 
înţeleg ce înseamnă de fapt pri-
oritate. Cu siguranţă suntem 
familiarizaţi cu această expresie. 
Am auzit-o de multe ori, am folo-
sit-o chiar noi de multe ori în vor-
bire şi totuşi cred că e necesar să 
mă opresc puţin asupra ei pentru 
ai înţelege sensul în cuprinsul te-
mei pe care o prezint.
 

 Prioritate, înseamnă po-
trivit DEX: 
1.Insuşirea sau faptul de a fi  pri-
mul într-o succesiune,
2.Preferinţă, 
3.Dreptul de a fi  primul, drept de 
autor, 
4.Intâietate sau ordine de trecere.

 Toate lucrurile care ne 
înconjoară, de care ne folosim 
mai mult sau mai puţin, sunt 
aşezate într-o scară de valori din 
punct de vedere al prioritaţi pe 
care o au. 

 Dacă privim doar din 
punct de vedere strict uman, 
această scară de valori poate arăta 
cam aşa: succesiune, preferinţă, 
drept, întâietate. Dacă analizăm 

din perspectiva biblică, această 
scară a valorilor se schimbă po-
trivit ordinii fi xate de Cuvântul 
lui Dumnezeu şi poate arăta cam 
aşa: importanţa, valoare, drept 
şi preferinţă. Fiecare om îşi 
clădeşte viaţa după principii care 
îl vor ajuta să-şi atingă anumite 
ţeluri propuse. Dacă nu ar exista 
priorităţi nu am putea vorbi cu 
certitudine despre ţeluri atinse 
pentru că însăşi la baza lor sunt 
aceste principii. Din perspecti-
va pur umană, priorităţile vieţii 
pot fi : sănătate, familie, cariera, 
viaţa longevivă etc. Creştinul 
însă trebuie să privească toate 
aceste priorităţi prin prisma Cu-
vântului lui Dumnezeu, făcând 
voia supremă a lui Dumnezeu. 

Actul răscumpărării. 
Apostolul Pavel spu-
ne: Gal. 4:4-5 “Dar 
când a venit împli-

nirea vremii, Dumnezeu a tri-
mis pe Fiul Său, născut din 
femeie, născut sub Lege, ca să 
răscumpere pe cei ce erau sub 
Lege, pentru ca să căpătăm înfi e-
rea”. Înţelegem deci, că acest act 
al răscumpărării a fost realizat 
de Dumnezeu, prin Isus Hristos, 
în jertfa de la Calvar, urmând ca 
omul să urmărească principiile 
divine în atingerea acestui scop.

 Actul răscumpărări sau 
mântuirea sufl etului, trebuie să 
fi e prioritatea supremă a vieţii 
omului şi apoi celelalte lucru-

ri, pe care de fapt Isus Hristos 
spune că le vom primi pe dea-
supra. Mat. 6:33, ”Căutaţi mai 
întâi Impărăţia lui Dumnezeu şi 
neprihănirea Lui, şi toate aceste 
lucruri vi se vor da pe deasup-
ra”. Pentru a putea face din ea 
„ţinta căutării noastre” spunea 
autorul cărţii Evrei, noi trebuie 
să avem în vedere cel puţin doi 
sau trei factori. 

Credinţa. Ea vine în 
urma auzirii Cuvân-
tului lui Dumnezeu. 
Rom. 10:17; Ioan 3:14,15 

“Şi după cum a înălţat Moise 
şarpele în pustie, tot aşa trebuie 
să fi e înălţat şi Fiul Omului,             
pentru ca oricine crede în El să 
nu piară, ci să aibă viaţă veşnică”. 
Prin credinţă, omul este socotit 
neprihănit înaintea lui Dumne-
zeu. Nicăieri nu găsim în Biblie 
că după ce a fost înalţat şarpele 
în pustie de către Moise, toţi cei 
muşcaţi de şerpi erau vindecaţi 
automat. Acolo era nevoie de un 
proces care implică credinţa şi 
voinţa, adică să creadă că există 
acest chip şi apoi să-şi întoarcă 
privirea  într-acolo. Domnul Isus 
apelează în mai multe rânduri, 
atunci când săvârşeşte minuni 
la atitudinea omului de a crede, 
„dacă crezi se poate, facăţi-se 
după credinţa ta, crede numai, 
crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?...”. 
Dar Biblia spune că nu este de 
ajuns ca omul să creadă, în atin-
gerea scopului răscumpărării, 

PERSPECTIVA UMANĂ. 
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este nevoie şi de pocăinţă.

Pocăinţa, întoarcere la Dom-
nul, recunoaştere, căinţa, 
acest lucru trebuie să se 
întâmple în viaţa omului, 

în urma auzirii Cuvântului Lui 
Dumnezeu, şi numai în urma ace-
stei decizii el primeşte confi rma-
rea că a intrat în “această stare de 
har”. Fapte 2: 37 ”Fraţilor, ce să 
facem?” scoate în evidenţă fap-
tul că ei au avut deja un proces de 
constiinţă în urma realităţii prezen-
tate de apostol, şi acum doreau să 
facă pasul următor. Apostolul nu 
pregetă şi le spune că au nevoie în 
urma pocăinţei şi de botez, adică 
mărturisirea cugetului curat înain-
tea lui Dumnezeu. Şi chiar făcând 
toate aceste lucruri, nu putem afi r-
ma că prioritatea supremă în relaţie 
cu Dumnezeu este fi nalizată. Un alt 
lucru extrem de important este:

Sfi nţirea, acţiunile, fap-
tele pe care le între-
pinde omul în viaţă, în 
conformitate cu Scrip-

tura, lucrează la sfi nţirea lui 
şi apropierea de Dumnezeu. 
„Voia lui Dumnezeu este 
sfi nţirea voastră, duceţi-vă 
sfi nţirea până la capăt…, 
sfi nţiţi în inimile voastre pe 
Isus ca Domn, fi ţi sfi nţi căci 
eu sunt sfânt” şi multe alte 
afi rmaţii de felul acesta, nu 
fac altceva decât să ne facă 
să înţelegem că Dumnezeul uni-
versului este un Dumnezeu sfânt. 
Sfera Lui de acţiune este sfi nţenia. 
Sfi nţenia este un atribut al lui 
Dumnezeu, de aceea este chemat 
şi omul să aspire spre o asemenea 
stare. Biblia, nu face doar un apel 
la sfi nţire, ci face de cunoscut şi 
modalitatea realizării acestui pro-
ces, prin descoperirea şi elimina-
rea lucrurilor rele şi neziditoare, 
omul să se apropie tot mai mult de 
Dumnezeul sfânt până va semă na 
cu El, „când se va arăta El, vom fi  
ca El pentru că îl vom vedea aşa 
cum este” 1 Ioan 3:2. În vederea 
realizării acestui proces am pu-
tea aminti şi alte aspecte cum ar fi        
închinarea, comuniunea,  
vegherea, părtăşia, toate acestea 

fi ind elemente care duc la reali-
zarea planului răscumpărător al 
lui Dumnezeu. Desigur că pentru 
omul născut din nou este o pri-
oritate şi familia şi biserica şi lo-
cul de muncă … dar nici una din 
ele nu trebuie să depăşească în 
importanţă pe cel suprem. Ştiu că 
la originea acestui plan este El care 
veghează să se realizeze. 

