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„Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăşi sete.
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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 ţâşni în viaţa 
veşnică.”

Ioan 4:13,14
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2. A treia zi Isus a înviat,
Și din mormânt El s-a ridicat
Ce bucurie este sus în cer
Căci moartea a învins-o, 
Emanuel.

3. Domnul începe a se arăta
Mariei dar și altora,
Ce bucurie Isus mi-a dat
Căci El din morți a înviat!

Refren: Isus e viu, O, Aleluia
El este Domnul meu, Mesia
Va reveni, din nou pe nori
Să-și ia acasă al său popor.

Editorial
...atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea... 

Omul, coroana creațiuniii n-ar fi putut niciodată să înțeleagă 
de unul singur iubirea infinită pe care o nutrește Dumnezeu 
față de el. Iubirea adevărată poate fi exprimată nu doar prin 
cuvinte emoționante, ci și prin fapte care dovedesc autenticitatea 
cuvântului, de aceea Ioan în epistola sa rezumă „explozia” de 
iubire a lui Dumnezeu: „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 viața veșnică.” (Ioan 3:16) Adică, atât de 
mult a iubit Dumnezeu lumea, care trăia în păcat, încât L-a dat 
morții pe unicul Său Fiu, pentru ca omenirea să mai aibă o șansă la 
viața veșnică. Este imposibil ca mintea noastră săracă să înțeleagă 
valoarea acestei realități dumnezeiești. Domnul Isus spune că așa 
cum a înălțat Moise șarpele în pustie, la fel va trebui să fie înălțat 
și Fiul Omului pentru ca oricine crede în El să aibă viață veșnică. 
Pe crucea Golgotei Isus a fost înălțat ca priveliște pentru întreaga 
omenire și până astăzi această priveliște nu încetează să fie în 
atenția omenirii. 

Moise a înălțat șarpele în pustie și a poruncit ca toți 
să privească numai la el. Privirea și credința în Cuvântul lui 
Dumnezeu dădea vindecarea. În toată pustia nu era alt semn care 
să vindece. Cine nu voia să privească la acesta, trebuia să moară. 

Astăzi crucea are efect prin vedere cu pocăință și credință. 
Uitându-ne la cruce, Biblia ne spune că pe cruce, împreună 
cu Hristos a fost răstignit și omul nostru cel vechi împreună cu 
patimile lui, astfel ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea 
lui. ”Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună 
cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în 
așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului” (Romani 6:6). De aceea 
dacă te uiți la cruce cu pocăința și credință, ai șansa ca firea ta 
pământească să fie dezbracată de puterea ei prin răstignire, și în 
felul acesta ți-ai câștigat o viață nouă.     
   

• Ce înseamnă pentru tine: „Hristos a 

înviat?”

• Cum ar fi fost viața mea dacă Isus 

Hristos nu ar fi înviat?

• Este ceva diferit în viața mea pentru 

că Isus Hristos a înviat?

Hristos a înviat!
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Dragi cititori, 
mulțumim lui 
Dumnezeu care 
veghează asu-
pra Cuvântului 
Său pentru a-l 
duce la îndepli-

nire. Solomon spune în Eclesiastul 
cap. 3:1 că „toate își au vremea lor”. 
Noi ne aflăm în preajma uneia din-
tre cele mai importante sărbători, 
Sfintele Paști, pe care Biblia ne-o 
descrie ca unică în istoria omenirii 
deoarece evenimentele sărbătorite, 
adică suferințele și învierea Dom-
nului fuseseră prevestite încă din 
Vechiul Testament.

 Aș dori să revedem câte-
va referințe biblice care au prezis 
aceste evenimente cu exactitate 
în Psalmul 22 versetele 1, 8, 16 și 

18, precum și împlinirea lor după 
aproximativ 1000 de ani în Matei 
cap. 27:35-43, însă și o altă referință 
foarte importantă din Isaia cap. 
53:1-11, dar mai ales versetul 10, 
care ne arată semnificația aces-
tei sărbători profețind că Robul 
Domnului, „după ce Își va da viața 
ca jertfă pentru păcat, va vedea o 
sămânță de urmași, va trăi mul-
te zile, și lucrarea Domnului va 
propăși în mâinele Lui” de unde 
înțelegem că prorocul Isaia vorbea 
despre Învierea Domnului Isus 
înainte cu aproximativ 600 de ani 
ca aceasta să aibă loc. Nu am putut 
trece peste aceste referințe biblice 
deoarece Vechiul Testament ne 
vorbește despre lucrarea Mântui-
toare a Domnului Isus cu exactita-
te. 

 Ca unul care am făcut 
parte dintr-o familie ortodoxă până 
la vârsta de 18 ani jumătate, în 
preajma sărbătorilor ne pregăteam 
mai mult de dragul praznicului, 
decât de dragul Domnului Isus. 
Gândindu-ne la vremurile în care 
trăim, putem spune la fel? Am avut 
harul din partea lui Dumnezeu să 
citesc Biblia pe la vârsta de 14 ani, 
împrumutând-o de la un vecin, și 
în felul acesta am ajuns să mă duc 
la Biserica Ortodoxă regulat. În 
jurul vârstei de 16 ani am început 
să înțeleg ceea ce citeam în Biblie, 
marcându-mă versetul din Evan-
ghelia lui Ioan 18:38, când Pilat L-a 
întrebat pe Domnul Isus: „ce este 
Adevărul?” De atuncea am început 
să mă rog lui Dumnezeu, să îmi 
descopere adevărul și mie. Rând 
pe rând am început să las în urma 

mea din lucrurile despre care 
Biblia îmi spunea că nu sunt bune. 
Nu mi-a fost ușor, după cum nici 
altora care doresc să-L urmeze pe 
Domnul Isus nu le va fi ușor, dar 
noi avem Biblia după care trebuie 
să ne ghidăm (Ioan 5:39). 

 Să ne întoarcem dar la 
ceea ce Biblia ne arată despre 
semnificația acestei sărbători, 
Paștele. Dumnezeu a vegheat 
să ducă la îndeplinire întreaga 
lucrare de mântuire a omenirii 
fiindcă prin Moartea și Învierea 
Domnului Isus  noi am intrat într-
o stare de neprihănire (Romani 
4:25), dacă îl urmăm pe Dumnezeu 
după cum este scris în Biblie. Sunt 
multe referințe în Biblie cu privire 
la această sărbătoare, dar m-am 
limitat la aceste versete având în 
vedere că trăim o vreme în care, cu 
ajutorul lui Dumnezeu, putem citi 
Biblia și cunoaște mai îndeaproape 
voia lui Dumnezeu cu privire la 
noi. Această sărbătoare, Paștele, 
ne vorbește nouă că Dumnezeu 
dorește să privim dincolo de 
mormânt, și să fim conștienți că va 
veni o zi când cu toții vom învia 
și vom da socoteală de tot ceea ce 
am făcut pe acest pământ (Ioan 
5:38-39). Chiar dacă unii nu cred 
că morții vor învia, aceasta ne-a 
dovedit-o Domnul Isus prin cele 
trei învieri făcute (Lazăr, fiica lui 
Iair și fiul văduvei). În zilele noas-
tre unii spun că vor crede dacă va 
veni la ei cineva înviat din morți 

să le adeverească ce este dincolo. 
Aduceți-vă aminte că, la învierea 
lui Lazăr în Ioan 11:43-44, oameni 
din acea vreme nu s-au pocăit, 
luând o hotărâre să-L omoare pe 
Domnul Isus, dar și pe Lazăr (Ioan 
12:10). Întocmai ca atunci căutăm 
și noi diferite pretexte să nu ne 
întoarcem la Dumnezeu pentru că 
ne plac lucrurile care sunt în lume 
(1 Petru 4:1-3). Totuși în marea Lui 
bunătate, Dumnezeu ne-a arătat 
că, pe când mergeau femeile la 
mormânt și se gândeau cine le va 
da piatra la o parte, au ajuns să 
constate că, spre surprinderea lor, 
piatra fusese deja dată la o parte 
(Marcu 16:2-3).

 Noi ar trebui să înțelegem 
că femeile au parte nu de prezența 
Domnului Isus, ci de absența Lui 
deoarece piatra dată la o parte nu 
avea menirea de a da voie Celui 
înviat să iasă afară, ci de arăta că 
El numai era acolo. Un exemplu în 
acest sens avem atunci când Dom-
nul Isus după Înviere se arată în 
mijlocul ucenicilor care stăteau cu 
ușile închise de frica iudeilor (Ioan 
20:19).

 Fie ca bunul Dumnezeu să 
ne ajute să înțelegem menirea aces-
tei sărbători, și să fim conștienți că 
va veni o zi când fiecare ne vom 
prezenta înaintea lui Dumnezeu. 
Și ce vom zice când ne va spune 
că am avut la dispoziție o viață 
în care El ne-a arătat că Moartea 

și Învierea Domnului Isus au fost 
indicatorul spre o altă viață?

 La încheiere aș dori ca 
acest Adevăr pe care l-ați auzit cel 
puțin de sfintele Paști, și anume 
că moartea este doar o punte spre 
o altă viață (Daniel 12:13) să fie o 
mângâiere pentru toți cei care cred 
din toată inima în Dumnezeu. Să 
înțelegem dar că în urmă este un 
mormânt gol, dar înainte privim 
spre beneficiul învieri ca parte din 
viața noastră, având un Hristos 
care poate fi pentru noi și viitorul 
nostru.

Un Domn și Mântuitor Faptele Ap. 
5:30-31
O viață nouă Romani 6:4
O nădejde vie 1 Petru 1:3-4
Garanția învieri noastre 1 Cor. 
15:20-23
Un loc în veșnicie Ioan 14:3
 
 Mulțumiri fie aduse lui 
Dumnezeu pentru tot ceea ce a 
făcut pentru noi până aici, Ioan 
3:16 și doresc ca în continuare fie-
care din noi să ne gândim în mod 
serios la ceea ce Domnul Isus a 
făcut pentru noi. Noi ce facem? Fiți 
binecuvântați.

Ghiță Dancea

SĂRBĂTOAREA 
PAȘTELUI

Un Domn și Mântuitor Faptele 

Ap. 5:30-31
O viață nouă Romani 6:4

O nădejde vie 1 Petru 1:3-4

Garanția învieri noastre 1 Cor. 

15:20-23
Un loc în veșnicie Ioan 14:3
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Înnoirea 
minții, 

mintea cea 

nouă „

„

Odată experimentată nașterea din 
nou, credinciosul primește o nouă 
capacitate a minții. În Domnul 
Isus Hristos omul este o creație 
nouă. Aici Dumnezeu prin Duhul 
Sfânt nu reface abilitățile omu-
lui firesc, ci Duhul Sfânt dă noi 

capacități minții, inimii, voinței, etc. 

 Avem de a face cu un Creator care deține toa-
tă puterea, El nu cârpește nici nu repară ci înnoiește 
și dăruiește o minte nouă omului, care este dotată cu 
capacitatea de a accepta și a împlini voia lui Dumne-
zeu. Creștinul autentic este chemat “să aibă gândul 
lui Hristos”(1 Cor. 2:16). Omul firesc nu are capacita-
tea spirituală în ce privește gândirea și mintea, fiindcă 
dispune doar de mintea cea veche, tocmai de aceea 
acești oameni nu pot primi lucrurile duhovnicești. 
Întrebarea se pune: avem noi mintea înnoită? În Tit 
3:5 aflăm mai multe despre aceasta: „El ne-a mântu-
it, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci 
pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și 
prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt”. Aici înțelegem 
că Duhul face înnoirea prin intervenție de sus. Isus 
privește la mintea omului și o vede așa cum este: pân-
gărită, rea, nelegiuită, blestemată, stricată și moartă 

din punct de vedere spiritual. Aici acționează Duhul 
Sfânt și înnoiește total acea minte, iar dacă până în 
momentul înnoirii minții roada a fost blestemată, în 
momentul când intervine Hristos prin Duhul, roa-
da devine o binecuvântare. Când Duhul caută să își 
facă lucrarea Lui în noi, cu scopul de a ne învăța și a 
ne susține în lucrarea Sa, nu face apel la mintea cea 
veche, ci adevărul pur și adevăratele valori îi sunt 
descoperite omului prin mintea cea nouă în Hristos. 

 Întotdeauna există un conflict între mintea 
cea nouă și cea veche. Din pricina acestei minți înnoite 
care are capacitatea de a percepe, a rodi și a răspun-
de chemării lui Dumnezeu și totodată puterea de 
a-L proslăvi pe El, credinciosul este implicat într-un 
război continuu, un război constant: între mintea 
cea nouă și mintea omului firesc. „În adevăr, cei ce 
trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după 
lucrurile firii pământești; pe când cei ce trăiesc după 
îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhu-
lui. Și umblarea după lucrurile firii pământești este 
moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este 
viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii 
pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, 
căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu și nici nu 
poate să se supună” (Rom. 8:5-7). Prin urmare, cu cât 
umblăm mai mult după îndemnurile firii pământești, 
lucrăm mai mult la antrenarea minții celei vechi (cea 
firească). Însă cu cât suntem mai sensibili la vocea 
Duhului și căutăm s-o împlinim, cu atât ne antrenăm 
mintea înnoită. Astfel, credinciosul experimentează 
un război constant, care se desfășoară în domeniul 

minții. 
 Datorită acestui conflict aposto-
lul Pavel lasă câteva îndemnuri pentru 
credincioși pe care le vom aminti în conti-
nuare. 

