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Editorial

  

 Ne-am urcat în trenul veșniciei, fi ecare 
pornind la drum cu gândul că o să 
ajungem la destinație, în Paradis. 

În călătoria noastră suntem fermecați de peisaje și 
de multe tentații. Trenul trece prin multe și diverse 
opriri. În fi ecare stație călătorul primește informații 
cu privire la călătorie. Unele stații sunt periculoase, 
oferă informații eronate cu privire la călătorie și ne 
abat de la destinația inițială. Mulți au coborât în aceste 
gări din curiozitate și au pierdut trenul veșniciei, iar 
alții au coborât datorită tentației de a călători cu un 
alt tren, mai performant, crezând că destinația este 
aceeași. Mulți alții însă nu vor să 
urce în trenul veșniciei de la bun 
început.

Acum 23 de ani, Dumnezeu 
a decis înfi ințarea stației ,,Apa vieții” 
pentru a informa călătorul cu privire 
la călătorie și a-l motiva pentru a nu 
se abate de la destinație. În această 
stație călătorul afl ă că Dumnezeu i-a 
lăsat un ,,Ghid de călătorie” (Sfânta 
Scriptură), după care să se orienteze, 
căci nu toate trenurile duc în Paradis. 
Gara ,,Apa vieții” este utilă atât celor 
care nu au cunoștințe referitoare la 
călătoria spre cer, cât și celor care manifestă interes 
pentru a călători cu trenul veșniciei.

Drumul spre cer e lung și anevoios, de aceea 
călătorului îi este binevenit un popas sau chiar un 
pahar cu apă. Și Domnul Isus, ostenit de călătorie, 
a poposit la fântâna lui Iacov în Sihar și a băut apă. 
Dragi călători îmbarcați în trenul veșniciei, faceți un 
popas în stația ,,Apa vieții”, pentru a bea apă. Aici se 
afl ă un izvor de apă cristalină înconjurat de câmpii 
verzi. 

Apariția celui de-al 50-lea număr al revistei  
,,Apa Vieții” reprezintă o mărturie scrisă. Avem 
atâtea mărturii la îndemână, dar nu le folosim. 
Ne bucurăm că în diaspora există atâția oameni 

talentați care scriu articole și compun poezii, tratând 
subiecte de actualitate dintr-o perspectivă biblică, 
creștină și din domenii care afectează viața fi ecărui 
creștin român. A scrie nu este o afacere, ci este un 
anganjament personal pentru a contribui la lărgirea 
împărăției lui Dumnezeu. Este greu să așezăm pe 
hârtie cuvinte, nu-i așa? Îi dăm Lui Dumnezeu 
mulțumire pentru fi ecare cuvânt insufl at celor care 
au publicat articole și poezii în cele 50 de numere. 

Faptul că revista ,,Apa Vieții” a rezistat de-a 
lungul a 23 de ani este harul și mâna ocrotitoare a 
lui Dumnezeu. Vârsta aceasta este fl oarea tinereții. 
Ne simțim bine lângă cei care ne pot ajuta și ne 

încurajează, unde își fac 
apariția oamenii tineri, 
creativi și constructivi. Pe toți 
cei care au publicat cândva 
un articol la revistă îi invităm 
să revină. Oamenilor care 
se vaită, le priește să stea de 
vorbă cu noi în stație, dar nu 
vor să călătorească cu noi spre 
Paradis.

Dragi cititori și 
colaboratori, uniți în Hristos 
și atenți la vremurile pe 
care le trăim vă așteptăm să 

urcați în tren pentru a merge mai departe. Iov ne 
îndeamnă în cartea sa: „Știu că Tu poți totul, și că 
nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale,” (Iov 
42:2). Dumnezeu se folosește de oameni pentru a-Și 
îndeplini planurile Sale. Isus are nevoie de tine și de 
mine.

Trenul merge pe două șine: timp și spațiu. A 
trăi înseamnă a merge înainte, chiar și atunci când nu 
izbutim! Trăim în Austria de câteva decenii. Suntem 
privilegiați să avem o revistă creștină în limba română 
și totodată să ducem Vestea bună a Evangheliei în 
casele oamenilor. Acest lucru este posibil și datoriță 
dumneavoastră. În numele colectivului redacțional 
al revistei vă mulțumim foarte frumos. Dumnezeu 
să vă răsplătească!

Ghiță Bujdei 
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Învierea Domnului Isus reprezintă 
temelia credinței creștine. Trecutul 
nostru stă sub răscumpărarea făcută 
desăvârșită prin învierea Domnului Isus, 

iar speranța că trupurile noastre vor învia și, astfel, 
vom dobândi trupuri de slavă este înrădăcinată, de 
asemenea, în credința că Domnul Hristos a înviat în 
trup după ce, mai întâi, a fost răstignit, a murit și a 
fost îngropat. În câteva rânduri, prezint trei motive 
care susțin semnificația învierii Mântuitorului 
nostru. Primele două ne sunt mult mai familiare 
decât ultimul. De aceea am găsit necesar să mă opresc 
mai mult asupra motivului care privește apărarea 
credinței noastre. 

Motiv soteriologic (mântuire)
A. Naștere din nou. Apostolul Petru ne spune 

că, prin învierea Domnului Isus din morți, 
noi am fost născuți din nou (1 Pet. 1:3). 

B. Justificarea. Prin învierea Domnului Isus, 
conform Rom. 4:25, este făcută posibilă 
îndreptățirea noastră. Pentru că Domnul a 
înviat din morți, Dumnezeu Tatăl ne poate 
vedea neprihăniți.

C. Sfințirea. Apostolul Pavel ne asigură că toa-
tă puterea ne este pusă la dispoziție pentru 
trăirea vieții de credință  și pentru slujire da-
torită învierii Domnului Isus (Efes. 1:18-20). 

Motiv escatologic (viața veșnică)
A. Învierea din morți. Dacă Domnul Hristos nu 

a înviat din morți, nu există înviere din morți, 

iar dacă nu există înviere din morți, atunci 
mesajul biblic este golit de esența lui. Aceasta 
este argumentația logică a apostolului Pavel 
într-un oraș antic, Corint, puternic amprentat 
de filosofiile Greciei antice (1 Cor. 15:11,12). 
Însă, după înviere, Domnul S-a „înfățișat 
viu prin multe dovezi”, încredințându-ne 
mesajul împăcării cu Tatăl tocmai întemeiat 
pe acest adevăr de nezdruncinat – El a înviat 
a treia zi după Scripturi.

B. Răscumpărarea universului. Starea deplora-
bilă actuală a Universului în care trăim este o 
consecință a neascultării lui Adam și a Evei. 
Dar, prin învierea Domnului Isus ne este 
împărtășită speranța restaurării acestui Uni-
vers care, întocmai ca ființa umană, tânjește 
după reînnoire (Rom. 8:11 și 19).

C. Judecata. Aceasta este piatra de poticnire a 
celor mai mulți care nu cred în învierea în 
trup a Domnului Hristos. Totuși, învierea 
Lui din morți reprezintă nu doar cea mai 
mare șansă pentru omenire, dar și cel mai 
mare avertisment: există o judecată finală 
(Ioan 5:22; Fapte 10:2 și 17:31). 

Motiv apologetic (apărarea credinței)

Teologul american reformat J.M. Boice face 
o subliniere esențială afirmând că „învierea este 
fundamentul istoric pe care se construiesc toate 
celelalte doctrine creștine și, prin urmare, înaintea 

Importanța învierii 
Domnului Isus
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căruia orice îndoială sinceră trebuie să dispară. Acesta 
a fost mesajul central al Evangheliei pe care apostolii 
au predicat-o. Învierea Domnului Hristos, după cum 
menționează apostolul Pavel, a confirmat Scripturile: 
„a înviat a treia zi după Scripturi” (1 Cor. 15:4). 
Până și dușmanii Fiului lui Dumnezeu I-au luat în 
serios cuvintele profetice (Mat. 27:63). De asemenea, 
în ziua Cincizecimii, apostolul Petru a tâlcuit un 
psalm mesianic afi rmând că David despre Domnul a 
profețit când a spus: „căci nu-mi vei lăsa sufl etul în 
Locuința morților și nu vei îngădui ca sfântul Tău să 
vadă putrezirea.” (Fapte 2:27). 

A. Teologia liberală. Zorii secolului al XVIII-lea, 
odată cu apariția teologiei liberale, marchea-
ză începutul apostaziei creștinătății apusene. 
Sub infl uența iluminismului, umanismului, 
modernismului și a naturalismului, teologii 
liberali au prezentat o nouă abordare în ceea 
ce privește interpretarea Bibliei, și anume, 
omul decide, în primul rând, ce este cuvânt 
autentic al lui Dumnezeu și ce nu. De vreme 
ce profețiile și miracolele intră în confl ict cu 
rațiunea, prin urmare, acestea nu au avut loc 
niciodată. Profețiile în viziunea acestor teo-
logi liberali nu sunt altceva decât consemnări 
scrise după împlinirea evenimentelor, iar 
minunile sunt, cel mult, iluzii sau fantezii, 
proprii fi inței fi nite umane. Așadar, dacă în-
vierea din morți ar fi  cel mai mare miracol 
pentru o persoană decedată, fi indcă miraco-
le nu există (așa spuneau ei), atunci învierea 
Domnului Isus este doar un mit. Dar, cele 
aproape 6000 de manuscrise grecești care 
concordă într-un procent de peste 95%, îndo-
ielile ucenicilor cu privire la învierea Dom-
nului Isus, faptul că primele care au raportat 
Învierea au fost femei, mormântul gol, cât și 
alte argumente, confi rmă puternic faptul că 
învierea Domnului Hristos în trup a fost au-
tentică. 

B. Religiile orientale fac abstracție de nece-
sitatea unei jertfe pentru păcat, deoarece 
în accepțiunea lor omul nu este păcătos ci, 
eventual, inferior, nerealizat. Cu atât mai 
mult lipsește ideea de înviere din morți. 
Credința în reîncarnare poate fi  cel mult o 
bâjbâială în căutarea astâmpărării setei de 
eternitate a omului. Ea nu este asemenea în-
vierii din morți predicată de Domnul Isus și 
de urmașii Lui, fi indcă învierea din morți im-
plică răsărirea unui trup de glorie după ce, 
mai întâi, a fost însămânțat ca trup de ocară. 
Noua viață de după înviere, în concept biblic, 
nu înseamnă viață într-un alt trup (de ex: ani-
male, plante) ci viață într-un alt fel de trup 
(aceeași persoană).

C. Religiile pseudo-creștine (martorii lui Ie-
hova, mormonismul, știința creștină ș.a.) 
nu înțeleg semnifi cația de bază a învierii 
Domnului Hristos. Prin învierea Lui, Fiul lui 
Dumnezeu a dovedit încă odată faptul că El 
este Dumnezeu întrupat, căci nimeni nu are 
putere să-și dea viața și să și-o ia iarăși, să 
locuiască viu în inimile credincioșilor și să-i 
învieze mai apoi din morți (Ioan 10:18; Ioan 
14:23; Ioan 6:54). 

D. Islamul prezintă un alt fel de Isus, nu pe Cel      
istoric. Isus al Coranului nu a murit și nici nu 
a înviat, ci a fost, pur și simplu, răpit la cer 
aidoma lui Ilie chiar înainte de a sfârși prin 
răstignire. Siguranța mântuirii împărtășită 
de Sfi ntele Scripturi a fost pecetluită de   în-
vierea Fiului lui Dumnezeu din morți. Pentru 
că Isus al Coranului nu a murit substituitor 
pentru păcate și nici nu a înviat din morți, 
mântuirea în islam rămâne doar la latitu-
dinea unui dumnezeu suveran și capricios 
care salvează de la chinul veșnic doar pe cine 
voiește el. 

E. Ateismul. La fel ca teologilor liberali, cea mai 
multă bătaie de cap le-a dat-o ateilor învierea 
Domnului Hristos, deoarece, dacă aceasta a 
fost autentică și atestată prin multe dovezi, 
atunci întregul mesaj al Bibliei este demn de 
luat în seamă. Cu alte cuvinte, mesajul   în-
vierii Fiului lui Dumnezeu este mai mult de-
cât vocea fi ravă a conștiinței alimentată de 
revelația generală, naturală a lui Dumnezeu. 
El este sunetul strident pentru inima bântuită 
de necredință.

Exemplele arătate mai sus sunt doar câteva 
menționări dintre multe altele în fața cărora mesajul 
crucii cât și cel al învierii Domnului Isus Hristos 
reprezintă nu doar untdelemn pentru rănile cauzate 
de păcat, dar și sabia cu două tăișuri care are 
drept scop apărarea credinței noastre în adevărul 
Bibliei.  

Romică Ciocan 

Învierea reprezintă 
pivotul și punctul culminant 
al istoriei omenirii. Datorită 
acesteia ne uităm cu 
recunoștință și bucurie la 
trecut, cu speranță și pace 
la viitor și, în același timp, 
cu siguranța faptului că ale 
noastre convingeri biblice sunt 
puternic ancorate în învierea 
Marelui nostru Domn și 
Mântuitor, Isus Hristos.
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 În cimitirul din satul natal, 
pe vremea copilăriei mele, venea 
deseori o femeie la mormântul 
fiului ei, adus acasă din armată 
în sicriu, și plângea cu strigăte ce 
sfâșiau văzduhul ca niște gloanțe.
Locuind aproape de cimitir, am 
avut ocazia să văd deseori cortegii 
funerare și oameni copleșiți de 
durere, care își petreceau pe cei 
dragi pe ultimul lor drum. Dar 
ceea ce m-a marcat pentru mult 

timp, a fost suferința sufletească a 
acestei femei, exprimată prin plâns 
sfâșietor în orele petrecute de-a 
lungul mai multor ani, la mormân-
tul fiului ei.
M-am întrebat atunci, copil fiind, 
de ce unii oameni suferă așa de 
mult? Are plânsul vreun rost, sau 
dacă are, care este acesta? Pentru 
unii, plânsul este interpretat ca o 
dovadă de slăbiciune sau o stare la-
bilă la nivel emoțional. De ce spune 

Mântuitorul că este ferice de cei 
ce plâng? Oare toți care plâng vor 
fi mângâiați și fericiți într-o zi? Să 
fie oare contradicție între ce spune 
Domnul Isus și Apostolul Pavel în 
Filipeni 4:4 „Bucurați-vă, iarăși zic 
bucurați-vă”? Răspunsul la aceste 
întrebări îl avem în Cuvântul lui 
Dumnezeu care ne arată că plânsul 
are izvoare diferite. Fără a insista 
prea mult, doresc să menționez pe 
scurt câteva dintre ele.

1. PLÂNSUL CARE IZVORĂȘTE DIN DISPERARE. 

 Geneza 37:35 Iacov era atât 
de îndurerat de pierderea lui Iosif, 
încât refuză să fie mângâia. Aceas-
tă durere se hrănește cu lacrimi și 
care nu acceptă mângâierea. Un 

alt exemplu e durerea pe care au 
simțit-o mamele din împrejurimile 
Betleemului a căror bebeluși au 
fost omorâți despre care amintește 
prorocul Ieremia în 31:15 și care 
s-a împlinit aidoma cum a fost 

profețit, după vizita magilor la 
palatul lui Irod. Exemplul pe care 
l-am dat mai sus, avea același izvor 
al disperării. De obicei această sta-
re este lipsită de orizontul vreunei 
speranțe.

