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„Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăşi sete.
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sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un 

izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică.”
Ioan 4:13,14
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Această declarație a Domnului Isus cuprinde pe 
toți creștinii care trăiesc în neprihănire, îl slujesc 
pe Domnul și au parte de împotriviri, disprețuri, 
ocări, respingeri, vorbiri de rău și tot felul de 

prigoniri. Domnul îi cunoștea pe cei ce-L ascultau și știa ce 
impact vor produce aceste cuvinte. Aceștia erau ucenicii 
care se așteptau ca Domnul să împărățească pe pământ, 
iar Isus le vorbea de prigoană, ca de ceva ce urma să se în-
tâmple. Erau oameni care doreau fericirea dar nu erau gata 
să fie prigoniți pentru neprihănire. Erau alții care știau că 
suferința este pe drept pentru abateri săvârșite înaintea lui 
Dumnezeu sau încălcarea legilor. Ei nu știau că prigoana e 
un test al caracterului credincioșilor prin care se dovedesc 
adevărații oameni ai lui Dumnezeu, descoperindu-se slava 
lui Dumnezeu în ei. Sunt oameni prigoniți din motive 
politice, sociale sau din pricina încredințărilor religioase 
legaliste sau libertine etc. 1 Petru 4:15 „Nimeni din voi să 
nu sufere ca ucigaş sau ca hoţ sau ca făcător de rele sau ca 
unul care se amestecă în treburile altuia”.

 Dar Domnul fericește numai pe „cei prigoniţi din 
pricina neprihănirii” sau „din pricina Mea”, cu alte cuvin-
te, creștinii drepți care trăiesc după Cuvântul Domnului 
într-o lume împotrivitoare. Aceste afirmații ale Domnu-
lui ne fac să înțelegem că de prigoană pot avea parte toți 
adevărații credincioși. Ioan 15:20 „…Dacă m-au prigonit pe 
Mine, și pe voi vă vor prigoni...” Și apostolul Pavel scrie la 
2 Timotei 3:12 „De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu 
evlavie în Hristos Isus, vor fi prigoniţi”.

 Isus este modelul nostru și El a plătit cel mai mare 
preț: împotriviri, disprețuri, ocări, răstignirea și în final 
viața. Apostolii de asemenea au avut parte de prigoană din 
pricina lui Hristos. În prigoană ei priveau dincolo de viața 
aceasta, Evrei 10:34 „În adevăr, aţi avut milă de cei din 
temniţă şi aţi primit cu bucurie răpirea averilor voastre, 
ca unii care ştiţi că aveţi în ceruri o avuţie mai bună, care 
dăinuieşte”.
Și înainte de Domnul Isus adevărații oameni ai lui Dum-
nezeu au avut de suferit: Matei 23:35b „…de la sângele 
neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui 

Barachia pe care l-aţi omorât între Templu şi altar” Matei 
5:12b „... căci tot aşa au prigonit pe prorocii, care au fost 
înainte de voi”.

 Și în zilele noastre avem credincioși condamnați la 
ani grei de închisoare și unii chiar omorâți. Sunt țări unde 
prigoana este mare. Prigoana pentru neprihănire vine din 
partea diavolului. El fiind „stăpânitorul lumii acesteia” 
se folosește de mijloacele lui și de oamenii firești care-i fac 
voia. Lui Satan nu-i place ca Evanghelia să fie vestită cu pu-
tere nici credincioșii care trăiesc în neprihănire și trezește 
invidia chiar în rândul așa-zișilor slujitori bisericești. Mar-
cu13:13 „Veţi fi urâţi de toţi pentru Numele Meu; dar cine 
va răbda până la sfârşit, va fi mântuit”. Domnul merge 
mai departe în Matei 10:36: „Şi omul va avea de vrăjmaşi 
chiar pe cei din casa lui”. Abel a fost ucis de fratele lui, iar 
Iosif a fost prigonit de frații lui.

 Felul prigoanei se schimbă în timp, dar principiul 
care stă la temelia ei rămâne același și anume luptă dintre 
neprihănire și păcat, iubire și ură. Satana poate să chinu-
iască trupul, poate să ne priveze de unele privilegii dar 
nu poate atinge sufletul. Dar să nu uităm că Dumnezeu 
se bucură când suferim pe nedrept din cauza lui Hristos. 
1 Petru 2:20 „Dar dacă suferiţi cu răbdare, când aţi făcut 
ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu”. De 
aceea și Domnul Isus ne îndemnă: Matei 5:12a „Bucuraţi-
vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în 
ceruri“. Și apostolul Petru scrie: 1 Petru 4:13 „dimpotrivă, 
bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca 
să vă bucuraţi şi să vă veseliţi şi la arătarea slavei Lui.“ 
Ca pildă îi avem pe Pavel și Sila care în temniță fiind, cu pi-
cioarele în butuci „cântau cântări de laudă lui Dumnezeu”.

 În prigoană credinciosul trebuie să aibă o atitu-
dine corectă și față de prigonitori. Domnul Isus pe cruce 
se ruga: Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” 
(Luca 23:34). Credinciosul trebuie să știe în prigoană că 
Dumnezeu e în control și nimic nu se întâmplă decât prin 
îngăduința Lui. Mai mult, Dumnezeu însuși este cu noi pre-
cum a fost și cu tinerii din Babilon; Evrei 13:5b „…căci El 
însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu 
te voi părăsi”. Dumnezeu are o limită până unde îngăduie 
prigoana ca și în cazul lui Iov. El poate să ne dea putere, să 
ne învrednicească să suferim sau să ne scape de încercare. 
Primii creștinii au trecut biruitori pentru că aveau privirile 
îndreptate spre răsplătire. Romani 8:18 „Eu socotesc că 
suferinţele din vremea de acum nu Sunt vrednice să fie puse 
alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de 
noi”.

 Dacă ai trecut prin prigoană sau ești prigonit 
mulțumește Domnului că ai parte de patimile lui Hristos. 
Dacă încă nu ai fost încercat, roagă-te pentru cei prigoniți și 
nu uita că Domnul Isus a spus; Ioan 16:4 „V-am spus aceste 
lucruri, pentru ca, atunci când le va veni ceasul să se împli-
nească, să vă aduceţi aminte că vi le-am spus”.  



Dumitru Rotaru  

„Învaţă pe copil calea pe 
care trebuie s-o urmeze, 
şi, când va îmbătrâni, 
nu se va abate de la ea.“ 
Proverbele 22:6

„Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca 
nimeni să nu-ţi ia cununa.“ Apoc. 3:11
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Într-o vreme când multe voci și glasuri răsună prin 
directive, legi, chemări, un Cuvânt plin de autoritate 
supremă cheamă și avertizează orice suflet omenesc, 
orice organizație bisericească și în mod deosebit Biserica 

Sa, Logodnica: „Eu vin curând.“ Din ceruri se așteaptă 
răspunsul celor răscumpărați prin marea jertfă a dragostei 
Tatălui, Mielul fără de cusur, care a plătit cu moartea Sa 
prețul păcatului și al răscumpărării sufletului omenesc, 
Domnul Isus Hristos. Un răspuns plin de putere, de dorință, 
de iubire: „Amin! Vino Doamne Isuse!“. Un răspuns legat 
evident de îndemnul și avertismentul de a păstra ce am 
primit, de a ne lupta pentru aceasta (Iuda 1:3).
Ce am primit? Ce s-a încredințat Bisericii? Credința mân-
tuitoare în Domnul Isus și valorile sfinte. Comorile cerului, 
darurile cerești, înțelepciunea care vine de sus, nădejdea 
mântuirii veșnice. 

 Privind în oglinda Cuvântului prea puțin ne punem 
întrebarea: pe unde ne aflăm? Cât mai avem din ceea ce 
avea Biserica primară? Din dragostea lor, din focul sufle-
tesc prin care au trecut și chiar prin focul persecuțiilor și a 
martirajului și totuși au rămas biruitori. Am vrea și noi să 
ne numărăm în acel mare nor de martori (Evrei 12:1). Am 
vrea și noi trofeele lor, cununi ca și a lor, răsplătiri ca și ale 
lor. Dar parcă puțini am vrea sacul și cenușa lor, sau nu 
cumva să ne curgă vreo picătură de sânge. Vai, Doamne! 
Și totuși drumul Bisericii e unul singur. Isus a zis: „Eu sunt 
Calea”. Nu e trasat de om, nu pe unde vrea omul ci e stabilit 
de Isus, Mărețul Dumnezeu (Isaia 35:8-10). Și acesta duce 
spre bucurie și fericire veșnică. Este necesară pregătirea 
noastră, trezirea și așteptarea revenirii Domnului Isus. Cum 
Îl așteptăm? Mai avem din ce ne-a fost încredințat? Sau am 
avut vreodată? Sau am ajuns în starea bisericii din Laodi-
ceea? (Apoc. 3:14-22).

 Un lucru pe care diavolul l-a folosit în lupta sa 
aprigă împotriva Bisericii lui Dumnezeu a fost MATERIA-
LISMUL. Acum 2000 de ani Duhul Sfânt prevestește acest 
lucru în Cuvântul adresat îngerului bisericii din Laodiceea 
și chiar mai dinainte prin Cuvântul Vechiului Testament, 
citat de altfel și de însuși Domnul Isus ca o sabie împotriva 

diavolului în pustie. Este scris: „Omul nu trăieşte numai 
cu pâine ci cu orice Cuvânt care iese din gura lui Dumne-
zeu.“ Teoria materialismului a fost formulată începând cu 
secolul al XIX-lea și continua să amenințe credința creștină. 
Prin dezvoltarea științei și abundența bunurilor materiale 
s-a născut practica punerii accentului pe valorile materiale, 
născându-se o evanghelie a prosperității. Dacă Domnul este 
Păstorul tău, de ce duci lipsuri? Aluzie la Psalmul 23.
 
 Așa a crezut și Biserica din Laodiceea: „Sunt bogat, 
m-am îmbogățit“; și aceasta în antiteză cu valorile creștine pe 
care le-a pierdut, dacă nu chiar lepădat, intrând într-o stare 
de orbire, „și nu știi“. Nu aveau ochi să se vadă în lumina 
Cuvântului, să-și vadă goliciunea și sărăcia. Își schimbaseră 
criteriile de promovare a valorilor după ceea ce le izbeau 
ochii: case, vii, îmbrăcăminte, avuții etc. Cei mai avuți erau 
cei mai bine văzuți și promovați. Vreo coincidență pentru 
zilele noastre cumva? Domnul Isus caută să ne readucă 
aminte că adevăratele valori vin de la Tatăl luminilor. Nu știi 
că ești sărac…gol…orb… Biserica din Laodiceea a amestecat 
lucrurile încât L-a convins pe Domnul Isus că locul Lui e la 
ușă, afară din Biserică. Nu mai aveau trebuință de Darurile 
Duhului Sfânt, lucrările Sale, o Evanghelie curată pentru că 
nu era în ton cu vremea.

 Atâta timp cât noi amestecăm lucrurile, nici nu 
vom avea un răspuns din partea Lui Dumnezeu. „Nu iubiţi 
lumea... ” 1 Ioan 2:15.
 