 În primul rând în Efeseni 4:23 le 
poruncește credincioșilor „să vă înnoiți în 
duhul minții voastre”, aceasta înseamnă a 
permite ca mintea cea nouă să domneas-
că în viața copilului lui Dumnezeu. Câtă 
vreme mintea veche domnește, rezulta-
tul constă în păcat, stricăciune, corupere, 
pângărire. Însă când domnește cea înnoită, 
rezultatul va fi „o trăire cu Dumnezeu: 
sfințire, neprihănire, dreptate”. 

 În Romani 12:2 găsim un al doi-
lea îndemn: „Să nu vă potriviți chipu-
lui veacului acestuia, ci să vă prefaceți, 
(transformați) prin înnoirea minții voastre, 
ca să puteți deosebi bine voia lui Dum-
nezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită”. 
Apostolul vorbește de o viață transforma-
tă, schimbată. Iar această viață vine din 
înnoirea minții. Există o listă a păcatelor firii 
pământești (Coloseni 3:5-8) și este impor-
tant să reținem că acestea sunt manifestări 
ale minții firești. 

 Odată cu căderea în păcat a lui 
Adam, mințile tuturor oamenilor născuți 
în această lume au fost întunecate de păcat. 
Pentru a-L putea cunoaște pe Dumnezeu, 
noi oamenii trebuia să devenim făpturi 
înnoite, așadar am fost înnoiți după chipul 
și asemănarea Celui ce ne-a făcut. 

 În Filipeni 2:5 apostolul mai dă un 
îndemn: „Să aveți în voi gândul acesta care 
era și în Hristos Isus.” Care sunt însă cara-
cteristicile gândiri lui Hristos? „El, măcar 
că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a 
crezut ca un lucru de apucat să fie deopotri-
vă cu Dumnezeu”. În acest pasaj se vorbește 
de-spre umilința și smerenia Lui față de 
Dumnezeu. Fără îndoială că gândirea lui 
Hristos a fost caracterizată de supunere și 
aceasta într-un mod conștient și voit față de 
voia lui Dumnezeu. 

 Tot în Filipeni 4:8, un alt îndemn în 
vederea folosirii minții celei noi: ” Încolo, 
frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este 
vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce 
este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce 
este vrednic de primit, orice faptă bună și 
orice laudă, aceea să vă însuflețească”. 

Noi 
propovăduim 
înţelepciunea 

lui Dum-
nezeu, cea 

tainică 
şi ţinută 

ascunsă, pe 
care o rândui-
se Dumnezeu, 

spre slava 
noastră, mai 
înainte de 

veci,

 Cu alte cuvinte, gândirea cea nouă este centrată pe 
acele lucruri care pot fi descrise ca adevărate, drepte, pline de 
dragoste și de o reputație bună. 

  Ca buni creștini avem responsabilitatea să verificăm 
modul nostru de gândire, deoarece și de acesta poate depin-
de destinul nostru etern. Cel mai bun mod de comparație 
este Domnul Isus. Privește umilința lui Isus și orgoliul tău, 
blândețea lui Isus și violența ta, smerenia lui Isus și ambițiile 
tale, puritatea lui Isus și necurăția inimi tale... Doamne, îți 
cerem ajutorul Tău! Ajută-ne, să fim conștienți de nevoia de a 
ne identifica tot mai mult cu Tine. 
        
  

Vasile Doci

1 Cor. 2:7-16
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Biblia spune: 
„Ferice de cei ce plâng căci ei vor fi mângâiați” 

(Matei 5:4). 

La acest subiect aș vrea să răspund la 2 
întrebări: 

	1.	De	ce	plângem	și	
când? 

	 	 2.	Când	ar	trebui	să	
plângem	și	de	ce?	
 Specialiștii și psihologii spun că plânsul este 
o formă de eliberare psihică (de câte ori nu ne-am 
descărcat prin plâns) sau prin plâns ne exprimăm 
nevoia de ajutor fizic sau emoțional (lacrimile sunt 
beneficiile pentru calmarea interioară). 

 Fie că o recunoaștem sau nu, fiecare dintre 
noi plângem din când în când, indiferent de vârstă, 
sex sau temperament. De exemplu: în copilărie plân-
gem mult mai mult și des, la maturitate mai rar și mai 
puțin. Bărbații plâng mai puțin decât femeile. Nu este 
nimic rușinos în a plânge, este o reacție fizică și psihică 
normală, adesea foarte utilă. La urma urmei plânsul 
este într-o anumită măsură sănătos, dar nu rezolvă 
toate problemele, este sănătos deoarece este un mod 
eficient de a ne hidrata ochii, iar lacrimile au un efect 
dezinfectant. 

1.	De	ce	plângem	și	când?	
 Plângem emoțional de bucurie, de durere, de 
supărare (o întâlnire cu cineva drag sau despărțirea de 
persoane dragi), de ciudă, invidie, răutate sau din alte 
multe motive. Dar nu la acest plâns vrem să ne oprim! 
Fiindcă ar fi multe de adăugat la acest subiect, dar nu 

este tema noastră ce spun specialiștii. 

2.	Când	ar	trebui	să	plângem	și	
de ce? 
 Pentru a fi mângâiați și despre care lacrimi 
spune Scriptura: sunt adunate în burduful LUI (Psal-
mul 56:8) și care lacrimi vor fi șterse de însuși Dumne-
zeu (Apoc. 7:17). 

 Nu este niciodată o stare mai potrivită pentru 
noi când am păcătuit călcând voia lui Dumnezeu decât 
să stăm jos la picioarele Lui și plângând cerându-ne 
iertare și eliberare, așa cum a făcut femeia păcătoasă 
(Luca 7:38). 

 Nu-i stare mai potrivită pentru noi decât 
să îngenunchem în smerenie, recunoaștere și să 
plângem mulțumindu-I pentru toate binefacerile și 
binecuvântările Lui în fiecare zi (Plângerile lui Ieremia 
3:22,23).

 Plânsul nostru la picioarele crucii lui Isus adu-
ce pace, bucuria iertării, mângâierea sufletului, aduce 
speranță, ajutor și izbăvire de primejdiile cele mai mari 
și liniștea vieții pământești. Nici o altă stare și nici un 
alt loc din lume nu pot liniști sufletul zbuciumat decât 
această plângere înaintea Domnului. Acolo primim 
lumină, înțelepciune și mu-strare pentru neascultările 
noastre. Acolo, smerindu-ne plângând, ne recunoaștem 
vina și toată neputința noastră. Acolo, plângând, Îi 
cunoaștem dragostea și iubirea, iertarea și mângâierea, 
pacea și bucuria, viața și nemurirea. La Crucea Lui să 
plângem căci doar așa vom fi mângâiați. 

Închei cu un citat care spune astfel: „Nu e sincer 
cel ce plânge ca să fie consolat, 

cel ce plânge fără martori plânge cu 
adevărat.”       
 

Daniel Suingiu

Despre lucruri mari 
și despre lucruri 

mici 
(partea a 3-a) 

Dumnezeu cunoaște și lucrurile mici 
și pe acelea mari. El controlează 
totul. Dumnezeu nu are o planetă 
sau un telefon, Lui îi aparține între-
gul univers. Fără nici o excepție. El 
cunoaște toate detaliile vieții noa-
stre. El știe despre fiecare fir de păr. 

 El poartă de grijă animalelor sălbatice ca să 
aibă unde dormi și ce mânca. El controlează vântul, 
apa, norii, lumina. Absolut totul, fără excepție. Și noi 
alergăm după ce știu eu, pe când de fapt Dumnezeu 
ne poartă de grijă dacă Îl lăsăm. Cum am ajuns să ne 
credem așa de puternici, să preluăm controlul asupra 
tuturor lucrurilor? Noi trebuie să îl ajutăm pe Dumne-
zeu? El ne cere doar să Îl iubim mai mult decât orice, 
iar în rest nu ne cere nimic, dar noi totuși Îl 
excludem din viețile noastre tot mai mult. 

 Încercăm să Îl mituim cu o bucată de 
pâine dată la un sărac sau cu un pumn de fise? 
Cădem victime anumitor concepții prin care 
Îl umanizăm pe Dumnezeu într-un fel în care 
Îl tratăm ca pe o persoană care trebuie mituită 
ca să ne fie părtinitoare? Credem că avem de-a 
face cu un om pe care îl manipulezi, ba chiar 
șantajezi? Te gândești că dacă dai ceva, Dumne-
zeu are vreo datorie față de tine? 

 Ce trebuie să se întâmple până ne întoar-

cem la El? Trebuie să trăim un eșec după altul, până ne 
dăm seama cât suntem de mici, slabi și trecători. Doar 
prin EL primim acea putere nemărginită. De la El pu-
tem primi puteri să despărțim mări, să vindecăm bol-
navi, să facem semne și minuni, să nu ne poată afecta 
nici un venin, să nu ne poată nimici nici o nenorocire, 
să fim în foc și să nu ne mistuim, să fim binecuvântați 
cu ani de viață, să avem familii sănătoase, să fim o 
lumină în lume, să nu ne pierdem bucuria niciodată și 
să avem o viață împlinită. Oare ce trebuie să se întâmp-
le în viețile noastre ca să învățăm să punem corect 
prioritățile? Un necaz, ba chiar ceva mai grav? 

Talidu Nagy
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Ferice de cei ce 
plâng 

În capitolul 5 din Evan-
ghelia după Matei Dom-
nul Isus învață poporul 
și ne învață și pe noi 
astăzi, care sunt condițiile 
fericirii. Cercetând acest 
capitol, am rămas marcat 

de cea de-a doua fericire, pe care 
Domnul Isus o exprimă astfel: 
,,Ferice de cei ce plâng, căci 
ei vor fi mângâiați“. Dacă 
stăm și ne gândim omenește, ceea 
ce Domnul Isus ne spune în acest 
exemplu de fericire, este o contra-
zicere a oricărei înțelegeri uma-
ne despre fericire. Pentru omul 
modern sau omul obișnuit din 
ziua de astăzi, fericirea înseamnă: 
a râde, a te amuza, a te distra etc. 
Omului modern i se pare plânsul 
ceva contrar fericirii. 

 Ca să putem înțelege că 
plânsul poate deveni o sursă a 
fericirii, va trebui să analizăm mai 
adânc această afirmație a Domnu-
lui Isus. 

 Când vorbesc despre 
plâns, mă gândesc întotdeauna 
la cauza care a provocat plân-
sul, cum ar fi: o pierdere a unei 
persoane dragi, o durere, o boală 

etc. Cred că fiecare din noi am 
avut parte de pierderea (decesul) 
unei persoane dragi, de vizita-
rea unei persoane suferinde din 
pricina unei boli cumplite care îi 
provoacă mari dureri, chiar și de 
grele încercări în urma unei crize 
financiare. Cred că se pot da multe 
alte exemple de situații care pot 
provoca plânsul. Dar Domnul Isus 
nu de plânsul acesta ne vorbește. 
Doresc să amintesc în continuare 
două cauze care aduc omului mai 
întâi o stare de plâns dar mai pe 
urmă una de fericire.
 
 Prima cauză este 
personală se petrece lăuntric în 
mine și este păcatul săvârșit. Sun-
tem în lumea aceasta care trăiește 
fără Dumnezeu, care ne învață 
să trăim ca ea, neluând în serios 
păcatul. Am putea enumera câteva 
dintre aceste păcate, cum ar fi de 
exemplu: ce contează dacă nu spui 
întotdeauna întregul adevăr, ce 
contează dacă mă cert cu cineva, 
ce contează dacă mă enervez sau 
dacă înșel pe cineva; doar oameni 
suntem, nu? Lumea ne învăță să 
minimalizăm gravitatea anumitor 
păcate, precum cele amintite mai 
sus, comparându-le cu păcate 

considerate mari cum ar fi: crima 
sau furtul. 

 Din păcate mulți 
credincioși se lasă contaminați de 
acest duh al lumii, neluând în se-
rios păcatul sau chiar ignorându-l. 
Totuși, dacă păcatul produce o 
mustrare de conștiință, credin-
ciosul încearcă să-l uite repede, 
făcându-l de domeniul trecutului. 
Și cine mai dezgroapă trecutul? 

 Ceea ce le lipsește multor 
oameni este o înțelegere clară a 
gravității păcatului. Noi știm de 
fapt că indiferent ce fel de păcat 
este - mare sau mic - toate păcatele 
duc la moarte. În Romani 6:23 
scrie că trebuie să plângem și să 
ne pocăim ca plânsul nostru să se 
transforme în fericire: ,,Fiindcă 
plata păcatului este moartea: dar 
darul fără plată a lui Dumnezeu 
este viața veșnică în Isus Hristos, 
Domnul nostru“. Natura lui Dum-
nezeu este adevărul, pe când cea 
a diavolului este minciuna. Deci, 
dacă este așa, omul care spune 
adevărul sau minciuna nu are 
doar o problemă de cuvinte, ci și 
una de natură. Apostolul Pavel ne 
spune în Romani 6:13 ,,Să nu mai 

 Resursa (secretul) 

mângâierii sau a fericirii este: 

FERICIREA SE CAPĂTĂ 

NUMAI DĂRUIND-O. Cu 

cât o dăruiești la mai mulți, cu 

cât te dăruiești pe tine mai mult 

fericirii altora, cu atât descope-

ri mai mult că ai fericire. Ești 

fericit când știi că alții sunt 

fericiți datorită ție. Deci omul 

care plânge nu este cel cu fața 

posomorâtă sau încruntată, ci 

este acel om care varsă lacrimi 

de pocăință personală și cel 

căruia îi pasă de semenul său 

care este pe o cale greșită. 