 Fie ca Logosul lui Dumne-
zeu să pătrundă în inimile oameni-
lor în aşa fel încât să ajungă la cer-
titudinea că au nevoie de mântuire, 
prioritatea esenţială a vieţii.
  

Nelu Onişor

”Căutați 
mai în-
tâi Im-
părăția 
lui Dum-
nezeu și 
neprihă-
nirea Lui, 
și toate 
aceste 
lucruri vi 
se vor da 
pe dea-
supra”.
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Despre prioritățile 
lui Dumnezeu

 ilele tre-
cute cineva mi-a propus 
să rup câteva crâm-
peie de timp pentru a 
medita la un fenomen 
interesant, un fenomen 
care, fi e că ne preocupă, 
fi e că nu, are implicații 
directe în viața noastră. 
Prioritățile lui Dumne-
zeu, sensul plenar pe 
care Dumnezeu vrea 
să-L dea lucrurilor și 
fi nalitatea pe care El 
o are în vedere atunci 
când se gândește la uni-
vers, am putea spune 
că sunt lucruri care-L 
privesc doar pe El și în 
care nu am avea de ce 
să ne amestecăm. 

 Intențiile lui 
Dumnezeu însă, sunt 
cu totul altele (Amos 3:7 
Nu, Domnul Dumne-

zeu nu face nimic fără 

să-Şi descopere taina Sa 
slujitorilor Săi proroci). 
M-am întrebat și eu, 
de ce Şi-ar descoperi El 
tainele și planul slujito-
rilor Săi? Dacă este Su-
veran, dacă este Stăpân 
incontestabil,dacă ni-
meni nu I se poate  îm-
potrivi și nimeni nu-L 
poate încurca în ceea ce 
face, atunci ce sens ar 
mai avea să-Și facă de 
cunoscut planurile unor 
făpturi limitate precum 
oamenii? 

 Am găsit două 
motive principale 
pentru care Dumnezeu 
acționează în acest fel.  
  
 Unul dintre 
ele este pentru ca să-Și 
dovedească credibili-
tatea: ceea ce promite 
Dumnezeu, face; ce spu-
ne, se împlineşte (Isaia 
46:10: Eu am vestit de 

la început ce are 
să se întâmple şi cu 
mult înainte ce nu este 
încă împlinit. Eu zic: 
„Hotărârile Mele vor 
rămâne în picioare şi 
Îmi voi aduce la îndepli-
nire toată voia Mea“. 
 
 Cel de-al doi-
lea motiv pe care Dum-
nezeu Îl are în vedere 
este relația de intimi-
tate pe care vrea să o 
dezvolte între El şi om. 
Găsim acest principiu 
în afi rmația Fiului Său 
din Ioan 15:15 „Nu vă 
mai numesc robi, pentru 
că robul nu știe ce face 
stăpînul său, ci v-am nu-
mit prieteni, pentru că 
v-am făcut cunoscut tot 
ce am auzit de la Tatăl 
Meu.” Așadar, interesul 
lui Dumnezeu în a-Și 
descoperi tainele și pla-
nurile este pentru ca să 
dezvolte o relație cât 

Mele vor 

picioare 

aduce la 
îndeplinire 

Mea“.
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mai strânsă, mai apropiată și mai 
armonioasă cu omul. Nu cred că 
greșim dacă spunem că acesta este 
de fapt, motivul central al revelației 
lui Dumnezeu.

 Dacă așa stau lucrurile și 
dacă preocuparea lui Dumnezeu 
pentru om este vie, mistuitoare 
și efervescentă, e absolut fi resc ca 
omul să răspundă cu interes atun-
ci când i se face de cunoscut planul 
divin. Cu alte cuvinte, ține de da-
toria și de responsabilitatea noastră 
ca preocupările lui Dumnezeu să 
devină preocupările noastre, mai 
ales atunci când e vorba despre un 
plan bine gândit și bine trasat cu 
mult mai „înainte de întemeierea 
lumii”. 

 În scrisoarea apostolului 
Pavel către Biserica din Efes,
autorul are grija să le      
reamintească acest adevăr 
copleșitor credincioşilor, și anume: 
dacă Dumnezeu a purtat în gândul 
Său acest plan de răscumpărare a 
omului din păcat mai dinainte ca 
lumea să fi e întemeiată (Efeseni 
1:4,9 În El, Dumnezeu ne-a ales 
înainte de întemeierea lumii, ca să 
fi m sfi nţi şi fără prihană înaintea 
Lui, după ce, în dragostea Lui;... 
căci a binevoit să ne descopere tai-
na voii Sale, după planul pe care-l 
alcătuise în Sine însuşi), atunci 
înseamnă că importanța acestui 
plan, e incomensurabil mai mare 
decît crearea întregii lumi! E de 
fapt primul lucru pe care Dumne-
zeu îl face! Lumea pe care o crează 
mai tîrziu, e creată cu scopul unic 
de a sluji acestui plan divin și 
extraordinar. 
De-a lungul vremii, Dumnezeu 
a ales nenumărate moduri (Evrei 
1:1 După ce a vorbit în vechime 
părinţilor noştri prin proroci, în 
multe rânduri şi în multe chipuri, 
Dumnezeu) pentru a-Și comuni-
ca planul şi intențiile pe înțelesul 
omului, însă cu toate acestea omul 
nu a rezonat cu mesajul divin decât 
în parte. Dumnezeu însă pregătise 
încă de la început modalitatea 
desăvârșită pentru a căuta să Se 
facă înțeles. De la început a hotărât 
Dumnezeu și timpul când va apela 

la acest fel de a Se exprima. 

 În lumea noastră, venirea 
pe lume a unui copil readuce și 
reînvie atît de multe din trăsăturile 
părinților încât nu greşim dacă spu-
nem că un copil e cea mai profundă 
și fi delă exprimare a celor doi soți. 
Ei, bine, tocmai acest lucru l-a avut 
și Dumnezeu în vedere atunci când 
S-a gândit că cel mai fi del mod de 
a-Și comunica planul, este prin Fiul 
Său (Evrei 1:2 la sfârşitul acestor 
zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care 
L-a pus moştenitor al tuturor      lu-
crurilor şi prin care a făcut şi veacu-
rile).        
Și trebuie să ne mai gândim și că 
NU Dumnezeu a preluat exem-
plul acesta din lumea noastră, 
ci nouă ne-a fost lăsată această 
binecuvîntată realitate din lumea 
Lui. 

 Așadar, venirea în lume 
a Fiului lui Dumnezeu nu are alt 
obiectiv decât reproducerea în cel 
mai fi del mod și cât mai pe înțelesul 
nostru, a planului veșnic al lui 
Dumnezeu (Ioan 8:38: Eu spun 
ce am văzut la Tatăl Meu; şi voi 
faceţi ce aţi auzit de la tatăl vostru), 
după cum Însuși Domnul Hristos 
o spune: „Eu pentru aceasta M-am 
născut și am venit în lume, ca să 
mărturisesc despre adevăr”. Oare 
avem o viață care caută în toate lu-
crurile Adevărul?   
     