 Unde ne aflăm noi? Care e credința ce o trăim 
în zilele noastre? Să ne uităm în (Ieremia 2:23) Cuvântul 
Domnului cu dorința de a îndrepta lucrurile după Adevărul 
ceresc, căutând și dorind dragostea lui Dumnezeu, trăind 
în ea, acceptând și dorind valorile cerului, comorile desco-
perite prin Duhul Sfânt ca niște podoabe pentru o mireasă 
sfântă, pregătită pentru Mirele ei. (Apoc. 21:2-6).   
 

(va urma) 

Biserica sub asediul 
noilor valori

E toamnă iar foșnetul frunzelor prevestește 
momentul începerii unui nou an școlar pentru 
copiii noștri la toate formele de învățământ. 
Va suna clopoțelul începerii cursurilor; iar 
pentru cei mai mici, bucuria regăsită în jocurile 

din grădinițele care îi vor primi din nou în sălile frumos 
amenajate.
Implicarea și efortul părinților vor fi în aceeași masură 
resimțite când toți în prima zi de an școlar vor privi cu 
încredere și optimism la procesul de dezvoltare socio-
profesională, a caracterului dar și a educării copiilor lor.
 
 Stimați părinți, stabiliți și exersați atribuțiunile 
dumneavoastră specifice unui cadru adecvat copiilor 
pentru tot anul școlar:

- timp de părtășie în rugăciune,
- citirea zilnică a bibliei,
- învățați împreună cu ei, explicându-le sistematic 
că repetiția este fundamentul învățării,
- bucurați-vă în natură înfiltrând în sufletul lor 

bucuria copilăriei,
- disciplinarea ca metodă de corectare și îmbunătățire a 
comportamentului lor.

 Unii părinți uită cum au fost ei când au fost copii, 
cerând, respectiv pretinzând, prea mult de la copiii lor. Pentru 
unii va fi verificarea carnetului de note o bucurie, pentru alții 
un motiv de îngrijorare. De aceea luptați alături de copiii voștri, 
ca la final ei să ajungă copii de Dumnezeu și totodată pregătiți-i 
pentru locurile de muncă în care vor dori să lucreze.
 Dumnezeu să proteje toți copiii noștri, iar mâna Lui să 
fie peste ei.  

Marius Mal 

„ Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie 
pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi 
învăţătura Domnului.“ Efeseni 6:4



 Termenul de prigonire sau persecuție a 
creștinilor este o noțiune care acoperă 
o diversitate de evenimente, comporta-

mente și acțiuni disperate în epoci și locuri diferite, ce 
au în comun felurite tipuri de abuzuri făcute împo-
triva Bisericii creștine cu premeditare și perseverență. 
Prigonirea sau persecuția este un subiect care în 
această vreme de libertate religioasă, de care ne bucu-
răm, pare tabu sau cel puțin nu pare necesar. În țări în 
care creștinii sunt prigoniți, împortanța prigonirii este 
mult mai bine înțeleasă, acceptată și trăită. Vorbim aici 
de persecuție fizică (bătăi, schingiuri, maltratări sau 
moarte prin decapitare), dar și persecuție verbală.

 Am putea să ne întrebăm de ce îngăduie 
Dumnezeu prigonire? Există vreo mențiune în Biblie 
care să exprime voia Lui Dumnezeu din care să rezulte 
împortanța prigonirii pentru Biserica creștină? Sfânta 

Scriptură ne răspunde clar la aceste întrebări și putem 
să observăm și istoria Bisericii creștine care a fost pre-
sărată de prigonire de-a lungul istoriei sale, de peri-
oade mai lungi sau mai scurte de persecuție, de valuri 
de prigoană. Motiv pentru care dorim să privim în 
Scriptură și să scoatem în evidență importanța prigo-
nirii pentru biserica creștină și pentru viața spirituală 
a credincioșilor din perspectiva Bibliei.

 1. PERSECUȚIA A ADUS EXPANSIUNEA BISE-
RICII PRIMARE. FAPTE 8:1

 „Saul se învoise la uciderea lui Ştefan. În 
ziua aceea, s-a pornit o mare prigonire împotriva 
Bisericii din Ierusalim. Şi toţi, afară de apostoli, s-au 
împrăştiat prin părţile Iudeii şi ale Samariei”. Înainte 
de înălțarea la cer a Domnului Isus, ucenicii au primit 
porunca de a fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în 
Samaria și până la marginile pământului (Fapte 1:8).  

 Începând cu Ziua Cincizecimii, prin revărsa-
rea Duhului Sfânt, Biserica primară a avut un succes 
extraordinar prin mărturia ucenicilor și a predicării lui 
Petru. Un mare număr de oameni s-au adăugat la nu-
mărul ucenicilor: aproape 3000 la primul mesaj (Fapte 
2:41) și aproape 5000 doar de bărbați ulterior (Fapte 
4:4). Biserica se bucura de pace, mulți își vindeau 
ogoarele și își împărțeau banii pentru nevoile comune 
și se simțeau bine împreună. Mergeau la templu în fie-
care zi și erau zilnic împreună, însă mărturiseau evan-
ghelia doar în Ierusalim. Planul Lui Dumnezeu era 
expansiunea Bisericii în afara Ierusalimului, doar că nu 
avea cu cine. În acest context Dumnezeu folosește pri-
gonirea ca metodă pentru expansiunea Bisericii spre 
Iudeea, Samaria și marginile pământului. Atunci când 
noi suntem prea legați doar de lucrarea din orașul 
nostru, Dumnezeu poate să folosească aceeași meto-
dă, pentru ca bisericile locale să aibă o viziune clară și 
pentru alte localități, zone sau țări în care Evanghelia 
nu a fost vestită.
 
 Dumnezeu a îngăduit peste România vremuri 
de strâmtorare și lipsuri financiare, ca o metodă de 
răspândire a evangheliei în toată lumea. Se deschid 
biserici locale aproape în fiecare localitate unde frații 
credincioși români s-au mutat împreună cu familiile 
lor. Dumnezeu a folosit o metodă diferită de prigonire 
pentru noi, iar pentru cei mai mulți diaspora înseamnă 
doar bani și realizare materială. De aceea prigonirea a 
fost și rămâne o metodă eficientă pentru expansiunea 
Împărăției Lui Dumnezeu.

2. PERSECUȚIA ÎL ÎNVREDNICEȘTE PE CREDINCIOS DE 
A SUFERI PENTRU HRISTOS. MATEI 5:11

 „Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, 
oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, şi vor spune tot 
felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voas-
tră!” Aceste cuvinte au fost rostite de Domnul Isus în 
cuvântarea de pe munte, în contextul fericirilor, iar 
această fericire este un motiv de bucurie, este o onoare, 
o învrednicire a creștinilor de a suferi prigonire pentru 
Numele Domnului. Noi ne simțim onorați, doar de 
binecuvântările Domnului, însă perspectiva Scripturii 
ne arată prigonirea ca o mare fericire.

 În altă ordine de idei, Domnul Isus spune 
în Evanghelia după Ioan la capitolul 15, versetul 18 
„Dacă vă urăşte lumea ştiţi că pe Mine M-au urât îna-
intea voastră”. Aceste cuvinte înseamnă că nu trebuie 
să ne mire ura din partea lumii, este o normalitate din 
partea lumii față de ucenicii Domnului Isus, face parte 
din statutul de ucenic al Domnului Isus. Prin faptul că 
noi suntem ucenici ai Domnului stârnim împotrivire 
prin modul nostru de viață (fapte, atitudini, limbaj); 
noi condamnăm lumea și modul ei de viață, iar biblia 
zice: „De aceea se miră ei că nu alergaţi la acelaş 
potop de desfrâu şi vă batjocoresc” 1 Petru 4:4. Chiar 
dacă trăim în mijlocul lumii, noi nu suntem din lume 

pentru că noi trăim într-o altă împărăție. „Dacă m-au 
prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni” Ioan 15:20. 

 Ce tratament a avut lumea pentru Domnul 
Isus? L-au dat la moarte! Și dacă L-au prigonit pe 
Domnul Isus, tot așa ne vor prigoni și pe noi. „Dacă 
voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, 
să-și ia crucea în fiecare zi, și să Mă urmeze” (Luca 
9:23). Ucenicii Domnului Isus au suferit batjocuri și 
prigoane. Cum au primit ei aceste prigoniri? Ca o 
pedeapsă? Nu! Ca o mare onoare, o învrednicire de a 
suferi pentru Numele lui Isus Hristos. Apostolul Pavel 
îi scrie lui Timotei: „De altfel, toţi cei care voiesc să 
trăiască cu evlavie în Hristos Isus, vor fi prigoniţi” 
Aceasta este o normalitate care trebuie privită ca o 
învrednicire de a fi prigonit.

 Învrednicirea aceasta atinge apogeul la Apos-
tolul Pavel care referitor la suferință și prigonire spu-
ne: „De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, 
în nevoi, în prigoniri, în stâmtorări pentru Hristos” 2 
Cor. 12:10. A simți plăcere este egal cu a te bucura în 
slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâm-
torări pentru Hristos. Dacă Domnul va îngădui și peste 
noi persecuție, să ne ajute Domnul să fim vrednici de a 
suferi pentru Hristos și să fim gata să dăm socoteală de 
nădejdea care este în noi. Doamne ajută! Doamne dă 
izbândă!

3. PERSECUȚIA TESTEAZĂ CREDINȚA CREDINCIOSU-
LUI ÎN DUMNEZEU.

 Credința creștinului în Dumnezeu și în cu-
vântul Său este testată prin intermediul încercărilor, 
a suferințelor dar și prin cel al persecuției. În acelaș 
mod în care l-a testat Dumnezeu pe Avram ne testează 
și nouă credința. De aceea vom privi la importanța 
prigonirii din perspectiva testării credinței noastre în 
Dumnezeu. Referitor la credința noastră în Dumnezeu 
spunea Domnul Isus în Matei 24:10 „Atunci mulţi vor 
cădea, se vor vinde unii pe alţii şi se vor urî unii pe 
alţii”. Aici cuvântul Domnului face referire la lepăda-
rea de credință care se poate manifesta în două mo-
duri:

 a Lepădare voluntară: Atunci când din dra-
goste pentru lume, nu îți mai place viața 
de pocăință și abstinența de la păcat și îți 

găsești plăcere în poftele și plăcerea lumii. Aspect sur-
prins de Apostolul Pavel referitor la Dima, 2 Tim. 4:10.
 

 b Lepădare prin constângere: Atunci când 
în urma pocăinței apar în viața omu-
lui amenințări și prigoniri, el cade din 

credință (sau nu trece testul credinței) în urma con-
strângerii.

 În pilda semănătorului Domnul Isus vorbește 
despre sămânța căzută în locuri stâncoase, care îl re-
prezintă pe credinciosul convertit care nu are rădăcină 

© Bild: Thinkstock/Digital Vision
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 Importanța prigonirii 
din perspectivă biblică

„Prea iubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din 
mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încer-
ce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi”



 Mă numesc Boloș Andreea, fiica 
cea mai mare în familia părinților mei, 
Boloș Aron și Aurica. M-am născut 
într-o zi frumoasă de primăvară, 

dar m-am născut prematur. După venirea mea în lume, 
medicii le-au spus părinților mei că nu voi avea șanse de 
supraviețuire, dar cu toate acestea Dumnezeu avea un alt 
plan cu mine. A urmat o perioadă destul de lungă, aproxi-
mativ 6 luni, în care m-am hrănit doar prin perfuzii. După 
ieșirea din spital am ajuns la greutatea de 2 kilograme și 
jumătate. Cu timpul am început să cresc și să mă dezvolt, 
însă problemele de sănătate nu încetau să apară. La 9 luni 
părinții mei și-au dat seama că eu nu pot sta în fund. Apoi la 
împlinirea a 2 ani de viață, a început să se vadă o diferență 
între piciorul drept și piciorul stâng. A fost nevoie de un 
diagnostic al medicului, așadar am fost diagnosticată cu 
tetrapareză spastică. Aveam nevoie urgentă de operație, însă 
pentru că eram prea mică nu se putea face nimic.