 Dragul meu, Domnul 

Isus așteptă să-ți dea mângâiere 

și fericire dacă ești dispus să 

împlinești voia Lui. 

Daniel Vițelar

dați în stăpânirea păcatului 
mădularele voastre, ca niște 
unelte ale nelegiuirii; ci dați-
vă voi înșivă lui Dumnezeu, 
ca vii, din morți cum erați; și 
dați lui Dumnezeu mădularele 
voastre, ca pe niște unelte ale 
neprihănirii“. Deci, când faci 
păcat, îți dai trupul diavolului ca o 
unealtă a nelegiuirii. De aceea, cum 
ne îndeamnă evanghelistul Marcu 
în capitolul 1:15, trebuie ca fiecare 
să ne pocăim și să ne întoarcem la 
Dumnezeu. Să vedem păcatul așa 
cum îl vede Dumnezeu. Și ce vezi 
când vezi ca Dumnezeu? Vezi că 
prin fiecare păcat ai zis ,,Nu-mi 
trebuie calea lui Dumnezeu! Este 
mai plăcută și mai profitabilă calea 
diavolului“. Vezi cum prin păcat 
te-ai dat în slujba diavolului? A 
te pocăi înseamnă a-ți vedea așa 
cum este propria situație și a te 
îngrozi. Te cuprinde un sentiment 
copleșitor de dezgust și părere de 
rău. Atunci lacrimi de pocăință și 
cereri de iertare, de har și de îndu-
rare se îndreaptă către Dumnezeu. 
O ură neîmpăcată față de păcat și o 
nețărmurită dorință de a trăi după 
voia lui Dumnezeu se naște atunci 
în tine. 

 Aceasta este semnificația 
fundamentală a declarației Dom-
nului Isus: ,,Ferice de cei ce 
plâng!“ Ferice de cei ce-și văd 
adevărata situație în lumină. Ferice 
de cei ce se pocăiesc. Ferice de cei 
ce se întorc la Dumnezeu. 
Când vorbim despre cea de-a doua 
fericire din versetul 2: ,,Ferice de 
cei ce plâng!“ vorbim de rea-
lism. Îți vezi păcatul în adevărata 
lumină, îi vezi monstruozitatea 
și gravitatea așa cum sunt ele. Se 
nasc întrebări cum ar fi: unde este 
fericirea în toate acestea? Domnul 
Isus ne spune: ,,Ferice de cei ce 
plâng, căci ei vor fi mângâiați“. Ce 
înseamnă această mângâiere? 
Când stai înaintea Domnului te 
vezi păcătos, îți dai seama că ai 
întors spatele către Dumnezeu și 
că ai îmbrățișat natura diavolului, 
și că ești condamnat la moarte. Îl 
vezi pe Fiul lui Dumnezeu atâr-
nat pe cruce suferind și ispășind 

condamnarea ta la moarte, îți 
plângi păcatul cu adâncă și 
adevărată pocăință. Atunci Fiul lui 
Dumnezeu îți va spune: ,,Nu mai 
plânge, pentru toate păcatele tale 
am murit Eu, tu ești iertat și liber, 
acum bucură-te de harul primit 
prin Sângele meu care ți-a spălat 
toate păcatele“. Ce altă mângâiere 
ai putea primi? Deci primul motiv 
de a plânge este propria noastră 
păcătoșenie, iar plânsul acesta este 
plânsul pocăinței. Mă rog Dom-
nului ca El să te facă să înțelegi 
cum plânsul va fi transformat în 
mângâiere sau fericire. 

 Al doilea motiv prin care 
plânsul devine o sursă de fericire 
este plânsul pentru durerile și 
problemele altora. Trăim într-o 
lume plină de probleme, cu atâtea 
suferințe, cu atâtea prăbușiri și atâ-
tea tragedii, însă nouă ca oameni 
ne place să trăim pentru noi înșine, 
să ne meargă nouă bine și să nu ne 
intereseze de problemele prin care 
trec semenii noștri. Însă credin-
ciosul este dator să împlinească ce 
Isus spune în Matei 20:28 ,,Pentru 
că nici Fiul omului n-a venit să I se 
slujească, ci El să slujească și să-și 
dea viața ca răscumpărare pentru 
mulți“. Cât de mare este contrastul 
dintre duhul lumii și Duhul lui 
Isus, dintre modul egoist de viață 
al lumii și modul altruist al Dom-
nului Isus. 

 Plângi tu pentru oamenii 
care merg spre iad, care nu văd și 
nu vor să creadă că aceasta este 
teribila realitate? Plângi tu și te rogi 
pentru mântuirea lor? Lucrezi tu 
pentru aceasta, cauți să-i convingi 
tu de primejdie și să le arăți calea 
de izbăvire prin Domnul Isus? 
 
 Dacă tu plângi pentru 
mântuirea altora, ce fericire te 
inundă atunci când vezi rodul 
lacrimilor tale! Atunci când cineva 
pentru care ai plâns se întoarce la 
Dumnezeu și își schimbă viața, 
Domnul Isus spune că se bucură 
îngerii în cer. Dar desigur marea 
bucurie este a ta! Iată o fericire 
care se poate naște din această 
afirmație:,,Ferice de cei ce plâng“ 

sau ,,Fericiți sunt cei ce plâng“, 
pentru că ei vor fi răsplătiți pen-
tru lucrările lor mari, pentru mari 
realizări în viețile altora și imensa 
bucurie de a ști că te-ai investit pe 
tine în viețile altora. 

 Dragul meu cititor, per-
mite-mi să-ți pun o întrebare: Ești 
tu cumva un egoist pe care nu-l 
interesează decât propria lui feri-
cire? Dacă este așa, să nu te mire 
faptul că oricât vei obține pentru 
tine însuți, tot nefericit te vei simți 
înlăuntrul tău. Dumnezeu nu te-a 
creat să te simți fericit în egoism. 
Câtă vreme nu-ți pasă de nimeni 
altcineva, ceva nu funcționează 
bine în tine însuți, căci ești făcut 
în așa fel încât să simți fericire 
atunci când ai făcut bine altora, 
când i-ai făcut pe alții fericiți. Dacă 
este așa, atunci întrebarea mea se 
schimbă și sună astfel: tu la câți 
oameni le slujești? Tu la câți oame-
ni le faci bine? Câți oameni sunt 
fericiți datorită ție? Câți oameni 
binecuvântează pe Dumnezeu că 
tu exiști, că ai intervenit odată în 
viața lor și aceasta le-a schimbat 
cursul vieții lor înspre bine? 
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MĂRTURIE

Povestea vieții lui 
Ovidiu și a Danie-
lei, deși răscolește 
amintiri dureroase, 
este totuși fascinan-
tă și întrețesută de 
miracol, deoarece 

evocă momentul în care Dumnezeu 
a intrat în viața lor. 

 Scriu aceste rânduri la o 
săptămână distanță de momentul 
în care își vor aduce copilul la bi-
necuvântare și imaginea de familie 
împlinită ce îi învăluie acum, cu 
greu ar putea trăda nefericirea și 
deziluziile pe care le trăiau cu doar 
2 ani în urmă. 

 În 6 octombrie 2012 se 
întorceau înspre Germania unde 
munceau, după un concediu în 
România. Fiecare trăise un eșec 
în căsătorie și încercau acum să-și 
construiască din cioburi de viață un 
viitor la fel de precar și de nefericit. 

Numai că Dumnezeu, sătul parcă 
de nesăbuința lor, de drumul lor 
înspre nenorocire, decisese să le 
pună piedică. Ce a urmat, spune 
Ovidiu, e greu de descris în cuvin-
te, iar amintirile le sunt deopotrivă 
traumatizante și providențiale. 

 Am adormit la volan, deși 
făcusem pauză cu doar o oră înain-
te. Eram patru în mașină: eu, soția 
mea, Luminița și cumnatul meu 
Cristi, toți am adormit. Ne-am izbit 
mai întâi de parapetul din dreapta 
apoi de cel din stânga ne-am răsu-
cit, apoi izbit din nou într-un ritm 
ce părea nesfârșit. După ce în final 
ne-am oprit, păream pierduți și 
atmosfera aceea terifiantă ce plutea 
în jurul nostru era înțesată de ge-
mete și incertitudine. Între timp au 
venit ambulanțele și incertitudinea 
avea să se sfârșească la Spitalul din 
Amstetten unde, după diagnoză 
preliminară doctorul anunțase că 
Daniela are 10 coaste rupte, bazi-
nul fracturat în 2 locuri, ruptură 
de splină, apă și sânge în plămâni. 
Luminița avea bazinul fracturat în 

3 locuri, clavicula ruptă, ruptură 
de splină, 6 coaste rupte precum 
și coloana afectată. Au stat 7 zile la 
terapie intensivă. 

 Noi, bărbații, scăpaserăm 
cu leziuni ușoare și nu a fost nece-
sară o spitalizare, însă două lucruri 
mă înspăimântau teribil: primul era  
posibiltatea ca Daniela și Luminița 
să își pierdă viața și al doilea era 
că mă aflam într-o situație aproape 
fără ieșire. Nu aveam asigurare me-
dicală nici unul din noi și nici bani 
nu aveam. 

 Debusolat și înfrânt, îmi 
venea să strig înspre cer „Dum-
nezeule, ajută-mă”, dar cum 
puteam eu cu viața mea sfărâmată 
să merit cel puțin să mă privească și 
să-i fie milă de mine. Și totuși El în 
îndurarea Lui lucra deja la ceea ce, 
omenește vorbind, părea imposibil. 

 Fata conducătorului din 
biserica El Bethel Amstetten era 
asistentă la spital și a luat legătura 
cu mine când a auzit că suntem 
români. Tatăl ei de asemenea a 
venit cât a putut de repede. Așa am 

primit o cameră unde să putem locui eu și Cristi, fra-
tele Danielei, și bani să ne putem întreține. Tot astfel 
am luat legătura și cu biserica. Prima dată la biserică 
m-am întrebat “oare ce caut eu aici?”. A doua 
oară însă, la o seară de rugăciune, m-am simțit atras 
aproape irezistibil spre pocăință. Părea că o putere 
nevăzută emana ceva ce eu nu mai simțisem până 
atunci în inima mea. În dimineața următoare aveam 
să constat că într-adevăr ceva se schimbase în mine, 
ceva care era mai puternic chiar și decât obiceiurile 
proaste care mă dominau. 

 Eram la pensiune împreună cu Cristi cu o 
cafea în mână când deodată spun “Hai pe balcon 
să fumăm”. Am aprins țigara și când să trag primul 
fum, m-am pomenit plângând. Am aruncat-o spu-
nând “Cristi, eu mă pocăiesc”. A treia oară 
la biserică: “nu mă mai recunosc, sunt un alt om”. 
Plâng și mărturisesc în fața bisericii că L-am găsit 
pe Dumnezeu între voi și eu nu mai vreau să mă las 
de El. Daniela, fiind la terapie intensivă, nu știa încă 
nimic despre toate astea și mă întrebam cum va privi 
schimbarea mea.” 

 Ovidiu a avut parte de zbucium sufletesc, e 
drept, era în definitiv un copil în credință, dar Dum-
nezeul nostru minunat și plin de har a avut grijă de 
toate lucrurile. Daniela și Luminița au trăit și s-au 
vindecat prin efortul plin de omenie al medicilor și al 
spitalului dar în aceeași măsură prin rugăciunile Bi-
sericii. „Dumnezeu ne-a dat de lucru” spuneam noi 
atunci și, într-adevăr, biserica s-a rugat și a postit. 

 După 2 luni au ieșit din spital pentru a se 
întoarce în România. A rămas în urmă o factură de 

peste 200.000 euro, bani pe care statul Austriac i-a 
suportat fără a le cere lor un singur cent. Minunea a 
fost că Daniela a urmat credința lui Ovidiu și, odată 
întorși în țară, s-au căsătorit legal și s-au alipit de Bi-
serica din Oravița. Domnul nostru cel minunat urma 
să-i mai surprindă încă o dată, botezându-i cu Duhul 
Sfânt. Cum de fapt le-a arătat îndurare la fiecare pas 
de atunci. 
 Doruri adânci însă le sfredeleau inima 
pentru biserica unde îl cunoscuseră pe Dumnezeu și 
iată că veni vremea când ei la rândul lor să surprindă 
cerul făcându-l să salte de bucurie, privind spre Am-
stetten când au decis să încheie legământ cu Domnul 
prin botezul nou testamentar. 