2. PLÂNSUL CARE IZVORĂȘTE DIN SENTIMENTUL RECUNOȘTINȚEI.

 Iacov a înțeles că atât visul 
pe care l-a avut, cât și momentul 
întâlnirii cu Rahela la fântână, 
sunt dovada dragostei și purtării 
de grijă a lui Dumnezeu care îl 
însoțea în călătorie. Atunci copleșit 
de recunoștință, Iacov a început să 

plângă tare. Probabil mulți dintre 
cei care citesc aceste rânduri au ex-
perimentat momente, când o mână 
nevăzută i-a scăpat, fiind „smulși“ 
în ultimul moment din brațele 
morții. Astfel de momente sunt 
însoțite de rugăciune și lacrimi de 

recunoștință față de Dumnezeu. 
Mulți din cei care au părăsit Româ-
nia înainte de 1989, și nu numai, 
pot aduce mărturie cu privire la 
astfel de experiențe din viața lor.

3. PLÂNSUL CARE IZVORĂȘTE DINTR-O INIMĂ CARE SUFERĂ PENTRU CEI CE CAD.

 Câți părinți duhovnicești 
mai vărsă lacrimi astăzi pentru „fiii 

LACRIMILE ȘI

„SUNT LACRIMI CARE ÎMPACĂ DUREREA ȘI ALTELE DIN 
CARE EA SE HRĂNEȘTE” Nicolae Iorga

1 Sam. 16:1 „Domnul 
a zis lui Samuel: Când vei 
înceta să plângi pe Saul, 
pentru că l-am lepădat, ca 
să nu mai domnească peste 
Israel?...” 

Ieremia 13:17 „Iar dacă nu 
vreți să ascultați, voi plânge 
în ascuns pentru mândria 
voastră; mi se vor topi ochii în 
lacrimi...”

Luca 19:41 „Când s-a apropiat 
de cetate și a văzut-o, Isus a 
plâns pentru ea.”

Iacov la fântână, Gen. 29:11. Apoi Iacov a sărutat pe Rahela și a început să plângă tare.

TAINELE LOR
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Nicolae Iorga scria „Când un om ți se pare aspru, gândește-te ca la o cetate întărită nu este neapărat și o cetate dușmană“ 

2 Cor. 4:17 „Căci întristările noastre ușoare de-o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă.” 

În încheiere câteva strofe din poezia „Lacrimi“ de fr. Traian Dorz

Ioan Gheju 

„Lacrimi,-stele căzătoare 
din doi ochi senini ca cerul, 
cine v-ar cunoaște oare
obârșia și misterul?

Câte chinuri sunt sub stele,
plinul lor adânc le strânge,

și de-aceea cântă-n ele
orice sufl et care plânge

-Binecuvântate lacrimi?
voi îmi străjuirăți somnul,
prin a voastre sfi nte patimi
m-ați legat pe veci de Domnul.

Lacrimi binecuvântate,
inima-mi pe veci vă cheamă
să vă strâng în loc de frate
să vă simt în loc de mamă”

 Pe lângă Cuvântul lui 
Dumnezeu, noi generația de azi, 
avem harul să fi m benefi ciarii 
unui deosebit „Tezaur“ lăsat nouă 
de titanii credinței.Trecuți prin 
valea suferinței și a lacrimilor, 
cât și a torturilor îndurate pentru 
credința lor, oameni ca Richard 
Wurmbrand, Traian Dorz, Nicolae 
Moldoveanu, Costache Ioanid, și 
alții asemenea lor, ne-au îmbogățit 
prin ceea ce au lăsat scris.

 Cântările fr. Nicolae Mol-
doveanu, dar și poeziile fr. Costa-
che Ioanid sau Dionisie Giuchici, 
au adus și vor aduce multă mângâ-
iere, zidire și îmbărbătare copiilor 
lui Dumnezeu.
 Acești oameni ai credinței 
s-au alăturat „galeriei sfi nților“ din 
Evrei 11 și strălucesc ca stelele în 
veci de veci.
 Lacrimile lor vărsate în 
ceasurile de grea încercare, Dum-

nezeu le-a transformat în „perle 
prețioase“ prin inspirațiile pe care 
le-au primit de la Duhul Sfânt. So-
lomon scria în Ecl. 3:4 că „plânsul 
își are vremea lui ...” Atunci când 
Dumnezeu îngăduie să trecem prin 
cele mai grele momente ale vieții, 
să nu uităm, că va veni o zi în care 
Domnul Însuși, va șterge orice 
lacrimă din ochii celor ce-au plâns 
vreodată plânsul pocăinței. 

BENEFICIUL LACRIMILOR. 

 Aduc lacrimile vreun be-
nefi ciu? Cineva spunea că lacrimile 
purifi că sufl etul. Benefi ciul lor, 
pentru cei ce se încred în Domnul, 
este cu atât mai bun cu cât este mai 
bună lumina decât 

întunericul. Cuvântul ne-arată că 
nici o lacrimă nu se pierde, ci sunt 
strânse în „Burduful Cerului“.
 Înțeleptul Solomon scria în 
urmă cu mai bine de trei mii de ani 
că mai bună este întristarea decât 

râsul, căci prin întristarea feței 
inima se face mai bună Ecl.7:2. De 
multe ori suntem tentați să confun-
dăm tristețea cu nefericirea și lipsa 
păcii. Întristarea feței induce de 
obicei o astfel de impresie.

4. PLÂNSUL CARE IZVORĂȘTE DIN IZVORUL POCĂINȚEI. 

Matei 26:75, Plânsul pocăinței lui Petru. Plânsul femeii păcătoase din Luca 7:37-38. Judecători 2:4,

 Plânsul pocăinței popo-
rului Israel din vremea lui Iosua. 

Întotdeauna, întoarcerea sinceră 
la Dumnezeu cu pocăință, este 
însoțită de lacrimi de căință și de 

prăbușirea sinelui în fața gloriei și 
a dragostei lui Dumnezeu pentru 
cei pierduți.

 Câți părinți duhovnicești 
mai vărsă lacrimi astăzi pentru „fi ii 
pierduți și risipiți“ ai Sionului?

 Cred că e o mare nevoie să 
redescoperim plânsul pentru cei 
pierduți din căminele și Bisericile 

noastre.
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Aș dori să aduc în câteva 
rânduri mărturia uneia 
dintre minunile frumoa-
se pe care Dumnezeu 

le-a făcut în viața mea. Mă numesc 
Zăgan Anișoara Cornelia, sunt din 
Botoșani, dar din 2002 locuiesc în 
Viena. Dumnezeu m-a binecuvân-
tat, dăruindu-mi un soț și pa-
tru copii sănătoși. În anul 2009 
Dumnezeu a dat familiei noas-
tre o mare biruință. La începutul 
anului, în urma unor controale 
medicale, am fost diagnostica-
tă cu cancer la rinichiul stâng. 
Ca una care știam din familia 
părinților, în care am crescut, că 
Dumnezeu face și astăzi minuni 
și că în mâna Lui este și viața 
mea, mi-am pus toată speranța 
în El. Așa am luat legătura cu o 
parte din frații lucrători și am 
solicitat să mi se facă ungerea 
cu untdelemn.

 Am făcut mărturisirea a 
tuturor lucrurilor ce mă apăsau 
în inimă și după acest lucru, frații 
s-au rugat pentru mine. În timpul 
rugăciunii prin unul din frați Dum-
nezeu descoperea toate părțile din 
trupul meu care erau bolnave.

 Vă mărturisesc că eram 
neputincioasă și avem multe du-
reri în trup și dureri de cap. Fratele 
se ruga și prin cunoștință spunea 
Domnului să-mi vindece trupul 
enunțând fiecare parte a organelor 
bolnave. În final spunea el Domnu-
lui: ,,atinge-te Doamne și de capul 
acestei femei, că are mari dureri”.

 Pentru mine a fost o mare 
mirare și în timpul rugăciunii mă 
întrebam în gândul meu, spunând: 
,,Doamne, dar de unde știi că și ca-
pul mă doare?” Dar în fața Domnu-
lui toate lucrurile sunt descoperite 
așa cum și Scriptura spune în Psal-
mul 139:13-16:

 În urma rugăciunii Dum-
nezeu a rostit un cuvânt de proro-
cie prin unul din frați în care mi se 
spunea să nu mă îndoiesc de vinde-
carea pe care a făcut-o Domnul în 
trupul meu, iar ca semn voi primi o 
mângâiere. M-am rugat Domnului 
să-mi mărească credința. Am mers 
mai apoi la spitalul AKH din Viena 
cu analizele făcute în care scria clar 
diagnosticul pe care îl aveam.
 Trecuseră deja câteva luni 
de la ungere până am primit o pro-
gramare. În tot acest timp Dumne-
zeu mă întărea și durerile pe care 
le-am avut în trup nu mai erau. 
Eram pe deplin convinsă că brațul 
Domnului s-a atins de mine. A ve-

nit și ziua când am ajuns în fața 
medicilor specialiști. Ei s-au îngro-
zit citind analizele medicale și ui-
tându-se la mine, că aveam numai 
29 de ani și eram mamă a trei copii 
cu vârsta fragedă. Am fost din nou 
examinată și rinichiul stâng avea 
încă tumoarea pe el.

 Atunci nu am înțeles fe-
lul în care Dumnezeu lucra. 
Credința mea se clătina. Am 
vorbit cu tata (Corneliu Bârsan) 
care m-a încurajat și m-a sfătu-
it să nu mă clatin și împreună 
cu familia și biserica din Kit-
chener s-au rugat Domnului să 
fiu întărită în credință. Biserici 
din România s-au rugat pentru 
mine și știu că frați și surori din 
Austria s-au rugat. Dumnezeu 
s-a îndurat de mine și la con-
troalele medicale pe care le-am 
făcut ulterior, am fost bucuroa-
să să aflu că mângâierea pe care 

Dumnezeu o făgăduise tocmai ve-
nea.

 Eram pentru a patra oară 
binecuvântată cu un copilaș. Lucru-
rile păreau complicate din punct de 
vedere medical dar nu și la Dumne-
zeu care le ținea toate sub control. 
Am parcurs toate controalele me-
dicale pe perioada sarcinii. Docto-
rii mă sfătuiau să renunț la copilul 
din pântece spunând că el nu este 
așa de important și că ceilalți trei 
care sunt în viață pentru că vor ră-
mâne fără mamă dacă mai amân 
operația de rinichi. Dar Dumnezeu, 
care are deplină autoritate și care ce 
făgăduiește și împlinește, a rânduit 

MĂRTURIE
„Voi binecuvânta pe Domnul în orice 

vreme; lauda Lui va fi totdeauna în 
gura mea.”

„Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai țesut 
în pântecele mamii mele: Te laud că sunt o 
făptură așa de minunată. Minunate sunt 
lucrările Tale, și ce bine vede sufletul meu 
lucrul acesta! Trupul meu nu era ascuns de 
Tine, când am fost făcut într-un loc tai-
nic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile 
pământului. Când nu eram decât un plod 
fără chip, ochii Tăi mă vedeau; și în car-
tea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau 
rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna 
din ele.”
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după planul Său toate lucrurile.

 Am născut în noiembrie o 
fetiță pe deplin sănătoasă, Esther, 
iar în decembrie, o lună mai târziu, 
am fost operată. Mi s-a scos rinichiul 
stâng pentru că tumoarea ce era pe 
el era de natură malignă. Vă măr-
turisesc că nu am știut ce înseamnă 
operația de rinichi și cât de greu e 
să treci prin așa ceva. Dumnezeu a 
vegheat tot timpul asupra mea ast-
fel încât doctorii care m-au operat și 
care m-au avut sub observație după 
aceea ziceau că toate au decurs „ca 
la carte”, fără complicații.

 Metastazele de care vor-
beau ei că se vor face în timpul sar-
cinii și că nu vor mai avea ce să-mi 
facă, Dumnezeu nu le-a îngăduit. 
Nu am avut nevoie, după operație, 
de chimioterapie, Slavă Domnului!

 În luna decembrie 2015 am 
împlinit 6 ani de când am trecut 
prin această experiență. De atunci 
și până în ziua de azi, cancerul nu 
a mai revenit, pentru că ce Dumne-
zeu vindecă rămâne vindecat chiar 
dacă uneori ne îngăduie și pe mâna 
oamenilor pentru șlefuirea noastră. 
Vreau să mulțumesc în primul rând 

Domnului, care S-a îndurat de viața 
mea și apoi tuturor fraților și surori-
lor care ne-au susținut în rugăciune 
și chiar pământește.
„Voi binecuvânta pe Domnul 
în orice vreme; lauda Lui va 
fi  totdeauna în gura mea.” Ps. 
34:1.

Anișoara Cornelia Zăgan 

Crina Guiaș

„Religia curată și 
neîntinată înaintea 
lui Dumnezeu, Tatăl 

nostru, este să cercetăm 
pe orfani și pe văduve 
în necazurile lor și să 
ne păzim neîntinați de 

lume.” Iacov 1:27

Mulțumim lui 
Dumnezeu 
pentru că și 

anul acesta ne-a ajutat 
să mergem în Româ-
nia în județul Gorj în 
perioada 4-7.12.2015 
cu cadouri. Mulțumim 
și tuturor acelora care 
ne-au fi nanțat, au 
adus jucării, haine și 
s-au rugat pentru noi. 
Cu ocazia proiectu-
lui „Din mâna Lui” 
am putut ajunge și 
în anul 2015, al op-
tulea an, cu cadouri 
la orfelinate, case 
de copii și azile de 
bătrâni în Târgu-Jiu 
și în satele de prim-
prejur. Am fost 33 
de tineri împreună 
cu liderul principal, 
fratele David Gagea, 
și s-au făcut 450 de 
cadouri. Cadourile 
conțineau: gel de duș, 
periuțe de dinți, paste 
de dinți, prosoape, 
căni de ceai, „Schoko-
bananen”, șosete, suc 

cu pai, deodorant 
spray, pături, pateuri, 
margarină și ceaiuri. 
Am împărțit cam 
100 de saci cu haine, 
încălțăminte, jucării, 
prosoape și lenjerie. 
Fructe, sucuri și co-
zonaci s-au cumpărat 
din Târgu-Jiu, fi ind 
mai proaspete. 
 

 Duminică 
dimineața, în data de 
6 decembrie o parte 
din tineri au slujit la 
biserica din Mătăsari 
și după-masă am slujit 
Domnului toți tinerii 

împreună la Biserica 
Golgota din Târgu-Jiu. 

 Mie personal 
mi-au plăcut foar-
te mult aceste zile 
petrecute în județul 
Gorj implicându-mă 
cu bucurie. Dumnezeu 
ni  L-a dăruit pe Isus 
Hristos și noi la rân-
dul nostru am dăruit 
din timpul nostru și 
din banii noștri. Sun-
tem binecuvântați ca 
să fi m o binecuvân-
tare și pentru alții. 
Mesajul și cântările 
transmise credem că 
vor rămâne în mintea 
și inima multora, 
aducând speranță și 
mântuire. 

 Cu siguranță 
am putut vedea 
diferența dintre noi, 
care avem părinți, și 
copiii care trăiesc în 
orfelinate. Suntem 
binecuvântați să avem 
părinți buni și iubitori. 

 
Dinmâna

Lui
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Numai după ce ai 
terminat grădinița 
ajungi în școala pri-
mară și după patru 
ani, în care acumu-

lezi multă cunoștință, încep micuții 
elevi să se pregătească deja pentru 
viață. Cu cât înaintezi în vârstă se 
nasc mai multe întrebări:
• Ce școală mi se potrivește cel 

mai bine? 
• Ce limbi străine îmi vor folosi 

mai târziu? 
• Ce voi deveni când voi fi mare? 

Ce să studiez?
• Dar ce spune Biblia referitor la 

această temă? 
• Ar putea părea arogant sau ar 

putea fi numit păcat faptul de 
a-ți însuși multă cunoștință? 