   

Laurenţiu Petrila

 „Nu vă 
mai nu-
mesc robi, 
pentru 
că robul 
nu știe 
ce face 
stăpînul 
său, ci 
v-am nu-
mit prie-
teni, 
pentru 
că v-am 
făcut cu-
noscut 
tot ce am 
auzit de 
la Tatăl 
Meu.”
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 Într-o seară la biserică, 
când am primit acest verset scris 
pe un bilet, m-am întrebat, cum ar 
putea să devină realitate în viaţa 
mea acest Cuvânt al lui Dumne-
zeu. Vremea trecea şi câteodată îmi 
aminteam de această promisiune 
extraordinară a lui Dumnezeu şi 
de întrebarea pusă atunci în mintea 
mea. 

 Eram în anul patru la Fa-
cultatea de ştiinţe economice din 
Cluj şi pe baza notelor bune, pe 
care le obţinusem la examene, spe-
ram să primesc o bursă de merit. 
Pe lângă rezultatele bune trebuia 
să depun şi fi şele de salariu şi pen-
sie ale celor din familia mea. Tatăl 
meu era în pensie, mama lucra şi 
mai era şi sora mea, care de curând 
primise un post de educatoare la o 
gradiniţă. Eram foarte bucuroasă 
că voi primi bursă, până când am 
afl at că de curând plafonul la sa-
larii scăzuse şi din păcate salariile 
celor trei membrii din familia mea 
depăşeau cu puţin acest plafon.

 Aveam de făcut o alegere: 
să nu depun toate fi şele de salariu, 
aceasta însemnând pentru mine să 
mint sau să le depun şi să mă în-
cred în Dumnezeu, că El va rezolva 
această problemă. Părinţii mei, care 

pe atunci nu erau creştini, m-au 
sfătuit să nu depun fi şa de salariu 
a surorii mele.

 M-am frământat foarte 
mult, gândindu-mă ce alegere să 
fac. Eram conştientă că ai mei mă 
susţineau cu eforturi fi nanciare 
mari ca să pot studia la Cluj la fa-
cultate. Am vorbit cu pastorul bise-
ricii, unde mergeam şi i-am poves-
tit problema mea. El m-a încurajat 
şi mi-a explicat că noi, cei care ne 
încredem în Dumnezeu, suntem în 
căuşul palmei Lui şi acolo nimeni 
şi nimic nu ne poate face nici un 
rău. Aşa ca oricât a fost de greu 
m-am hotărât să depun toate fi şele, 
chiar dacă mă aşteptam ca cererea 
mea de bursă să fi e respinsă. Eram 
conştientă că doar o minune m-ar 
fi  ajutat să primesc bursă. Am con-
tinuat să mă rog Domnului în ve-
derea unei soluţii. Eram hotărâtă să 
nu fac nici un compromis.

 Începusem să îmi caut şi 
un job, ca să pot câştiga ceva bani 
pentru a mă întreţine la facultate. 
Nu îmi găsisem încă nimic, dar în 
mintea mea era mereu imaginea 
căuşului palmei lui Dumnezeu 
şi mă vedeam acolo în siguranţă. 
Chiar dacă mă confruntam cu o 
problemă, la care nu aveam încă 
soluţia, credeam că Dumnezeu mă 
va ajuta, dar nu ştiam cum.

 Să ne încredem în El în       
ciuda circumstanţelor din jurul 
nostru, aceasta aşteaptă Tatăl nos-
tru ceresc de la noi. În situaţiile 
grele din viaţa noastră să nu ne 
supărăm şi să nu cârtim în inima 
noastră. 
 
 De asemenea să nu facem 
compromisuri, atunci când soluţia 
lui Dumnezeu nu vine imediat sau 
ni se pare că întârzie şi nu mai avem 
răbdare. Mai mult decât atât Dum-
nezeu aşteaptă ca noi să mulţumim 
şi să avem privirea îndreptată spre 
El şi când ne merge bine, dar şi 
atunci când trecem prin încercări. 
Aceste încercări pe care le-aş numi 
şi examene ale credinţei noastre 
sunt trecătoare şi au rolul de a ne 
curăţi în vederea creşterii noastre 
spirituale. În plus atunci când vom 
sta lipiţi de Domnul, vom trece şi 
prin probleme mai uşor, pentru că 
El însuşi ne promite că ne va ajuta: 
„Nicidecum n-am să te  las, cu nici-
un chip nu te voi părăsi.” Evrei 13:5
„Mai bine este să cauţi un ada-
post în Domnul decât să te încrezi 
în om“, aşa spune Psalmul 118. Şi 
într-adevăr aşa a fost. După câteva 
săptămâni am primit un răspuns 
pozitiv de la facultate: voi primi 
bursa. Cum era posibil? Întrebând 
am afl at că legea cu privire la pla-
fonul de salarii pentru burse se 
modifi case: se ridicase plafonul. 
Aşa că acum salariile însumate ale 

MĂRTURIE
„Cheamă-Mă în ziua necazului, și Eu te voi izbăvi, 

iar tu Mă vei proslavi!“ Ps. 50:15
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celor din familia mea nu 
depăşeau noul plafon.

 Trecând 
prin acest examen al 
credinţei am experi-
mentat cum Dumnezeu 
pentru mine a schimbat 
chiar şi o lege. Am rea-
lizat atunci că Dumne-
zeu onorează credinţa 
noastră şi răspunde 
la rugăciuni, dar ne 
şi trece prin astfel de 

examene ca să ne arate 
puterea Lui şi dragostea 
Lui pentru noi. Lăudat 
să fi e Numele lui Dum-
nezeu de acum şi până 
în veac. Amin.   
   
   
  

Viorica Oprea 

„Nicidecum 
n-am să te  
las, cu niciun 
chip nu te voi 
părăsi.”
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 Cărţile sunt refugiul meu, 
lumea mea… Cea mai importantă 
carte este şi rămâne Biblia – Cuvân-
tul lui Dumnezeu. Sunt bucuroasă 
atunci când încă se mai citesc cărţi, 
când oamenii mai găsesc plăcut 
răsfoitul cărţilor, mirosul de nou 
sau vechi al paginilor, pentru că 
atunci când ajungi la fi nalul ei să 
o mai răsfoieşti încă odată şi să 
reciteşti pasajele subliniate. Rămâi 
mereu impresionat de poveştile 
afl ate, de fi nalul lor şi de ceea ce o 
carte îţi poate oferi.
 
 Sunt bucuroasă atunci 
când oamenii aleg oricând o carte 
în locul unei emisiuni banale de la 
TV sau renunţă pentru câteva mo-
mente la această „lume a tehnolo-
giei moderne” şi se avântă în lumea 
cunoaşterii.