 Am scris aceste rânduri cu gândul că poate, 
printre cititori, vor fi unii care își vor fi simțit viața 
făcută fărâme de experiențele nefericite ce trec une-
ori aidoma unui tăvălug peste noi. Aveți credință în 
Dumnezeu, vă spun vouă, celor stigmatizați de astfel 
de experiențe. Din cioburi de viață Dumnezeu poate 
făuri vase de cinste. Mărturia lui Ovidiu și a Danielei 
reconstituie drumul de întoarcere al unor oameni 
simpli, de la porțile iadului, prin valea plângerii 
până la porțile îndurării ce portretizează știrea ede-
nică a omului acceptat și iubit de Dumnezeu și care 
trăiește în minunata-I prezență. 
     

Florin Ost împreună 
cu Ovidiu Neamțu

„De altă parte, ştim că toate lucru-

rile lucrează împreună spre binele 

celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anu-

me spre binele celor ce sunt chemaţi 

după planul Său.“ Rom.8:28



Impactul familiei 

creștine 

„Familia a fost creată de Dumnezeu Însuși, 

pentru a fi sursa tuturor celorlalte tipuri și mo-

dele de viață în stat și biserică“      

      William Perkins

Când abordăm 
viața de familie 
este necesar să 
știm care este 
voia lui Dumne-
zeu în familie. 
Scriptura ne 

învață că Dumnezeu are un plan și 
un obiectiv cu familia creștină. 

 Pentru ca familia să fie 
în voia lui Dumnezeu și El să-și 
atingă obiectivul dorit prin fami-
lie, soțul și soția trebuie să aibă o 
cunoaștere despre Dumnezeu. În 
funcție de această cunoaștere se 
va consolida o relație a familiei cu 
Dumnezeu. Armonia dintre soț și 
soție este esențială și nu se poate 
realiza decât în urma unei comu-
niuni profunde cu Dumnezeu. 
Este fundamental să înțelegem că 
Dumnezeu a stabilit anumite legi 
care protejează familia. Dacă este 
respectată această ordine divină, 
atunci familia devine puternică și 
eficientă în planul lui Dumnezeu. 
În continuare voi prezenta rolurile 
și responsabilitățile soțului și ale 
soției. 

Rolul soțului 

„Dar vreau să ştiţi că Hristos este 
Capul oricărui bărbat; că bărbatul 
este capul femeii şi că Dumnezeu 
este capul lui Hristos“ (1Cor. 
11:3). 
Este esențial să observăm faptul că 
în acest verset apare de trei ori cu-
vântul cap și este atribuit lui Dum-
nezeu, lui Hristos și bărbatului. În 
teologie acest concept este numit 
lanțul transferului de autorita-
te. Bărbatul trebuie să fie mereu 
conștient de faptul că această 
autoritate i-a fost delegată și este 
responsabil de modul în care o 
gestionează. Un bărbat smerit va 
fi treaz și va ști că există riscul de 
face abuz de autoritate. 

 Iar femeia trebuie să 
înțeleagă că soțul a primit această 
autoritate de la Dumnezeu. Dacă 
bărbatul cere un lucru drept în 
Domnul și soția nu se supune 
atunci ea se face vinovată înain-
tea Domnului. De remarcat este 
faptul că din calitatea soțului de 
cap al soției derivă trei dimensiuni 
funcționale: autoritate, responsa-
bilitate și slujire. 

Rolul soției 

 Domnul Dumnezeu a zis: 
„Nu este bine că omul să fie sin-
gur; am să-i fac un ajutor potrivit 
pentru el.” (Gen. 2:18) 
Soția a fost dată soțului ca cel mai 
potrivit ajutor pentru ca familia 
să-și poată împlini mandatul. 
Pentru ca bărbatul să se achite cu 
bine de toate responsabilitățile 
atribuite, Dumnezeu oferă ajutor 
prin soție. 

 Ajutorul care să i se 
potrivească, nici mai mult, dar 
nici mai puțin. Soția trebuie să fie 
mereu conștientă de faptul acesta 
și să nu-și depășească atribuțiunile 
sale. 

 Bărbatul trebuie să 
privească soția ca un ajutor com-
plementar. Expresia din Genesa 2: 
23 „Iată în sfârșit“ poate fi de mare 
ajutor multor bărbați dacă este 
corect înțeleasă. 

 Soția trebuie să vadă 
punctele vulnerabile ale soțului și 
să îi vină în ajutor atunci când este 
nevoie. Nici o persoană nu poate 
fi atât de aproape de soț precum 
soția cu care este un singur trup. 

Responsabilitatea soțului 

Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele 
cum a iubit şi Hristos Biserica şi 
S-a dat pe Sine pentru ea (Efes. 
5:25). 

 Cele trei dimensiuni 
funcționale (autoritate, responsabi-
litate și slujire) ale soțului în calita-
te de cap al soției trebuie exercitate 
în dragoste. Aceasta este marea 
responsabilitate a bărbatului care 
se supune lui Hristos. Puterea 
bărbatului se măsoară în mărimea 
zâmbetului soției de lângă el. Cu 
cât supunerea și dependenţa de 
Hristos este mai mare, cu atât mai 
puternic este bărbatul. 

 Soțul trebuie să fie mereu 
conștient de faptul că atât de mult 
Îl iubește pe Dumnezeu, cât își 
iubește soția. 

Responsabilitatea soției 

Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor 
voştri ca Domnului (Efes. 5:22). 
Doresc din start să fac următoarea 
remarcă ce merită aprofundată. Fa-
milia creștină nu are nici o șansă să 

reușească în mandatul primit, dacă 
soția nu se aliniază ordinii stabilite 
de Dumnezeu la creație. 

 Femeii nu-i dau voie 
să înveţe pe alţii, nici să se 
ridice mai presus de bărbat, 
ci să stea în tăcere. 
Căci întâi a fost întocmit 
Adam, şi apoi Eva. 
Şi nu Adam a fost amăgit; 
ci femeia, fiind amăgită, s-a 
făcut vinovată de călcarea 
poruncii (1 Tim. 2:12-14). 

 În aceste trei versete Pavel 
justifică supunerea prezentând 
două motive: 
   Primul este ordinea creației - căci 
întâi a fost întocmit Adam.

   Al doilea, vulnerabilitatea femeii 
– nu Adam a fost amăgit; ci femeia. 
Prin supunere, soția recunoaște 
ordinea divină în creație și este 
protejată. 

 O soție care își zidește casa 
va fi conștientă că de fapt supu-
nerea nu este umilire ci înseamnă: 
recunoașterea, acceptarea și res-
pectarea unei autorități. 

 Numai dacă supune-
rea este corect înțeleasă de către 
soție și soțul își împlinește bine 
atribuțiunile sale de cap, pu-
tem vorbi de o familie creștină 
puternică și cu impact prin care 
Dumnezeu Își împlinește planul.

Fedor Covaci
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 „Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți, care suntem desăvârșiți; și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dum-nezeu vă va lumina și în această privință.”   

1Există anumite texte în Scriptură, 
mai ales în Vechiul Testament 
care se pare că încurajează un 

consum moderat de alcool: „Du-te, 
dar, de mănâncă-ți pâinea cu bucurie 
și bea-ți cu inima bună vinul; căci 
demult a găsit Dumnezeu plăcerea 
în ce faci tu acum” (Eclesiastul 9:7), 
„Tu faci să crească iarba pentru vite 
și verdețuri pentru nevoile omu-
lui, ca pământul să dea hrană: vin, 
care înveselește inima omului,(...)” 
(Psalmii 104:14-15). Bineînțeles că 
astfel de texte alternează cu texte care 
condamnă consumul de vin: „Nu te 
uita la vin când curge roșu și face 
mărgăritare în pahar; el alunecă ușor, 
dar pe urmă ca un șarpe mușcă și 
înțeapă ca un basilic. Ochii ți se vor 
uita după femeile altora, și inima îți 
va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat 
în mijlocul mării, ca un om culcat pe 
vârful unui catarg” (Prov. 23:31-34). 

2 Nu cumva cei care cer o 
abstinență totală de la alcool sunt 
niște fanatici religioși bazați pe o 

anumită cultură și tradiție omenească, 

iar cei care își permit un consum mo-
derat sunt mai liberi în Hristos? 

 Răspunsul la întrebările 
legate de problemele consumului de 
alcool trebuie să cuprindă următoarele 
aspecte: 

I Particularități ale lumii antice 
cu privire la vin: 

A  Vinul în anticitate era un arti-
col de lux.    „Abuzul de alcool 
nu constituia o problemă 

majoră a oamenilor simpli din anti-
chitate, deoarece vinurile bune și tari 
erau scumpe și în cantități limitate” 
(Peter Masters, Ar trebui creștinii să 
bea?, p.18). Nu exista o industrie a 
băuturilor alcoolice ca în vremurile de 
astăzi. Cantitățile de vin erau limitate. 
La nunta din Cana rămân fără vin 
și nu le trece prin cap să meargă la 
magazinul din localitate, nu merg să 
caute pe la vecini sau prin sate înveci-
nate. La orice nuntă cumperi mai mult 
decât trebuie ca să nu te faci de rușine 
rămânând fără cele necesare. Ei nu 
au de unde să își procure vin și sunt 
nevoiți să apeleze la Isus, care nu dă 

un răspuns foarte satisfăcător: „Isus 
i-a răspuns: «Femeie, ce am a face Eu 
cu tine? Nu Mi-a venit încă ceasul.»” 

BVinul era mult mai slab decât 
în vremurile de astăzi. „Vinul 
obișnuit al Palestinei antice era 

desigur fermentat și, fără îndoială, 
intoxicant în cantitate, dar în același 
timp era un produs deosebit de slab 
raportat la standardele de astăzi, esti-
mat fie între 2% (pentru un must ușor 
fermentat) și 6% tărie.” (Peter Masters, 
Ar trebui creștinii să bea?, p.18) Vinu-
rile de astăzi au un conținut de alcool 
între 8% și 14%. Iar băuturile spirtoase 
peste 40%. Bineînțeles, chiar acel vin 
din antichitate băut în cantități mari 
putea duce la beție. 

C Vinul în antichitate se bea 
amestecat cu apă. În Odiseea 
lui Homer se vorbește de 

un amestec de 20 la 1 apă/vin. Evreii 
de Paște beau cele patru cupe de vin 
amestecate cu apă. Și în Scriptură se 
vorbește de acest obicei. „Ale cui sunt 
vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale 
cui sunt neînțelegerile? Ale cui sunt 
plângerile? Ale cui sunt rănirile fără 

pricină? Ai cui sunt ochii roși? Ale 
celor ce întârzie la vin, și se duc să 
golească paharul cu vin amestecat” 
(Proverbele 23:29-30), „Și-a junghiat 
vitele, și-a amestecat vinul, și-a pus 
masa” (Proverbele 9:2), „Veniți de 
mâncați din pâinea mea, și beți din vi-
nul pe care l-am amestecat!” (Prover-
bele 9:5). Un obicei era ca vinul să se 
amestece cu lapte (Cântarea cântărilor 
5:1, Isaia 55:1). Apocalipsa 14:10 
vorbește de vinul mâniei lui Dumne-
zeu neamestecat, nediluat. 

D Există patru cuvinte ebraice 
traduse în limba română prin 
cuvântul vin. 

 

1Asis este folosit pentru a descrie 
vinul, dar se referă cel mai probabil 

la sucul proaspăt de struguri. De altfel 
sunt convins că la Cină Domnul a 
folosit vin nou și nefermentat. „Tabloul 
biblic este cel al unor struguri proaspăt 
presați și astfel simbolul cel mai po-
trivit al sângelui vărsat de Cristos este 
sângele proaspăt al strugurelui”. 

2 Tirosh este folosit de 38 de ori în 
Vechiul Testament „și face referire 

la must sau vin nou, proaspăt, care a 
trecut prin procesul unei fermentații 
simple.” 

3Yayin este folosit de 141 de ori în 
Biblie și face referire la vinul fer-

mentat de struguri. 

4Shekar (tradus de multe ori cu 
băutura tare) este condamnat în 

Vechiul Testament. 
Acești termeni sunt în Biblie inter-
schimbabili și traduși de multe ori în 
funcție de context. 

 Când vorbim de consumul 
de vin în Vechiul Testament, pe lângă 
particularitățile antice, și anume că era 
mult mai slab și se bea diluat, trebuie 
privit și al doilea aspect: 
 

II Paralelisme ale credincioșilor 
din Vechiul și Noul Testa-

ment 

 Nu tot ce era permis 
credincioșilor din Vechiul Testament 
este permis și credincioșilor nou testa-
mentali. De exemplu poligamia a fost 
permisă în vechime și nu poți, luându-
i ca modele pe Avram, Iacov etc., să 
îți iei mai multe soții. Un alt exemplu 
este dansul. Este o mare diferență 
între dansul cultural al evreilor, unde 
dansau bărbații cu bărbații și femeile 
cu femeile, și dansul erotic al vremu-
rilor de astăzi. David a dansat în 2 
Samuel 6:16 dar nu cu femei și nici nu 

cred că a fost ceva foarte obișnuit că 
altfel Mical nu l-ar fi disprețuit. Apoi 
sclavia nu este condamnată explicit 
în Biblie, dar exista o mare diferență 
între practica evreiască a sclaviei unde 
sclavii trebuia eliberați în al șaptelea 
an și nu era voie să fie vânduți în 
piață, și practica vremurilor moderne 
unde sclavia a fost una dintre cele mai 
cumplite rele. 
Credincioșii Noului Testament sunt 
chemați la un nivel mai înalt de 
sfințire, au o chemare mai înaltă. 
De ce este interzis consumul de alcool 
pentru credincioșii Noului Testament 
și de ce se cere o abstinentă totală? 