 Aș putea spune că am avut o copilărie frumoasă, 
îmi amintesc că la vârsta de 3-4 ani, aveam un televizor de 
jucărie cu o imagine care se rotea, dar în același timp televi-
zorul cânta. Acest televizor era jucăria 
mea preferată. Când eram singură 
acasă, mă trăgeam pe jos și rămâneam 
în mijlocul uși. Apoi, când rămâneam 
în grija bunicilor, de cele mai multe ori 
se întâmpla să plâng după părinții mei 
pentru că eram obișnuită cu ei. Anii au 
trecut rând pe rând, iar la vârsta de 7 
ani, am stat în cerc o perioadă de timp, 
pentru lungirea tendonului la piciorul 
stâng. Apoi a urmat o perioadă destul 
de grea în care am fost supusă unei 
operații pentru lungirea tendonului. 
După această operație, am stat 3 luni de 
zile în ghips pe suport de lemn. Timpul 
a trecut și am început să fac gimnastică 
recuperatorie. La vârsta de 8 ani a înce-
put o nouă etapă în viața mea, pentru 
că am început școala.

 
 Pentru mine școala a însemnat foarte mult, pentru 
că încă din clasele primare, Dumnezeu mi-a purtat de grijă 
ca să pot studia la o școală creștină. Școala primară pe care 
am absolvit-o se numește Școala Privată Casa Speranței din 
Timișoara. O experiență frumoasă pe care o trăiam de fiecare 
dată când aveam serbare la sfârșit de an era faptul că printre 
cântările pe care le cântam împreună, nu lipsea niciodată o 
cântare solo, iar solista eram eu și încă o colegă. 

 Rând pe rând, anii au trecut și am început gim-
naziul. Gimnaziul și mai apoi liceul le-am făcut la Liceul 
Teologic Baptist din Timișoara. O frumoasă amintire din 
gimnaziu este că de fiecare dată când aveam oră de informa-
tică mă luau câte doi colegi și mă duceau în sala de informa-
tică. Fiecare an a fost o nouă oportunitate de a învăța ceva 
nou. Amintirile sunt multe și frumoase, îmi aduc aminte că 
aveam odată pe lună un program făcut de noi, elevii, în bise-
rică în care ne rugam, cântam și ascultam îndemnuri date de 
către profesorii noștri sau diferiți invitați pe care îi aveam. Și 
perioada liceului a fost una frumoasă, iar o amintire pe care 
o păstrez și acum este perioada în care am făcut albumul în 
care fiecare dintre noi ne-am scris unul altuia gânduri fru-

moase, care să ne amintească de frumoa-
sa perioadă a liceului. 

 O altă amintire frumoasă, care 
îmi amintește de anii de liceu este pre-
gătirea pentru absolvirea clasei a-XII-a, 
unde am pregătit o scenetă specială, 
pentru finalul de liceu. Am fost îmbrăcați 
toți în robe.

 Mulțumesc lui Dumnezeu pentru 
că mi-a purtat de grijă până acum, și 
de asemenea aș dori să mulțumesc și 
părinților mei, pentru tot ceea ce au făcut 
pentru mine până aici. Doresc ca Domnul 
să-i binecuvânteze și să le răsplătească!  
     
    

Andreea  Boloș

Gabriel Aranyasz

în el și ține până la o vreme și cum vine un necaz sau 
o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată 
de el. 

 Astăzi în „Europa creștină”, datorită libertății 
religioase, este foarte ușor să îți declari credința în 
Dumnezeu. Nimeni nu te întreabă nimic, nimeni 
nu îți interzice nimic, când lumea te aplaudă și te 
apreciază este ușor să te declari credincios. De aceea 
Dumnezeu aduce momente de persecuție să vadă 
dacă rămânem statornici în credință sau credința 
noastră este fără rădăcină și ne lepădăm. În Epistola 
către Evrei 12:7 scrie „Suferiţi pedeapsa; Dumnezeu 
se poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Căci care este fiul 
pe care nu-l pedepseşte tatăl?”. Aici vedem metoda 
Lui Dumnezeu prin care își testează fii prin suferință 
sau persecuție. Dacă toate lucrurile ne merg bine în 
toate aspectele este ușor să declarăm sau să cântăm: 
„Suntem gata să mergem la moarte pentru Dom-
nul Isus”, însă toate acestea trebuiesc dovedite. Iar 
persecuția este o modalitate prin care să ne fie testată 
credința. Apostolul Petru în capitolul 4 cu versetul 12 
spune: „Prea iubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de 
foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă 
încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi”
 
 De aceea dacă Dumnezeu va îngădui și peste 
noi vremuri de prigoană, vrem să rămânem statornici 
în credință, pentru că aurul devine mai curat cu cât 
este mai încercat prin foc. Iar Apostolul Petru conti-
nuă și spune: „În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că 
acum dacă trebuie, sunteţi încercaţi pentru puţină 
vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea 
credinţei voastre mult mai scumpă decât aurul care 
piere şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca 
urmare, lauda, slava şi cinstea la arătarea lui Isus 
Hristos.” 1 Petru 1:6,7.

4. PERSECUȚIA CONSOLIDEAZĂ CREDINCIOSUL SĂ 
POATĂ MĂRTURISI.

 Dacă persecuția este o testare a credinței care 
poate duce pentru unii la lepădarea credinței, pentru 
alții înseamnă consolidarea credinței cu o mărturie 

solidă. Apostolul Pavel scria celor din Corint: „Simt 
plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigo-
niri, în strâmtorări pentru Hristos, căci atunci când 
sunt slab atunci sunt tare”. Cu alte cuvinte în aceste 
slăbiciuni și prigoniri Duhul Sfânt te întărește, îți con-
solidează credința ca să poți depune mărturie. Refe-
ritor la aceasta, Domnul Isus spunea ucenicilor: „Din 
pricina Mea, veţi fi duşi înaintea dregătorilor şi îna-
intea împăraţilor, ca să slujiţi ca mărturie înaintea 
Neamurilor. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă 
îngrijoraţi, gândindu-vă cum sau ce veţi spune; căci 
ce veţi avea de spus, vă va fi dat chiar în ceasul ace-
la” Matei 10:18,19. Iar cuvintele Domnului s-au ade-
verit cu ucenicii lui atunci când au fost duși înaintea 
Soborului din Ierusalim și au fost trași la răspundere 
pentru Numele Lui Isus pe care îl vesteau și au primit 
răspuns chiar în momentul acela de la Duhul Sfânt. 
Preoții au rămas mirați, chiar surprinși de îndrăznea-
la și curajul lor. Acest exemplu ne arată că persecuția 
ne poate consolida credința noastră; deci să rămânem 
tari în credință și să mărturisim cu îndrăzneală. Noi 
ne dorim consolidarea credinței, însă belșugul de 
binecuvântări nu poate să ne ajute la consolidarea 
credinței care ne determină să mărturisim oamenilor 
pe Hristos, pentru că omul în belșug se simte bine dar 
este mai puțin interesat de mărturisirea lui Hristos și 
cu atât mai puțin consolidat în credință.
 
 Apostolul Petru scrie în epistola sa, în con-
textul prigonirilor, următoarele: „Dumnezeul ori-
cărui har care v-a chemat în Hristos Isus la slava 
Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va 
desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face 
neclintiţi”. 1 Petru 5:10

 „Dumnezeul oricărui har care v-a 
chemat în Hristos Isus la slava Sa 
veşnică, după ce veţi suferi puţină 
vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, 
vă va da putere şi vă va face neclintiţi”.
       1 Petru 5:10
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( va urma)

Viața, un dar…



 2 În același text din 
1 Ioan 1:7-9 citim: 
„Dar dacă umblăm în 
lumină, după cum El 

însuşi este în lumină, avem părtăşie 
unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, 
Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. Dacă 
ne mărturisim păcatele, El este credin-
cios şi drept ca să ne ierte păcatele şi 
să ne cureţe de orice nelegiuire”.

 3 Când vorbim de 
curăție, trebuie să 
înțelegem că aceasta 
se referă la toate cele 

trei nivele, adică să fii curat la nivel de 
trup, suflet și duh.
 
 Dicționarul explicativ al limbii 
române (DEX) dă următoarele definiții:

 A De pe care s-a scos mur-
dăria, lipsit de murdă-

rie, de praf, de pete etc.

 În afară de faptul că noi ca și 
creștini suntem chemați să fim curați în 
trup, curați în îmbrăcăminte, îngrijiți, 
dar nu extravaganți, modești și nu 
moderni,.N noi mai suntem chemați să 
avem grijă și de haina spirituală care 
poate fi ușor „prăfuită” și pătată de ori-
ce păcate, mai mărunte, sau mai grave. 
Cuvântul ne spune: «Scutură-ţi ţărâna 
(praful) de pe tine, scoală-te şi şezi în 
capul oaselor, Ierusalime! Dezleagă-
ţi legăturile de la gât, fiica, roaba a 
Sionului! Căci aşa vorbeşte Domnul: 
„Fără plată aţi fost vânduţi şi nu veţi 
fi răscumpăraţi cu preţ de argint.”» 
Isaia 52:2-3.

 Vă provoc pe toți cititorii ca 
să identificați care sunt acele lucruri 
(menționate în continuare),  aparent 
mărunte sau poate mai grave, cum ar 
fi: vorbirea de rău, bârfa, invidia, mo-
dernismul, internetul, filmele, serialele/
telenovelele, muzica păgână, platfor-
mele de socializare (Facebook, Twitter, 
Whatsapp,...) și tot ce este legat de mul-
timedia digitală sau de (falsa) realitate 
virtuală (virtual reality VR) care intra 
ca praful, încet în viața noastră și ne 
răpesc timpul și resursele pe care ar 
trebui să le acordăm creșterii noastre 
spirituale.
 Alte texte referitoare la curăție 
le găsim mai jos:

„Nimic întinat nu va intra în ea, ni-
meni care trăieşte în spurcăciune şi în 
minciună; ci numai cei scrişi în Cartea 
Vieţii Mielului” (Apoc. 21:27)

„... te sfătuiesc să cumperi de la 

Mine aur curăţat prin foc, ca să te 
îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îm-
braci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea 
goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, 
ca să-ţi ungi ochii şi să vezi.“ (Apoc. 
3:18)
 
 „Veniţi totuşi să ne judecăm, 
zice Domnul. De vor fi păcatele voastre 
cum e cârmâzul, se vor face albe ca 
zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se 
vor face ca lâna.“ (Isaia 1:18).

 B  A trece (sau a scrie  
 etc.) pe curat = a 

transcrie ceva, fără greșeală sau corec-
tură, pe altă foaie sau pe alt caiet.