 Una din marile bucu-
rii ale vieţii ar trebui să fi e citi-
tul. Cu fi ecare carte citită, simţi 

că te îmbogăţeşti intelectual şi 
sufl eteşte…poţi să devii mai sensi-
bil, mai bun, mai iubitor.

 Hai să învăţăm copiii, ti-
neri…pe cei ce ne înconjoară că nu 
trebuie să treacă o zi fără să audă, să 
vadă sau să citească ceva frumos…
şi vor descoperi ce sufl ete minuna-
te au atât ei cât şi cei de lângă ei….
în comparaţie cu urâţenia lumii 
care încearcă să le smulgă din suf-
let tot ce au mai frumos şi mai bun.

 Eu am descoperit în Biblie 
care este compusă din 66 de cărţi, 
nişte prieteni tăcuţi care îmi sunt 
întotdeauna aproape şi de încrede-
re…e un sentiment atât de plăcut 
citind, încât nu ştiu cum să-l       cu-
prind în doar câteva cuvinte…şi 
ştiu că oricum doar cei care îl simt 
mă pot înţelege.

 Cineva spunea „Părinţii ne 
ajută să devenim oameni….cărţile 
să rămânem”, iar Mihai Eminescu 

ne învaţă: „Citeşte! Numai citind 
mereu, creierul tău va deveni un la-
borator nesfârşit de idei şi imagini 
pline de frumuseţe”.

 Închei aceste rânduri do-
rind să vă spun că: citind te ri-
dici mai presus de lumea care te 
înconjoară, îţi umpli sufl etul cu 
linişte, frumuseţe şi cunoaştere.   
    

 Mihaela Rusu

CĂRȚILE, un 
izvor de 
cultură

De ce iubesc cărțile? 
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 n om e în medie 
cam 1,7m înalt și e compus în medie 
din zece mii de miliarde de celule. 
Fiecare din aceste celule e compusă 
din aproximativ o mie de miliarde 
de atomi. Deci în comparație cu mi-
crobi sau plante de exemplu sun-
tem giganți în această lume. Dacă 
am pune celulele una lângă alta ar 
avea o lungime de aproximativ pat-
ru milioane de km adică de o sută 
de ori în jurul pâmântului.

 Să luăm ca exemplu o 
simplă frunză de nuc. În natură 
este un element dispensabil și se 
regăsește la orice colț de stradă și 
totuși această frunză este în stare 
de o procedură chimică complexă 
și anume fotosinteza. Este în sta-
re să utilizeze lumină, apă, dioxid 
de carbon și oligoelemente să 

producă substanțe chimice bogate 
în energie. Corpul uman e în sta-
re de transformări chimice mult 
mai complexe și totul se întâmplă 
inconștient.

 Dar și conștient noi suntem 
în stare să facem lucruri incredibile. 
În telefoane obișnuite disponibile 
pe piață noi suntem în stare să pro-
ducem fără probleme procesoare 
în care sunt sute de mii de circuite. 
Multe din aceste circuite au o gro-
sime de doar cinci atomi. Tot pro-
cesorul de multe ori nu e mai mare 
de un cm² adică cam o monedă de 
un cent. Deci noi suntem în stare să 
punem atomi lângă atomi și să pro-
ducem ceva atât de minuscul încât 
chiar și un microscop abia le poate 
vedea. 

 Așadar având în vedere 
faptul că noi în calitate de simpli 

oameni suntem în stare de aseme-
nea performanțe extraordinare de 
ce îl limităm pe Dumnezeu care 
a creat nu doar omul și frunza ci     
toate viețuitoarele acestui pământ 
adică fiecare celulă și fiecare atom. 
Oare chiar nu este în stare să rectifi-
ce o eroare umană sau să intervină 
la orice noi nu înțelegem dacă ne 
punem încrederea în El? Chiar așa 
mic a devenit Dumnezeul nostru?

Talidu Nagy

Despre lucruri mari 
și despre lucruri mici 

(partea a I-a)
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” A d e v ă r a t , 
adevărat vă 
spun că cine 
crede în Mine 
va face şi el 
lucrările pe care 
le fac Eu; ba încă 
va face altele şi 
mai mari decât 
acestea ...” (Ioan 
14:12)
”Iată semnele 
care vor însoţi pe 
cei ce vor crede: 
în Numele Meu 
vor scoate draci; 
vor vorbi în lim-
bi noi; vor lua în 
mână şerpi; dacă 
vor bea ceva de 
moarte, nu-i va 
vătăma; îşi vor 

pune mâinile 
peste bolnavi, 
şi bolnavii se 
vor însănătoşi.” 
(Marcu 16:17-18)

 C â n d 
am început să 
scriu acest arti-
col eram doar 
de câteva zile 
întors din Româ-
nia iar gândul 
îmi era încă 
acolo deoarece 
petrecusem mo-
mente deosebit 
de frumoase pe 
terenul de luptă 
al județului Olt. 
Terenul este arid 
și secetos din 
punct de vede-
re spiritual, în 
schimb mai ales 
orașul Slatina 
este unul din 

cele mai puse 
la punct orașe 
din România. 
Curățenia, un 
sistem automa-
tizat de irigare a 
parcului central 
și a rondouri-
lor cu fl ori din 
zonele centrale 
și amabilita-
tea oamenilor 
sunt doar câte-
va din calitățile 
care subliniază 
buna organiza-
re și întreținere 
a orașului. Și 
totuși – pe cât de 
verde și îngrijit 
este terenul la 
prima privire - 
pe-atât de uscat 
și secetos este 
din punct de 
vedere spiritual. 
Și la ce folosește 

” A d e v ă r a t , 
adevărat vă 
spun că cine 
crede în Mine 
va face şi el 
lucrările pe care 
le fac Eu; ba încă 
va face altele şi 
mai mari decât 
acestea ...”
14:12)
”Iată semnele 
care vor însoţi pe 
cei ce vor crede: 
în Numele Meu 
vor scoate draci; 
vor vorbi în lim-
bi noi; vor lua în 
mână şerpi; dacă 
vor bea ceva de 
moarte, nu-i va 
vătăma; îşi vor 

LUCRĂRI 
MARI CU 

DUMNEZEUL 
NOSTRU

 Campania de Evanghelizare 2014 în 
județul Olt – România.

“Mare este secerişul, dar puţini sunt 

lucrătorii! Rugaţi, dar, pe Domnul secerişului 

să scoată lucrători la secerişul Lui.”
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oamenilor de acolo toate acestea 
dacă    sufl etul celor mai mulți se 
îndreaptă spre pierzare și spre 
un destin irevocabil al plânsului 
și scrâșnitului din dinți. Singurul 
care este în măsură să stâmpere și 
să adape sufl etul însetat este Dom-
nul, iar El alege să lucreze de cele 
mai multe ori prin oameni. Mân-
tuitorul prevede aceasta vorbind 
despre un seceriș mare și de o 
nevoie care de multe ori rămâne 
descoperită datorită lucrătorilor 
puțini. Rugați, dar, pe Domnul 
secerișului – zicea El – să scoată 
lucrători la secerișul Lui.