1 În Vechiul Testament preoților le 
era interzis să consume vin când 
intrau în Cortul întâlnirii (Leviti-

cul 10:9). Dumnezeu motivează de ce: 
„ca să puteți deosebi ce este sfânt de 
ce nu este sfânt, ce este necurat de ce 
este curat și să puteți învăța pe copiii 
lui Israel toate legile, pe cari li le-a 
dat Domnul prin Moise.” De altfel și 
împăraților li se cerea să nu consume 
vin. Noi, conform 1 Petru 2:9, suntem 
o preoție împărătească și un neam 
sfânt, preoția levitică a fost înlocuită 
de împărăția tuturor credincioșilor 
și principiile valabile pentru ei sunt 
valabile și pentru noi. 

2        1 Tesaloniceni 5:22 „Feriți-vă de 
orice vi se pare rău.”  Alcoolul 
este un rău care a distrus multe 

vieți și familii. Mâncarea e necesară 
pentru organism și este rea doar în 
exces. Alcoolul nu este necesar și 
ia mințile omului. 

3 În Noul Testament nu există 
texte care să încurajeze 
consumul de alcool. În 1 Ti-

motei 5:23, unde Pavel îi zice lui 
Timotei că datorită bolii să bea și 
câte puțin vin, puțini observă că 
Pavel vorbește de o regulă: „Să 
nu mai bei numai apă.” Se pare 
că aceasta era regula creștinilor 
din primul secol să bea numai 
apă și noi trebuie să ne ținem 
de regulă. Excepția de a bea 
câte puțin vin datorită bolii de 
stomac se referă nu la alcool, 
care i-ar fi fost dăunător, 
ci mai degrabă la un suc 
proaspăt de struguri. 

 Un alt text dificil 
este nunta din Cana unde 
Isus a preschimbat apa în 
vin. Despre care a fost capacitatea 
celor șase vase de piatră sunt păreri 
foarte diferite care variază dela 540 
până la 720 de litri. Dacă ne gândim la 
o nuntă cu câte de 250-350 de nuntași, 

vin cam 2 litri de vin pe persoană. 
După 2 litri de vin toți nuntașii ar fi 
trebuit să fie beți. Este greu de imagi-
nat că Isus cel Neprihănit ar fi făcut o 
astfel de minune care să se termine cu 
o beție în masă. Alții susțin că nunta ar 
fi durat o săptămână și chiar mai mult. 
Și atunci cantitatea care ar fi revenit 
fiecărei persoane s-ar fi redus la 250 de 
ml pe zi, care conform obiceiurilor din 
vremurile acelea, ar fi trebuit diluate 
cu apă, probabil 6 măsuri de apă la 
una de vin. Ce fel de vin a făcut Isus la 
nunta din Cana nu se știe, dar același 
termen este folosit și pentru must și 
pentru vin. Și sunt convins că Isus nu 
le-a alimentat beția. 

4Practica arată că este foarte greu a 
face o delimitare între cumpătare 
și beție. Mulți pornesc cu câte 

un pahar și după un timp mai scurt 
sau mai lung sfârșesc în beție. Dacă 
acceptăm câte un pahar, de ce să nu 
acceptăm câte o țigară sau câte o doză 
de droguri? 

5 Mărturia în lume. Trăim într-
o societate care are probleme 
mari cu consumul de alcool și 

una dintre metodele eficiente de a ne 
arăta că suntem deosebiți e abstinența 
totală de la alcool. Una dintre trezirile 
religioase care s-a produs în Oradea a 
fost la Biserica Baptistă Emanuel, unde 
pastorul Liviu Olah a interzis consu-
mul de alcool. 
 
 Închei cu Filipeni 3:15 

Daniel Lucuţa

U na dintre întrebările cu care m-am con-fruntat în ultimul timp este: este permis unui pocăit, unui credincios să consume alcool? Bineînțeles, când vorbim de consumul de alcool, se înțelege consumul în can-titate moderată, bețiile fiind condam-nate în Scriptură: „Cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu” (Galateni 5:21). Răspunsul la această problemă este legat de două aspecte: 

Este 

permis creștinului 
să bea?
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Confirmările învierii

Învierea Mântuitorului este cea mai mare 
sărbătoare a creștinătății, un eveniment 
copleşitor pentru orice om, care s-a petrecut 
acum două mii de ani, dar continuă să fasci-
neze întreaga făptură umană. Învierea Mân-
tuitorului este fundamentul credinţei creștine 
(1 Cor. 15:14-15). Învierea Mântuitorului n-a 

fost o simplă revenire la viaţa din moarte, aşa cum s-a 
întâmplat în cazul altora înainte de El, printre care şi 
Lazăr (Ioan 11:1-44). În acest caz, Isus ar fi fost supus 
slăbiciunii şi îmbătrânirii, iar în cele din urmă ar fi 
murit din nou, la fel ca toate celelalte fiinţe umane. Mai 
degrabă, când a înviat din morţi, Isus a fost primul rod 
al unui nou tip de viaţă umană(1 Cor 15:20,23), o viaţă 
în care trupul lui a fost perfect, nesupus slăbiciunii, 
îmbătrânirii sau morţii, capabil să trăiască veșnic. 

1) Învierea Mântuitorului confirmă 
divinitatea Sa (Ioan 10:17-18).
 
 Isus a afirmat nu doar că El este Fiul lui Dum-
nezeu, ci El a dovedit că este Fiul lui Dumnezeu prin 
învierea Sa dintre cei morţi, împlinind astfel multele 
profeţii din vechiul Testament. Învierea lui Isus a cons-
tituit semnul statutului Său divin de Fiu şi al statutului 
uman de Mesia (Rom 1:4; F. Ap 2:36). Învierea a fost 
cel mai important semn mesianic pentru poporul Israel 
(Ioan 2:18-21). 

2) Învierea Mântuitorului confirmă 
regenerarea noastră (1 Petru 1:3). 

 „Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Dom-
nului nostru, Isus Hristos care, după îndurarea Sa 
cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus 
Hristos din morți, o nădejde vie“ (1 Petru 1:3). În acest 
loc, Petru stabilise o legătură vizibilă între învierea lui 
Isus şi regenerarea sau nașterea noastră din nou. Când 
a înviat din morţi, Isus a avut o viaţă cu noi calităţi, 
adaptată existenței în părtășie și ascultare de Dumne-
zeu 
pentru vecie. Prin învierea Sa, Isus ne-a câștigat și nouă 
o viață asemănătoare cu a Lui. Această nouă viață nu 
ne este dată în întregime când devenim creștini, pentru 
că trupurile ne rămân așa cum sunt, supuse slăbiciunii, 
îmbătrânirii și morții. Dar suntem înviați în duhuri-
le noastre și ni se dă o nouă putere a învierii. Astfel, 
prin învierea Sa, Hristos ne-a câștigat noul tip de viață 
pe care o primim când suntem născuți din nou. Din 
cauza aceasta poate Pavel să spună „ne-a adus la viața 
împreună cu Hristos″ (prin har suntem mântuiți) şi 
ne-a înviat împreună cu El (Efes. 2:5-6). 

3) Învierea Mântuitorului confirmă 
justificarea noastră. 

 Justificare este actul prin care Dumnezeu îi 
declară neprihăniți pe cei care îl primesc pe Hristos, 
ca Domn și Mântuitor, pe baza neprihănirii lui Hris-

  

tos, care este imputată (sau pusă în contul) celor ce Îl 
primesc (2 Cor 5:21). 

 Pavel stabilește în mod explicit o conexiune 
între învierea lui Hristos și justificarea noastră (sau 
declararea că suntem drepți, nevinovați, înaintea lui 
Dumnezeu), afirmând în Rom 4:25 „a fost dat din pri-
cina fărădelegilor noastre, și a înviat din morți pentru 
că am fost socotiți neprihăniți″ (pentru justificarea 
noastră). 

 Învierea lui Hristos din morți a constituit 
declarația lui Dumnezeu de aprobare a lucrării de 
răscumpărare înfăptuită de Hristos  

4) Învierea Mântuitorului confirmă 
învierea noastră. 
Noul Testament stabilește o legătură între învierea lui 
Isus și învierea noastră finală în trup: „și Dumnezeu, 
care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu pute-
rea Sa″ (1Cor 6:14). În mod asemănător se mai spune: 
„știm că Cel ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia și 
pe noi împreună cu Isus și ne va face să ne înfățișăm 
împreună cu voi″ (2 Cor 4:14). 

 Domnul Isus a înviat, arătând că moartea nu 
are ultimul cuvânt și toţi cei ce cred în El vor învia și 
ei, ca să fie întotdeauna cu Cel în care au crezut (Rom 
8:11; 1 Cor 15:20). Toți cei care nu au crezut în El vor 
învia și ei, dar pentru a fi întotdeauna despărțiți de El 
în pedeapsa veșnică (Apoc 20:15). 

„

„
Dacă deci, aţi înviat împreună cu 

Hristos, să umblaţi după lucru-
rile de sus, unde Hristos şade la 
dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă 
la lucrurile de sus, nu la cele de pe 
pământ. Căci voi aţi murit şi viaţa 
voastră este ascunsă cu Hristos în 

Dumnezeu. Când Se va arăta Hristos, viaţa voas-
tră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în 
slavă.

(Coloseni 3:1-4).

Toți cei care nu au crezut în El vor învia și ei, dar pentru a fi întotdeau-na despărțiți de El în pedeapsa veșnică.

Concluzie: 
 

Ionel Doci
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Ecumenismul este 
unul dintre su-
biectele actuale care 
preocupă adepții 
celor mai multe și 
diferite denominații 
religioase. În egală 

măsură, despre ecumenism se 
vorbește atât în grupul celor care 
aspiră la pacea și unitatea religii-
lor, cât și al celor care-l privesc cu 
ochi critici, fiind numit chiar „pa-
nerezia timpurilor noastre” (Iustin 
Popovici, preot ortodox sârb). Chi-
ar dacă în societatea de astăzi (în 
special în cea cu un istoric creștin) 
nu se se vorbește prea des despre 
ecumenism, influențele sale se văd 
în toate ariile sociale, intelectuale 
și religioase. 
 Astăzi agnosticismul 
sau ateismul reprezintă poate 
cel mai mic procent de creștere a 
numărului de adepți. Însă, după 
cum se observă mai ales în Europa 
de Vest, cei mai mulți consideră că 
există un singur Dumnezeu spre 
care duc toate religiile. 
 Dacă aspirațiile ecume-
nismului sunt pacea și unitatea 
religiilor, atunci care este moti-
vul pentru care este privit ca o 
plagă spirituală de către alții, și 
nicidecum ca pe un țel dezirabil 
cum îl vede majoritatea? Antici-
pativ consider că e important să 
subliniez că, din punct de vedere 

biblic, proverbialul scop nu scuză 
de această dată mijloacel și adaug, 
nici motivațiile realizării unui anu-
mit obiectiv. 
 Prin articolul de față îmi 
propun doar să  evidențiez câteva 
aspecte cheie în ceea ce privește 
adoptarea unei poziții biblice, echi-
librate referitoare la ecumenism.
 
 Definiție 
 Cuvântul ecumenism 
provine de la termenul din limba 
greacă oekumene care apare de 
15 ori în Noul Testament (Luca 
21:26, Rom. 10:18, Evrei 1:6 etc) și 
înseamnă întreaga lume locuită. 
 Dincolo de semantica 
lui strictă, cuvântul ecumenism 
se referă de cele mai multe ori la 
ideea de a se găsi punctele comune 
ale religiilor în vederea păcii și a 
unității. 
 Adesea se face trimitere la 
ecumenism ca la o mișcare. Însă, 
având în vedere faptul că ideea 
promovată de ecumenism a găsit 
sol fertil și în cadrul altor religii 
decât cea creștină, putem vorbi 
mai degrabă de ecumenism ca 
fenomen. 