 Pentru cei ce au acceptat pe 
Isus ca Domn și Mântuitor, știm că El 
a luat păcatele noastre asupra Lui și 
le-a îngropat împreună cu El, ca noi 
să putem fi curățiți de orice păcat. El 
a luat „caietul” vieții noastre în care 
erau scrise păcatele noastre, le-a șters, 
și ne-a dat un nou caiet, curat, în care 
să scriem faptele noastre bune făcute 
în umblarea și trăirea noastră cu El, în 
calitate de copii „nou-născuți” din apă 
și din Duh, după cum este scris:
 „A șters zapisul cu poruncile 
lui, care stătea împotriva noastră și ne 
era potrivnic, și l-a nimicit, pironindu-l 
pe cruce” (Col.2:14)

 „El a fost luat prin apăsare şi 
judecată. Dar cine din cei de pe vremea 
Lui a crezut că El fusese şters de pe 
pământul celor vii şi lovit de moarte 
pentru păcatele poporului meu?” (Isaia 
53:8)

 C      (Despre vase) Din  
 care se poate mânca  

sau bea.

 Noi, copiii lui Dumnezeu, 
temple ale Duhului Sfânt suntem 
chemați ca să ne păstrăm „vasul” curat, 
să fim vase folositoare în lucrarea Lui, 
și nimic rău și păcătos să nu fie în viața 
noastră, așa precum este scris: „Într-o 
casă mare nu sunt numai vase de aur 
şi de argint, ci şi de lemn şi de pământ. 
Unele sunt pentru o întrebuinţare de 
cinste, iar altele pentru o întrebuinţare 
de ocară. Deci, dacă cineva se curăţa de 
acestea, va fi un vas de cinste, sfinţit, 
folositor stăpânului său, destoinic 
pentru orice lucrare bună. Fugi de pof-
tele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, 
credinţa, dragostea, pacea, împreună 
cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o 
inimă curată. Fereşte-te de întrebările 
nebune şi nefolositoare, căci ştii că dau 
naştere la certuri. Şi robul Domnului 

nu trebuie să se certe; ci să fie blând 
cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin 
de îngăduinţă răbdătoare, să îndrepte 
cu blândeţe pe potrivnici, în nădejdea 
ca Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să 
ajungă la cunoştinţa adevărului; şi, 
venindu-şi în fire, să se desprindă din 
cursa diavolului, de care au fost prinşi 
ca să-i facă voia.” (2 Tim. 2:20-26).

 D   Cinstit, sincer, pur,  
 nevinovat, neameste-

cat, asupra căruia nu apasă un blestem 
sau o vrajă; care nu este sub influența 
diavolului.
 
 Dumnezeu ne cheamă să ne 
păstrăm curăția fiind diferiți de cei din 
lume, diferiți în lucrurile care se văd, 
legate de exterior, dar mai ales să fim 
diferiți în lucrurile interioare, cele ce 
nu se văd, cele spirituale, care țin de 
viața veșnică și să ne ferim neîntinați 
de lume și de poftele ei: 
 
 „Nimeni nu poate sluji la doi 
stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va 
iubi pe celălalt; sau va ţine la unul 
şi va nesocoti pe celălalt; nu puteţi 
sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.” 
(Mat.6:24). 
 
 „Rămâneţi, dar, tari şi nu 
vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei.” 
(Gal.5:1) 
 
 „Căci toţi cei ce se bizuie pe 
faptele Legii sunt sub blestem; pentru 
că este scris: „Blestemat este oricine 
nu stăruie în toate lucrurile scrise în 
cartea Legii, ca să le facă.” (Gal.3:10)

CUM ESTE CEL CURAT? 

 Este cast, cinstit, corect, 
diferit, incoruptibil, inocent, integru, 
natural, nealterat, neprihănit, simpatic, 
nevinovat, normal, obișnuit, onest, 
platonic, precis, pudic, pur, spovedit/
mărturisit.

CUM SUNT EU?

Mihai Borze  

În dorința de a găsi un subiect inte-
resant de discutat cu tinerii noștri, 
fiind obișnuit să citesc regulat din 
Proverbe, am ajuns la textul din 

Proverbele lui Solomon 20:9 care spu-
ne: «Cine poate zice: „Mi-am curăţat 
inima, sunt curat de păcatul meu”?»
Acest text m-a provocat să cercetez mai 
profund tema curăției, care cuprinde 
mai multe aspecte:

1. CUM ERA ȘI CUM ESTE 
LUMEA DE AZI?

2. CE TREBUIE FĂCUT CA SĂ 
FII CURAT?

3. CE ÎNSEAMNĂ A FI CU-
RAT?

4. CINE POATE SĂ FIE CU-
RAT?

 1De la facerea lumii, din 
grădina Eden, locul 
inițial de părtășie divină 
cu Creatorul, unde 

părinții noștri, Adam și Eva, trăiau 
fericiți în prezența lui Dumnezeu care 
îi binecuvântase zicându-le: „Creşteţi, 
înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi 
supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii 
mării, peste păsările cerului şi pes-
te orice vieţuitoare care se mişca pe 
pământ” aflăm că OMUL nu îl crede 
pe cuvânt pe Dumnezeu și nu-l ascultă, 
dorește să ȘTIE mai mult.
 
 Acesta a fost primul păcat 
săvârșit de omenire, și în acest păcat 
suntem născuți toți oamenii. Despre 
PĂCAT, Scripturile vorbesc în mai 
multe locuri, dintre care amintim:

- 1 Regi 8:46 „Când vor păcătui împo-
triva Ta - căci nu este om care să nu 
păcătuiască...”

- Iov 14:4 „Cum ar putea să iasă dintr-
o ființă necurată un om curat? Nu 
poate să iasă niciunul”

- Psalmii 51:5 „Iată că sunt născut în 
nelegiuire, și în păcat m-a zămislit 
mama mea.”

- Romani 3:23 „Căci toți au păcătuit și 
sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și 
sunt socotiți neprihăniți, fără plată, 
prin harul Său, prin răscumpărarea 
care este în Hristos Isus.”

- Eclesiastul 7:20 „Fiindcă pe pământ 
nu este niciun om fără prihană, care 
să facă binele fără să păcătuiască.”

- 1 Ioan 1:8 „Dacă zicem că n-avem 
păcat, ne înșelăm singuri, și adevărul 
nu este în noi.”

CINE POATE ZICE 
„SUNT CURAT”?

„Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi 
păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca 
zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna.“ 
(Isaia 1:18).
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România avea nevoie de clau-
za favorizată pentru înlesniri 
comerciale, dădea drumul la 
mulți să plece din România mai 
ales cei care aveau rude în SUA. 
Astfel biserica a crescut verti-
ginos, frumos, puternic astfel 
încât comunitățile românești de 
pretutindeni s-au înmulțit. 

Care este diferența dintre 
biserica din SUA și cea 
din România?

Valentin Popovici: Nu am fost 
din anul 1967 în România, până 
în 1996 când am avut ocazia 
să vizitez bisericile din Arad, 
Hunedoara, București și alte 
locuri. Bisericile din străinătate 
își păstrează formatul biserici-
lor din țară. Au fost păzite de 
anumite influențe care au ajuns 
în România, deși în muzică se 
pot deosebi influențe străine, 
dar acceptăm că au intrat cân-
tările noi. În anii 
70 am tradus 

4 broșuri cu Imnurile credinței, 
cântări noi de la frații americani. 
Știu că au pătruns în țară repede 
pentru că era o sete după ceva 
nou, ne-am bucurat că Dum-
nezeu ne-a folosit și în privința 
aceasta. Bisericile românești care 
sunt acum în America de orice 
nuanță evanghelică au un numi-
tor comun și anume muzica este 
la loc de cinste, iar predicatorii 
au talent în vestirea Evangheliei. 
De asemeni sunt mulți tineri în 
bisericile românești din Ameri-
ca.

De ce este muzica la loc 
de cinste și nu Cuvântul?

Valentin Popovici: Nu se poate 
ca muzica și Cuvântul să nu fie 
împreună, dacă n-ar fi Cuvântul 
degeaba ar fi muzica. Muzica 
are un mesaj, dar Cuvântul 
vestit trebuie să fie la loc de 
cinste, la înălțime. Sunt cele trei 
dimensiuni ale închinării pe 
care le avem noi: rugăciunea, 
cântarea și vestirea Evanghe-
liei. Biserica trebuie să aibă 
muzică și Cuvânt. Dacă nu este 
rugăciune nu este închinare, 
dacă nu este cântare înseamnă 
că nu ne exprimăm dorințele 
și taina sufletului, iar dacă nu 
este vestirea Evangheliei 
nu este ascultarea 
Cuvântului. În 
aceste dome-
nii trebuie 
să avem 

o balanță bună și sănătoasă la 
toate serviciile noastre divine.

Scrieți cărți. Care este cea 
mai specială carte pentru 
dumneavoastră?

Valentin Popovici: De scris 
am scris mai puțin. Cartea care 
conține 6 volume mici, intitulată 
Miere și migdale. Mi-ajunsese 
durerea prea mare și am zis 
trebuie să scriu ceva. Dacă e 
numai migdale și amărăciune, 
nu merge! Și Iacov când îi 
trimite lui Faraon un dar prin fii 
săi, i-a trimis de toate și miere și 
nuci și migdale, dar nu numai 
amărăciune ci și ceva dulce. Și 
atunci am pus titlul acesta. Nu 

știu dacă am reușit să scriu prea 
multă miere, dar știu că am 
plâns și am scris migdale multe. 

Dintre cărți este una care mi-a 
format caracterul. Știu că 
am primit-o în țară. Cea mai 
specială carte este Puterea 
rugăciunii de Ten Bownz, 
o carte deosebită. Am 
citit-o, am gustat-
o și o savurez. 
Aș spu-
ne, 

toți 
tine-

rii de 
astăzi, 

pe lângă 
alte cărți de 

formare a carac-
terului ar trebui să 

citească și cartea aceasta.

Un mesaj pentru revista 
Apa Vieții.

Valentin Popovici: Păstrați apa 
curată! Apa să fie din IZVORUL 
curat al apelor vii. Este o revistă 

care leagă 

comunitatea 
română din Austria. 

 Scopul revistei să fie 
Numele Domnului astfel încât 
să fie înălțat mai presus de orice 
nume! Scrieți nu cu mintea, 
scrieți cu inimă, scrieți nu cu 
creionul, ci scrieți cu inimă. 
Scrieți în așa fel, ce scrieți să 
ajungă la inima oamenilor, pen-
tru că atunci Duhul Domnului 
poate lucra în mod deosebit. E 
vremea trezirii.

Dumnezeu să vă foloseas-
că din plin!     
  

Bine ați venit la Viena!

Valentin Popovici: Mulțumesc 
lui Dumnezeu pentru căldura 
dragostei pe care o simt aici 
în biserica Elim din Viena și 
pretutindeni unde am fost în 
străinătate. Fanfara cu care sun-
tem aici în călătorie încheie la 
Viena turneul de trei săptămâni 
în Italia, în Austria și în Cehia - 
Praga. 

Vă rog să vă prezentați.