 
 Vreau în acest articol să 
dezbat această temă din perspectivă 
biblică.

 Biblia prezintă multe perso-
naje din trecut care au fost înțelepte 
și învățate.      Așa a fost de pildă 
Moise, care a eliberat poporul lui 
Dumnezeu din robia lui Faraon și 
care și-a însușit toată învățătura 
timpului său (F.A. 7:22). De aseme-
nea și Solomon, sub domnia căruia 
poporul Israel a devenit foarte bo-
gat și nu a purtat războaie, deținea 
întreaga cunoștință a timpului său 
(Ecles. 1:16). Despre Daniel și ceilalți 

trei tineri robi spune Biblia că erau 
plini de „știință și pricepere” (Dan. 
1:17-20).

 De asemenea Pavel care era 
un intelectual deosebit a fost ales 
de Dumnezeu ca să „mărturisească 
înaintea celor mici și celor mari” (F. 
A. 22-26); adică a putut să predice 
Evanghelia oamenilor din toate cla-
sele sociale. Pe baza acestor exem-
ple putem trage concluzia că Dum-
nezeu nu condamnă cunoștințele 
și nici istețimea de a le aplica, ci 
dimpotrivă aceste atribute sunt în-
curajate și descrise de Domnul ca 
binecuvântări. Biblia ne înștiințează 
în Proverbe 16:16: 
„Cu cât mai mult face câștigarea 
înțelepciunii decât a aurului! Cu cât 
este mai de dorit câștigarea pricepe-
rii decât a argintului!” iar  Prover-
be 19:8: „Cine capătă înțelepciune, 
își iubește sufletul; cine păstrează 
priceperea, găsește fericirea.” 

 Dar cum să folosim aceste 
cunoștințe? Pavel spune în 1 Co-
rinteni 3:19-20 – Căci înțelepciunea 
lumii acesteia este o nebunie îna-
intea lui Dumnezeu. De aceea este 
scris: „El prinde pe cei înțelepți în 
viclenia lor.” Și iarăși: „Domnul 
cunoaște gândurile celor înțelepți. 
Știe că sunt deșarte.”
 Ce înseamnă aceasta? Solo-

mon scrie:„Începutul înțelepciunii 
este frica de Domnul.” Vreau să 
menționez aici că înțelepciunea este 
un dar de la Dumnezeu (ex. Solo-
mon) și cunoștințele le dobândim 
prin munca de a învăța prin hărni-
cia noastră la școală și de a căpăta 
experiență. Aceste cunoștințe ne 
vor binecuvânta când le vom folo-
si pentru Domnul. „Orice faceți, 
să faceți din toată inima ca pentru 
Domnul, nu ca pentru oameni.”
 (Coloseni 3:23). Deci putem spu-
ne că Dumnezeu nu dorește să ne 
împiedice de la școală și studiu, 
dimpotrivă vrea să-l recunoaștem 
în toate căile noastre. Proverbe 3:6: 
„Recunoaște-L în toate căile tale, 
și El îți va netezi cărările.” Să ne 
temem de Domnul în reverență și 
să-L ascultăm pentru a avea o minte 
sănătoasă (Ps. 111:10); și tot ceea ce 
facem să facem ca pentru Domnul.

 Când celor trei tineri din 
Babilon li s-a poruncit să se închi-
ne altui Dumnezeu, ei au refuzat. 
Relația cu Dumnezeul adevărat 
le-a fost mai importantă decât ori-
ce bogăție și carieră, pe care le-ar 
fi putut obține în societate prin 
cunoștințele și înțelepciunea lor, și 
ei au fost pregătiți să renunțe la toa-
te, chiar să își asume riscul de a-și 
pierde viața. 

 S-ar putea ca unii să spună: 

ARE NEVOIE CREȘTINUL 
DE O BUNĂ PREGĂTIRE?

Spălarea 
picioarelor, 

un act al 
slujirii 

(Ioan 13)
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„totul sună bine și frumos, dar eu 
nu am fost ales pentru școală sau 
facultate”. 
 Ce spune Biblia despre 
aceasta? Iosif a fost urât de frații săi 
și vândut ca sclav. Astfel a ajuns ca 
slujitor (rob) în casa lui Potifar. Dar 
Iosif și-a dat toată silința și a deve-
nit mai marele slujitorilor. Apoi a 
fost aruncat în închisoare pentru că 
el s-a comportat cu frică de Dumne-
zeu.
 Dar nici acolo nu se descu-
rajează – chiar aș putea să-mi ima-
ginez cum a gândit Iosif despre el. 
Dacă Dumnezeu vrea ca eu să fi u 
un deținut (pușcăriaș) atunci voi fi  
cel mai bun deținut (pușcăriaș). El 
a slujit în închisoare prin talentele 

pe care Dumnezeu i le-a dat, deve-
nind, ceva timp mai târziu, cel mai 
important om din Egipt după Fara-
on. Pentru mine această istorisire 
este un răspuns bun pentru cei care 
caută motive să-și argumenteze co-
moditatea și lenea, ceea ce este con-
damnat de Dumnezeu (Proverbe 
15:19).

 În încheiere doresc să speci-
fi c o situație în țara noastră, Austria. 
Sistemul de învățământ este în așa 
fel conceput, că orișicine are aceeași 
șansă la învățământ cât și la un 
studiu bun, indiferent pe care și-l 
dorește. În câte țări mai este posibil 
să studiezi gratis și să primești pe 
lângă aceasta și ajutor familial până 

la vârsta de 24/25 ani? Este o realita-
te faptul că în această privință sun-
tem foarte binecuvântați și ne stau 
drumurile deschise pentru ca noi 
să-L putem reprezenta pe Dumne-
zeu cu cinste în această țară.   
    
 

Spălarea 
picioarelor, 

un act al 
slujirii 

(Ioan 13)

 Desigur că există multe 
controverse pe tema spălării pi-
cioarelor, ne propunem să relatăm 
un mod de slujire pe care Domnul 
Isus l-a săvârșit cu ucenicii înainte 
de patima Lui. Ca să ai parte cu Do-
mnul acceptă slujirea. Când vorbim 
despre slujire, ne referim la două 
moduri de slujire: de a sluji și de a 
accetpa slujirea. Spălarea picioare-
lor înainte de cină cu ucenicii, pe 
care Domnul Isus a săvârșit-o nu se 

poate înțelege ca o faptă bună, pen-
tru că a fost într-un cadru diferit ca 
loc și timp. Iar scopul nu a fost cel 
obișnuit, ci acesta constituia un act 
simbolic și un exemplu de slujire. 

Spălarea picioarelor în Ve-
chiul Testament
 
 Textul acesta din Ioan 13 cu 
privire la spălarea picioarelor este 
greu de înțeles dacă nu privim în 
urmă la lumea antică, la obiceiuri-

le și scopul cu care acestea se făcea. 
De mare ajutor în a elucida acest 
simbol din Ioan ne este să privim în 
urmă și la modul în care popoarele 
greco-romane, practicau spălarea 
picioarelor. Nu vrem să intrăm în 
amănunte despre această practică a 
mai multor popoare, deoarece ar fi  
o temă foarte largă, iar scopul nos-
tru nu ar fi  acesta. Totuși amintim 
câteva contexte a spălării picioare-
lor din perioada Vechiului Testa-
ment și a iudaismului timpuriu. 

    
Michi Demean 

 Proverbe 19:8: 
„Cine capătă 

înțelepciune, își 
iubește sufl etul; 
cine păstrează 

priceperea, găsește 
fericirea.” 
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Daniel Mariș 

 
 În Cartea Exodului 30:17-
21, este prezentat un act cultic 
pentru preoți când mergeau la 
Sfântul Locaș. Desigur dacă am 
analiza aceste lucruri amănunțit, 
am înțelege pericopa Ioanită mult 
mai bine. La cortul întâlnirii trebu-
ia să fi e un lighean de aramă, să fi e 
pus între cortul întâlnirii și altar, 
ca să își spele mâinile și picioarele 
Aron și fi i lui, care se ocupau de 
slujba preoțească. Acesta era un act 
al pregătirii preoților pentru intra-
rea în locul preasfânt. Este posibil 
ca spălarea inițială din Exod 29:4 să 
fi  fost valabilă toată viața, deoarece 
nu o mai găsim repetabilă, afară de 
mâini și picioare care trebuiau spă-
late regulat.
 
 Un alt lucru pentru care se 
făcea spălarea picioarelor, era pen-
tru igiena casnică și comfort (2 Sa-
muel 8:11; Cântarea Cântărilor 5:3). 
Datorită încălțămintei și prafului 
din orient, pentru igienă era nevoie 
de spălarea picioarelor. 
 
 Cea mai frecventă metodă 
de spălare a picioarelor din Vechiul 
Testament o găsim ca semn de os-
pitalitate (Geneza 18). Avram are 
întâlnire cu mesagerii lui Dum-
nezeu, iar ca semn al ospitalității 
Avram zice: „Îngăduie să vi se 
aducă puțină apă ca să vi se 
spele picioarele”. Un alt exem-
plu asemănător îl găsim în Geneza 
24 când Laban îi oferă apă lui Elea-
zar și slujitorilor lui ca să li se spele 
picioarele.

Spălarea picioarelor în Noul 
Testament
 
 Găsim mai multe texte în 
Noul Testament care ne spun des-
pre spălarea picioarelor și care nu 
mai constituie un act cultic de con-
sacrare, ci dovedesc clar motivul 
slujirii. În Evanghelia după Luca 
7:36-50 ne este prezentată o femeie 
păcătoasă în casa unui fariseu care 
unge picioarele Domnului Isus, le 

stropește cu lacrimi, apoi le șterge 
cu părul capului. Trebuie specifi -
cat că această ungere este diferită 
de cea din Betania relatată în ce-
lelalte Evanghelii Matei 26:6-13, 
Marcu 14:3-9 și Ioan 12:1-8. 
 Doctorul Luca nu spu-
ne despre ungerea din Betania. 
Putem observa diferențele foarte 
clare, una se petrece în casa unui 
fariseu din Galileea, cealaltă are 
loc la Betania lângă Ierusalim. 
 
 În casa fariseului slujește 
o femeie păcătoasă, în Betania o 
ucenică. Totodată aceste ungeri 
se derulează în perioade de timp 
diferit, așa că anulăm traducerea 
unor Biblii mai noi care ar suge-
ra, că este una și aceeași lucrare 
în ambele cazuri. Modul prin care 
această femeie vrea să slujească, 
este tocmai faptul că a venit la Isus 
cu ceva de valoare, munca a 400 de 
zile. Chiar și astăzi a avea cash pla-
ta pentru atâtea zile lucrate ar fi  o 
avere, cu mult mai mult atunci. 

 Probabil că acest mod de 
slujire nu a fost programat, pentru 
că o femeie nu avea voie să-și des-
copere capul în public. Aceste eve-
nimente au izbucnit spontan, atât 
plânsul cât și ștergerea picioarelor 
cu părul capului ei. La fel de im-
pulsiv este faptul că a sărutat mult 
piciorele lui Isus, iar acest lucru 
nu are nimic de a face cu dragos-
tea omenească. Femeia aceasta în-
cearcă să slujească lui Isus cu toate 
resursele, cu toată dragostea prin 
care s-a manifestat, trecând peste 
inhibițiile proprii, datorită faptului 
că Domnul i-a iertat toate păcatele. 
Din relatarea din Betania în Evan-
ghelia după Ioan, observăm clar că 
este vorba de slujire, în versetul 2 
ni se spune că Marta slujea. Modul 
în care a acționat Maria, întocmai 
ca și femeia păcătoasă, a făcut ca cei 
din jur să rămână uimiți. Iuda a so-
cotit ca o risipă ceea ce Maria a fă-
cut, iar Marta se adresează lui Isus 
plângându-se că numai ea slujește 
și se îngrijora. Domnul calmează 
lucrurile spunând că Maria și-a 

ales partea cea bună, modul cum 
ea slujea trecea peste teologia ome-
nească. Slujind în felul acesta arăta 
o dragoste mult mai mare și se fă-
cea pregătirea în vederea morții și 
îngropării lui Isus. 

 Iar în 1 Timotei 5:9 avem 
semnifi cația spălării picioarelor 
ca o îndatorire pentru femeile vă-
duve, care e mai greu de înțeles 
în sens literal. „Să fi  spălat pi-
cioarele sfi nților”, Pavel îi 
spune lui Timotei criteriile după 
care pot fi  considerate femeile cu 
adevărat văduve. Una din condiții 
este și aceasta care am arătat-o mai 
sus. Concluzionând rolul spălării 
picioarelor în Vechiul Testament 
ca act cultic, de igienizare și de os-
pitalitate, iar în Noul Testament ca 
acte ale slujirii. Putem observa că și 
aceste femei au datoria de a fi  har-
nice, gospodine, ospitaliere, să facă 
acte de caritate. Într-un cuvânt, să 
slujească tuturor, nu să fi e autorita-
re cu sclavi lor, demonstrând chiar 
și în slujbele cele mai smerite.

(Continuare în numărul următor)
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Daniel Mariș 

Emil Pascu 

Vreau
să-L văd

pe Dumnezeu!

 Da, doresc aceasta din toa-
tă inima, dar EL pune o condiție. 
Pare simplă și mulți se laudă din 
când în când că împlinesc condiția 
de a vedea pe Dumnezeu și eu zic: 
nu e greșit să gândești astfel dar 
păcătuiești dacă nu ești așa. Să gân-
dim ca Iov și să nădăjduim așa (Iov 
19:26,27)

 Un împărat s-a rugat Dom-
nului (Isaia 38:3) și Domnul a privit 
în „cartea aducerilor aminte“ și iată 
că era așa cum spunea împăratul, 
adică cu inima curată. Atunci Dom-
nul vorbește: „Am auzit … Am văzut 
… iată că te ascult“ (v. 5) și Ezechia 
se bucură (v. 15), altfel spus, vom 
avea un har, în veșnicie cu EL, dar 
și binecuvântari în viața aceasta, 
numai inima să fi e curată. 
Un frate îmi amintea când ne în-
tâlneam în țara natală un prefi x, 
spunea el: „doi, doi, douăzeci și doi“, 
(2 Tim. 2:22) și atunci ai nădej-
dea că vei fi  primit înaintea LUI și 
încredințarea din Evrei 9:14. 
Inima curată nu este o metaforă, o 
fi gură de stil sau o expresie fi e ea și 
duhovnicească, ci este o relație între 
mine și Dumnezeu, între mine și se-
menii mei, între mine și familia mea 
și nu în ultimul rînd, eu cu mine 
însumi. Despre curăția inimii mele 
nu trebuie să vorbesc eu ci fapte-
le mele, să o constate cei din jurul 

meu, dar mai ales să o afi rme 
STĂPÂNUL care m-a chemat. 

 Pe cel cu inima cu-
rată, Domnul îl ferește să 
păcătuiască ca pe Abimelec 
(Gen. 20:6), îl mântuiește (Ps. 
7:10) și va putea să se suie la 
muntele Domnului (Ps. 24:3-
5). Noi avem intrare slobodă, 
pe calea cea nouă și vie cum e 
scris la Evrei 10 și să ne apropiem 
cum spune în aceeași carte la capi-
tolul 10:22. În 2 Cor. 6:18 avem o 
mare promisiune și apoi în următo-
rul verset, iar la cap. 7:1, un sfat pe 
care îl dau și eu mai departe tuturor 
celor ce vor fi  iubit venirea LUI. 
Dar dacă cineva nu împlinește 
condiția, mai avem încă har (1 Ioan 
2:1), să venim înaintea LUI ca un alt 
împărat și să cerem, (Ps. 51:7-15), 
așa cum scrie în vers. 10 „Zidește 
în mine o inimă curată, Dumnezeule, 
pune în mine un duh nou și statornic!”