 Ca în fi ecare an ne doream 
și anul acesta – împreună cu fra-
tele Samuel Dem, care răspunde 
de această campanie – ca Dumne-
zeu să ne scoată în cale oamenii 
potriviți pentru misiunea care ne 
stătea înainte, însă având în ve-
dere statistica anilor trecuți nu ne 
așteptam la un număr foarte nume-
ros de persoane, mai ales că unele 
din cele care au fost anii trecuți în 
această misiune ne-au anunțat că 
anul acesta - din felurite motive - nu 
vor veni. Întristat fi ind de această 
veste am stat înaintea Domnului și 
l-am rugat frumos să se implice El 
în formarea echipei și să ne scoată 
El în cale oamenii care vor merge 
pe câmpul de luptă.
Bucuria ne-a fost mare când am 
văzut că Domnul ne-a fost bine-
voitor și ca urmare s-au înscris 
55 de persoane din Austria și alte 
14 persoane din România au fost 
notate. Simțeam în inima mea și 
eram    convins că Domnul are de 
lucru cu noi. Aceste gânduri le-
am împărtășit echipei spunându-i 
că este vremea să ne încredem pe 
deplin în Cel care merge în frun-
tea oastei ca astfel să vedem și noi 
împlinindu-se cuvintele Mântui-
torului care spunea că cine va crede 
în El va face şi el lucrările pe care 
le-a făcut EL; ba încă va face altele 
și mai mari. Ori aceste lucrări mari 
ar trebui să ne caracterizeze tot mai 
mult în aceste vremuri târzii.  Fap-
tul că ele ne însoțesc tot mai puțin 
și tot mai rar ne arată de fapt nive-

lul scăzut al credinței și-al pocăinței 
noastre.
Împreună cu ceilalți trei frați - 
Samuel Dem, Ghiță Soporan și 
Cornel Avram - cărora ne-a fost 
încredințată o echipă de aprox. 15 
oameni am pornit la drum și fi e-
care s-a îndreptat spre acea zonă a 
județului care i-a fost repartizată. 
Era o zi de joi și mă afl am împreună 
cu echipa într-o comună din 
județul Olt numită Iancu-Jianu. Ca 
și-n celelalte locații care le-am par-
curs în această săptămână de Eva-
nghelizare am pornit prin comună 
– fi ind echipați cu tractate creștine 
și Noi Testamente   –     pentru a 
sta de vorbă cu oamenii și a-i invi-
ta la programul creștin care avea 
loc câteva ore mai târziu sub cerul 
liber în curtea unui frate. Oame-
nii au răspuns pozitiv invitației 
și un număr numeros de prieteni 
au ocupat toate locurile care erau 
pregătite, ba încă unii au stat și-n 
picioare. Programul deja începuse 
când dintr-odată a început să plouă 
așa de tare încât era imposibil de-a 
continua în asemenea condiții. Am 
strâns echipa și am stat înaintea 
Domnului      rugându-L frumos să 
oprească ploaia, iar de nu o va face 
vom fi  nevoiți să strângem lucrurile 
și să plecăm. Prietenii prezenți au 
auzit această rugăciune, iar după 
câteva zeci de secunde Cel pe care 
îl ascultă vântul, marea și între-
aga natură a oprit ploaia. Astfel 
programul a continuat și în seara 
aceea în urma auzirii Cuvântu-
lui lui Dumnezeu s-au predat 12 
prieteni. Aceasta este doar una 
din lucrările mari pe care Dumne-
zeu le face prin cei care aleg să se 
încreadă pe deplin în El. 

 Nu este credința oare 
o încredere neclintită în lucru-
rile nădăjduite și o puternică 
încredințare despre lucrurile care 
nu se văd?! Și oare nu trebuie 
această credință să fi e urmată de 
fapte?! 
“Mare este secerişul, dar puţini 
sunt lucrătorii! Rugaţi, dar, pe 
Domnul secerişului să scoată 
lucrători la secerişul Lui.” Matei 

9:37-38     

Denis R. Roteliuc

”Adevărat, 
a d e v ă r a t 
vă spun că 
cine crede 
în Mine va 
face şi el 
lucrările pe 
care le fac 
Eu; ba încă 
va face al-
tele şi mai 
mari decât 
acestea ...”
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 nvățăm de la societatea zilelor noastre 
că o investiție va avea mari șanse de succes dacă se 
face timpuriu. Ca să înțelegem mai bine folosesc aici 
exemplul binecunoscutei pușculițe cu bani unde co-
piii adună monede mici și mari în așteptarea zilei în 
care vor merge la bancă și vor primi în schimb o sumă 
frumoasă de bani. Apoi să mergem cu gândul în vechi-
me pe vremea sclavagiei unde ne întâlnim cu investiția 
bogaților în sclavi și unde prețul era cu atât mai mare 
cu cât sclavul era mai tânăr. 
 Am amintit aceste mici exemple pentru a 
conștientiza în deosebi pe cei tineri de marele preț plătit 
de Dumnezeu prin Isus pentru voi, dar și de investiția 
lui Dumnezeu prin abilitățile, inteligența, talentele  
personale! Dan. 1:4 “…nişte tineri fără vreun cusur tru-
pesc, frumoşi la chip, înzestraţi cu înţelepciune în orice 
ramură a ştiinţei, cu minte ageră şi pricepere, în stare să 
slujească….” Aș vrea ca tinerii care citesc aceste rânduri 
să-și pună întrebarea “ce a investit Domnul în mine ?” 
La una din întâlnirile cu tinerii bisericii locale am pus 
tocmai această întrebare și am sesizat o tânără care me-
reu aducea propuneri și diferite recomandări de slujire 
la adresa altor tineri prezenți. Am întrebat-o însă pe ea 
personal care este capacitatea ce Dumnezeu a investit-o 
în ea și răspunsul a fost “…eu am darul de a vedea da-
rul altuia!...” Apostolul Pavel vă îndeamnă: „Vegheaţi 
fi ţi tari în credinţă, fi ţi oameni, întăriţi-vă” Apelul orei 
prezente este un apel de consacrare personală: „Alegeţi 
azi cu-i vreţi să-i slujiţi”. 
 În mijlocul primejdiilor şi ispitelor, singura 
voastră scăpare este de a veghea şi de a vă ruga din 
ce în ce mai mult. Tinerii care îşi găsesc plăcerea în 
Cuvântul lui Dumnezeu şi în ore de rugăciune vor fi  
fără încetare împrospătaţi cu apă vie din izvorul vieţii. 
Ei ajung necontenit mai sus căpătând vederi mai clare 
despre poziția personală în vasta lucrare a Împărăției 
cerești. Privind la versetul din Dan.1:4 putem vedea cu 
toții că toate aceste virtuți întâlnite la tinerii din Babilon 