 Repere istorice 
 Există diverse opinii refe-
ritoare la datarea începutului ecu-
menismului cât și la sursa acestuia. 
Majoritatea aduce în discuție Con-

siliul Mondial al Bisericilor, care a 
fost înființat în 1948 și s-a consti-
tuit mai mult în scopul unui dialog 
interconfesional decât ca intenție 
de unitate a bisericilor membre 
ale acestui consiliu. De-a lungul 
deceniilor, scopul consiliului 
acestuia a denaturat, așa încât în 
anul 2013 la Busan, Coreea de Sud, 
au participat și au conferențiat nu 
doar creștini ci și reprezentanți ai 
altor religii – și acestea în numele 
păcii. Cu toate acestea, chiar dacă 
acest consiliu se înscrie în linia 
fenomenului numit ecumenism și 
anume pacea cu prețul adevărului, 
consider că rolul Bisericii Catolice 
în promovarea și propagarea ecu-
menismului a fost și este mult mai 
mare. 
 Între anii 1962 și 1965 a 
avut loc la Vatican cel de-al 21-lea 
conciliu al Bisericii Catolice, numit 
Vatican II. Acest conciliu a avut 
drept temă relația Bisericii Catolice 
cu lumea modernă, fiind totodată 
primul conciliu la care nu s-a emis 
nici o nouă dogmă nici nu s-a    
discutat vreo erezie. Însă el avea 
să fie pivotul în jurul căruia să gra-
viteze ecumenismul. Conținutul 
decretelor acestui conciliu pot fi 
găsite atât online, cât și tipărite 
în mai multe limbi. În măsura 
relevanței citez doar câteva dintre 
afirmațiile consemnate în cadrul 
lui: 

a Se afirmă supremația Bise-
ricii Catolice: „Aceasta este 

Biserica unică a lui Cristos, pe care 
o mărturisim în crez ca una sfântă, 
catolică şi apostolică.” sau „...nu 
s-ar putea mântui aceia care, bine 
ştiind că Biserica Catolică a fost 
întemeiată ca necesară de Dumne-
zeu prin Cristos Isus, nu ar voi să 
intre în ea sau să rămână în ea.” 
(din documentul Lument Genti-
um); 

b Se promovează refacerea 
unității tuturor creștinilor: 

„Cu aceia care, fiind botezaţi, 
poartă numele de creştini dar nu 
mărturisesc întreaga credinţă sau 
nu păstrează unitatea comuniunii 
sub conducerea urmaşului lui 
Petru, Biserica se ştie unită din 
mai multe puncte de vedere...” 
(din secțiunea Biserica și creștinii 
necatolici); 

c Referitor la alte religii (din 
Nostra Aetate): 

„în hinduism, oamenii scrutează 
misterul divin şi îl exprimă 
într-o inepuizabilă bogăţie de 
mituri şi prin eforturi filozofice 
pătrunzătoare şi caută elibera-
rea de neliniştile şi de limitele 
condiţiei noastre fie prin forme de 
viaţă ascetică, fie prin meditaţie 
profundă, fie prin refugierea în 
Dumnezeu cu iubire şi încredere.” 
„În diferitele forme ale budismului 
se recunoaşte insuficienţa radicală 
a acestei lumi schimbătoare şi se 
învaţă o cale pe care oamenii, cu 
suflet evlavios şi încrezător, să 
poată atinge starea de eliberare 
perfectă sau să ajungă la ilumi-
narea supremă bazându-se pe 
strădaniile proprii sau pe un ajutor 
de sus”; 
„De asemenea, celelalte religii 
existente în lume se străduiesc 
să întâmpine, în diferite feluri, 
neliniştea inimii omului, punându-
i în faţă căi, adică învăţături, pre-
cepte de viaţă şi rituri sacre.” 
„Biserica Catolică nu respinge 
nimic din ce este adevărat şi sfânt 
în aceste religii.” 
„Însă planul mântuirii îi 
îmbrăţişează şi pe aceia care îl 
recunosc pe Creator, şi printre ei 

în primul rând pe musulmani care, 
declarând că ţin credinţa lui 
Abraham, adoră împreună cu noi 
pe Dumnezeul unic, milostiv, care 
va judeca pe oameni în ziua de 
apoi.” (Lumen Gentium) 
 Din citatele oferite și, mai 
cu seamă din lecturarea întregului 
conținut al conciliului Vatican II, se 
observă limpede mesajul pe care 
Biserica Catolică îl aduce lumii: 
religiile diferă doar în ceea ce 
privește gradul de revelație, însă, 
toate conduc spre același Dumne-
zeu unic, revelat în primul rând 
în Sfânta Scriptură. Începând cu 
Vatican II dispare ideea de adevăr 
absolut, Biblia, deoarece toate 
religiile conțin o anumită doză 
de adevăr. Apare ideea eronată 
conform căreia există trei religii 
avraamice: iudaismul, creștinismul 
și islamul. Allah al Coranului și 
Dumnezeul Bibliei sunt prezentați 
ca fiind unul și același. 
 
 Perspectivă biblică 
 
 De mic copil, când auzeam 
despre ecumenism, se vorbea 
despre faptul că, sub domnia lui 
Antichrist – papa de la Roma – 
toate religiile se vor uni într-una 
singură, în speță catolico-ortodoxă 
și îi vor prigoni pe ceilalți creștini 
adevărați. Ideea aceasta este 
larg răspândită încă și astăzi. 
Este cunoscută multitudinea de 
portretizări și asocieri ale lui 
Antichrist cât și reperele escato-
logice mai mult sau mai puțin di-
scutabile din istoria creștinismului. 
Nu doresc și nu există spațiu 
pentru a discuta despre 
implicațiile escatologice ale 
ecumenismului. Totuși, în cazul 
în care toate încadrările în rama 
evenimentelor viitoare vor fi în 
concordanță cu această învățătură, 
este oare persecuția cel mai grav 
lucru care se poate întâmpla 
adevăraților credincioși? 
 1) Persecuția nu este 
cel mai grav lucru care se 
poate întâmpla adevăraților 
credincioși. Pe cei persecutați 
Domnul Isus îi numește „fericiți” 
(Matei 5:10); răsplata celor 

persecutați va fi mare (Matei 5:12); 
Duhul Sfânt îi însoțește în mod 
deosebit pe cei persecutați (Marcu 
13:11); credincioșii persecutați sunt 
părtași la suferințele Mântuitoru-
lui și la ale celorlalți asemenea lor 
(Apoc. 1:9). Teama de persecuție 
este inerentă condiției noastre 
umane. E normal să ne gândim 
cu frică la implicațiile ei. Însă, din 
punct de vedere biblic, prigoana 
nu este cel mai rău lucru care ni se 
poate întâmpla. 
 2) Renunțarea la 
credință nu este cel mai grav 
lucru care se poate 
întâmpla adevăraților 
credincioși. Afirmând aceasta nu 
intenționez să șochez, ci doar să 
atrag atenția și mai mult asupra 
ordinii biblice referitoare la trep-
tele căderii în apostazie. De foarte 
multe ori, când se vorbește despre 
ecumenism și despre o posibilă 
prigoană care poate să urmeze 
acestuia, mulți creștini se tem ca 
nu cumva, în vreme de persecuție, 
să renunțe la credință. Cu adevărat 
tragic este faptul că, fără să își 
dea seama, cei mai mulți dintre 
creștinii de astăzi, și nu numai, 
adoptă cea mai gravă atitudine: 
 3) Schimbarea 
adevărului în minciună 
este cel mai grav lucru care 
se poate întâmpla chiar și 
adevăraților credincioși. Când 
am făcut afirmația de mai sus 
poate te-ai gândit la ceea ce a spus 
Domnul Isus: „Dar când va veni 
Fiul Omului, va găsi El credință 
pe Pământ?” (Luca 18:8). Dar și un 
musulman are credință, și chiar în 
Isus? Și un budist, un hindus au 
și ei credință. Afirmația aceasta 
trebuie citită obligatoriu în coro-
borare cu Rom. 10:17 „...credinţa 
vine în urma auzirii; iar auzirea 
vine prin Cuvântul lui Hristos.” 
Prin urmare, Domnul Isus când va 
veni vrea să găsească acea credință 
alimentată de Cuvântul Său, nu 
orice fel de credință în orice și 
oricine. 
 Conform Romani 1 nu 
homosexualitatea, nu lăcomia de 
avere, nu bârfa, nu neascultarea 
de părinți (și altele) sunt cele mai 

Despre 

ecumenism
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Dumnezeu în 
bunătatea Lui 
față de noi și-a 
arătat HARUL 
Său (care este 
un dar nemeri-
tat conform cu 

Efeseni 2:6-8) în mai multe feluri: 

L-a trimis pe Fiul Său Isus Hristos, 
ca să se nască în lumea noastră, 
eveniment sărbătorit de noi la 
sărbătoarea Nașterii Domnului 
(sau de Crăciun), să trăiască prin-
tre noi plin de har și de adevăr, ca 
să ne arate că se poate trăi o viață 
sfântă în trupurile de carne. 

 A acceptat ca Fiul Său să 
moară pentru păcatele noastre și 
să ne dea mântuirea prin credința 
în El, dar L-a înviat din morți a 
treia zi, lucruri de care ne amintim 
la sărbătoarea Învierii Domnului 
(altfel spus de Paști), iar acum 

Domnul Isus Hristos, Dumnezeu 
din Trinitate, șade la dreapta lui 
Dumnezeu ca să mijlocească pentru 
noi. 

 L-a trimis la noi pe Duhul 
Sfânt, Mângâietorul ca să fie cu 
noi și în noi, ca să ne ajute și să ne 
pregătească pentru revenirea lui 
Isus, eveniment sărbătorit de noi 
la sărbătoarea Pogorârii Duhului 
Sfânt (sau de Rusalii). 

 Pe lângă aceste trei eve-
nimente importante sărbătorite 
de toți creștinii născuți din nou, 
noi ar mai trebui să ne gândim la 
cel puțin alte șapte feluri de HAR 
pe care le-am primit și încă avem 
parte de ele. 

 Dumnezeu ne-a ALES ca să 
fim SFINȚI și fără prihană înaintea 
Lui (Efeseni 1:4), după ce, în drago-
stea Lui ne-a rânduit mai dinainte 
să fim înfiați prin Isus Hristos, prin 
care avem RĂSCUMPĂRAREA și 
IERTAREA păcatelor, acum ne cere 
să folosim HARUL Său astfel: 
Noi, care eram morți în greșelile 
și în păcatele noastre (Efeseni 2:1), 
deci eram robi ai păcatului după 
mersul lumii, am primit ACUM 
HARUL să ne numim ROBI ai Lui 
și robi ai neprihănirii (Romani 
6:18). Iar dacă suntem robi ai Lui, 
înseamnă că El este STĂPÂNUL 
nostru și stăpân în viața noastră. 

 Dacă în trecut am fost fii 
ai neascultării, copii ai mâniei, 
neamuri din naștere, străini de 
legămintele făgăduinței (Efeseni 
2:2,3,11,12), El ne-a dat HARUL să 
ne numim COPII ai Lui, oameni 
din casa lui Dumnezeu (Efeseni 
1:19, Ioan 1:12, Romani 8:16). Și 
dacă am acceptat să ne numim 
copii ai Lui, atunci Dumnezeu este 
TATĂL nostru, iar Isus Hristos este 
fratele nostru întâi născut. 

 Acum să ne aducem 
aminte că noi am fost fără Hristos, 
fără drept de cetățenie în cer, fără 
Dumnezeu în lume (Efeseni 2:12), 
dar prin El am primit HARUL 
să ne facem SLUJITORI ai Lui, 
oameni noi (Efeseni 2:15), născuți 

din nou. Iată cum trebuie să fim 
priviți noi…ca niște slujitori ai lui 
Dumnezeu (1 Corinteni 4:1) și dacă 
noi suntem slujitori atunci El este 
LIDERUL (sau patronul) nostru, 
modelul nostru de viață. 
Înainte de nașterea din nou, 
eram fără drepturi, îndepărtați 
de Hristos (Efeseni 2:12-13), dar 
acum încă ne mai acordă HARUL 
de a fi LUCRĂTORI împreună cu 
El, suntem lucrarea Lui (Efeseni 
2:10). Deci dacă suntem lucrători 
împreună cu El (1 Corinteni 3:9), 
atunci Isus Hristos și toți sfinții 
Domnului sunt COLEGII noștri de 
slujire. 

 În trecut eram vrăjmași 
și prigonitori ai credinței (Efeseni 
2:16-17), acum ne-a dat HARUL 
să fim și noi PRIGONIȚI și să 
suferim din pricina numelui Lui 
și împreună cu EL. În Ioan 15:20 
Isus spune: „Dacă M-au prigonit 
pe Mine, și pe voi vă vor prigo-
ni..“ iar în Ioan 16:33 este scris: 
„În lume veți avea necazuri; 
dar îndrăzniți, Eu am biruit 
lumea..“, deci din prigonitori am 
ajuns să fim prigoniți. 
„Așadar, voi nu mai sunteți 
nici străini, nici oaspeți ai 
casei ... ci oameni din casa 
lui Dumnezeu..“ (Efeseni 2:19), 
deci acum El ne dă HARUL să 
fim MOȘTENITORI împreună 
cu El, având intrare liberă la 
Tatăl: „...suntem copii, suntem și 
moștenitori, ... ai lui Dumnezeu...“ 
(Romani 8:17), „... dacă ești fiu, 
ești și moștenitor...“ (Galate-
ni 4:7), „... în El am fost făcuți și 
moștenitori...“ (Efeseni 1:11). Deci 
dacă suntem moștenitori, atunci 
avem o parte primită de la El aici 
pe pământ, care sunt resursele ce ni 
le-a dat (de timp, de bani, umane, 
financiare), dar ne-a dat și resurse 
spirituale (daruri și roade ale Du-
hului Sfânt, talanți și talente) și
toate acestea El dorește să le folo-
sim spre slava Lui. 
Și cu toate că “...eram morți în 
greșelile noastre...”, el ne-a dat 
și încă ne mai dă HARUL de a fi 
MÂNTUIȚI: “... prin har sunteți 
mântuiți... prin Isus Hristos...” 

(Efeseni 2: 8, 20). Mai mult decât 
atât, El dorește ca noi să ne păstrăm 
mântuirea și să ne ducem crucea și 
mântuirea până la capăt. 