Valentin Popovici: Sunt născut 
în familia lui Alexa Popovici 
care a fost un om a lui Dumne-
zeu. L-am cunoscut în familie, 
l-am cunoscut fiind la amvon, 
l-am cunoscut ca și colegi în 
lucrarea de slujire. Dumnezeu 
mi-a dat un har rar ca să fiu un 
fiu al său. În 1967 am plecat din 
România. În vremea aceea se 
pleca greu datorită prieteniei 
pe care o avea familia Popovici 
cu familia Wurmbrand. Cu un 
an și jumătate înainte, Richard 
Wurmbrand și Bințea ieșiseră 
din țară, răscumpărați cu vreo 
10000 de dolari de Organizația 
biblică Suedeză. Fratele Richard 
când a plecat i-a promis fratelui 
Alexa: „Am să te răscumpăr și 
pe tine.” Și așa s-a întâmplat că 

în 1967 am fost răscumpărați 
cu 5000 de dolari. Felul de 
răscumpărare era foarte stra-
niu. Am primit cecul, așa cum 
și Richard Wurmbrand primise 
cecul, și apoi am mers la Banca 
Națională și i-am donat statului 
și statul ne-a dat pașapoartele. 
Așa s-a întâmplat că în august 
1967 am ieșit din România 5 
persoane: tata, mama, eu și încă 
un frate și o soră.

Ajunși în America, ce ați 
făcut acolo?

Valentin Popovici: Prima dată 
am ajuns în Viena. Primul stop 
în libertate l-am făcut în Viena. 
Aici îmi aduc aminte că tata își 
pișca pielea la palmă să vadă e 
realitate, e vis sau e cu adevărat 
în Viena, e liber. În America am 
ajuns la Chicago și am locuit 
acolo. Chiar în anul 1967 am 
început emisiunile la Radio. La 
Crăciunul din 1967 am trimis un 
program scurt de 15 minute la 
Europa Liberă. Nu știam dacă va 
fi transmis sau nu, l-am trimis 
prin credință și cu rugăciune, 
ca apoi să aflăm din România 
că ne-au auzit și se bucură. Și 
atunci s-a născut dorința să 
transmitem mai des emisiuni la 
radio. Ne oprisem mai întâi la 
Hodoroabă în Paris. Am început 
prin Monte Carlo, apoi și la alte 

stații de radio care ne-au primit 
emisiunile și le transmiteau 
regulat. Lucrarea mare pe care 
am avut-o atunci în anii aceea 
a fost transmiterea de emisiuni 
la radio. Iar în 1970 s-a deschis 
Biserica Baptistă din Chicago. 
Pe vremea aceea nu era nici o 
biserică română, erau doar două 
biserici ortodoxe Sfânta Maria și 
Nașterea Domnului. Erau destul 
de mulți români în Chicago, dar 
nu erau cuprinși într-o comuni-
tate.

Cum ați început Biserica 
din America?

Valentin Popovici: Fratele Pit 
Popovici și Alexa Popovici 
au început împreună biseri-
ca română din Chicago. Și cu 
fratele Ștefan Talpeș au început 
lucrarea. Eram toți împreună 
baptiști și penticostali fără nicio 
diferență de doctrină. Mai târziu 
când au venit mai mulți frați 
din România, s-au desprins 
dintre noi câteva familii de 
penticostali. Fratele Ștefan Iștfan 
și fratele Strizu [și eu] eram 
împreună la adunare. Biserica a 
crescut pentru că emigrația din 
vremea aceea creștea. A urmat 
apoi președinția lui James Earl 
Carter; datorită politicii sau 
accentului pe care îl punea pe 
drepturile omului, [și pentru că] 

SCRIEȚI CU INIMĂ
Interviu cu fratele Valentin Popovici

Gabriela Bujdei  
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trebui să ne ferim să vorbim deschis din moment ce 
ei își cer „drepturile” înaintea noastră fără nici un fel 
de rușine. Majoritatea emisiunilor și filmelor promo-
vează infidelitatea, lucru contrar Scripturii.

 E timpul să alegem. Nu se poate să-L păs-
trăm pe Dumnezeu în conștiința noastră și în același 
timp să privim la scârboșeniile împodobite frumos de 
lumea seculară. Ne mirăm de ce tot mai mulți tineri 
întorc spatele credinței creștine? Grijă mare cum îi 
creștem! Influența internetului și a televiziunii e mult 
mai puternică decât îndemnurile noastre să vină la 
adunare.

 Climatul creștin din căminele noastre nu 
trebuie pervertit cu mizeriile lumii acesteia, pentru 
că încet, dar sigur, ele vor lucra în rău, nu în bine, 
asupra conștiinței noastre și a copiilor noștri.

 Nu ne-a plăcut cenzura comunistă, deși era 
mai bună decât destrăbălările ce le afișează pe tapet 
televiziunile postcomuniste; acum avem Sodoma și 
Gomora într-o lume postmodernă.

 Foarte probabil să ne fi cuprins lumea cu 
mrejele ei, folosindu-se de tehnologie; dacă e așa, 
avem un al doilea răspuns la întrebarea: de ce nu ne 
mai găsim plăcerea în casa Domnului? Soluția este să 
reducem timpul acordat, să selectăm, să renunțăm ca 
să ne câștigăm sufletul.

 Prea multă muncă

 O altă piedică mare în calea participării 
fraților la slujbele bisericii e prea multa muncă pe 
care o prestează. Oarecum e de înțeles râvna celor 
ce se zbat și lucrează foarte mult pentru că au con-
tractat credite, familia trebuie hrănită, copiii crescuți 
și de ce să nu recunoaștem că ne-am obișnuit cu 
un nivel de trai destul de ridicat. Nu discut dacă e 
bun sau rău, dar un lucru e sigur, e foarte greu să te 
reobișnuiești cu un nivel mai scăzut de trai, să nu-ți 
mai permiți orice. Mai e și fațeta cealaltă: merită oare 
să crească bugetul, în timp ce sufletul slăbește? Mun-
ca te obosește, își aduce contribuția la îmbătrânirea 
noastră, pe când câteva ore petrecute în prezența 
Domnului la închinare, ne înviorează și ne crește 
dorul după Dumnezeu și împărăția Sa.

 Ne face plăcere să vorbim despre nădejdea 
creștină, rostim cuvinte mari despre veșnicia lui 
Dumnezeu, ne dorim să fim acolo cu toți cei dragi, 
dar paradoxul este că atât de mult muncim și sun-
tem preocupați de pământ, încât cine nu ne cunoaște 
nici nu ar sesiza că noi avem aspirații privind viața 
eternă. Știm că toate vor rămâne aici, vor arde și 
totuși noi ne luptăm să agonisim; ne cutremurăm 
văzând că de lângă noi oameni tineri pleacă în 
veșnicie, dar nu reducem din muncă pentru a ne 

pregăti de întâlnirea cu Dumnezeu.

 Munca ne răpește timpul care ar trebui 
investit în creșterea spirituală și în slujirea semenilor. 
Munca e o necesitate, dar mulți am făcut din ea o 
obsesie, un scop pentru care trăim. Apostolul spunea 
despre unii oameni că dumnezeul lor e pântecele, 
astăzi ar spune despre mulți dintre noi că dumnezeul 
nostru e banul și implicit munca.
 Dacă nu reușim să ne echilibrăm viața în 
domeniul muncii, e foarte probabil să ne distrugem 
sufletul și familia. Munca în exces poate oferi soției 
și copiilor confort, concedii peste concedii, dar cu 
siguranță că banii câștigați nu pot să le ofere drago-
stea ta de soț și tată.

 Dacă nu ne disciplinăm viața în acest aspect 
al muncii, cel mai probabil e că ne vom hrăni doar cu 
satisfacții false provenite din mândria inimii noastre 
că avem multe și am realizat multe în viață, dar vom 
fi nefericiți și neîmpliniți pentru că împlinirea vine 
doar din umblarea înaintea lui Dumnezeu, pe care 
poate L-am neglijat pentru niște bani în plus.
 Riscăm să ne pierdem sufletul. Realizez 
că e o afirmație îndrăzneață, dar vreau să fiu sin-
cer fiindcă îmi doresc enorm să fim stăpâniți doar 
de Dumnezeu, nu de muncă. Există o linie de 
demarcație fină între hărnicie și obsesia de a adu-
na prin muncă, cei mai mulți dintre noi nu ne dăm 
seama când o trecem. De obiceiurile rele nu e toc-
mai simplu să scăpăm, astfel că cel care din tinerețe 
muncește, cel care a prins gustul banului e greu să-l 
vezi că-și trăiește bătrânețile liniștit; spre apusul 
vieții, ne-am gândi, că omul se luptă să se sfințească, 
cât de dezamăgitor poate fi când constatăm că ul-
timele resurse de energie le folosește pentru pământ. 
Nimic nu e întâmplător, totul are o cauză și va avea și 
un efect.

 Îmi doresc să mă fi înșelat în ceea ce am scris, 
dar sunt convins că nu așa stau lucrurile. Aș vrea 
să nu am dreptate și toți cei care se cheamă creștini 
și muncesc mai mult decât e necesar să fie socotiți 
înțelepți în preocuparea lor, dar nu eu hotărăsc aceas-
ta, de aceea vă chem la cercetare. Înaintea lui Dum-
nezeu trebuie să ieșim bine, nu uitați că miza e foarte 
mare, enormă, în joc e sufletul nostru, și al celor dragi 
nouă.

 Rog pe Domnul Dumnezeu să ne schimbe 
concepția greșită despre întâlnirea bisericii, să depu-
nem tot efortul să fim prezenți cât mai mult posibil, 
să ne lumineze cu Duhul Lui Cel Sfânt în vederea 
identificării preocupărilor firești și să ne dea putere 
să le lepădăm, să ne preocupe tot mai mult Dumne-
zeu și împărăția Sa și să ne convingă să renunțăm la 
pământ pentru cer, la efemer pentru veșnic, la bani 
pentru El.

Samuel Vlad 

 Preocupări firești

 Doctorii ne recomandă să ne ferim de grăsimi 
și de E-uri pentru că ne riscăm sănătatea. Noi nu con-
sumăm în exces zahăr sau dulciuri, fiindcă ne temem 
de diabet.

 A apărut o vorbă printre noi: spune-mi ce 
mănânci, ca să-ți spun cât de sănătos ești. Haideți să 
schimbăm puțin. Spune-mi cu ce îți hrănești mintea, ca 
să-ți spun cât de sănătos spiritual ești.
Mesajul cred că e de la sine înțeles. Preocupările firești 
ne scad apetitul pentru cele duhovnicești.

 Omul care toată ziua are în vedere doar mun-
ca, desfătarea trupului, rezultate de excepție în dome-
niul educațional sau succes în cel economic, de ce se 
așteaptă să găsească plăcere în închinarea cu biserica? 
Cel care e preocupat de luni până sâmbătă de acestea 
de aici, de jos, nu are cum să simtă îndemn duminica 
să se ridice din pat pentru a merge la adunare. Asta e 
o lege naturală, deoarece eu păstrez în minte întreaga 
săptămână doar perspectiva pământească.