îi califi cau să slujească împăratului babilonean. Dom-
nul care nu este un Împărat trecător, ci unul veșnic 
așteaptă slujire din partea tinerilor generației de azi așa 
cum a primit-o din partea unui Iosif, Samuel, Daniel, 
Timotei și alții. Investiția e făcută, rămâne doar să fi e 
descoperită de fi ecare cu scopul de a o pune în slujba 
marelui Împărat! 
 Dan 1:10 ”…ca nu cumva să vadă feţele voastre 
mai triste decât ale celorlalţi tineri de vârsta voastră…” 
Slujirea lui Dumnezeu nu este un chin ci o bucurie  
pentru tinerii ce își înțeleg chemarea! Ghedeon altădată 
era plin de teamă în fața dușmanului din Madian și se 
vedea fără importanță în familia sa-“şi eu sunt cel mai 
mic din casa tatălui meu…” dar îngerul Domnului e 
de altă părere:-”Domnul este cu tine, viteazule!“ Un 
tânăr care a adus izbăvirea națiunii sale și care a crezut 
că investiția Domnului în el e mai puternică decât tea-
ma provocată de Madian! 
 Un alt exemplu poate fi  Ieremia care zice: ”Ah, 
Doamne, Dumnezeule, vezi că eu nu ştiu să vorbesc, 
căci sunt un copil”. Dar Domnul mi-a zis: ”Nu zice: 
sunt un copil, căci te vei duce la toţi aceia la care te voi 
trimite, şi vei spune tot ce-ţi voi porunci. Nu te teme 
de ei, căci Eu sunt cu tine…” Observăm că Dumnezeu 
e interesat să lucreze cu oamenii de toate vârstele dar cu 
precădere cu energia tinerescă care trebuie direcționată 
spre lucrările lui Dumnezeu! “V-am scris, tine-
rilor, fi indcă sunteţi tari, şi Cuvântul lui 
Dumnezeu rămâne în voi, şi aţi biruit pe 
cel rău.” 1Ioan 2:13 

Cristian Kamergruber 

Investiția 
lui 

Dumnezeu 

”Domnul este cu tine, viteazule!“
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 Tabăra creştină a Bisericilor Penticos-
tale din Austria a avut loc la Maria Alm/Hin-
termoos, Salzburg în perioada 28 iunie–10 
iulie 2014.
  În perioada 28.06-04.07 copii între 8-10ani 
şi adolescenţii între 14-16 ani, iar în perioada 04.07-
10.07.2014 copii între 10-13 ani. Au participat 115 copii 
şi 17 învăţători din mai multe biserici din Austria. 
Domnul ne-a binecuvântat cu părtăşii frumoase în care 
am putut să ne apropiem de Dumnezeu şi să avem 
părtăşii unii cu alţi.
 Când spunem cuvântul „tabără“ imediat 
ne apare în minte noţiunea de timp liber, distracţie, 
plimbare, soare. Doar atât? Nu cumva tabăra creştină 
înseamnă ceva mai mult?
 Dacă pătrundem mai adânc în modul de 
desfăşurare al taberei, vom vedea că scopul principal 
este cu totul altul: copiii au posibilitatea ca prin diferite 
activităţi (lecţii biblice, timp de închinare, muzică, 
sport, drumeţii) să ajungă să-l cunoască pe Dumnezeu 
în mod personal. E joacă, dar joacă serioasă. Cea mai 
bună ocazie de a exersa trăirea adevărurilor, a prin-
cipiilor creştine pe care le învaţă, o au prin adâncirea 
relaţiilor dintre ei. Şi unul din locurile propice pentru 
aceasta este tabăra, departe de părinţi, de cei cunoscuţi, 
nevăzuţi de mulţi care eventual ar sta tot timpul în 
spatele lor să îi dirijeze. Însă nu rămaşi  fără    supra-
veghere.
 Şi lucrurile pe care le aşteptăm de la ei nu sunt 
mici: să ia un start bun în viaţă (alături de ISUS), să fie 
buni unii cu alţii (şi cât de greu este de multe ori), să 
persevereze (să cânţi şi să continui să construieşti, chiar 
dacă turnul din ,,spaghetti” se dărâma întruna), să fie 
uniţi (chiar dacă echipa din care fac parte nu e alcătuită 
din colegii ideali).

Exemplele în care am văzut acestea sunt mult mai 
multe. Să înţeleagă că umblarea lor cu Hristos nu poate 
fi oricum, ci trebuie să respecte anumite reguli, chiar 
dacă nu întotdeauna e cel mai uşor sau convenabil. 
Să simţi unitatea lor atunci când proiectează drape-
le, ideile minunate, creativitatea pe care le au şi care 
reprezintă concepţia lor despre viaţă alături de Isus. Să 
vezi cât suflet pun în alergarea lor, nu doar la con-
cursuri, ci şi în activităţile spirituale. Să vezi cum cei 
mari se simt responsabili faţă de cei mici, sunt atenţi 
cu ei, grijulii. Cum cântă împreună, sădind în inimile 
celor mici dorinţa de a le semăna. Seriozitatea pe care 
adolescenţii au pus-o în pregătirea zilnică a scenetelor 
(doar să le facă celor mici o bucurie), cum s-au com-
pletat reciproc la jocuri, s-au susţinut unii pe alţii şi 
au luptat cu toţii pentru a atinge un singur scop: să fie 
câştigători. Să vezi inimile pline de bucurie că în final 
au luat toţi locul I, dispărând concurenţa dintre ei şi 
zâmbetul de mulţumire făcându-şi loc pe feţele lor.

 Toate acestea sunt convingeri, calităţi care, 
atunci când Duhul Sfânt va lucra în ei desăvârşit, vor 
aduce roade pline de bucurie. Şi atunci toţi ne vom 
bucura: părinţi, învăţători, biserica întreagă şi vom 
putea spune că s-a meritat să lucrăm, să ne jertfim, 
rugăciunile noastre primind răspunsul mult dorit. 
Chiar dacă a fost o săptămână extrem de intensivă, ne 
gândim cu drag la tabără şi ne rugăm Domnului ca şi 
în anul viitor să avem timp şi resurse să putem partici-
pa din nou .
                                                                Violeta Drăgoi  
                                                                                                          

MAREA OLIMPIADĂ 
A COPIILOR

Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, 
fii cu inima veselă cât eşti tânăr, 
umblă pe căile alese de inima ta 

şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că 
pentru toate acestea te va chema 

Dumnezeu la judecată.
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Cel care a fost 
fratele nostru 
în Hristos, 

Liviu Țurcaș, s-a 
născut în data de 27. 
martie 1968 în loca-
litatea Meseșeni. 
Prima lui întâlnire 
cu Domnul a avut 
loc în anul 1985 
iar în anul 1986 a 
încheiat legământ 
în apa botezului. 
În România a frec-
ventat Biserica Nr.1 

Zalău, iar din anul 1991 când s-a mutat în Austria, a 
frecventat Biserica “Viena1”. 
În anul 1993 s-a căsătorit cu sora Romelia, fiind 
binecuvântați cu o familie compusă din 5 copii. 
Cu toții am apreciat credincioșia lui față de Domnul și 
bunătatea lui față de oameni. Sfaturile lui, venite dintr-
o inimă curată, au fost de mare folos pentru cei care 
le-au urmat. 