 „În El toată clădirea, 
bine închegată, CREȘTE ca 
să fie un TEMPLU SFÂNT 
în Domnul. Și prin El și voi 
sunteți ZIDIȚI împreună, ca să 
fiți un LOCAȘ al lui Dumnezeu, 
prin Duhul.” (Efeseni 2:21,22), 
iar cele 7 feluri de har arătate 
mai sus formează TEMPLUL 
HARULUI astfel: ca ROBI ai 
Lui, bine înrădăcinați în El prin 
lucrarea Duhului Sfânt făcută 
la nașterea din nou am pus 
fundația (care numai Domnul 
și Duhul o văd și o cunosc), în 
calitate de COPII schimbați am 
zidit zidul din față care se vede, 
ca SLUJITORI și LUCRĂTORI 
am ridicat pereții laterali, care 
pot fi văzuți la o cercetare mai 
atentă, după lucrările pe care le 
facem, în spate am ascuns harul 
de a fi PRIGONIȚI pentru El, 
tavanul ține toată zidirea prin 
RESURSELE și MOȘTENIREA 
date și acceptate, iar încheierea 
lucrării de zidire se face prin 
punerea acoperișului care este 
MÂNTUIREA noastră și viața 
veșnică în Împărăția Cerurilor 
cu Cel ce ne-a mântuit prin 
HAR, Domnul nostru Isus Hris-
tos. 
 Toate felurile de har 
despre care am vorbit până aici, 
NOI nu le-am avut în generația 
TRECUTĂ pentru că noi încă 
nu eram, și NOI nu le vom 
mai avea în generația VIITOA-
RE pentru că noi nu vom mai 
trăi atunci, ci trăim ACUM, în 
generația noastră. 
Doamne ajută-ne să ne 
folosim AZI de HARUL 
și de DARURILE date nouă 
ACUM în generația noastră! 

Mihai Borze

grave păcate. Există un păcat care 
le generează pe toate acestea: „au 
schimbat în minciună adevărul lui 
Dumnezeu” (v. 25). 
 În ecumenism Biblia nu 
mai are nici o valoare. Nu mai 
există adevăr absolut. Astăzi, în 
Europa de Vest, probabil 7 din 10 
îți vor spune că există un dumne-
zeu (scris cu inițială minusculă) și 
toate religiile duc spre acesta. Dacă 
îi vei spune că așa ceva nu are nici 
un sens atâta vreme cât cărțile de 
bază ale acestor religii se contrazic, 
îți va spune că, de fapt, aceste cărți 
sunt doar fabricații omenești. Dacă 
nu mai există standard moral, 
atunci care este platforma de pe 
care se poate discuta despre homo-
sexualitate sau ură sau alte păcate? 
Cea mai gravă problemă a zilelor 
noastre nu este necredința, ci lipsa 
de credință care vine în urma 
auzirii Cuvântului revelat al lui 
Dumnezeu și dovedit ca revelație 
în multe feluri. 
 Biserica Catolică este cea 
mai mare confesiune religioasă 
din lume (a se face distincție între 

diferitele funcții islamice). Papa 
de la Roma este una din cele mai 
populare și influente persoane din 
lume. Mesajele pe care le transmite 
și evenimentele la care ia parte 
sunt printre cele mai mediatizate 
din lume. Dat fiind faptul că ecu-
menismul este promovat la o ase-
menea scară globală, și având în 
vedere mesajul prin care adevărul 
descoperit al lui Dumnezeu este 
pervertit, iar aceasta este sursa tu-
turor celorlalte păcate, nu am nici 
o reținere să afirm că ecumenismul 
este cea mai mare plagă spirituală 
a zilelor noastre. 
 Papa Benedict al XVI-lea, 
în ciuda faptului că a luat par-
te chiar la conciliul Vatican II, a 
afirmat în mai multe rânduri că 
este de acord cu dialogul interreli-
gios, dar nu sacrificând adevărul. 
Au existat și alte voci chiar dintre 
catolici și dintre ortodocși care 
s-au opus și se opun acestui fe-
nomen. Este trist că de multe ori, 
chiar în cercurile credincioșilor 
care mărturisesc Sola Scriptu-
ra, adevărata și cea mai gravă 

față a ecumenismului nu este 
descoperită. 
 Având în vedere toate 
acestea, se ridică întrebări pe care 
Biblia ni le adresează: Vrem noi să 
auzim Cuvântul Domnului Hristos 
care este Adevărul și adevărata 
sursă a credinței? ”Și cum vor auzi 
despre El fără propovăduitor?” 
(Rom. 10:14) Suntem noi cei care 
fac să se audă Cuvântul Domnului 
Isus în sunetul acestui megafon 
al ecumenismului? De multe ori 
creștinii nu vor să ducă mesajul 
crucii Mântuitorului nostru tocmai 
pentru a nu strica pacea la care 
ecumenismul a lucrat de câteva 
decenii încoace. De aceea să ne 
întoarcem la Cel care este Pacea 
noastră (Efes. 2:14) și Adevărul 
(Ioan 1:14 și Ioan 17:17).   
   

Romică Ciocan

Persecuția este în primul rând un 

test al credinței, credință zidită,  

auzind, ascultând și împlinind 

Cuvântul lui Dumnezeu. 
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Într-o lume atât de frământată şi o 
societate atât de divizată în care stre-
sul şi zbuciumul sufletesc ating culmi 
nebănuite şi neştiute decât în mod 
individual de fiecare fiinţă umană. 

Într-o lume în care tot mai mulţi sunt 
debusolaţi, fără nici o direcţie, asemănându-
se cu o corabie împinsă încoace şi încolo în 
funcţie de    anturaj, conjunctură de moment 
etc. Într-o lume în care tot mai mulţi au o 
direcţie greşită purtând în sufletul lor poveri 
imense cu un impact devastator pentru ei, 
fără să ştie că există o speranţă, este nevoie 
de o schimbare de direcţie. Aceasta poate fi o 

rază de speranţă pentru cei ce nu mai au nici 
o speranţă, demonstrând că şi alţii ca ei au 
reuşit schimbând direcţia, îi poate motiva să 
fie mai deschişi adresându-se celor ce doresc 
să-i ajute. 

 Schimbând direcţia viaţa ta po-
ate avea un suflu nou, poate căpăta o 
semnificaţie deosebită, dintr-o viaţă care 
pare lipsită de sens viaţa ta poate avea un 
sens. Nu poţi să fi indiferent când sufletul 
aproapelui tău este zdrobit şi să mergi ca 
preotul sau levitul mai departe, ignorând 
sau acuzând, astupându-şi urechile sau 
întorcându-şi capul, să nu auzi gemetele şi 

SCHIMBARE DE 
DIRECȚIE

plânsul şi să nu vezi rănile adânci. Nu poţi 
înţelege imensitatea durerii decât atunci 
când îmbraci haina durerii. Cu ce sunt eu şi 
tu mai diferit faţă de ei? Cu nimic! Sunt în 
măsură eu sau tu să îi judec sau să-i acuz? 
Cu siguranţă nu! Eu am păcatele mele, tu ai 
păcatele tale, ei au păcatele lor. Este cineva 
fără păcat? Nu! Am primit un telefon şi cel ce 
îmi vorbea plângea în hohote, am înţeles că 
nu mai putea suporta durerea şi era hotărât 
ca ziua aceea să fie ultima din viaţa lui, a 
închis telefonul spunând că nu mai poate 
vorbi, că nu are sens şi nu are rost, că oricum 
pentru el totul se termină. Ai putea să fii 
indiferent? Cred că nu. 

 Ne confruntăm deseori cu situaţii deo-
sebite în care avem impresia că suntem lipsiţi 
de posibilităţi şi nu avem forţa necesară să 
facem ce am dori, ne simţim copleşiţi de 
situaţii şi nu mai găsim resurse şi atunci ne 
cuprinde disperarea şi de cele mai multe ori 
suntem anxioşi şi depresivi. Nu ştim că există 
posibilităţi că sunt resurse nelimitate, dar ca 
să beneficiem de acestea trebuie să ne aţintim 
privirile la Căpetenia desăvârşirii credinţei  
noastre adică la Isus. 

 Ne încredem de cele mai multe ori 
doar în abilităţile şi capacităţile noastre, deşi 

ştim că acestea sunt limitate, fiindu-ne parcă 
frică de a ne abandona la crucea lui Hris-
tos. Această modalitate de a trăi pe care o 
practicăm noi deseori nu ne face cinste nici 
nouă şi nici bisericii lui Hristos. Aşa dar, 
renunţă să te mai încrezi în lucrurile care 
trec odată cu întrebuinţarea lor, renunţă la 
comfortul care nu-ţi oferă decât nesiguranţă, 
renunţă la cărările şi obiceiurile tale şi 
schimbă direcţia. Când conflictele  noast-
re interioare ne absorb toată energia şi ne 
epuizează, nu mai avem disponibilitate pen-
tru aproapele nostru, pentru semeni. De cele 
mai multe ori în loc să privim în sus plini de 
bucurie, privirea noastră e plină de tristeţe 
şi e aţintită spre pământ. Nu poţi să continui 
aşa la infinit, vei fi epuizat şi vei cădea răpus. 
Deseori sunt momente în viaţă când trebuie 
să faci o schimbare, poate ai apucat pe un 
drum greşit, e momentul să schimbi direcţia. 

   

SMERENIA ŞI 
BLÂNDEŢEA

ÎNGĂDUIŢI-VĂ 
UNII PE ALŢII ÎN 

DRAGOSTE

CĂUTAŢI SĂ 
PĂSTRAŢI UNI-
REA DUHULUI, 

PRIN LEGĂTURA 
PĂCII.

Destinul tău e să învingi,Când ai căzut să te ridici, Nu suntem aici statornici, O ţară avem şi ea e sus. 

Deci schimbă
direcţia către cer.  

Vasile Leș
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  Pot rămâne credincios în 

orice situație?

  “Dumnezeu este adapostul 

și sprijinul nostru, un ajutor 

care nu lipsește niciodată în 

nevoi!” 

 

 O întrebare interesantă? Sau o să îmi spui că 
nu știi ce înseamnă „credincios”? Bine, o să îți amintesc. 
Credinciosul este o persoană care crede în existența lui 
Dumnezeu, o persoană în care poți să ai încredere, pe 
care poți să te bazezi și care rămâne dedicată unei cauze. 
Acum e clar, nu?

 Dacă ai înțeles ce înseamnă credincios, hai să 
ne amintim de Iosif. Știm cine a fost Iosif? Acum poa-
te o să te întrebi care Iosif, cel din grupa ta de la școala 
duminicală? O! este minunat să cunoști mai multe persoa-
ne cu numele Iosif. Dar vorbim despre Iosif cel din Biblie. 
Aha… acum știi? Foarte bine! 

 Deci, cine a fost Iosif? Să ne amintim pe scurt 
împreună! A fost un băiat care a avut mai mulți frați, 
însă viața lui nu a fost atât de ușoară. A fost nedreptățit 
de mai multe persoane din jurul lui. Când avea 17 ani, a 
fost aruncat într-o groapă și apoi a fost vândut ca sclav 
de frații săi. Da! Incredibil, nu? Să fii alungat chiar de 
frații tăi! Apoi a ajuns în Egipt dar și aici a fost acuzat pe 
nedrept de soția lui Potifar și a ajuns în închisoare. Și era 
nevinovat! A fost lăsat și uitat acolo pentru o perioadă de 
timp. Credeți că i-a fost uşor? Nu. Dar Iosif a rămas cre-
dincios lui Dumnezeu și a făcut întotdeauna ce este bine, 
în orice situație s-a aflat. De aceea i-au fost încredințate 
slujbe din ce în ce mai importante și după ce a ieșit din 
închisoare, Faraon l-a pus să conducă toată țara Egiptului. 
Dumnezeu s-a folosit mai departe de Iosif și i-a salvat 
întreaga familie. 

 Acum, gândește-te puțin, care au fost proble-
mele cele mai grave pe care Iosif le-a întâlnit? Sau ce 
alegeri bune a făcut el? Cum a reușit să rămână credincios 
prin toate situațiile? Cred că poți răspunde mai ușor la 

întrebări dacă citești - din Biblia ta! - istoria lui Iosif din 
Genesa începând cu capitolul 37.

 Treci și tu prin situații dificile la școală? Ai cum-
va un coleg care râde de tine? Te întrebi de ce este așa? Te 
întrebi de ce îl lasă Dumnezeu pe colegul tău să râdă de 
tine? Sau ai cumva o colegă care este tot timpul în centrul 
atenției și ai vrea și tu să fii acolo? Crezi că ar trebui, ar fi 
bine? Te simți cumva tratată incorect?

 Dragul meu sau draga mea, nu uita nici un mo-
ment cuvintele unui Psalm minunat, Psalmul 46: „Dum-
nezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu 
lipsește niciodată în nevoi!”
 Rămâi credincios lui Dumnezeu, El este cu tine, 
trebuie doar să crezi! El încearcă doar să te modeleze 
pentru viitor. Așa cum a făcut cu Iosif. Dumnezeu l-a 
modelat din copilărie ca să ajungă un conducător al 
unei țări. 
 