 Noi facem unele lucruri pentru că nu avem în-
cotro, dar lucrurile pe care le facem fără să fim obligați, 
le facem din plăcere. Astfel dar, prezența la biserică 
ține de plăcere și de dragostea noastră. Cel ce iubește 
pe Domnul nu se va lăsa nici rugat de cei dragi, nici 
împins de părinți, ci va alerga la închinare.
Trăim în secolul vitezei, pentru că s-a dezvoltat foarte 
mult tehnologia. Toți folosim tehnologia din ce în ce 
mai mult. Unele produse ale tehnologiei le folosim 

din pură plăcere. Televiziunea și internetul sunt două 
lumi care ne acaparează viețile pe nesimțite. Astăzi 
cine predică despre TV și internet e fanatic, e rămas în 
urmă. Chiar mediile cele mai conservatoare folosesc 
internetul, deși predică împotriva lui.

 Eu nu o să scriu împotrivă, ci o să scriu pentru 
moderație, pentru autocontrol. Televiziunea și inter-
netul (și jocurile video) ne-au invadat unora casele, 
mintea și sufletul, pe unii dintre noi ne-au luat chiar 
prizonieri. Telefonul mobil a ajuns o „prelungire” a 
noastră, spunea cineva. Astăzi fiul risipitor nu mai e 
rob la porci, ci rob internetului și televiziunii, și nu 
numai.

 Internetul și televiziunea ne ocupă timpul, e 
rău dar nu e răul cel mai mare. Răul enorm pe care îl 
desfășoară asupra noastră este faptul că ne modelează 
caracterul, fiindcă atât internetul cât și televiziunea au 
putere formatoare.

 Orice text pe care îl citim, orice imagine pe 
care o privim lucrează în subconștientul nostru. Vizio-
nând și accesând, iar vizionând și iar accesând noi ne 
umplem de cunoștințe bune și rele, astfel riscăm să nu 
ne mai fie mintea liberă pentru Cuvântul lui Dumne-
zeu. De dragul sufletelor noastre vreau să citez verse-
tul din Coloseni 3:16 „Cuvântul lui Hristos să locuias-
că din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă 
şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi.”

 Vă îndemn, selectați ce priviți, nu vă uitați la 
orice. Observați că furnizorii de media urmăresc să ne 
obișnuiască, cu tot felul de obiceiuri contrare naturii 
umane. Nu le amintesc că îmi e penibil, deși nu ar 

CREŞTINII ŞI CASA 
DOMNULUI

„ Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe 
alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.“ Evrei10:25

 
De ce nu mai căutăm părtășia?

(partea a-II-a)
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Disciplina în 
credință 

(partea a-II-a)

„De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră 
fapta; cu fapta, cunoştinţa, cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, 
răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; 
cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.“ 2 Petru 1:5-7

2. Lipsa silinței. 

 Petru parcă ar vrea să fixeze în 
mintea noastră: Dați-vă toate silințele 
pentru că este nevoie de toate silințele 
ca să putem ieși din starea de trândăvie 
și letargie ca să ne putem disciplina. 
Când este vorba de viața spirituală 
parcă este nevoie de mai multă silință 
decât pentru lucrurile care ne pasio-
nează, sau afaceri sau anumite hobby-
uri pe care le acumulăm pe parcursul 
vieții. De exemplu când vrem să citim 
Biblia parcă nu mai avem atât entuzi-
asm, de aceea este așa de bine să citim 
Biblia mai devreme, ziua sau chiar 
dimineața când mintea ne este mai 
proaspătă, ca să reținem ceva din cele 
citite și nicidecum când suntem obosiți 
sau seara înainte de culcare, căci numai 
prin cunoașterea Cuvântului putem 
să vedem cu ce virtuți trebuie să unim 
credința noastră ca să fim roditori și 
să putem arăta și altora activitatea 
credinței. Așa de mulți dintre noi avem 

probleme cu disciplina, cu ordinea și 
rânduiala în viața noastră. În zilele 
noastre viața este grea și dificilă, sunt 
o mare varietate de probleme între noi 
și lupta pentru supraviețuire este mai 
mare decât oricând, iar eu cunosc re-
alitatea vieții chiar dacă sunt în starea 
în care sunt, știu că viața este crudă cu 
mulți dintre noi, chiar de aceea avem 
nevoie de multă disciplină în credință, 
ca să ne putem face rânduială în viață 
și să o putem și menține avem mare 
nevoie de ajutorul Domnului și de 
încredere în El. 
 
 Punerea în ordine a vieții de-
pinde mult și de organizarea timpului, 
care este într-adevăr o problemă pen-
tru mulți. Evenimentele vremii, știrile 
care sunt multe și îngrijorătoare și 
evenimentele sportive ne iau mult timp 
dacă suntem preocupați de ele. Mai 
este tehnica aceasta modernă care este 
foarte atrăgătoare, în special compute-
rul și telefonul mobil de care ne preo-
cupăm când avem un minut liber, dacă 

suntem atenți pe metrou toată lumea, 
fie tânăr, fie bătrân, sunt cu telefonul 
în mână, nu mai comunică nimeni cu 
nimeni ci toți caută nimicuri. Cea mai 
mare minciună a secolului este „nu am 
timp”. A cunoaște prioritatea lucrurilor 
este important căci de aceasta depinde 
și felul în care ne organizăm timpul. 
Este o vorbă care spune: ce poți face azi 
nu lăsa pe mâine; dar dacă sunt lucruri 
fără mare importanță, lasă-le pe mâine, 
căci poate nu trebuie făcute. 
 Lucrurile legate de mântuirea 
noastră să nu le lăsăm pe mâine căci 
ziua de mâine nu este a noastră. Petru 
ne îndeamnă să împodobim credința 
noastră cu aceste virtuți deosebite. 
Să unim nu numai cu fapta, ci și cu 
cunoștința. 
 
 Dragostea să crească în 
cunoștință și aceasta studiind Biblia, 
altfel nu ajungem niciodată să 
cunoaștem credința și puterea ei 
nici cum să acționăm în ea. Să unim 
credința cu înfrânarea; înfrânarea 

înseamnă nu numai abținerea de la 
anumite lucruri, ci a avea control asu-
pra tuturor aspectelor din viață. Pavel 
a spus: „...mă port aspru cu trupul 
meu...”1 Cor. 9:27. Noi suntem foarte 
indulgenți cu noi înșine și cu alții foar-
te aspri judecători. Pe noi ne scuzăm că 
suntem slabi și arătăm cu degetul spre 
alții care sunt tot în acea stare, dar noi 
trebuie să ne vedem starea în lumina 
Cuvântului și să ne corectăm. 

 Viața noastră trebuie să o 
trăim după Cuvânt, să nu adaptăm 
Biblia la un fel oarecare de a trăi. Să 
fim ca niște sportivi de performanță 
care sunt foarte disciplinați, disciplină 
fără de care nu pot să obțină medaliile 
dorite și nici performanțele râvnite. Să 
ne îmbrăcăm cu dragoste, o altă virtute 
pe care trebuie să o aibă credinciosul, 
fără de care suntem nimic. Să iubim 
pe aproapele nostru ca pe noi înșine, 
treaptă la care este foarte greu să ajun-
gem. Și să îi iubim pe toți oamenii chiar 
și pe cei ce ne vrăjmășesc. 

 Se spune că o femeie credin-
cioasă era mereu bătută și batjocorită 
de bărbatul ei care venea beat acasă. 
Ea s-a plâns pastorului, iar acesta a 
întrebat-o dacă a încercat cu cărbuni 
aprinși. La care femeia a răspuns că nu, 
dar a încercat cu apă fierbinte. 

 Aș vrea să vă mai spun o 
întâmplare pe care am auzit-o direct de 
la sursă. Un prieten de al meu are doi 
frați în America și unul dintre ei a fost 
vizitat de o familie de evrei credincioși, 
prieteni de-ai lui. Fratele evreu se 
plângea că la el în casă nu stă nimic, 
adică era vorba de bani pentru că soția 
lui dă tot la săraci. Cel din America i-a 
dat sorei 100 de dolari, ca să vadă ce va 
face cu banii. Puțin mai târziu, femeia 
a spus că pleacă în oraș cu treburi, 
când s-a întors a întrebat-o ce a făcut 
cu banii, la care femeia a răspuns că și 
într-un oraș bogat ca acesta în America 
a găsit un poștaș sărac ca să îi trimită în 
cer. Este minunat să ne putem împodo-
bi credința cu aceste virtuți deosebite și 
de-atâta ajutor în viața de credință.   
Petru spune să avem din belșug în noi 
aceste virtuți (Iertați-mă că folosesc 
mereu acest termen, nu este scris în 
biblie dar definește așa de bine aceste 
lucruri, cum le numește Petru.) 

 Termenul din belșug exprimă 
bogăție, iar belșugul acestor virtuți 
care trebuie să împodobească credința 
noastră nu ne va lăsa să fim „...nici 
leneşi nici neroditori în ce priveşte 

cunoştinţa deplină a Domnului 
nostru Isus Hristos” 2 Petru 1:8. Dar 
auziți cum îl caracterizează Biblia / 
Petru pe credinciosul a cărui credință 
nu este unită cu aceste virtuți din 
belșug: „...este orb, umblă cu ochii 
închişi şi a uitat că a fost curăţit 
de vechile lui păcate” 2 Petru 1:9. 
Viața de credință nu este o viață de 
stagnare, ci de transformare de la mic 
înspre mai mare sau mai mult sau mai 
bine. O viață de creștere și dăruire, nu 
de acumulare și zgârcenie. Mai mult 
de-atât, dacă credința noastră o unim 
cu aceste virtuți, întărim chemarea 
noastră și alegerea pentru mântuire. Și 
nu suntem așa ușor expuși alunecării 
pe cale. De aceea Apostolul îi averti-
zează așa de stringent spunând că va 
fi gata totdeauna să le aducă aminte 
de aceste lucruri celor din vremea lui 
ca să-i țină treji și după moartea lui și 
pe noi prin Epistolele scrise în Sfânta 
Scriptură și păstrate pentru noi și pe 
viitor pentru cei ce vor mai fi.

 3. Lipsa de interes 
pentru a fi disciplinați.
 
 Eu nu înțeleg scopurile unui 
om matur care aderă la credință și nu 
este interesat să se poarte ca un adevă-
rat credincios. Te avertizez, prietene! 
Poate scopurile ți le-ai atins, dar în ce 
privește adevărata credință, este greu 
să trăiești o viață întreagă pe tărâmul 
îndoielii și incertitudinii. Mulți sunt 
indisciplinați în credință pentru că nu 
au credință și atunci nu te poți discipli-
na în ceva ce nu ai. Credința înseamnă 
să crezi în lucrurile nevăzute, pe când 
unii sunt obișnuiți cu lucrurile care se 
văd. Cel mai greu lucru nu este a te po-
căi, ci a crede. Poate unii spun „frate, 
nu mai cred în vindecarea mea, sau nu 
mai cred în minuni, cred că totul este 
zadarnic, pur și simplu sunt un ateu 
în biserică.” Sunt tineri în biserici care 
au fost botezați fără să fie născuți din 
nou, care s-au comportat foarte calculat 
până au fost botezați, au aderat la 
credința părinților sau au îmbrățișat 
cultura creștină și la un moment dat 
ajung să-și pună întrebarea dacă există 
Dumnezeu, pentru că merg la școli și 
în societate, auzind învățături care sunt 
în contradicție cu cele primite acasă 
sau în biserică, nefiind născuți din nou 
ajung să vină la biserică din obicei fără 
să creadă în Dumnezeu. 