 Într-un mod cu totul deosebit am apreciat 
credincioșia lui față de Biserica Domnului, observând 
perseverența lui în a participa la părtășia fraților chiar 
și după ce Dumnezeu a îngăduit ca peste el să vină 
o boală foarte grea. În ciuda suferinței, cel care a fost 
fratele nostru Liviu și-a păstrat credința și speranța în 

Dumnezeu până în ultima clipă. După două operații 
de ficat Dumnezeu a găsit cu cale să-l cheme acasă. 
Sfânta Scriptură zice: “Ferice de morții care mor în 
Domnul.” 

 Fratele Liviu este acum fericit la Domnul. 
Totuși, în ciuda acestei fericiri, Biserica suferă durerea 
acestei despărțiri, chiar dacă este doar temporară. 
Fratele Liviu a lăsat în urmă: soția sora Romelia, 
copiii: Maximilian, Elian, Marcus, Sarai și Rahela. 
alte rudenii: verișori, cuscrii, rudenii de aproape și de 
departe, frații și surorile din biserica Agape. 

 Fie ca Dumnezeu să mângâie familia 
îndoliată și să ne ajute pe toți să fim gata 
pentru ziua întâlnirii cu El. 

N
ECRO

LO
G

27.03.1968 - 21.06.2014

 În data de 7 septembrie 2014, Biserica lui Dum-
nezeu „Filadelfia” din Viena; a sărbătorit intrarea în apa 
botezului a 6 persoane care și-au predat viața Domnului 
Isus. Numele lor sunt: Bența Sorin; Bența Octaviu; Chivu 
Marius; Chivu Laura; Dobre Laura; Konradi Andrei.
  Botezul a fost oficiat de către pastorul bisericii: 
Isip Iacob și președintele național pastor: Varadin Ioan. 

În data de 15.06.2014 biserica Emanuel Wien 
sa bucurat de-un mare har când 10 candidați; Morar 
Corneliu, Luca Gabor, Constantin Voicu ,David Păun, 
Abel Boiciuc, Beni Costa, Bogdan Vieru, Alina Pașcan, 
Dagma Miftode și Dniela Ivan,și-au mărturisit credința 
față de Mântuitorul lor. Cuvântul Domnului a fost rostit 
de către fații păstori Ioan Noane, Corde Florin (Betania 
Oradea)și prezbiter Marius Mal (Linz) iar botezul a fost 
oficiat de către frații păstori Leontin Sătmărean și Petrică 
Stoian. 
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 Există viitor, nimeni să nu-şi piardă speranţa! 
Acesta e mesajul nonverbal transmis de Isus Bisericii Sale, 
prin atitudinea celor şapte tineri care au ales să încheie 
legământ cu Dumnezeu în ziua de 20 iulie 2014 la biserica 
„Agape” Wien. Să asculți un tânăr care spune cu convinge-
re că: „...fericirea vieţii tale este să te uiţi la Isus, iar prob-
lemele tale de orice natură ar fi ele îşi găsesc împlinirea în 
El...”, sau „...am înţeles că a încheia un Legământ cu Isus 
nu ţine de sentimentul că mă simt pregătită sau vrednică 
să fac acest pas ci e o decizie pe care personal alegi să o 
faci sau nu...”. Fără îndoială nu sunt descoperiri teologice 
în măsură să impresioneze prin profunzimea lor, însă mo-
dul în care au fost prezentate au transmis clar mesajul că 
astfel de hotărâri vor strălucii în anii următori sub o bună 
îndrumare. 
Cuvântul lui Dumnezeu, cu această ocazie, a fost rostit de 
fraţii Nelu Irimuş şi Ruben Avram (Elim Wien), iar oficie-
rea botezului de către fraţii Ştefan Peşel şi Beni Lavu, întreg 
serviciul fiind coordonat de fratele Nelu Onişor. 

 În data de 29 iunie 2014 la Biserica Betania din 
Krems a avut loc un botez noutestamentar, unde 5 suflete 
şi-au exprimat dorinţa de a-L urma pe Dumnezeu până la 
moarte. La acest eveniment de bucurie pentru cei care s-au 
botezat, familiile lor şi pentru întreaga biserică au predi-
cat frații: Corneliu Buda şi Vasile Decebal. Botezul a fost 
efectuat de către frații: Viorel Boldor şi Vasile Dragoş. Nu-
mele candidatilor de botez: Rahela Leah, Damaris Burlacu, 
Persida Muroni, David Grad și Ruben Burlacu. După cum 
a fost şi famenul etiopian însoţit de bucurie în urma bote-
zului dorim şi noi celor cinci candidaţi să-şi continue calea 
cu bucuria mântuiri (Fapte 8:39).   

Elisei Vizitiu 

 Mare bucurie a fost în Biserica Betel Wien în data 
de 15 Iunie 2014 seara, când trei tineri s-au hotărât să-L 
urmeze pe Isus făcând primul pas în apa botezului. De 
asemeni fratele prezbiter Remus Oros a avut bucuria de 
a-l boteza pe fiul său Ruben. Botezul a fost oficiat de fra-
tele pastor Ionel Vlas împreună cu fratele prezbiter Remus 
Oros. Ca invitați am avut pe fratele Liviu Raica cu un mesaj 
de predică și Grupul Tabor care a slujit prin cântare.   
 

Lucian Marin 

 Botez noutestamentar la Biserica Maranata Wie-
ner Neustadt în data de 20.07.2014.
Începând din stânga în spate: Samuel Aslam, Robert Fe-
chete, Denis Rocaș, Aurel Ungureanu, Victor Strango, Ga-
briel Bucsa, Karina Suingiu, Gabriela Inurean, Sarah Neag, 
Ruben Leahu, Bogdan Termure, Christian Cacau, Sabin 
Gafita, Nistor Claudiu, Ionut Balas și Daniel Termure. 

 Cu ajutorul lui Dumnezeu, în urma evanghelizării 
în închisoarea din Sonnberg făcută de fratele Ioan Borz, 
unul dintre deținuți cu numele Nicai Dorel Petru din 
Scobălteni jud. Iași s-a predat Domnului și a cerut botezul 
în apă, sâmbătă 05.06.2014 împreună cu fratele Ioan Borz 
și un grup de frați din Krems ne-am deplasat în incinta în-
chisorii la capelă unde a avut loc un serviciu divin, apoi 
botezul în apa. A fost o priveliște minunată la care au par-
ticipat mulți deținuți români, și autoritățile din închisoare. 
Au cântat spre slava Domnului frații: Vasile Grad, David 
Grad și Liviu Pap, iar Cuvântul Domnului a fost vestit prin 
frații: Ioan Borz și Viorel Boldor, apoi s-a efectuat botezul. 
Domnul să de-a biruință tuturor românilor din Austria.  
     