 Nu uita nici un moment că Dumnezeu este cu 
tine! Spune-I Lui cu ce te confrunți, El este Prietenul tău 
cel mai bun! Fă alegeri corecte, ai răbdare și Dumnezeu îți 
va răspunde atunci când va fi timpul! Tu doar așteaptă și 
rămâi credincios în orice situație!

Răspunde la întrebări pe orizontală și vei 
descoperi pe verticală cum a rămas Iosif, în momentele 
mai puțin plăcute din viața lui. 
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 În data de 27.02.2015 a avut loc la biserica ”ELIM” întâlnirea 
Consiliului Bisericesc în cadrul căruia a avut loc alegerea noului Co-
mitet Executiv al GeGo. 
 La această întâlnire au participat 71 lucrători ordinați din 
GeGo. Rezultatul alegerilor este următorul: președinte pastor Ionel 
Vlas, vicepreședinte 1 pastor Ioan Varadin, vicepreședinte 2 pastor 
Traian Supuran, secretar pastor Ioan Irimuș, casier prezbiter Marius 
Mal, cenzor 1 pastor Traian Chira, cenzor 2 Zaharia Hancheș. 

 În data de 11.01.2015 la Biserica SION din 
Graz; a avut loc la slujba de dimineaţă sărbătoarea 
absolvirii celor 28 de fraţi şi surori care în urmă cu 2 
ani au început cursurile Seminarul Teologic European 
(E.T.S.) cursuri de învățământ la distanță la grupa din 
Graz. 
 Din peste 53 de fraţi care au început cursurile 
în anul 2013, 28 de fraţi au terminat cursurile echiva-
lente cu anul I de la Seminarul Teologic European al 
Organizaţiei Gemeinde Gottes cu sediul la Kniebis în 
Germania, iar tot în această promoţie alţi 25 de fraţi au 
terminat cursurile M.I.P. la finele anului 2014, care au 
şi primit certificatele de absolvire. 

 La această sărbătoare au fost prezenţi fratele 
Carl Simpson profesor şi responsabil pentru cursuri 
de învățământ la distanță  împreună cu soţia, frate-
le Martin Schaser responsabil din partea Seminarul 
Teologic European pentru bisericile de limbă română 
din Europa, cât şi fratele Mag. Florin Pleşa profesor 
acreditat de conducerea E.T.S. pentru cursurile de 
învățământ la distanță. 
 Mulțumim Domnului pentru părtășia 
minunată!     
 

Vasile Opriș 

 Într-o atmosferă de sărbătoare a avut loc la Betania Krems, în 
data de 14 decembrie 2014, ordinarea în slujba de păstor a fratelui Vi-
orel Boldor. Mulțumim Domnului pentru Harul Său pe care l-a arătat 
față de noi de a scoate încă un slujitor, pe care Biserica l-a primit cu 
bucurie, și care era așteptat de multă vreme. La această sărbătoare au 
mai participat frații pastori: Ioan Varadin , (președintele Gemeinde 
Gottes), Ionel Vlas, Patriciu Ciupe, Cornel Prejban (pastor Biserica 
Baptistă Krems), Radu Chițan (prezbiter Biserica Metanoia), Günter 
Richter (Evangelische Kirche), fiecare având câte un mesaj din par-
tea Domnului, apoi au cerut binecuvântarea Domnului peste familia 
Boldor.  

 Daniel Florea

 În anul 2014 au încheiat legământul cu Domnul Isus prin bo-
tezul în apă: Anca Holerga, Ioan Deiac, Laura Deiac, Thomas Bodo-
cean și Monica Wenninger. 
 Botezul a fost oficiat de pastorul bisericii, Daniel Cătană, îm-
preună cu diaconul Ghiță Miron. 

 În data de 19 -21 decembrie 2014 corul și 
orchestra bisericii „Speranța” - Linz a susținut un 
turneu evanghelistic în 2 orașe din Austria. S-au 
bucurat de aceste colinde cei de la biserica „Ema-
nuel” - Viena, pastor Leontin Sătmărean, biserica 
„Logos” – Gleisdorf, pastor Traian Suporan și ultima 
seară s-a încheiat în Linz - biserica „Speranța”, pastor 
Doru Mircea. Turneul a constat în interpretarea mai 
multor colinde tradiționale și contemporane, aranjate 
muzical de diferiți compozitori creștini pentru cor și 
orchestră.  

 Întreaga lucrare muzicală a fost condusă de 
Dani Huluban. 
 Aproximativ 100 de persoane s-au pus la 
dispoziția lui Dumnezeu și s-au unit cu vocile și       
instrumentele lor, aducând slavă în cinstea Pruncului.  
 Mesajul de bază a fost prezentat de Sami 
Cocan un tânăr din România prin care Dumnezeu a 
vorbit extraordinar în toate cele 3 seri. 

Dani Huluban

Comitet Executiv al Gemeinde GottesComitet Executiv al Gemeinde Gottes Absolvire

Ordinare de păstor 

Sărbătoare la Biserica „Emanuel“ Amstetten 
Turneul colindelor 
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 Biserica Elim organizează la începutul lunii iulie 2015 o tabără 
națională pentru copii și adolescenți. 
 Tabăra 2015 va fi organizată într-o nouă locație: Jugendhotel Wur-
zenrainer, Wagrain, în perioada 11 iulie-17 iulie, formată din 3 grupe a câte 
40 de copii. Cei interesați pot obține mai multe informații pe site-ul bisericii: 
elim.at 

Biserica ELIM din Viena organizează în cooperare cu EGM ( Echipați 
Generația De Mâine), un seminar de pregătire a învățătorilor Școlii Dumini-
cale și adolescenți intitulat: Resurse pentru generația Z.

Seminarul are ca locație: Biserica Penticostală LOGOS - Hofstätten 
114, 8200, Gleisdorf, Austria. Așteptați sunt toți învățătorii de copii sau chi-
ar cei care vor să lucreze cu copiii în Biserică. Perioada seminarului este 30    
aprilie – 2 mai 2015, începând de joi ora 17˚˚.

Completați formularul de înscriere cel târziu până la data de 23 aprilie 2015 
aflat pe site-ul Bisericii: elim.at

Invitație la cea de a XXIV-a întâlnire anuală a Bisericilor 
Penticostale Române din Austria care va avea loc în data de 9-10 mai 
2015 la Sankt Pölten, organizată de „Pfingstkirhe Gemeinde Gottes 
Austria”. Printre invitați va fi fratele Wilfried Mann din Germania. 

 În data de 21 decembrie 2014 a avut loc la Biserica Elim din 
Viena, o seară specială de colinde cu toate formațiile: corul mixt, 
corul de tineri, fanfara, orchestra și corul bărbătesc au înălțat imnuri 
de slavă în cinstea Mântuitorului. Cuvântul de predică a fost rostit de 
către pastorul Nelu Brie din România. 

 Cu ajutorul Domnului am fost din data de 
31.01.2015 până pe 25.02. 2015 în lucrarea de misiune 
în Uganda-Africa. Fiind în școala în care s-au implicat 
bisericiile din Austria și Australia la zidirea și amena-
jarea campusului, am slujit între copiii și tinerii de 
acolo. Campusul școli „New Life - Primary School” 
care este totodată și orfelinat unde locuiesc aproxima-
tiv 150 de copii între 5 și 18 ani, unii din ei cu nevoi 
speciale, fiind bolnavi de HIV. 

 Viața în Uganda este foarte simplă, ei 
mănâncă aceeași mâncare dimineața, la prânz și seara 
- „Poso” o numesc ei, este un fel de gris alb (fără gust) 
cu fasole. Implicarea noastră a fost cu scop evanghelis-
tic în colaborare directă cu învățătorii și administratori 
școli. 
 Am căutat să răspândim învățăturile Scrip-
turii în timpul școli, la ora de religie sau după școală 
cu jocuri sau prezăntări combinate cu cântări pe teme 
biblice. Am procurat biblii și nou-testamente pentru 
școală, pe care copiii le citeau cu interes la puțina 
lumină pe care o aveau seara. Așa a îngăduit Dumne-
zeu ca după o hotărâre a noastră să mergem cu orfanii 
cei mai în vârstă la Kampala care este capitala țări, mi 
s-a făcut rău și m-au dus la spital, după care au cons-

tatat că am o infecție bacteriană gravă în sânge și febră 
ridicată. 

 După mai multe tratamente și perfuzii cu anti-
biotic mi-au dat și tratamentul de malarie pentru că 
febra nu scădea. Frații din biserică s-au rugat, chiar de 
duminica la prânz a început să-mi meargă mai bine. 
După sosirea noastră în Austria am plecat direct la 
spital pentru analize și după consultare nu mi-au mai 
găsit nimic - slavă Domnului. 

 A fost un timp deosebit în care am văzut 
și simțit felul de trai mai simplu, dar care nu este o 
piedică pentru cei de acolo să trăiască o viață fericită. 
Uneori putem învăța foarte multe de la ei, cum ar fi 
pasiunea lor în închinare și respectul lor unul față de 
altul. Mulțumim Domnului pentru timpul în Africa și 
sperăm ca Dumnezeu să ne mai pregătească ocazii să 
ajungem acolo.     

Sami Burciu 

Tabără națională pentru copii 
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În data de 18 februarie 2015 a trecut la Domnul, la numai 63 de 
ani, cea care a fost Elena-Marilena Sârb. Elena s-a născut la 17 septem-
brie 1951 în localitatea Făget, județul Timis, România. Încă din tinerețe 
l-a cunoscut pe Domnul Isus, încheind legământ cu El prin botezul în 
apă, în Biserica Micălaca din Arad.
 În anul 1974 se căsătorește cu Petru, un tânăr din Biserica Penti-
costală Pâncota, iar Domnul îi binecuvintază cu 10 copii. Se stabilește cu 
familia în Viena și frecventează Biserica penticostală nr. 1, actualmente 
Elim. 
 Copiii ne-au transmis următorul mesaj: „Îți mulțumim din su-
flet pentru dragostea ta caldă cu care ne-ai crescut, pentru bunătatea și 
răbdarea cu care mereu ne-ai înconjurat, soțul, copiii, ginerii și nepoții 
avem deplina încredere că tu iubită Mamă ești acum la Domnul și ne 
aștepți în veșnicie! Te vom iubi mereu, iar chipul și blândețea sufletului 
tău vor rămâne veșnic în inimile noastre!”
 Dumnezeu să dea mângâiere familiei îndoliate.

Memoriam ELENA-MARILENA SÂRB
NECROLOG
1951 - 2015

ELENA-MARILENA SÂRB

30  Apa Vieții  31  Apa Vieții  

http://elim.at/component/rsform/form/6-formular-de-inscriere-seminar-2015.html
http://elim.at


O cântare care în fiecare an, ne mișcă inimile 
în preajma Paștelui este frumosul imn „Pe un deal 
depărtat”. Această cântare este unul „dintre cele mai 
iubite imnuri din toate timpurile, fiind desemnat cel 
mai popular cântec religios al secolului XX.” Textul 
cântării aparține compozitorului George Bernand 
fiind pusă pe note de reverendul L.O.Bostwick în 
anul 1913. Din copilărie a vrut să devină un mare 
evanghelist, dar problemele financiare și moartea 
tatălui său l-au împiedicat să-și atingă țelul. Astfel 
că tânărul a început să propovăduiască Evanghelia, 
dar odată fiind implicat într-o campanie de 
evanghelizare a avut o experiență tristă deschizând 
Biblia la Galateni 6:14 „În ce mă privește, departe 
de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu 
crucea Domnului Isus Hristos, prin care lumea este 
răstignită față de mine și eu față de lume”, verset 
care i-a marcat viața. Duhul lui Dumnezeu l-a adus 
în situația de a medita mai profund la „cruce”, și 
și-a dat seama că crucea nu este doar un simbol al 
creștinismului, ci și un mod de viață.

Melodia cântării, deși în tonalitate minoră, 
pune în evidență minunatul text care este de o 
frumusețe și valoare de neegalat. 

Trăind în fiecare zi sub crucea Domnului 
putem să spunem: „Totuși în toate aceste lucruri, 
noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela 
care ne-a iubit.”    

                                     Gabi Bujdei 

Revista „Apa Vieții” este o publicație creștină ce își propune să împărtășească cu cititorii din dragostea, înțelepciunea, lumina și 
căldura lui Dumnezeu. Autorii articolelor își asumă toate responsabilitățile pentru ceea ce scriu, de aceea articolele reflectă 
punctele de vedere ale autorilor, nu ale revistei, cu toate că articolele vor fi selectate.
Revista nu are scop profitabil, ci donațiile trimise în contul revistei vor fi folosite la acoperirea cheltuielilor următorului număr.
Contul revistei este: ERSTE BANK, BLZ: 20111, Konto: 28267518704, IBAN: AT492011128267518704, BIC: GIBAATWW.
Vă mulțumim celor care ați colaborat la realizarea acestui număr, vă așteptăm în continuare pe toți cu: idei, articole, poezii, 
sugestii sau întrebări pe adresa de e-mail: apavietii@ymail.com, Adresa: Apa Vietii, Maculangasse 9, 1220, Wien, sau la 
tel. +43 699 10447178.
Revista „Apa Vieții” o gasiți de acum pe internet la adresa: www.apavietii.at
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