 
 Nu, inima nu se poate 
curăți nici cu apa din Abana sau 
Parpar, nici măcar din Iordan, nici 
cu vreun detergent, oricât de bun 
și lăudat ar fi , ci strădania să fi e ca 
și a apostolului care spune în Fap-
te A. 24:16: „De aceea mă silesc să am 
totdeauna un cuget curat înaintea lui 
Dumnezeu și înaintea oamenilor“ 
și în Evrei 9:14, „cu atât mai mult 
sângele lui Hristos care, prin Duhul 
cel veșnic, s-a adus pe Sine Însuși jert-

fă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți 
cugetul vostru de faptele moarte ca să 
slujiți Dumnezeului celui viu!”
 Prin inima curată înțeleg sinceri-
tate, rostesc numai adevărul, iu-
besc Cuvântul și legile Domnului 
și pe aproapele meu, împlinesc 
juruințele făcute înaintea lui Dum-
nezeu și „da e da” și „nu e nu” și 
mai presus de toate să fac totul din 
dragoste (1 Cor. 13).
 Înțeleg că un cuget curat și 
o inimă curată concurează împreu-
nă la zidirea și păstrarea unui om 
sfânt înaintea lui Dumnezeu. 

     
    

„Urmăriți pacea 
cu toți și sfi nțirea, 
fără de care nimeni 

nu va vedea pe 
Domnul.” Evrei 12:14

Ferice de cei cu inima curată, căci ei 
vor vedea pe Dumnezeu!

Matei 5:8
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Mă întreb deseori 
de ce este atâta 
amărăciune și re-
sentiment printre 
frați? Noi toți am 

păcătuit și suntem lipsiți de slava 
lui Dumnezeu, toți avem greșelile, 
temerile noastre cu care ne luptăm 
zi de zi.

 Domnul ne cheamă la o 
dragoste nepărtinitoare unii față 
de alții, o dragoste iertătoare, ne 
cheamă la milă și la bunătate. Efes. 
4:31-32 ”Orice amărăciune, orice 
iuțime, orice mânie, orice strigare, 
orice clevetire și orice fel de rău-
tate să piară din mijlocul vostru. 
Dimpotrivă fiți buni unii cu alții, 
miloși și iertați-vă unul pe altul 
cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi 
în Hristos“.

 Este cu neputință să nu ne 
rănim unii pe alții, să nu ne deza-
măgim, având o gândire greșită de 
multe ori. De multe ori înțelegem 
puțin sau deloc pentru că nu as-
cultăm cu băgare de seamă sau cel 
puțin nu ne interesează de frămân-

tările, temerile, dorințele celor din 
jurul nostru.

 Iubiți pe cei ce v-au rănit, 
v-au jignit! Nu e greu să iubești 
pe cel care te iubește, nu e greu să 
iubești pe cel care nu-l iubește ni-
meni, dar e fantastic de greu să 
iubești pe cel care te rănește.
 Neiertarea ne torturează, 
ne ia pacea și liniștea sufletului. 
Domnul nu ne spune să iertăm pen-
tru ei, ci pentru noi. Neiertând apa-
re amărăciunea care duce la ură, la 
moarte spirituală. Mat. 6:14 “Dacă 
iertați oamenilor greșelile lor, și 
Tatăl vostru cel ceresc vă va ier-
ta vouă greșelile voastre“ Ps. 37:8 
„Lasă mânia, părăsește iuțimea; nu 
te supăra căci supărarea duce nu-
mai la rău“.

 Dacă nu ai păcătuit, ai drep-
tul să nu ierți și să nu uiți. 1 Ioan 
1:10 “Dacă zicem că n-am păcătuit, 
îl facem mincinos, și Cuvântul Lui 
nu este în noi“. Dar dacă ai păcătuit 
este obligatoriu ca să ierți și să uiți 
pentru că dacă nu, nu vei fi iertat 
nici tu.

 Noi toți suntem slabi și 
păcătoși, greșim în anumite feluri, 
de multe ori judecăm văzând anu-
mite situații, analizând din punctul 
nostru de vedere. Analizarea aceas-
ta este bazată pe puține informații 
despre un caz sau situație, bazată 
de multe ori pe bârfă, dar noi totuși 
“NE DĂM CU PĂREREA”.

 De fapt nu e treaba noastră 
să ne dăm cu părerea, să judecăm pe 
alții. Oare știm noi cu ce se frămân-
tă cineva? Cu ce lupte interioare se 
confruntă? Care sunt problemele 
lui? Care sunt temerile lui?
 O cât de lesne ne leagă 
Satana (potrivnicul tuturora) cu 
prejudecăți. Oare cine este pârâșul 
fraților noștrii? Desigur știm cu toți 
pe Diavolul, atunci fraților lasă-l 
să-și facă treaba singur, nu-l ajutați 
voi, nu lucrați voi pentru el.

 Așa dar haideți să nu avem 
prejudecăți, amărăciune, resen-
timente, plângeri unii împotriva 
altora, veniți mai degrabă să fim 
înțelegători, răbdători, iubitori și 
iertători. Dumnezeu este bun și 
îndelung răbdător El nu obosește 

Chemare la iubire și 
iertare

„Aceasta este porunca Mea: să vă iubiți unii pe alții, cum 
v-am iubit Eu“ 

Ioan 15:12
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iertând. Ps. 86:5 ”Căci Tu ești bun, 
Doamne, gata să ierți și plin de în-
durare cu cei ce te cheamă“ 

Ps. 86:15 “Dar Tu Doamne, Tu ești 
un Dumnezeu îndurător și milos-
tiv, îndelung răbdător și bogat în 
bunătate și credincioșie”. 
 
 Fiți buni fraților, plini de 
milă și mai degrabă să ne rugăm 
unii pentru alții știind că noi toți 
tindem spre același țel, mântuirea 
sufl etului nostru. Domnul ne-a ales 
înainte, tot El ne-a dat și voința și 
dorința, tot El ne dă putere să-i slu-
jim ca să sfârșim alergarea cu bine, 
ca să primim cununa vieții veșnice. 
Isus ne apucă de mână dacă se în-
tâmplă să cădem, nu ne va părăsi, 
s-a rugat Tatălui pentru noi: 
”Pentru ei Mă rog. Nu Mă rog pen-
tru lume, ci pentru aceia, pe care 
Mi i-ai dat Tu; pentru că sunt ai 
Tăi, tot ce este al Meu este al Tău, 
și ce este al Tău este al Meu - și Eu 
sunt proslăvit în ei.” Ioan 17:9-10

 Poate unii dintre noi ne 
regăsim în aceste gânduri, hai să-l 
rugăm pe Domnul să ne ajute să ne 
rugăm și noi pentru frații noștrii 
și să-i vedem prin ochii lui Isus. 

„Copilașilor, vă scriu aceste lu-
cruri, ca să nu păcătuiți. Dar dacă 
cineva a păcătuit, avem la Tatăl un 
Mijlocitor (sau Avocat, grecește 
,,Paraclet”, adică Apărător), pe 
ISUS HRISTOS, cel neprihănit” 
1 Ioan 2:1 „Cine zice că este în lu-
mină, și urăște pe fratele său, este 
încă în întunerec până acum”
1 Ioan 2:9.
 Dragii mei, mântuirea este 
în Hristos, este dăruită gratis prin 
har, ne-a iertat toate păcatele noas-
tre și și-a dat viața pentru noi “O 
IUBIRE DESĂVÂRȘITĂ”. Deci 
ce putem face noi? Haideți să iu-
bim și să iertăm pe cei ce ne-au 
greșit, pe frații noștri. Haideți să 
luptăm lupta cea bună și nu unii 
împotriva altora. 
1 Tim. 6:12 “Luptă-te lupta cea 
bună a credinței; apucă viața 
veșnică la care ai fost chemat, și 
pentru care ai făcut aceea fru-
moasă mărturisire înaintea mul-
tor martori”

 Efes. 6:12 “Căci noi nu 
avem de luptat împotriva cărnii 
și sângelui, ci împotriva căpe-
teniilor, împotriva domniilor, 
împotriva stăpânitorilor întune-
ricului acestui veac, împotriva 

duhurilor răutății care sunt în locu-
rile cerești”.
 
 Vă salut pe toți frații din 
Austria cu o salutare sfântă, Dom-
nul Isus să ne dea la toți o inimă 
după placul voii sale, IUBITOARE 
- IERTĂTOARE!

Dorina Damian 

Lidia Florian 

“Încolo toți să 
fi ți cu aceleași 
gânduri, simțind 
cu alții, iubind 
ca frații, miloși, 
smeriți.” 1 Petru 3:8

Inima, dragul meu, e locul unde IL poți găzdui pe Isus. Ea e cărarea pe care 
pașii vieții tale își lasă urmele dincolo de moarte, spre cer.

Inima e odăița în care poți lăsa să intre Cuvântul lui Dumnezeu, sau lumea; 
binele sau răul; dragostea sau ura, și singur tu ești acela care alegi cui să i se deschidă 
ușa. Nimeni și nimic nu dă buzna în odaie, totul intră doar după voia ta.

Inima curată e o torță aprinsă, ce luminează puternic în jurul ei. E ca o pâine 
caldă și sățioasă, din care te hrănești atât tu, cât și cei fl ămânzi după Dumnezeu.

O inimă curată e tot ceea ce așteaptă Tatăl de la tine.

INIMA CURATĂ
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 În data de 16.01.2016, în fața Ambasadei Nor-
vegiei din Viena, au protestat peste 4000 de cetățeni 
români și austrieci, pentru a-şi exprima solidaritatea 
cu familia BODNARIU. Pe un vânt năpraznic, fără să 
se mai ţină cont de culoarea politică şi religioasă, am 
susţinut această cauză nobilă: redarea celor cinci copii, 
părinților.

 Actualmente cel mai mediatizat caz, unde o 
familie ce s-a stabilit în Norvegia, în care tatăl Marius 
este licențiat în Ingineria Sistemelor de Informatică, 
cetățean român și norvegian, iar mama Ruth, asistent 
medical la secția de pediatrie, cetățean norvegian, îm-
preună cu cei cinci minori, cu dublă cetățenie norvegia-
nă și română, cărora în data de 16.11.2015, Barnevernet 
- care este o organizație norvegiană pentru protecția 
copilului le-a luat abuziv cei cinci copii: Eliana – 9 ani, 
Naomi - 7 ani, în timp ce erau la școală, băieții Matei -5 
ani, Ioan - 2 ani, de acasă, iar a doua zi, au venit și l-au 
smuls din brațele mamei, pe micuțul Ezechiel, de doar 
trei luni, care era alăptat de mama sa.

 Fără să fie anunțați, fără să fie avertizați, aceas-
tă organizație care ar trebui să apere drepturile copilu-
lui, a lucrat cu sânge rece la îndepărtarea copiilor de 
părinţii lor. Cel mai dramatic lucru, după peste două 
luni de la incident, nu au fost informaţi de motivele 
concrete asupra cazului, doar cu niște vagi argumente: 
disciplină exagerată și apartenența la o grupare religi-
oasă.

 Pentru prima dată când, atât cetățenii români 
și austrieci, am fost ,,o singură voce”, când s-a recurs la 
un protest mediatic, fiind prezent un avocat norvegian 
și în direct telefonic chiar Marius Bodnariu. A fost in-
edită, intervenția mai multor personalității din lumea 
creștină din Austria. 

Pastor Ionel Vlas
 Dacă urmărim binele copiilor, atunci vom 
căuta să colaborăm cu părinții acestora, chiar dacă se 
strecoară greșeli minimale, nu vom condamna părin-
ții, căci unul singur este pefect, și acesta este DUMNE-
ZEU.

Pastor Ioel Rotariu 
 Familia este celula de bază a fiecărei țări. Fami-
lia a fost inventată de Dumnezeu. Familia noastră are 
VALOARE!
      

Prezbiter Flaviu Leontiuc 
 Am protestat din 3 motive:
1. și noi suntem părinţi
2. a fost încălcată legea- separarea copiilor de părinţi

3. vrem ca această familie să fie reunită.

Pastor Ștefan Peşel 
 Lăsaţi familia să fie familie!

Ruben Avram 
 Să păstăm valorile creştine, doar prin ele pu-
tem păstra o societate puternică. În EL putem fi pu-
ternici!

Pastor Samuel Crupinschi
 A mobilizat mulţimea, susţinând următorul 
slogan: „Noi suntem liberi!“

Pastor Samuel Coste 
 Să privim permanent, către Dumnezeu, care 
poate să rezolve toate cazurile similare familiei Bodna-
riu.

Daniel Postolache 
 Familia este formată din bărbat și femeie. 

Pastor Patriciu Ciupe 
 S-a adresat Primului ministru al României  Da-
cian Cioloș să se ocupe personal de cazul Bodnariu de-
oarece tatăl și copiii sunt cetățeni români, iar dacă nu 
rezolvă problema vom pleca la Oslo.

Gabriela Bujdei 
 Mesaj pentru toate mamele și familiile creștine 
din Norvegia și întreaga lume: Cu DUMNEZEU TOA-
TE LUCRURILE SUNT POSIBILE!

Prezbiter Gicu Leonte 
 S-a ocupat de semnarea unei petiții. A fost 
semnată de 3750 de persoane și înmânată Ambasadei 
Norvegiei din Viena.

 Cel mai emoționant moment a fost rostirea ru-
găciunii ,,Tatăl Nostru”, și intonarea imnului ,,Suntem 
o FAMILIE UNITĂ”.

 Este inimaginabil să gândești ce este în inima 
părinților atunci când intră în camerele goale ale co-
piilor, unde jucăriile, fotografiile, hăinuțele, păpușile, 
mașinuțele, papuceii și lucrușoarele dragi lor, îi aș-
teaptă,.... și ei nu mai vin!

DAR, să știți: cu DUMNEZEU TOATE 
lucrurile sunt POSIBILE!

Un SUFLET şi un GÂND!
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Gabriela Bujdei

1. Cel mai mediatizat subiect din ultima vreme, 
este cazul familiei Bodnariu. Cum a început 
această dramă?

Cum deja se știe, în ziua de 16 noiembrie 2015, 
fetele au fost luate de la școală. În vreme ce Ruth era 
foarte îngrijorată de întârzierea lor, Ruth, cei doi băieți 
și bebelușul au fost luați de acasă, în vreme ce Marius a 
fost arestat la locul de muncă. Toți au fost duși la secția 
de poliție pentru interogatorii. La sfârșitul zilei, lui 
Marius și Ruth li s-a permis să se întoarcă acasă, doar 
cu bebelușul. A doua zi, seara târziu, reprezentanții 
Barnevernet au venit însoțiți de poliție. Lui Ruth i s-a 
propus să declare despre Marius minciuna că ar fi  
abuziv și violent. Astfel, copi ii ar fi  putut veni acasă, 
dar Marius ar fi  fost arestat pe loc. În urma refuzului, 
au luat și bebelușul. Copiii au fost repartizați la trei 
familii surogat, la aproximativ 3 ore de condus.

2. Ce se știa înainte despre Barnevernet, 
organizaţia aşa numită pentru protecţia co-
piilor din Norvegia, care i-au luat abuziv,pe 
cei cinci copii?

Nimic! Știam despre serviciile de protecție a 
copiilor în general. Nu ne-am imaginat atrocitățile de 
care sunt capabili! Este un sistem total compromis, 
denaturat și conspirativ. Cazul Bodnariu îmbină 
discriminarea și persecuția religioasă cu abuzuri 
și încălcări grave ale drepturilor omului, la granița 
crimei împotriva umanității!