 Oamenii care au probleme cu 
disciplina sunt foarte orgolioși și au un 
ego deformat de mare ce este. Dar ca 
să te poți disciplina în credință trebuie 

să renunți la ceva ca să poți să primești 
altceva, pentru că sunt lucruri care nu 
pot locui împreună în aceeași persoa-
nă. La ce mă refer cu aceasta? Omul 
disciplinat renunță la orgoliu, care este 
sinele și aceasta înseamnă multă înfu-
murare. Să nu mai vorbim de a nu avea 
o părere prea bună despre noi înșine. 

 Al doilea este eul nostru la 
care trebuie renunțat, și aici accentuez 
faptul de a ne da întâietate unii altora 
și de a ne vedea mici în ochii proprii. 
Unii oameni sunt mândri și cred că 
totul li se cuvine și toată lumea este fă-
cută pentru ei și să slujească intereselor 
lor. Un om disciplinat știe că Dumne-
zeu ne-a dat lucruri ca să le folosim 
și oameni ca să îi iubim, dar diavolul 
a schimbat prioritățile în viața unora 
care înțeleg greșit viața de credință 
adâncă: lucruri să le iubească și oameni 
să-i folosească. Ei nu au de învățat 
niciodată de la nimeni nimic, ei știu tot. 
Dar să citim Cuvântul Domnului de la 
care avem toți și totdeauna de învățat 
câte ceva!

 Aș vrea să accentuez că în 
silința noastră de a uni credința noastră 
cu aceste virtuți este foarte importantă 
cunoașterea Cuvântului. Cunoașterea 
este de asemenea o problemă gingașă. 
Desigur că întotdeauna după studierea 
Cuvântului este cunoștința teoretică, 
dar Biblia ne cere să mergem mai 
adânc în cercetare și să vedem da-
că-l putem cunoaște pe Cel care este 
personificarea Cuvântului, pentru că 
teoretic putem cunoaște mult dar să 
nu cunoaștem pe Domnul personal, să 
nu fi avut o experiență sau părtașii cu 
El niciodată. Cunoaștem multe despre 
El dar nu-L cunoaștem personal. De 
exemplu cunosc multe despre Barak 
Obama din ziare, din auzite sau am 
citit diferite reportaje, dar nu-l cunosc 
personal. Cam așa este și cu creștinii 
care îl cunosc pe Domnul teoretic dar 
nu-L cunosc personal. Dacă am face un 
sondaj în biserici eu cred că sunt mulți 
frați care nu pot defini un moment 
când s-au întâlnit cu Domnul. După 
această afirmație unii veți spune „frate 
care este întâlnirea ta cu Dumne-
zeu, cum te-ai întâlnit tu cu El?” 
De dorit ar fi înainte de botez, căci 
atunci ar trebui să se întâmple nașterea 
din nou, dar cum se fac botezurile în 
prezent, puțini sunt tinerii care să fie 
născuți din nou la botez. Dacă suntem 
sinceri Dumnezeu la timpul potrivit 
se lasă găsit, dacă Îl căutăm cu dorința 
sinceră. Când cunoaștem Cuvântul este 
foarte bine, dar trebuie să fim dornici 
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„Căci prin har aţi fost 
mântuiţi, prin credinţă. 
Şi aceasta nu vine de la 
voi, ci este darul lui Dum-
nezeu. Nu  prin fapte, ca 
să nu se laude nimeni.“ 
Efeseni 2:9

Doru Sătmărean 

de mai mult. 
 
 Să fim mai adânciți în 
Cuvânt, mai dornici de a-L cunoștea 
pe El. Aceste virtuți sunt parte din 
învățăturile Lui chiar dacă au fost 
enunțate prin Petru, ca să vedem ce 
importantă are fiecare virtute în parte, 
ca să putem realiza cât de mare este 
puterea credinței creștinului care le are 
pe toate cele enumerate. În articolul 
precedent am scris despre sărăcia în 
credință, aș vrea să vă amintesc că și 
indisciplina în credință duce la sărăcie 
în credință. Răbdărea pe care o putem 
uni cu credința noastră îi mai putem 
atribui și îngăduință. 

 Doresc să vă dau un exemplu 
personal din timpul când eram în câm-
pul muncii. Între anii 1994-1998 am 
lucrat la o firmă în Wiener-Neustadt ca 
lăcătuș mecanic și aveam un maistru 
mai tânăr ca mine cu 10 ani. Era austri-
ac, dar de origine croată. Mai vreau să 
amintesc că nu era neapărat penticos-
tal ci evanghelic, dar era un adevărat 
credincios. În aproximativ patru 

ani cât am lucrat cu el nu l-am auzit 
niciodată vorbind urât cu cineva, nici 
strigând sau având o comportare urâ-
tă. Mie mi s-a întâmplat că în aceeași zi 
să stric două mașini a căror reparație 
nu era ieftină; când l-am anunțat 
de cele întâmplate, mă așteptam la 
reproșuri, dar nu! El s-a uitat la mine 
cu îngăduință și înțelegere și mi-a spus 
să am grijă că diavolul nu doarme, și 
desigur pentru mine aceasta a fost o 
mare lecție. 

 Răbdarea mai este și 
înțelegere, se poate întâmpla oricui 
să circulăm în aglomerație și cineva 
să ne calce pe picior din greșeală, 
cum reacționăm? Spunem că nu s-a 
întâmplat nimic sau ne adresăm cam 
așa: „măgarule, nu te uiți unde calci?” 
și pe urmă te uiți în jur dacă nu te-a 
auzit cineva cunoscut. De asemenea 
să fim tare atenți cum reacționăm la 
ceilalți participanți la trafic, pentru că 
este o adevărată luptă pentru un loc în 
stradă, de asemenea și la pietonii ne-
răbdători. Răbdarea este și toleranță, la 
greșeala cuiva să îi spunem, în loc de 

ceartă, că se poate întâmpla. Petru nu 
a amintit în Epistola sa toate virtuțile 
roadei Duhului Sfânt, dar vă rog să 
citiți și Gal. 5:22 și versetele dinainte 
și veți lua cunoștință și de faptele firii, 
de care trebuie să ne disciplinăm prin 
pocăință. 

Mă gândesc adeseori ce înseamnă 
pentru mine o călătorie. Ce las în 
urmă și ce sunt pregătită să las în 
urmă. La ce mă aștept să găsesc la 

capăt de drum și la ce voi găsi odată ajunsă acolo. Cât 
efort depun și de câtă odihnă mă voi bucura. 

Se apropie vremea când pe toți ne apucă dorul 
de ducă. Că vrem sau că nu vrem, cândva tot trebuie să 
plecăm din loc, fie că e vorba de vacanță, de un drum 
neașteptat sau de zborul spre DINCOLO. 

Nu știu cum sunt alții, dar eu, oricât mă 
străduiesc, niciodată nu reușesc să fiu gata la timp. 
Mereu las pentru mai târziu, mereu intervine câte ceva 
ce nu suferă amânare, mereu mă apasă oboseala și îmi 
spun: „mâine, mâine sigur voi fi pregătită”. 

Există un timp al tuturor lucrurilor, care nu 
cunoaște nici trecutul, nici viitorul; e un AICI și un 
ACUM. Dacă nu suntem capabili să îl percepem, riscăm 
să pierdem totul. Și mai există și un bagaj, cât sufletul și 
viața noastră de mare, în care ne depozităm proviziile 
pentru drum. 

Aș putea spune că acest bagaj e, de fapt, 
combustibilul care alimentează motorul, e viza care ne 
deschide poarta spre ceruri. 

Cu siguranță vi s-a întâmplat și vouă, la fel 
cum mi se întâmplă mie, să ajungeți la un punct din 

călătoria voastră când vă dați seama că vă aflați exact 
la mijlocul drumului; dacă ați vrea, ați putea să faceți 
calea întoarsă, fără regrete, ori să mergeți mai departe, 
rupându-vă de tot ce lăsați în urmă: un amalgam de 
sacrificii și de nădejde, nesiguranță și curiozitate, teamă 
și dor, sentimente care vă străbat sufletul, încercând să 
se facă stăpâne pe balanța vieții. 

Priveam într-o seară bolta încărcată de stele, iar 
dincolo de toată strălucirea lor simțeam că Dumnezeu 
îmi face semn cu mâna și mă îndeamnă să pășesc mai 
departe, să îmi întind aripile spre înalt. Și îmi venea 
să strig indignată: „Doamne, Tu chiar nu vezi cât sunt 
de fără de putere, cât sunt de zdrenţuită, cât sunt de 
păcătoasă?! Ți-aş murdări întregul cer cu aripile mele 
dând norii la o parte, ca să ajung la Tine”... 

Dar între pământ și cer, între Dumnezeu și 
mine a apărut CRUCEA, iar sus pe ea, în cuie răstignit, 
ISUS. 

Iar zborul meu spre veșnicie a fost spălat de 
sânge sfânt, de dragoste și de iertare.  

Lidia Florian

În anul 2001 L-am primit pe Domnul Isus Hristos 
în inima mea la conferința de la St. Pölten, Austria. 
La câteva zile am plecat în România la părinții mei. 
Le-am spus vestea cea mare. Mare mi-a fost însă 

surpriza să aud următoarele cuvinte: „Nouă nu ne trebuie copii 
sectanți! Poți să-ți faci bagajul și să pleci înapoi în Austria!” 
După ce s-au mai sfătuit un timp, au acceptat totuși să rămân, 
spunând: „bine că te-ai pocăit și nu ai făcut alte lucruri mai 
rele.” 

Bazat pe Cuvântul Scripturii aș dori să spun doar trei 
lucruri despre prigonire:

1. Prigonirea este o stare în care poți ajunge mânat de 
bucuria de a-L fi cunoscut pe Hristos și de a vrea să-L prezinți și 
altora, să încerci să le împărtășești și lor din bucuria ta, iar ei să 
nu te înțeleagă.

2. Prigonirea este și mai grea dacă cei ce se întorc 
împotriva ta sunt chiar cei din casa ta. Matei 10:22.

Dacă acest mesaj al Evangheliei lui Hristos este făcut 
și printr-o viață neprihănită, într-o atitudine corespunzătoare, 
chiar dacă va fi urmat de prigonire, aduce cu el intrarea în 
împărăția cerurilor atât pentru propovăduitor cât și pentru cel 
care primește. Matei 10:40

3. Prigonirea, dacă vine peste cineva în aceste condiții, 
trebuie acceptată pe toate planurile vieții pentru că este una din 
condițiile mântuirii noastre…dar pentru Hristos merită! Marcu 
10:29-30.    

Mihai Bumb

Prigoniți 
pentru 
Hristos

Călătoria sufletului 

 „și nu ştiţi ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este 
viaţa voastră? Nu sunteţi decât un abur, care se 
arată puţintel şi apoi piere.“  Iacov 4:14
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WHO (Organizația mondială a Sănătății), 
declarase în aprilie 2012, pe plan mondial circa 60-
90% dintre copii și aproape 100% dintre adulți au 
carie dentară. Să fie caria chiar atât de gravă?