Viorel Boldor 
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 În urma multor ani de căutări si rugăciuni           
adresate înaintea lui Dumnezeu, dorim cu multă bu-
curie să facem cunoscut prin intermediul revistei „Apa 
Vieții” tuturor fraților și surorilor din comuniunea 
penticostală din Austria deschiderea noului locaș de 
rugăciune St. Veit. Conducerea bisericii mulțumește pe 
această cale Domnului care ne-a purtat de grijă și ne-a 
dat izbândă și tuturor fraților și surorilor care s-au im-
plicat în mod activ prin aportul lor financiar și spiritual 
în realizarea acestui locaș de închinare. Dumnezeu care 
la timpul hotărat de El, așa cum scrie în Ps. 102:13 „Te 
vei scula și vei avea milă de Sion; căci este vremea să te 
înduri de el, a venit vremea hotărâtă pentru el“, a ascul-
tat rugăciunile noastre și a deschis uși care până atunci 
erau închise. În luna octombrie a anului 2013 Domnul 
a vorbit prin glas profetic făcând o promisiune Bisericii 
cu privire la noul locaș. Aproximativ o lună mai târziu 
clădirea în care ne adunam a luat foc fiind distrusă în 
totalitate, dar prin intervenția lui Dumnezeu, pentru-
că El ce promite și face, a doua duminică după incen-
diu Domnul a mișcat inima unui om de afaceri care 
ne-a oferit pentru un timp o sală pentru a putea să ne 
adunăm în continuare. La demisolul acelei clădiri era o 
sală mare de aproximativ 350 m² care necesita o 

investiție de aproape 62 000€, suma care depăsea cu mult 
puterea financiară a bisericii locale. Dar prin credință și 
harul lui Dumnezeu, cât și implicarea fraților, după 2 
luni de muncă intensă în 23.02.2014 a avut loc dechide-
rea noului locaș de  rugăciune și închinare „Betel”. La 
inaugurare au participat președintele Pfingstkirche Ge-
meinde Gottes Varadin Ioan, pastorul biserici ”Betel” 
Chira Traian, pastor Soporan, frați slujitori din biseri-
ca din Klagenfurt prezbiter Pădurețu Ioan, prezbiter 
Muthi Ionel, diaconul Biserici ”Betel” Seni Niculae cât 
și grupul bărbătesc din Gleisdorf și „Betlehem“ Graz. 
Slujba s-a încheiat într-o atmosferă de dragoste, bine-
cunoscutele sarmale românești și prăjiturile și-au făcut 
din nou datoria. La numai 4 luni de la data deschiderii, 
22.06.14 s-a oficiat primul botez nou testamental în care 
8 suflete au mărturisit public pe Domnul. Botezul a fost 
oficiat de pastorul Chira Traian împreună cu diaconul 
bisericii Seni Nicolae. Partea muzicală fiind susținută 
de corul bisericii ”Filadelfia” din Neudau. Rugați-vă în 
continuare ca Domnul să facă noul local neîncăpător. 
Dumnezeu să vă binecuvanteze!    
     

Seni Niculae

După o vreme de rugăciune, căutari și întrebări, ce 
va fi și cum va fi, am reușit cu ajutorul Lui Dumne-
zeu să facem pasul mult dorit și așteptat de Biserica 
noastră. Biserica Penticostală „Gloria” Salzburg a avut 
în 22.06.14, o sărbătoare: deschiderea noului local de 
închinare. Oficierea a fost făcută de fratele Daniel 
Vițelar, pastorul Bisericii Gloria Salzburg în lipsa fra-
telui președinte Varadin Ioan, din motive întemeiate. 
Invitați: fratele Ștefan Ghereș pastor România și fra-
tele Florin Ost prezbiter Amstetten. Este un sentiment 
frumos să vezi că Biserica crește, se înmulțește și locul 
devine neîncăpător însă este totodată o situație care 
provoacă pe unii, la căutarea de soluții. Fapte 9:31 spu-
ne: „Biserica se bucura de pace în toată Iudea, Gali-
lea și Samaria, se întărea sufletește, și umbla în frica 
Domnului; și cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulțea”. 

Dorim pentru Biserica Domnului din Salzburg (și de 
ce nu, pentru toate Bisericile Domnului) ca lucrurile 
menționate aici să fie o prioritate pentru credincioși: 
pacea în sânul Bisericii, putere lăuntrică pentru sufle-
tul nostru,
o umblare în frica Domnului, iar al patrulea lucru, 
înmulțirea Bisericii, aparține Duhului Sfânt, și cum 
Dumnezeu este credincios în toate lucrurile, dacă noi 
ne vom face partea noastră, (nu spun, ca și până acum 
ci spun, mai bine decât până acum) El o va face pe a 
Lui cu siguranță. Dorim pe această cale să salutăm toa-
te Bisericile Nou Testamentale din Austria și în special 
pe toț  i acei ce spriijnesc lucrarea Domnului din această 

țară, în rugăciune. 
Fi-ți binecuvantați. „Doamne ajută, Doamne dă 
izbândă” Ps 118:25.     

Mihai Bumb

Deschiderea unui nou local de rugăciune la Salzburg 
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 Pentru mulţi creştini, priorităţile şi urgenţele în viaţă, au avut de-a face cu 
dependenţa totală de Dumnezeu. Astfel că poetul creştin Traian Dorz, care a avut ca 
şi Motto: „suferința este poarta care te aduce mai aproape de Dumnezeul tău”, a trăit 
din plin această dependenţă faţă de Creatorul său. El a petrecut ani grei de detenţie în
 închisorile comuniste din România, unde a compus una din cele mai frumoase 
capodopere a creaţiei sale: NU TE-NDOI, CI CREDE...

  

 Această poezie a avut ca inspiraţie, momentul când un ofiţer de la Bucureşti a 
venit să viziteze închisoarea şi a ordonat ca toţi deţinuţi să se întindă pe podea, iar el vroia 
să-şi demonstreze autoritatea călcând cu cizmele pe spatele lor. Ce tablou sumbru, dar un 
motiv pentru a crea una din cele mai frumoase opere dorziene. Poezia a fost pusă pe note 
de maestrul compozitor Niculiţă Moldoveanu. 
Cred că ficare din noi, ne regăsim în aceste versuri, şi mulţi am şi cântat-o când am trecut 
prin „felurite încercări”.  
 Avem cea mai mare garanţie de pe pământ „clipită de clipită veghează 
Dumnezeu”. 

Gabi Bujdei

 

Nu te-ndoi, ci crede că, după orice nor,
E-un soare și mai dulce și mai strălucitor.
/: Nu norul este veșnic, ci soarele-i acel
Ce-nvinge și rămâne stăpân în urmă el. :/

Nu te uita la tine că ești atât de slab,
Nici la vrăjmașul care te-ar nimici degrab‘:
/: Nu te uita la ziduri, la porțile de fier,
La ura ce scrâșnește, ci uită-te la cer!... :/

Nu te-ndoi, ci crede că, dincolo de tot,
Veghează Dumnezeul puternic Savaot;
/: Că nici un păr nu-ți cade, că nici o lipsă nu-i,
Că nu-i nici o-ncercare, decât prin voia Lui. :/
Și dacă crezi puternic, nimica nu-i spre rău
Ci totul se va-ntoarce spre-un și mai bine-al tau.
/: Nu te-ndoi, ci crede că´n ceasul cel mai greu,
Clipită de clipită, veghează Dumnezeu! :/