3. Ce legătură au acum Marius și Ruth cu copiii?

Marius și Ruth se întâlnesc de două ori pe 
săptămână cu bebelușul, o dată cu băieții și periodic cu 
fetele și împreună cu toți copiii. Vizitele au fost permise 
mai constant în ultimele câteva săptămâni, dar, de fapt, 
sunt un mod sadic de a accentua disperarea acestor 
părinți care, de câteva ori pe săptămână retrăiesc 
trauma intensă a despărțirii de iubiții lor copilași!

4. În ce situaţie părinții au găsit copiii?

Copiii își iubesc părinții și nu doresc să fi e 
separați. Nu își pot explica de ce nu pot merge acasă. 
Sunt și motive de îngrijorare: unele infl uențe dar, cel 
mai grav, băieții au avut julituri și vânătăi pe corp la 
una din vizite.

5. S-a acţionat pe toate domeniile: spiritual; 
mediatic, diplomatic şi legal. Credeţi că pro-
testele pot ajuta la soluţionarea acestui caz?

Avem indicii clare cu privire la impactul 
protestelor. Alături de toate celelalte demersuri, va 
rămâne o parte importantă a strategiei noastre.

6. Credeţi că, până la protestul internaţional 
din 16.04.16, se va elucida cazul?

Dorim din toată inima! Dar acest lucru, sigur se 
va întâmpla la momentul hotărât de Dumnezeu! Până 
atunci, ne vom face partea noastră! Nu vom obosi și 
nu vom înceta lupta! Rezultatul nu este negociabil: toți 
cei cinci copii trebuie redați necondiționat părinților!

7. Un cuvânt de încurajare pentru cititorii revi-
stei ,,Apa Vieţii”.

Marius și Ruth au fost aleși de Domnul ca prin 
(ne)cazul lor să fi m mobilizați în slujba unei cauze 
mai mari decât noi: principiile și valorile Împărăției 
lui Dumnezeu cu privire la familie! Susținând familia 
Bodnariu, suntem de partea lui Dumnezeu! Vom posti 
și ne vom ruga 40 de zile (7 martie - 15 aprilie) apoi 
vom depune mărturia protestului nostru în toată 
lumea!

Să nu uităm că, de câştigarea sau pierderea 
cazului Bodnariu se leagă şansele celorlalte familii, 
care se afl ă în aceeaşi situaţie!

INTERVIU CU PASTORUL 
CRISTIAN IONESCU, 

PURTĂTOR DE CUVÂNT AL ECHIPEI DE 
COORDONARE A ACESTUI CAZ, DESPRE 
FAMILIA MARIUS ȘI RUTH BODNARIU

Apa Vieții      17  



MORȚI ÎNAINTE 
DE MOARTE

În călătoria noastră pe acest pământ 
am învățat că suntem trecători, 
că zilele noastre sunt cunoscute 
și numărate de Cel ce ni le-a dat. 
În Scriptură găsim că: „Anii vieții 
noastre se ridică la șaptezeci de ani, 
iar, pentru cei mai tari, la optzeci de 

ani; și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor 
nu este decât trudă și durere, căci trece iute, și noi 
zburăm”. (Ps.90:10)

Faptul că în ultimele luni în familia extinsă 
am avut mai multe decese și înmormântări, începând 
cu o nepoată de 30 de ani, mama a trei copii sub 10 
ani, continuând cu o cumnată de 52 de ani și sfârșind 
cu doi unchi mai în vârstă, dar nici unul nu era dintre 
„cei mai tari”, m-a provocat să meditez la călătoria 
noastră de pelerini pe acest pământ și la relația noastră 
cu Dumnezeu.

Scriptura spune în Romani 7:4-6 următoarele: 
„Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, și voi ați 
murit în ce privește Legea, ca să fi ți ai altuia, adică ai 
Celui ce a înviat din morți; și aceasta, ca să aducem 
rod pentru Dumnezeu. Căci, când trăiam sub fi rea 
noastră pământească, patimile păcatelor, ațâțate 
de Lege, lucrau în mădularele noastre și ne făceau 
să aducem roade pentru moarte. Dar acum, am fost 
izbăviți de Lege și suntem morți față de Legea aceasta 
care ne ținea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu 
într-un duh nou, iar nu după vechea slovă.”

De-asemenea știm că „... plata păcatului este 
moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este 
viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” 
(Romani 6:23)

Cercetând Cuvântul Domnului, am găsit cel puțin 
șapte feluri de moarte care duc la șapte etape în viața 
creștinului:

I. Morți în greșeli și păcate: În Efeseni 2 
găsim că: „Voi erați morți în greșelile și în 
păcatele voastre în care trăiați odinioară, 
după mersul lumii acesteia, după domnul 
puterii văzduhului, a duhului care 
lucrează acum în fi ii neascultării. Între ei 
eram și noi toți odinioară, când trăiam 
în poftele fi rii noastre pământești, când 
făceam voile fi rii pământești și ale 
gândurilor noastre și eram din fi re copii 
ai mâniei, ca și ceilalți.”

Toți suntem născuți în păcat, 
morți în păcat, până în ziua „nașterii 
din nou din apă și din Duh”, adică morți 
spiritual înainte de moartea fi zică!

Aceasta este starea în care se 
găsește toată lumea înainte de a se 
întâlni cu Mântuitorul, înainte, de a-și 
preda viața în mâna lui Isus și de a-L 
mărturisi pe El ca Domn și Mântuitor 
personal.

II. Morți față de Lege,... păcat mort: 
Apostolul Pavel scrie romanilor în 
Romani 7:6;8;9 „Dar acum, am fost 
izbăviți de Lege și suntem morți față de 
Legea aceasta care ne ținea robi, pentru ca 
să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, 
iar nu după vechea slovă ... Apoi păcatul 
a luat prilejul și a făcut să se nască în 
mine, prin poruncă, tot felul de pofte; căci 
fără Lege, păcatul este mort. Odinioară, 
fi indcă eram fără Lege, trăiam; dar, când 
a venit porunca, păcatul a înviat, și eu 
am murit.” 

Este bine să știm că noi nu mai suntem 
robi ai legii nici ai păcatului ci odată cu nașterea 
din nou am căpătat un nou statut de copii ai Lui, și 
suntem, copii care doresc să trăiască o viață sfântă 
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și curată,  ca la trecerea din viață sau la venirea lui 
Isus să fi e pregătiți pentru a-L întâmpina.

III. Morți față de păcat. 1 Petru 2:24 spune: „El 
a purtat păcatele noastre în trupul Său, 
pe lemn, pentru ca noi, fi ind morți față de 
păcate, să trăim pentru neprihănire; prin 
rănile Lui ați fost vindecați.”

Mulțumim Domnului nostru Isus Hristos că a luat 
păcatele noastre asupra Lui și le-a îngropat împreună 
cu El, iar noi am înviat împreună cu El.

IV. Vii morți. În Apoc. 3:1-5 ni se transmite: 
„Iată ce zice Cel ce are cele șapte Duhuri 
ale lui Dumnezeu și cele șapte stele: 
Știu faptele tale: că îți merge numele 
că trăiești, dar ești mort. Veghează și 
întărește ce rămâne, care e pe moarte, 
căci n-am găsit faptele tale desăvârșite 
înaintea Dumnezeului Meu. Adu-ți 
aminte, dar, cum ai primit și auzit! Ține 
și pocăiește-te!... Totuși ai în Sardes (și 
în Austria, NA) câteva nume care nu și-au 
mânjit hainele. Ei vor umbla împreună 
cu Mine, îmbrăcați în alb, fi indcă sunt 
vrednici. Cel ce va birui va fi  îmbrăcat 
astfel în haine albe. Nu-i voi șterge 
nicidecum numele din Cartea vieții și 
voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui 
Meu și înaintea îngerilor Lui.” 

Aici Cuvântul Domnului ne îndeamnă să veghem 
ca să nu ne trezim prea târziu pentru că faptele și 
trăirea noastră ne pot descalifi ca de la a ne întâlni 
și a moșteni viața veșnică împreună cu El. Doar cei 
ce au auzit cuvântul, l-au primit, s-au pocăit, au fost 
botezați și își duc viață curată și neîntinată își pot 
păstra numele scris în Cartea vieții.

V.  Morți vii: În Apocalipsă 1:17-18 apostolul 
Ioan scrie „Când L-am văzut, am căzut la 
picioarele Lui ca mort. El Și-a pus mâna 
dreaptă peste mine și a zis: „Nu te teme! 
Eu sunt Cel Dintâi și Cel de pe Urmă, Cel 
Viu. Am fost mort, și iată că sunt viu în 
vecii vecilor...”

Isus Hristos, Domnul nostru, cel ce a trăit în trup 
printre noi, fără păcat, plin de har și de adevăr, a 
suferit pentru noi și pentru păcatele noastre, a murit 
pentru noi pe lemnul crucii, dar a înviat, și odată cu El 
am înviat și noi ca să avem:

VI. Viață din moarte. În Romani 11 apostolul 
Pavel vorbește despre rătăcirea și 
îndepărtarea poporului Israel, cel ALES 
de Dumnezeu, care prin alunecarea lor 
ne-au dat HARUL ca să primim și noi 
neamurile mântuirea ca un dar nemeritat: 
„Ci, prin alunecarea lor, s-a făcut cu 
putință mântuirea Neamurilor, ca să facă 
pe Israel gelos; dacă deci alunecarea lor a 
fost o bogăție pentru lume, și paguba lor 
a fost o bogăție pentru Neamuri, ce va fi  
plinătatea întoarcerii lor?... Căci, dacă 
lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce 
va fi  primirea lor din nou, decât viața din 
morți?” Mai mult decât atât noi ne dorim:

VII. Viața veșnică. În Matei 19:29 este scris: 
„Și oricine a lăsat case, sau frați, sau 
surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, 
sau feciori, sau holde, pentru Numele 
Meu, va primi însutit și va moșteni viața 
veșnică”

Este foarte interesant acest fel de gândire 
(dumnezeiesc), cu care nu prea suntem obișnuiți, și 
anume  de a LĂSA CA SĂ POȚI SĂ PRIMEȘTI!

Ce trebuie deci să facem ca să moștenim viața 
veșnică și să trecem de la o viață „moartă”, fără 
Dumnezeu la o viață veșnică? Cuvântul ne învață și 
ne spune în Ioan 5:24: „Adevărat, adevărat vă spun că 
cine ascultă cuvintele Mele și crede în Cel ce M-a trimis 
(adică în Dumnezeu Tatăl, NA) are viața veșnică (nu o 
va avea în viitor ci o are deja ACUM în prezent !, NA) 
și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață.” 

Știm cu toții ce ne-a spus Isus că: „Voia Tatălui 
Meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă 
viață veșnică; și Eu îl voi învia în ziua de apoi.”, „... 
cine crede în Mine are viața veșnică” , și că pocăiții 
care se încred în El și participă la Cina Domnului 
după ce s-au cercetat și “... mănâncă trupul Meu 
(simbolizat prin azima de la Cină, NA) și bea sângele 
Meu (simbolizat de rodul viței, NA) are viața veșnică; 
și Eu îl voi învia în ziua de apoi”.

Astfel dar, noi trăim ca să murim și 
murim ca să trăim o veșnicie cu El, 
Amin!

Mihai Borze 
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Conform unui studiu condus de către antro-
pologul american Edward Hall în anii 1960, 
distanța dintre două persoane variază 
în funcție de relația pe care acestea o au. 
Cea mai restrânsă zonă poartă numele de 

spaţiu intim şi se extinde în afara corpurilor noastre la 
45 cm în fi ecare direcţie (asemenea unei „bule” invizi-
bile care ne înconjoară), în ea putând pătrunde doar fa-
milia, prietenii şi animalele de companie. Următoarea 
zonă poartă numele de spaţiu personal şi se extinde de 
la 45 de cm la 120 de cm. Aici pot pătrunde prieteni şi 
cunoscuţi, mai ales în cazul unei conversaţii informale, 
dar necunoscuţii sunt văzuţi ca intruşi. De la 120 de cm 
la 360 este zona numită spaţiul social, în care oamenii 
iau parte la interacţiuni sociale cu necunoscuţii. Dinco-
lo de această barieră se situează spaţiul public, deschis 
tuturor. Cu toate acestea, unii specialişti spun că limi-
tele diferă de la o cultură la alta şi în funcţie de context. 
 
 Specialistul în neuroştiinţă, Ralph Adolphs 
este de părere că începem să înţelegem acest concept 
în jurul vârstei de 3-4 ani, urmând ca distanţele specifi -
ce fi ecărui tip de spaţiu personal să se cimenteze până 
ajungem la adolescenţă. Într-o lucrare din 2009, Adol-
phs sublinia faptul că la baza determinării spaţiului 
personal stă nucleul amigdalian, regiunea din creier 
implicată în declanşarea fricii. Nucleul amigdalian se 
activează atunci când spaţiul personal ne este invadat. 
Acest lucru cauzează răspunsul emoţional puternic 
produs atunci când cineva stă prea aproape de noi. 
Un alt specialist, psihologul Robert Sommer, a explicat 
că, atunci când suntem în locuri aglomerate, precum 
un autobuz sau metrou, şi nu putem evita invadarea 
spaţiului personal, tindem să îi „dezumanizăm” pe cei 
din jur prin evitarea privirii sau a altor contacte. 
(sursa : htt p://www.livescience.com/20801-personal-
space.h)                                          

 Așa cum fi ecare țară are granițe, zone care le 
delimitează teritoriul, fi ecare fi ință umană și implicit 
fi ecare familie are propriile granițe. În cazul familiei 
Bodnariu este clar că aceste granițe, spațiul personal, 
a fost încălcat de instituțiile norvegiene prin modul 
în care acestea au gestionat acest caz. Pot să spun că 

fi ecare membru al familiei a suferit în urma aces-
tor intervenții, fi ecare a trăit sentimentul de frică, de 
nesiguranță, a dezvoltat, în funcție de persoană - mai 
mult sau mai puțin - anxietate, depresie, furie. Dacă 
în cazul părinților care sunt adulți și au structura de 
personalitate dezvoltată putem vorbi despre capacita-
tea acestora de a depăși trauma, evident nu fără urmări 
(pot dezvolta repulsie față de instituțiile statului nor-
vegian, sentimente de frică, teamă, nesiguranță etc.). 
 
 În cazul copiilor urmările sunt mult mai grave 
și pot avea repercursiuni pe durata întregii vieți. Stu-
diile arată că acei copii care simt că nu sunt în control 
sunt mai predispuși să aibă reacții negative intense la 
evenimente negative. Sentimentul de a nu fi  în cont-
rolul lucrurilor (locus of control exter n) are un impact 
negativ puternic asupra dezvoltării copilului deoarece 
îi limitează oportunitățile de a face față provocărilor, 
de a învăța noi abilități care să-l ajute în situațiile ce 
vor apărea în viitor și de a solicita ajutorul atunci când 
are nevoie. Copilul trebuie să-și dezvolte încrederea 
că va putea să facă față situațiilor negative din viață, 
situațiilor neprevăzute, situațiilor care nu se pliază pe 
așteptările sale cu privire la viitor. Locus of control in-
tern reprezintă un factor de protecție și locus of control 
extern reprezintă un factor de risc pentru anxietate. Fa-
milia deține un rol esențial în crearea sentimentului de 
deținere a controlului de către copil, ori scoaterea copi-
lului din mediu familial trebuie să se facă doar în cazuri 
de tratament sever aplicat copiilor de către părinții și 
necooperare a acestora cu serviciile sociale, ceea ce nu a 
fost cazul la această familie. În mod practic dimensiuni-
le abuzului psiho-emoțional asupra familiei Bodnariu 
nu se pot cuantifi ca. Să nu uităm că anxietatea poate fi  
declanșată și intern de către amintirile traumatice sto-
cate în hipocamp și activate de conexiunile acestuia cu 
amigdala. O traumă suferită în perioada copilăriei poa-
te fi  un bolovan legat la gleznă pe durata întregii vieți. 

 Sper ca autoritățile norvegiene să înțeleagă 
greșeala făcută și să stopeze astfel de abuzuri, care pot 
fi  numite crime împotriva familiei și a umanității, pen-
tru că depășind granițele personale, familiale se produ-
ce dezumanizare.

 Vasile Leș 

De ce avem granițe? 
Familia Bodnariu
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Vasile Leș 

 De multe ori copiii noștri (nu numai din Austria) 
sunt tot mai conectați cu lumea și cu lucrurile 

din ea. Au tot felul de telefoane care mai de care mai sofi stica-
te, tablete și calculatoare-nu că ar fi  ceva rău-dar de la vârste 
tot mai fragede se chinuie să le folosească, accesând tot felul 
de pagini de internet pentru diferite jocuri, desene animate 
sau aplicații care aparent par inocente, dar majoritatea au la 
bază multă violență, răutate și multe alte lucruri rele și nefolo-
sitoare pe care copiii noștri le învăță fără să își dea seama. Mai 
trist este că de multe ori vin cu tehnologia aceasta modernă 
și în biserică, se așează mai în spate și încep să se joace sau 
să socializeze pe diferite programe sau pagini de socializare 
chiar în timpul slujbelor divine. Este trist că mulți dintre ei se 
închid într-o lume a lor, on-line, virtuală, unde pot să facă ce 
vor pentru că nimeni nu îi poate verifi ca și nu îi vede, unde 
numai Dumnezeu știe cu adevărat ce fac ei acolo.
 Unii copii nu mai știu să se joace sau să interacționeze 
cu ceilalți copii corect, nu își mai consumă energia fi zică aler-
gând, ci sunt puși la desene animate sau jocuri on-line din 
păcate chiar de noi, părinții, gândindu-ne că vor sta cuminți 
până vom termina treburile și de multe ori trec ore și ei tot 
acolo rămân, mintea lor fi ind conectată cu jocul sau la desene-
le animate ce le văd, captându-le toată atenția în așa fel că 
dacă i-ați striga poate nici nu ar auzi sau mai rău dacă le-ați 
opri această activitate ar deveni nervoși și violenți.
 Tot ce s-a consumat în materie de media are putere 
să imprime în mintea copiilor mai multe decât o fac părinții 
prin tot felul de sfaturi și învățături.
 „Redați-le copiilor copilăria!“ și tinerilor tinerețea 
cumpărându-le mai bine ceva ce poate face fi ecare cu mâinile 
lor decât tabletă sau smartphone-uri, mai bine să stea 10 mi-
nute în parc sau pe terenul de joacă decât o oră în fața ecranu-
lui.
 Psalmistul David spunea: „Mai mult face o zi în curțile 
Tale decât o mie în altă parte...“, iar înțeleptul Solomon: „Învață-l pe 
copil calea pe care trebuie să o urmeze, iar când va crește mare nu se 
va abate de pe ea...“

 Eu cred că Dumnezeu are planuri mari cu copiii Lui, 
mai ales cu cei tineri, chiar și cu copiii. Ei vor fi  biserica de 
mâine!

Rezervă-ți timp pentru copiii tăi!
 Trăim într-un secol în care totul se face în viteză și parcă 
niciodată nu este timp, sau dacă este, e prea puțin; nu este timp 
de petrecut cu copiii în parc sau la terenul de joacă, nu este timp 
de împărtășit problemele lor, de aceea este tot mai difi cilă comu-
nicarea părintelui cu copilul său, sau discutarea anumitor proble-
me ce le au copiii noștri, pe care noi ca părinți, fi ind deja maturi, 
nu le băgăm în seamă și ni se par prea mici necazurile lor ca să 
încercăm să îi ajutăm.
 
 De multe ori copiii devin distanți față de părinți din lipsă 
de părtășie; accea joacă/comunicare care pentru noi nu are prea 
mare importanță, lor le dă curajul ca în perioadele adolescenței 
să își împărtășească problemele și să ceară sfaturi de la cei ce i-au 
crescut știind că aceștia îi vor înțelege și îi pot ajuta. 
 
 Îmi aduc aminte că, odată când am venit acasă de la 
lucru, m-am jucat cu copiii mei cam 30 de minute; după ce am 
încheiat joaca, fi ind și eu și ei obosiți, cel mai mare (5 ani) a fugit 
la soția mea strigând: „Mami, mami, tati s-a jucat cu mine!“  
După această întâmplare mi-am dat seama cât de importante au 
fost pentru copiii mei acele 30 de minute pe care eu le puteam 
risipi foarte ușor pe alte treburi poate nu tocmai importante.
 
 De multe ori nu observăm cum trece timpul și poate nici 
cât de bine îl investim, dar știu că pentru copiii noștri timpul pe-
trecut cu ei este de o valoare imensă ce are ca rod de moment o 
bucurie sinceră de copil, iar pe termen lung o bună relație între 
părinte și copil.
 
 Relația părinte-copil este o oglindă a relației Dumnezeu 
- om: Dumnezeu, ca Tată bun, milostiv și Îndurător, îi ascultă pe 
copiii Săi și îi ajută în problemele lor, chiar și în cele mărunte și 
de nebăgat în seamă, iar noi în calitatea noastră de copii ai Săi 
trebuie să ascultăm Cuvântul Lui și să facem voi Sa.
 Deci, dacă Tatăl nostru ceresc ne ascultă și ne ajută, tot 
așa cum facem și noi cu copiii noștri.

Samuel Nicolae 

Liana Gliga 

 Probabil fi ecare dintre noi ar trebui să ne întrebăm: 
cât de mult investim în copii și cât de mult 

încercăm să le păstrăm inocența, puritatea și frumusețea carac-
terului lor? Le oferim tot ce avem mai bun pentru a-i învăța să 
câștige cerul și să devină oameni? Insufl ăm încredere copiilor 

care ne-au fost încredințați să le ghidăm pașii spre Împărăție 
încă de mici, învățându-i de mici să slujească Domnului?
  Nu uitați: copiii sunt singura moștenire pe care o pu-
tem lua cu noi în cer! Investiți în copii!

Redați-le copiilor
 copilăria!
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 Atunci când am fost întrebat 
dacă aș fi dispus să scriu 
introducerea acestui articol, 
m-am împotrivit în sinea 
mea, aducându-mi aminte de 
cuvintele Domnului Isus din 

predica de pe munte: „Când faci milostenie, să nu știe 
stânga ta ce face dreapta” Matei 6:3. Deci milostenia 
trebuie făcută în ascuns, pentru ca firea pământească și 
eul să nu aibă nimic de spus (lăudăroșenia se naște din 
micime lăuntrică).

 Privind mai atent asupra acestui pasaj vedem 
însă că Domnul Isus vorbește omului ca persoană și 
nu unei comunității, respectiv sinagogii, iar apostolul 
Pavel chiar amintește și prezintă astfel de lucrări din 
mijlocul unor biserici (1 Cor. 16:1; 2 Cor. 8:1-6; 2 Cor. 
9:1,5,6; Fil. 1:7; Fil. 4:14,16).

 Motivați de exemplul scris în Biblie al îna-
intașilor noștri (Evrei13:7), în vacanța copiilor noștri 
(Semesterferien), un grup de frați din Adunarea Elim 
Wien însoțiți de data aceasta (spun aceasta cu deose-
bită bucurie) și de un grup de tineri cu vârsta de 13-16 
ani, am făcut o ieșire cu scopul misiune – ajutorare 
în orășelul Soroca și împrejurimile lui din Republica 
Moldova.

 Când spun Republica Moldova mă refer la 
fâșia de pământ între Prut și Nistru care a  aparținut   
României, iar după cel de-al doilea război mondial, 
Rusia și-a însușit-o ca pradă de război fără acordul 
benevol al României. Din 1992, a devenit stat indepen-
dent, dar lipsa industriei, a unei infrastructuri adecvate 
secolului 21, a locurilor de muncă, a adus țara într-o 
sărăcie lucie. Ocupația de bază a locuitorilor fiind 

agricultura, pomicultura, creșterea animalelor și ... a-și 
căuta un loc de muncă în Rusia. În felul acesta familia 
să poată fi hrănită.

 Aceasta explicând, faptul de ce unii copii sunt 
acasă doar cu bunicii sau în casele de copii. Copiii pri-
mesc alocație doar până la vârsta de un an și jumătate.
Impactul pe care l-a avut această acțiune asupra 
copiilor noștri a fost copleșitor, ei având posibilitatea 
să vadă și să realizeze că a trăi într-o țară în care poți 
avea de toate, nu este un lucru de apucat. Implicarea 
lor literalmente în distribuirea Noilor Testamente, a 
mesajelor Biblice și a muzicii creștine pe CD-uri, a lem-
nului pentru foc în mai multe familii foarte sărace sau 
vizite la case de copii și întâlnirea cu tinerii bisericii din 
Soroca cred că i-au marcat în mod deosebit și mai mult 
de atât i-au provocat de a lua unele decizi.

„Învață pe copil calea pe care trebuie să o urme-
ze, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea” 
Prov. 22:6. Frățietatea din Soroca ne-a primit cu multă 
căldură și dragoste frățească.

IMPRESII DE LA ACEASTĂ MISIUNE

Filip Lavrik 

 „Am văzut multe familii foarte sărace..., multă 
sărăcie. Cu aceasta am învățat că trebuie să fiu mulțu-
mitor lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a dat”.

Samuel și Filip Domuța 

             „În data de 2 februarie la ora 8:00 ne-am întâlnit 
la biserică cu frații care au avut o mare bucurie în a 

Misiune
în Moldova

22      Apa Vieții  



putea colabora cu noi pentru ajutarea celor în nevoi 
și vestirea Evangheliei. După ce am încărcat 3 mașini 
mari cu lemne, ne-am împărțit pe 3 grupe și ne-am 
deplasat în oraș și prin împrejurimi pentru a împărți 
lemne și material biblic. Am întâlnit familii în mari 
nevoi, dar dornici de a auzi cuvântul Domnului. Am 
văzut copii întorcându-se de la școală stând la oca-
zie. Văzând 3 copii la ocazie i-am luat în mașină și 
i-am dus până acasă, mărturisindu-ne că merg și pe 
jos până acasă 3-5 km. La ora 18:00-20:00 am avut o 
părtășie cu frații din Soroca, unde noi tinerii am slujit 
Domnului cu 2 cântări. A treia zi ne-am întâlnit la 
ora 9:00, am încărcat o mașină mare cu lemne, ne-
am repartizat pe 2 grupe. O grupă a mers să viziteze 
frații care sunt și ei în mari nevoi, iar a doua grupă s-a 
deplasat la casa de copii unde sunt 24 de copii care 

au vârsta cuprinsă între 4-16 ani. Condițiile de la casa 
de copii sunt foarte precare, trăind mult sub alt nivel 
față de noi în Austria. S-au bucurat foarte mult când 
le-am dat la fi ecare un cadou și la personalul de acolo 
inclusiv material biblic, întrebându-ne dacă avem mai 
mult material biblic să le lăsăm. Iar a patra zi ne-am 
întors înspre Viena, având o călătorie binecuvântată, 
mulțumind Domnului că ne-a păzit și ne-a ocrotit.”

Timotheus Pop

 „Am avut ocazia să-mi petrec o parte din va-
canța de iarnă împreună cu tatăl meu și prieteni de-ai 
mei, o parte din ei fi ind însotiți de tații lor, în Republi-
ca Moldova.
 Imediat după ce am trecut granița dintre     
România și Republica Moldova, am observat sărăcia 
cu care se confruntă această țară.
 Am vizitat câteva familii din satul Soroca 
unde am putut ajuta cu lemne de foc deoarece ma-
joritatea nu au un loc de muncă, astfel ei se descurcă 
foarte greu și trăiesc în condiții foarte sărăcăcioase.
 Pe mine m-au marcat în mod deosebit 
condițiile în care acești oameni trăiesc.
 Casele de pământ cu mari crăpături în pereții 
neizolați, am observat aproape la fi ecare casă geamu-
rile sparte, și puține erau casele unde hornul fumega, 
asta însemnând că nu aveau lemne pentru foc.
 Am învățat din această experiență să prețuiesc 
mai mult binecuvântarea pe care am primit-o nemeri-
tat și faptul că nu am nici cea mai mică scuză să nu mă 
implic în a ajuta aceste familii și mai ales copiii.”

Ștefan Sabău 

 „Am trăit în Soroca o experiență care m-a 
învățat că iubind te dăruiești și uiți de orice măsură. 
De asemenea mi-am întărit convingerile că Dumnezeu 
răspunde celor ce-L cheamă dintr-o inimă curată.”

Aaron Sabău 
 „Am rămas foarte impresionat de situația fra-
ților și oamenilor de la Soroca. Dacă ajută Domnul, aș 
vrea să mai merg. Mi-a plăcut cum frații de acolo s-au 
îngrijit de noi.”

David Andor
 
 „Pe mine cel mai mult m-a impresionat atitu-
dinea oamenilor de acolo, deși trăiesc în sărăcie, mulți 
nu se plângeau erau mulțumiți înaintea Domnului. 
De exemplu, am fost la o femeie, care avea o singură 
cameră, unde avea toate lucrurile, iar în camera alătu-
rată, era grajdiul cu animale, eu am făcut comparație 
cu noi... și m-am întrebat, dacă noi suntem destul de 
mulțumitori în fața Domnului, în ce condiții trăim? Și 
m-am gândit cu ce suntem noi mai buni, și dacă meri-
tăm atâta binecuvântare.”

Mathias Coste 
 
 „Am fost emoționat de copiii fără părinți 
care trăiesc la casa de copii. De asemenea, mi-a fost 
așa de milă de cei doi copii cu părinții găsiți mor-
ți-ei sunt crescuți și înfi ați de o bătrânică.”   
 
ți-ei sunt crescuți și înfi ați de o bătrânică.”   

Doru Lavric 
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 Imaginează-ți, drag cititor 
că ții în mână, în locul acestei 
reviste, o oglindă. O oglindă care 
îți arată nu doar chipul tău, ci pă-
trunde în adâncul gândurilor tale, 
reflectă calitățile și defectele tale, 
scoate la lumină motivațiile tale și 
reliefează abilități sau sentimente. 
 
 Ei bine, suma tuturor me-
sajelor pe care această oglindă le-ar 
transmite, formează o imagine.
 
 Imaginea de sine este 
descrierea pe care ne-o facem nouă 
înșine sau gândurile pe care le 
avem despre propria persoană.
 
 Sfânta Scriptură ne învață 
să avem „simțiri cumpătate 

despre sine, potrivit cu măsura de 
credință pe care a împărțit-o Dum-
nezeu fiecăruia“ (Romani 12:3b). 
De altfel, cei care studiază psiho-
logia omului au ajuns la concluzia 
că o imagine de sine inadecvată 
afectează grav performanțele în 
diferite din copilărie și până la 
maturitate. O imagine de sine prea 
ridicată poate să ne facă domenii 
ale vieții oameni dificili și să ne 
afecteze relațiile cu semenii, iar o 
imagine de sine prea scăzută ne 
poate împiedeca să ne implicăm 
în slujire sau în alte activități care 
presupun exercitarea unor abilități 
sau cunoștințe. 
 
 Să privim în cele ce urmea-
ză la două perspective greșite asu-
pra sinelui, ca mai apoi să căutăm 

să înțelegem perspectiva corectă, 
biblică pe care ar trebui să o avem.
 

Complexul de inferioritate

 Complexul de inferio-
ritate este una din distorsiunile 
pe care imaginea de sine o poate 
suferi. Cei care se confruntă cu el 
au o părere negativă generalizată 
despre propria persoană, se văd 
neputincioși și neadecvați. În viața 
de zi cu zi se manifestă prin refu-
zul de a se implica în activități care 
îi expun, evitarea cu orice preț a 
umilirii, refuzul sau incapacitatea 
de a primi laude și complimente. 
Unei persoane aflată sub imperiul 
acestor sentimente îi va fi extrem 
de greu să se implice în slujire, să 
relaționeze cu oamenii din bise-

Imaginea de sine – o 
perspectivă biblică
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rică sau să aibă inițiative proprii. 
Un exemplu biblic grăitor (Exod 
capitolul 3) este acela al lui Moise 
care, în fața Dumnezeului care îi 
vorbea din rugul aprins refuză 
chemarea pe care Acesta i-a făcut-o 
de a conduce pe Israel în exodul lui 
din Egipt. Iar asta pentru că era... 
bâlbâit. Dumnezeu avea să îi arate 
ce poate El să facă cu un om cu 
vorbirea greoaie...
 
 „Știu, în adevăr că nimic 
bun nu locuiește în mine, adică în 
fi rea mea pământească“, exclamă 
apostolul Pavel în Romani 7:18. 
Acest discurs pare să ascundă o 
părere de sine negativă. Interesantă 
este și continuarea: „pentru că ce-i 
drept, am voința să fac binele, dar 
n-am puterea să îl fac, Căci binele 
pe care vreau să îl fac, nu-l fac, ci 
răul pe care nu vreau să îl fac, iată 
ce fac“. Aceasta ne sugerează că 
nereușita în lupta împotriva păca-
tului poate favoriza apariția sau 
menținerea complexului de inferio-
ritate. 
 

Mândria

 Mândria este opusul senti-
mentului de inferioritate. Oamenii 
mândri au o părere exagerată des-
pre sine și pot fi  deseori surprinși 
în ipostaze în care caută să acapa-
reze atenția celor din jur, având o 
atitudine arogantă. Recunoaștem 
un om mândru foarte ușor: 
vorbește mult la persoana întâi, nu 
laudă pe altcineva decât pe sine și 
se consideră centrul universului. 
Lor le este la fel de greu să aibă 
relații bune cu semenii, deoarece 
îi vor privi întotdeauna de pe o 
poziție de superioritate. 

 Biblia abundă în aver-
tismente adresate celor care se 
înfruptă din dulceața amară a aces-
tui păcat. Mândria nu strică doar 
relațiile cu oamenii din jur, dar ne 
strică și prietenia cu Dumnezeu. În 
Iacov 4:6 mesajul este foarte clar: 
“Dumneuzeu stă împotriva celor 
mândri“, iar Proverbe 16:18 este și 
mai radical, avertizând că „mân-

dria merge înaintea pieririi“.
 
 O atitudine corectă...
 
 Am văzut două moduri 
greșite de a ne raporta la noi înșine. 
Trebuie să fi e și o cale corectă, nu-i 
așa? Vă amintiți oglinda de care 
pomeneam la începutul acestui 
articol? Ei bine, o astfel de oglindă 
chiar există. Avem la dispoziție 
Biblia în care putem să vedem care 
e modul în care Dumnezeu vrea să 
ne vedem pe noi înșine. 

 Dumnezeu însuși 
prețuiește omul foarte mult, făcând 
din el coroana întregii creații. L-a 
numit stăpân peste tot ce a făcut 
și îl consideră doar cu puțin mai 
prejos decât îngerii și l-a încununat 
cu slavă și cinste (Psalm 8:5). Dacă 
asta este valabil pentru omenire 
în general, este valabil și pentru 
fi ecare dintre noi în particular. 
Se spune că valoarea unui lucru 
este dată de prețul plătit pentru 
el. Dacă Dumnezeu a dat pe Fiul 
Său să moară pentru tine, atunci ai, 
într-adevăr valoare în ochii Lui!
Dacă astfel ne vede Dumnezeu 
pe noi, ce ar trebui să gândim noi 
înșine despre calitățile și talentele 
noastre - pe de o parte și defectele, 
imperfecțiunile noastre pe de altă 
parte?

 Cheia pentru a descoperi 
răspunsul la această întrebare se 
găsește în eclamația lui David din 
Psalmul 139:5 „Te laud că sunt o 
făptură așa de minunată“. Imediat 
după ce face această remarcă, psal-
mistul continuă recunoscând că tot 
ceea ce este el a fost planifi cat, zidit 
și întocmit de Dumnezeu Însuși. 
 
Ce înseamnă lucrul acesta pentru 

mine?
 
 Înseamnă că trebuie să 
îmi cunosc foarte bine calitățile și 
înzestrările mele. Să fi u conștient 
de exemplu, că știu să cânt, sau 
că sunt un orator bun sau chiar 
că sunt o persoană plăcută. Acest 
lucru îmi va da curaj să mă implic 

în lucrare cântând sau predicând. 
Lucrul acesta nu este mândrie, 
atâta timp cât recunoști ca și David 
că tot ce ești ca persoană este 
creația lui Dumnezeu. Să recunoști 
că nu ai nimic de la tine și prin tine 
și că fără harul Său nu ai fi  nimic. 
Dacă proclam că tot ce sunt e doar 
pentru că Dumnezeu m-a făcut așa, 
acest lucru nu mă face mândru, ci 
dimpotrivă, aduce slavă lui Dum-
nezeu.

 Când privesc înspre latura 
mai întunecată din imaginea refl ec-
tată de oglindă, trebuie să o fac tot 
prin prisma harului lui Dumnezeu. 
Nu este o soluție bună să ignor 
păcatul din viața mea, dar trebuie 
să îl pun la picioarele lui Dumne-
zeu care mă consideră salvat, iertat, 
justifi cat nu prin mine însumi, ci 
prin har.
 
 Sunt conștient și de nea-
junsurile din viața mea, de micile 
defecte și imperfecțiuni pe care le 
am, dar în același timp am mângâ-
ierea că Dumnezeu mă prețuiește și 
mă iubește așa cum sunt. 
 
 În concluzie, fi ecare dintre 
noi nu suntem altceva decât un 
„abur care se arată puțin și apoi 
dispare“, dar Dumnezeu ne-a în-
zestrat cu calități și abilități spre a-i 
folosi drept laudă. Tot El, Maestrul 
Creator a lăsat în viața noastră și 
unele defecte pentru ca privind 
înspre ele, să vedem iubirea Lui 
perfectă pentru noi, fi ințe imper-
fecte în căutarea desăvârșirii din 
Patria Cerească.    
        

Ionel Pavel 

Psalmul 139:5 
„Te laud că sunt 
o făptură așa de 
minunată“.
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Daria Pop 

Alergii
 Alergia este reacția 
organismului unor persoane la 
contactul repetat cu anumite 
substanțe, denumite alergene. 
Aceasta reacție este de regulă 
anormală, disproporționată, 
exagerată și excesivă. 
 
 Specialitatea medicală 
care se ocupă cu studiul bolilor 
în care sunt implicate procese 
alergice se numește Alergologie 
și Imunologie clinică. 
 
 Cauze:
 
 Alergiile sunt produse, 
la organismele sensibilizate, de 
antigene exogene (provenite din 
mediul extern) numite alergene. 
Majoritatea alergenelor sunt 
proteine, glico-proteine și mai rar, 
glucide pure, subsțante chimice 
cu molecula mică precum și unele 
metale. Alergenele sunt conținute 
și/sau vehiculate de diverși factori 
din mediul extern: Factori fi zici 

(căldura, frigul (crioalergene), 
factori chimici: substanțe chimice, 
substanțe folosite în industria 
alimentară, medicamente, 
produse cosmetice, veninuri 
de animale si insecte, latex etc, 
cât și factori biologici: bacterii, 
virusuri, paraziți, insecte, fructe, 
vaccinuri. 
 
 Simptomatologie:
 
 Contactul cu alergenul 
provoacă, la organismele 
sensibilizate anterior, reacții 
infl amatorii locale sau sistemice 
care determină simptomatologia 
clinică a alergiei. Cel mai 
frecvent afectate sunt organele 
de la nivelul căii de pătrundere 
în organism a alergenului, cum 
ar fi  pielea și mucoasele, aparatul 
respirator și digestiv. Simptomele 
pot fi  locale sau sistemice, de 
intensitate și severitate variabilă, 
uneori chiar letale. Reacții 
sistemice apar și atunci cand 
alergenele sunt introduse direct 

în curentul sanguin, prin injecții, 
perfuzii, transfuzii muscături 
sau înțepături de animale etc…) 
Simptomele locale cutanate 
sunt de exemplu prurit, erupții 
cutanate și eritem de diverse 
tipuri, precum și angioedem. 

 Cele oculare includ 
eritem al pleoapelor, inroșirea 
conjunctivei și lăcrimare. Când 
sunt afectate urechile, nasul și 
laringele, apar simptome de 
genul strănut, obstrucție nazală, 
rinoree, răgușeală, tuse, senzație 
de urechi înfundate, otalgie și 
diminuarea auzului. Simptomele 
sistemice includ alterarea stării 
generale: apariția febrei, a cefaleei 
dar și hipotensiune arterială, 
sincopa, stop cardio-respirator. 
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 Alergiile înrău-
tățesc calitatea 
vieții și cresc 
riscul dezvol-

tării astmului bronșic. De aceea o 
reacție alergică nu ar trebui tratată 
cu indiferență, dimpotrivă cine ia 
în serios îmbunătățirea sistemului 
imunitar are șanse mai mari să sca-
pe de aceste neajunsuri provocate 
de reacțiile alergice. Cum ar fi : rinita 
alergică, dermatita atopică (neuro-
dermita), alergia la unele alimente, 
urticaria, astmul bronșic sau șocul 
anafi lactic care provoacă decesul 
dacă nu se intervine imediat. Aler-
genii pot fi : praful, polenul, unele 
medicamente, insecte, substanțe 
chimice sau alimente. Metoda prin-
cipală de tratament are la bază con-
solidarea sistemului imunitar.

 Am dat mai multă impor-
tanță acestui subiect când m-am 
confruntat în cazul unuia din copiii 
mei cu alergia. Am fost nevoită să-i 
acord mai multă atenție căutând pe 
cât posibil să-l feresc de ceea ce-i 
provoca reacția alergică și totodată 
să am grijă de întărirea sistemului 
său imun.

 Făcând o analogie cu viața 
de credință m-am gândit că lucru-
rile sunt cam asemănătoare. Am 
identifi cat câțiva „alergeni” care ne 
pot pune în pericol viața de credin-
ță: 

1. Internetul, telefonul, mass-
media, rețelele de socializare. 
Apare provocarea: Ce fac? Ce pri-
vesc? Cât timp petrec pe internet? 
Cât selectez ca să nu mă contamine-

ze? Orice dependență este o luptă 
pentru mintea omului. 
„Toate lucrurile sunt îngăduite dar 
nu toate sunt de folos. Toate lu-
crurile sunt îngăduite, dar nimic 
nu trebuie să pună stăpânire pe 
mine.”(1Corinteni 6:12). 
Doar Cuvântul lui Dumnezeu prin 
părtășie zilnică ne poate da stabili-
tate, siguranță, sănătate spirituală. 
Și dacă vreți ne întărește “sistemul 
imun” al vieții de credință.

2. Compararea cu ceea ce au 
alții. Numără-ți toate binecuvântă-
rile oferite ție de Dumnezeu.

3. Minciuna cu scopul de a ieși 
bine dintr-o situație sau de a te 
da drept altul. Integritatea este o 
condiție pentru a avea o inimă cu-
rată. Apostolul Pavel spune în Epis-
tola către Efeseni 4:25 „…lăsați-vă 
de minciună; fi ecare să spună 
aproapelui său adevărul.” „Să vă 
îmbrăcați în omul cel nou, făcut 
după chipul lui Dumnezeu, de o 
neprihănire și sfi nțenie pe care o dă 
adevărul.”(Efes. 4:24)

4. Bârfa și vorbirea de rău, adu-
ce mult rău ambelor părți, distru-
gând atât sănătarea fi zică cât și cea 
spirituală. Scriptura arată în mai 
multe rânduri că bârfi torii nu sunt 
plăcuți Domnului. Apostolul Pavel 
se temea că va găsi în adunarea din 
Corint: ceartă, pizmă, vorbiri de 
rău, bârfeli, îngâmfări, tulburări, 
spunând că ei nu s-au pocăit de ase-
menea lucruri.(2 Corinteni 12:20,21)

5. Autocompătimirea. Eu nu am 
cutare lucru, nu arăt ca  X sau nu 

sunt la fel de talentat ca Y. Vai, ce 
grav e când cădem în această cap-
cană a nemulțumirii! Devenim 
frustrați, depresivi, ne pierdem 
credința. Să nu uităm cine suntem 
cu adevărat în Hristos. Valoarea de 
sine este credința că viața ta are va-
loare și semnifi cație nu datorită a 
ceea ce ai sau ești, ci datorită jertfei 
lui Hristos. (1 Petru 1:18-21).

6. Lipsa dărniciei. Nu de puține 
ori ni se întâmplă să ne lăsăm furați 
de acest trend modern: dacă îmi dai 
îți dau, dacă mă ajuți te ajut. Și mă 
gândesc la cele mai la îndemână da-
ruri, cum ar fi : un zâmbet, o vorbă 
bună, un sfat, un mulțumesc, dra-
gostea necondiționată. Dar princi-
piul Scripturii cu privire la dărnicie 
rămâne acesta: 
„Este mai ferice să dai decât să 
primești” (Faptele Apostolilor 
20:35)

 Cu siguranță că sunt și alți 
„alergeni” care ne pot periclita să-
nătatea spirituală, fi ecare îi poate 
identifi ca în dreptul său. Domnul 
să ne binecuvânteze cu sănătate!

Alergeni 
din viaţa 

de credinţă

Ligia Bec 

Daria Pop 

„Toate lucrurile 
sunt îngăduite dar 
nu toate sunt de 
folos. Toate lucru-
rile sunt îngăduite, 
dar nimic nu trebu-
ie să pună stăpâni-
re pe mine.”
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 În perioada 1-3 mai 2015, împreună cu un grup 
de 30 de frați și surori din 7 biserici din Austria, am 
participat în lucrarea de misiune din Serbia, la granița cu 
România, Moldova Nouă, în Clisura Dunării. La această 
lucrare au luat parte redactori din cadrul Radio Vocea 
Evangheliei Timișoara  și redactori de la Radio Allelon 
Viena, post de radio creștin care transmite atât digital în 
Viena și în împrejurimi (inclusiv Wr. Neustadt, Niederös-
terreich și Podersdorf, Burgenland) cât și online pe inter-
net. De asemenea au slujit împreună cu grupul din Austria 
și câțiva frați și surori din localitatea Moldova Nouă și 
împrejurimi, afl ate în județul Caraş-Severin.
 Mulțumesc Domnului că ne-a ocrotit în această 
misiune și că a pregătit inimile celor cărora le-am vestit 
Evanghelia Împărăției, făcându-ne astfel parte de o lucrare 
de misiune binecuvântată și efi cientă.
 Obiectivul nostru a fost să semănăm sămânța 
și să ducem Vestea Bună oamenilor din localitățile de la 
granița cu România. Acest obiectiv l-am realizat prin:
 promovarea radioului 9FM, care este parte a RVE 
Timișoara. Acest radio are acoperire în România, în zona 
Moldova nouă, și în Serbia, în zona Clisura Dunării. Am 
împărțit pliante cu informații despre radio, punându-le în 
cutiile poștale sau înmânându-le personal oamenilor.
 evanghelizare personală pe stradă, vestindu-le 
posibilitatea mântuirii prin Hristos și oferindu-le CD-uri 
cu predică și câteva pliante religioase în limba sârbă și 
în limba română. Faptul că a fost sărbătoarea de 1 Mai a 
constituit un avantaj, deoarece mulți oameni erau acasă 
și aveau timp să stea de vorbă cu noi. În multe cazuri, 
am vorbit 10-15 minute cu câte o persoană, unii chiar mai 
mult, timp în care am vestit mântuirea prin Hristos.

 Împărțiți în grupe de 5-7 persoane, ne-am propus 
să parcurgem 11 localități, însă prin harul Domnului am 
reușit să împărțim pliante și să vorbim cu oameni din 17 
localități.
 Sâmbătă, 2 mai, după-masa am pornit spre 
România, iar seara, împreună cu redactorii ai RVE 

Timișoara și Radio Allelon Viena, am slujit în Biserica din 
Susca.
 Duminică, împărțiți pe grupe, am slujit în 
următoarele biserici: Biserica Baptistă Betel Pojejena, Bise-
rica Baptistă Coronini, Biserica Baptistă Radimna, Biserica 
Baptistă Sfânta Elena, Biserica Baptistă Harul Moldova 
Nouă, Biserica Penticostală Apa Vieții Moldova Nouă și 
Biserica Baptistă Maranata Moldova Veche, în total 7 bise-
rici.
 Pe lângă slujirea cu care suntem obișnuiți (cânta-
re și îndemn), am încurajat aceste biserici să se implice la 
radio 9FM și să se implice în misiunea din Serbia, având 
în vedere necesitățile și oportunitățile de misiune de acolo.

 Câteva constatări mai deosebite din misiune:
 
 Am fost în sate în care nu este nici un fel de 
biserică de nici o confesiune, nici un loc în care oamenii să 
se poată închina.

 În schimb, sunt mai multe obiceiuri ieșite din 
comun, poate chiar stranii, printre care și pomenile aduse 
morților. Erau mulți copaci și multe porți cu afi șe având 
pozele celor care decedaseră recent. Așa cum sunt afi șe cu 
persoane dispărute, tot așa arătau acele pomelnice, și am 
văzut zeci de astfel de pomelnice.
 Cea mai importantă constatare este aceea că zona 
aceasta are nevoie de Hristos.
 O altă constatare care mă bucură este aceea că 
sunt biserici în Austria care misionează. Dau slavă Dom-
nului că sunt  parte a unei biserici active, care lucrează 
pentru Hristos și pentru lărgirea Împărăției Lui.
 Vrem să mulțumim bisericilor pentru sprijinul 
fi nanciar și pentru sprijinul în rugăciune. Să purtăm în 
continuare în rugăciune pe cei care vor participa în această 
vară la misiunile de evanghelizare din Oltenia. 
 Dumnezeu să-i călăuzească și să-i ocrotească!Dumnezeu să-i călăuzească și să-i ocrotească!

Alexa Cuth 

În data de 01.11.2015 în Biserica Speranța Schalhen a avut loc 
ordinarea în slujba de diacon a fratelui Ezechel Nandrean. Cu această 
ocazie pe lângă prezența Domnului Isus au participat: Ionel Vlas 
președintele Organizației Gemeinde Gott es din Austria, Doru Mircea 
pastor în Biserica Speranța Linz, frați și surori. Predica de bază a fost 
rostită de fratele Vlas având ca text de bază din Fapte 6 : 1-6 remarcând 
următoarele: „de la un nucleu de oameni din Biserică, Dumnezeu poate 
trezi zona Austriei. Biserica este chemată la pace, unitate și comunicare”. 
Frații Doru Mircea și Doru Fechete  (presbiter în biserica locală) au 
avut câte un mesaj de încurajare pentru fratele Ezechel.  
Dumnezeu să vă dăruiască înțelepciune și pricepere în lucrare.Dumnezeu să vă dăruiască înțelepciune și pricepere în lucrare.

Doru Fechete  

ORDINAREA ÎN SLUJBA DE DIACON
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Alexa Cuth 

 Biserica Emanuel-Viena mulțumește Domnului 
pentru binecuvântările Lui primite în ultima vreme, 
binecuvântări care ne-au adus bucurie, har și pace. După 
binecuvântarea unui nou local, Domnul a chemat în slujba de 
diacon trei frați: Belbe Adrian, Codoban Cosmin și Sătmărean 
Daniel-Raul.

 Slujba de investire a condus-o fr. Sătmărean Leontin, 
păstorul bisericii, iar din Cuvântul lui Dumnezeu au slujit 
frații Petru Stoian și Ioan Noane (păstori locali), fr. Viorel 
Boldor (socrul fr. Daniel-Raul Sătmărean), fr. Ioan Varadin 
(vicepreședinte GeGo) și fr. Ionel Vlas (președintele GeGo). 
Investirea în slujbă s-a făcut prin rugăciunea de dedicare.
 
 Cuvântul Domnului vestit prin frații slujitori a avut 
ca temă „Calitățile slujitorului” urmând exemplul celor doi 
ucenici, Filip și Andrei, care nu s-au făcut remarcați printre 
ucenici nici prin zelul lor, nici prin râvna lor (de multe ori 
fără înțelepciune – vezi Petru, Iacob și Ioan), ci s-au remarcat 
prin chemarea lor de a aduce pe alții la Hristos.
 
 Prima calitate a celor doi ucenici este aceea de-a 
conduce pe alții la Hristos. Andrei cel dintâi (el a fost ucenicul 
lui Ioan Botezătorul), a chemat și a condus pe Petru (Simon) 
fratele lui la Domnul, iar Filip pe Andrei (fratele lui Petru) 
Ioan 1:40-45. Un alt exemplu îl găsim în Ioan 12:20-22, când 
niște greci au venit la Filip, exprimându-și dorința de a vedea 
pe Domnul („domnule am vrea să vedem pe Isus”), dorință 
care le-a fost îndeplinită.
 
 A doua calitate a celor doi ucenici este prioritatea 
pe care au dat-o celorlați ucenici ai Domnului și mai ales 
Domnului. Slujitorii Domnului trebuie întotdeauna să-l 
prezinte pe EL Domn – noi robi, EL stăpân – noi slujitori.
 
 Fr. Boldor a enumerat 20 de calități (virtuți) care 
trebuiesc îndeplinite conform apostolului Pavel în 1 Timotei 
3:1-10 (asemănând aceste calități cu cerințele pentru obținerea 
unui permis de conducere), cerințe care sunt cuprinse și în 
statutul de organizare a bisericilor din GeGo.
Fr. Stoian a prezentat calitățile diaconilor din exemplul 
proorocilor:

• Nu vă depărtați de ce spune Domnul, ex. proorocul 
Mica: „Viu este Domnul că voi vesti ce va spune 
Dumnezeul meu” – 2 Cronici 18:13

• Rămâneți statornici lângă Domnul, ex. apostolul 
Pavel

• Slujiți Domnului cu credință neclintită (având 
coloana vertebrală dreaptă)

 Fr. Varadin a prezentat mesajul „Diaconi care 
rezolvă nevoi în Biserică” după modelul celor șapte diaconi 

din Fapte 6.
• Administrație la mese – șapte diaconi cu nume 

grecești pentru nevoile văduvelor grecești
• O lucrare diversifi cată de la mese la vestirea 

Evangheliei
• Ei ocupau locul la care au fost chemați (aleși din 

biserică pentru lucrarea din biserică)
• Calități din ex. celor șapte diaconi: vorbiți de bine, 

plini de Duhul Sfânt, gata de sacrifi ciu, plini de 
înțelepciune.

 
 Fr. Vlas a făcut conexiunea dintre dorința grecilor de 
a-L vedea pe Isus: „Fraților vrem să-L vedem pe Isus în 
voi!”. Isus se vede prin trăire, vorbire și slujire.
 
 Cei trei frați învestiți în lucrarea de diaconie este 
răspunsul Domnului la rugăciunea Bisericii, potrivit cu 
îndemnul Domnului Isus din Matei 9:38: „Rugați dar pe 
Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui”. 
Versetul 37 din același capitol rămâne și astăzi valabil, plin 
de adevăr, cu aceeași nevoie acută de lucrători în fața acestui 
„mare seceriș” (la fi ecare3 sec. moare un om fără Hristos, 
nemântuit și noi stăm nepăsători față de semenii noștrii, de 
aproapele nostru, față de acest „mare lan de grâu”, care mai 
devreme sau mai târziu va ajunge călcat în picioare sau ars în 
foc.

 „Ogoarele sunt gata de recoltă” cântăm noi 
o cântare binecunoscută, care cândva a avut un efect și un 
impact puternic în anii 90 (după revoluția din 1989), cântare 
care se pare că devine ceva demodat și straniu pentru 
generațiile de astăzi.
 „Iată-mă, trimite-mă” se va auzi tot mai rar, 
pentru că nu suntem dispuși să plătim un preț al slujirii 
noastre sau am vrea mai bine să ni se slujească, decât să 
slujim. Slujirea împlică: sacrifi ciu, luptă, dăruire, compasiune, 
jertfă, timp.
 
 „Stau la dispoziția ta, aici sunt....., mă 
dăruiesc, o, Doamne ție” fi e rugăciunea noastră, a noii 
generații și a Duhului Sfânt. Amin.
Domnul să ne ajute să fi m harnici pe câmpul Domnului, căci 
El nu-și găsește plăcerea în cei leneși și neroditori.

 În încheiere aș vrea să amintesc ultimile cuvinte din 
marea trimitere ale Domnului pe muntele înălțării: „Mergeți 
în toată lumea și propovăduți Evanghelia la orice făptură...” 
– Marcu 16:15,16.   

Slujitorul Domnului

Ioan Noane  
Doru Fechete  
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 În data de 24 ianuarie 2016 
a avut loc în Biserica Speranța un 
botez nou testamentar în care 17 
persoane, majoritatea tineri,  au 
încheiat legământ cu Domnul. La 
fericitul eveniment a participat 
fratele Victor Câmpean, slujitor în 
Biserica Sfânta Treime din Bistrița, 
care a susținut mesajul biblic princi-
pal. Botezul a fost ofi ciat de fratele 
Doru Mircea, pastorul Bisericii 
Speranța Linz, împreună cu fratele 
prezbiter Marius Mal.

În 18 octombrie 2015 la Biserica 
Agape din Viena s-a sărbătorit un botez 
nou testamentar. Sărbătoarea a fost și 
mai frumoasă d eoarece a avut loc în 
Ziua Mulțumirii. Mesajul a fost „Ce 
seamănă omul aceea va secera”, iar 
candidații au intonat versurile imnului: 
„Cred în Dumnezeu ca Tată, în Isus 
Hristos ca Fiu,/ cred în Duhul Sfânt, 
doar Tu ești Triunic Dumnezeu,/ da eu 
cred în înviere chiar și eu voi învia/ 
pentru că mă încred în Numele lui 
Isus”, mărturisim prin aceasta în fața 
martorilor văzuți și nevăzuți crezul și 
legământul nostru. Domnul să ne dea 
putere și să ne ajute să ducem acest 
legământ până la capăt cu teamă și 
sfi nțenie. 

Pastorii: Nelu Onișor, Ștefan Peșel, Ionel Vlas și Samuel Peter. 
Candidații de botez: Olivius Măgerușan, Abel Cuibus, Lisa Matei, Christina Balint, Julia Demean și  

 Brigitt e Irimuș.

BOTEZ LA BISERICA AGAPE DIN VIENA

BOTEZ LA BISERICA SPERANȚA, LINZ

BOTEZ LA BISERICA BETEZDA, VIENA
 Consider o experiență 
deosebită atunci când putem fi  
părtași la lucrările frumoase pe care 
Dumnezeu le face în această vreme.  
 Așa pot vorbi de eveni-
mentul frumos petrecut în Biserica 
Betezda din Viena în data de 07 fe-
bruarie 2016 când patru persoane au 
încheiat legământ cu Domnul în apa 
botezului mărturisind credința fermă 
până la sfârșit. Sub binecuvântarea 
lui Dumnezeu dorim în viitor tot 
mai multe astfel de lucrări în această 
Biserică începătoare.  
 

Marius Mal 

Julia Demean 

Biserică începătoare.  

Petrică Stoian 
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Biserica Elim Wien organizează o tabără de copii și adolescenți în 
perioada 3-9 iulie 2016 la Wagrain, pentru clasele a-II până la clasa a X-a 
inclusiv.

De asemenea biserica organizează o tabără pentru tineri în perioada 
21-27 august 2016 cu condiția: să fi e necăsătoriți, să completeze un formular 
de înscriere până la 15 mai a.c. și număr maxim: 70 de tineri. Mai multe 
informații pe adresa de e-mail: htt p://tabara2016elim.at

Organizația „Pfi ngstkirche Gemeinde Gott es” vă invită în zilele de 
21-22 mai 2016 la Conferința anuală a Bisericilor penticostale din Austria, la 
Sankt Pölten – Kelsengase 9, 3100. Având în vedere faptul că în cele două 
zile se va putea servi câte o masă, toți cei interesați sunt rugați să se înscrie 
la bisericile locale din timp pentru a putea organiza și rezolva porțiile de 
mâncare.

În ziua de sâmbătă 16 aprilie 2016, va avea 
loc un marș în Viena pentru susținerea familiei 
Marius și Ruth Bodnariu, împotriva Organizației 
Barnevernet. Organizația Barnevernet au confi scat 
cei 5 copii ai familiei Bodnariu. Să ne rugăm 
Domnului pentru famile!

Mai multe detalii găsiți pe www.apavietii.at.

În ziua de 22 mai 2016 orele 14.30-15.30, cu ocazia Conferinței 
anuale a bisericilor din Austria vă invităm în sala de la etajul 1 pentru 
discuții în legătură cu revista Apa Vieții. Colaboratorii și persoanele 
de contact din bisericile din Austria sunt așteptați la această întâlnire 
cu colectivul de redacție. Toți cei care vor să colaboreze la revistă sunt 
bine veniți! Dumnezeu are nevoie de tine și de mine să ducem mesajul 
Evangheliei la orice făptură. 

    Vă așteptăm cu drag!                          

În ziua de sâmbătă 18 iunie 2016, în Viena la Heldenplatz  începând 
cu ora 12.00 va avea loc un marș pentru Isus. Sunt așteptați la acest 
eveniment toți creștinii din toate confesiunile religioase. În calitate de 
creștini suntem încurajați să pășim împreună și să arătăm celor care ne 
înconjoară că suntem uniți în Numele lui ISUS. Mai multe informații: htt p://
marschfuerjesus.com

TABĂRĂ DE VARĂ

INVITAȚIE LA CONFERINȚĂ 

MARȘ DE SUSȚINERE A FAMILIEI BODNARIU 

INVITAȚIE LA DISCUȚII

MARȘ PENTRU ISUS 

Colegiul de redacție 

Pentru 
colaboratorii 

revistei 
„Apa Vieții“

Marius Mal 

Julia Demean 

Petrică Stoian 
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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 re� ectă 
punctele de vedere ale autorilor, nu ale revistei, cu toate că articolele vor �  selectate.
Revista nu are scop pro� tabil, ci donațiile trimise în contul revistei vor �  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

Hristos a înviat!

E viu, e viu 
mormântul Lui e gol 
E viu, e viu a-nviat Domnul meu