Scurt istoric

Din cele mai vechi timpuri, oamenii au 
suferit de această ”boală”. Într-un manuscris datat 
în anul 5000 î.Hr., caria dentară e descrisă ca fiind 
cauzată de un ”vierme de dinte” (Tooth worm). 
Civilizația greco-romană, în comparație cu alte 
civilizații, aveau chiar și tratament împotriva durerii 
cauzate de carie. Istoricii din vremea respectivă au 
semnalat o creștere a cariei datorită mâncărurilor 
preparate, necrude și a accesibilității populației la 
zahăr. Frizerii din acea vreme au fost faimoși că 
puteau rezolva, pe lângă meseria lor, și problemele 
dentare prin extracția dinților afectați. Mult mai 
târziu, prin 1890, W.D.Miller a demonstrat ca ideea 
unui vierme de dinte nu fusese chiar așa de departe 

de adevăr, deoarece descoperise că anumite bacterii 
care se află în gură combinate cu anumite alimente 
cauzează de fapt caria. Mai târziu, prin 1924, Killian 
Clarke aflase și ce fel de bacterie e responsabilă, așa 
numita Steptococus mutans.

Structura dintelui: smalț, dentină, pulpă

Smalțul dintelui este considerat ca fiind 
cea mai dură structură din tot organismul omului și 
slujește ca strat protector al dintelui. El nu are vase 
de sânge, nici nervi, prin urmare, este insensibil la 
agresiunile exterioare. Caria localizată la nivelul 
smalțului nu produce durere. Cu cât pătrunde mai 
adânc, spre următorul strat, dentina, începe să doară, 
deoarece aici se găsesc deja nervi. Durerile cresc cu cât 
se apropie mai mult de camera pulpară, locul unde 
este nervul principal și toate vasele de sânge prin care 
se hrănește dintele.

Simptome

Caria în stadiul incipient, apare sub forma 
unei ”decolorări” a dintelui, ca o pată alb-crețoasă. 
Acest lucru indică demineralizarea dintelui, cu alte 
cuvinte, slăbirea stratului protector. În acest stadiu, 
dacă este descoperită, caria mai poate fi oprită 
în evoluție. La început doare la cald, rece, dulce, 
acru. Durerile vin și pleacă, așa că multe carii trec 
neobservate până ajung în apropierea nervului. 
Durerile devin constante, încep să devină pulsatile, 
nopțile sunt nedormite și cedează la început la rece 
și la medicamente de durere. În acest stadiu nimic nu 
mai poate salva nervul dintelui, acesta urmând a fi 
îndepărtat. Prin urmare, dintele moare.

Datorită cariei, pot apărea inflamații ale 
gingiei, gust neplăcut în gură și respirație urât 
mirositoare. De asemenea, caria netratată poate 
duce la afectări ale întregului organism mai ales la 
persoanele care deja suferă de anumite boli.

Cauze

Cele mai frecvente predispoziții sunt: 
suprafața dintelui, bacterii cauzatoare de carie, 
mâncărurile bogate în carbohidrați (zaharoză, 
fructoză și glucoză) și timpul.

Bacteriile responsabile pentru caria dentară 
sunt: Streptococul mutans, Streptococul sobrinus 
și lactobacilii. Acestea se găsesc în mod normal în 
cavitatea bucală, dar în combinație cu alimente în 
special zaharoase, făinoase și cu o igiena dentară care 
lasă de dorit, acestor bacterii li se creează un mediu 
propice de înmulțire. În scurt timp, aceste bacterii 
colonizează suprafețele dentare greu de curățat și 
încep să distrugă dintele încetul cu încetul. 

Metode de prevenire

Primul și cel mai important lucru îl reprezintă 
igiena orală proprie. Aceasta necesită timp. Nu ajunge 
spălatul pe dinți odată pe zi sau, mai rău, odată la 
câteva zile. Spălatul pe dinți trebuie să aibă loc cel 
puțin de 2 ori pe zi timp de 3 minute de fiecare dată. 
Sună mult și dificil la început dar devine repede 
obișnuință. Apoi, este important să se folosească ața 
dentară pentru curățirea spațiilor dintre dinți, unde în 
mod normal nu ajunge nici o periuță dentară. Pentru 
început, până se obișnuiește folosirea ei, e bine să se 
cumpere o ață cerată, deoarece gingia poate să fie 
rănită prin mișcări bruște. În cazul în care spațiile 
dintre dinți sunt mari, se poate folosi o periuță 
interdentară. Nu în ultimul rând, folosirea unei ape de 
gură completează ”ritualul” spălării dinților.

Alimentația de asemenea trebuie să fie una 
diversă, cu mai puține zaharuri, dulciuri, făinoase, 
mai multe preparate crude cum sunt legumele și 

fructele, ceaiul verde neîndulcit care conține Flor, 
alimentele cu conținut ridicat de cacao pură și vizitele 
periodice la medicul stomatolog (din 6 în 6 luni).

Conexiuni

Așa precum caria dentară se instalează pe 
nesimțite, fără să doară, fără să fie observată, aparent, 
fără să cauzeze probleme, tot la fel păcatul ne poate 
înfășura așa de lesne dacă nu veghem și dacă nu 
ne ducem zilnic la izvorul care ne poate curăți de 
orișice păcat. La fel cum în cursul curățirii dinților 
se folosesc mai multe mijloace, la fel trebuie să ne 
păzim de păcat prin toate mijloacele posibile precum: 
citirea zilnică a Scripturilor, rugăciunea în odăiță ca 
și cea în compania fraților, mărturisire la timp înainte 
să se complice lucrurile, hrănirea corespunzătoare a 
sufletului și ferirea de lucrurile care pot să ne tragă în 
păcat. Așa să ne ajute Dumnezeu să facem. 

Diana Anghel

 „Şi noi dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa 
de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi 
păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu 
stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.“ Evrei 12:1
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Gândește-te sincer la  
trăsăturile de caracter 
pe care ar trebui să le  

adaugi în viața ta. 
 

 
 

GÂNDEȘTE SINCER 
 
 
Cu toții știm că în lumea reală în care trăim 

există adevăr și minciună. Despre ce altceva vom continua 
să vorbim? Despre ADEVĂR. 

Adevărul este Dumnezeu. Adevărul are 
putere, adevărul aduce siguranță și control asupra oricărei 
situații. Adevărul se poate deosebi de neadevăr printr-o 
gândire critică. 

Dacă avem capacitatea de a discerne 
(deosebi) și de a gândi critic, aceasta ne dă posibilitatea de 
a face alegeri corecte și constructive. 

Alegerea și ideile duc întotdeauna la o altă 
alegere și o altă idee. Tot ce gândim și tot ce facem are 
consecințe. 

Gândiți-vă la unele consecințe pe care le trăiți în 
urma ideilor și în urma alegerilor zilnice. 

 Ceea ce alegem să facem cu timpul nostru – să 
riscăm, să stăm și să nu facem nimic, să ne 
implicăm în prea multe activități. 
 

 
 Urmărirea emisiunilor de televiziune – programe 

pline de violență și imoralitate, luarea la 
cunoștință a evenimentelor/știrilor, unele 
programe de televiziune care sunt educaționale. 

 Alimentația și sănătatea – ceea ce mâncăm și ceea 
ce consumăm afectează energia noastră, 
dimensiunea corporală, intelectul. 

 Poți să fii deprimat sau poți să te bucuri. 
 Alegerea hainelor: Care este consecința logică 

dacă nu ne îmbrăcăm adecvat? 
Atunci când facem alegeri distructive, negative, 

caracterul nostru va deveni neplăcut. Când alegerile 
noastre sunt pozitive, constructive, atunci caracterul 
nostru se formează puternic și plăcut. 

GÂNDEȘTE SINCER. Punctul unde te afli acum este 
rezultatul tuturor alegerilor, ideilor, deciziilor tale. Fiecare 
alegere pe care o facem contribuie la formarea caracterului 
nostru. Astăzi avem cu toții posibilitatea de a continua 
într-o direcție constructivă sau într-o direcție opusă 
acesteia. 

 
FĂ-ȚI TOCĂNIȚA TA DE CARACTER 

Încercuiește trăsăturile de caracter despre care poți spune sincer că în acest moment fac parte din caracterul 
tău. 

compasiune   bucurie   înțelepciune   curaj 
 iubire    pace    respect   generozitate
 grijă    milă    răbdare   motivație
 bunătate   recunoștință   toleranță   îndrăzneală
 respect de sine  mulțumire   politețe   cooperare
 ascultare   integritate   responsabilitate  autoritate
 amabilitate   adevăr   disciplină   bunătate
 iertare    discernământ  demn de încredere  perseverență
 sârguință   credincioșie   cu inițiativă   răbdător 
   

   

Primul sfârșit de săptămână din septem-
brie, respectiv 3 și 4 septembrie 2016, a 
fost un timp binecuvântat pentru tinerii 
creștini din Viena.
Astfel prin bunăvoința Domnului, 
la biserica Agape a fost organizată o 
Conferință de tineret sub îndrumarea 

fratelui diacon Beniamin Lavu, responsabil de tineret 
în biserica Agape.

 Tema conferinței a fost: „Alegeri fără com-
promis”, iar invitat a fost fratele pastor Nelu Filip de 
la biserica Poarta Cerului din Timișoara. Conferința 
a fost structurată în patru părți, fiecare parte având o 
tematică specială pentru noi, tinerii. 

 Sâmbătă dimineața ni s-a vorbit despre 
prietenie, respectiv despre nevoia de a-ți alege prie-
teni care pot să te sfătuiască înțelept și pot să te ridice 
spiritual. Ni s-a dat ca exemplu Amnon fiul lui David 
și prietenul lui Ionadab care l-a îndemnat într-un mod 
neînțelept și rezultatul a fost unul tragic cu urmări 
grele atât pentru familia lărgită a lui David cât și 
pentru popor. Mesajul final a fost din Proverbe 13:20 
„Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cui îi 
place să se însoţească cu nebunii o duce rău.” 

 Părtășia a continuat cu o masă de dragoste 
oferită de biserica Agape, unde tinerii au putut să facă 
noi cunoștințe cu tinerii din alte biserici.
Programul de după-masă a avut ca temă: „Dă priori-
tate responsabilităţii în locul nevoii tale”. Expunerea 
a fost bazată pe exemplul lui Iosif care, fiind un tânăr 
corect și responsabil, a fost o binecuvântare atât pentru 
familia lui cât și pentru națiunea egipteană. 

 Seara tinerii de la Agape au organizat o ieșire 
împreună cu toți doritorii la un meci de volei. 
Duminică dimineața în cadrul programului cu înt-
reaga adunare fratele pastor Nelu Filip a continuat 

vorbind despre tema: „Alege cum să-ţi trăieşti viaţa”, 
luând ca referință textul din Psalmi 137: 1-4. „E în pu-
terea noastră să alegem”, spunea fratele Filip, „Dom-
nul ne cheamă să alegem cum vrem să trăim viaţa 
noastră care ne-a dat-o pe acest pământ.”

 În ultima parte a Conferinței s-a vorbit despre 
ascultarea de Domnul. Fratele Filip a provocat biserica 
punând o întrebare: „Dacă ai şti că mai ai de trăit un 
an, care ar fi cele trei lucruri pe care le-ai face?”. Un 
om înțelept alege lucruri care durează veșnic:
- Alege-L pe Isus ca mântuitor al tău.
- Alege să asculți de Domnul.
- Alege să trăiești viața asta scurtă cât și veșnicia ta cu 
Domnul.

 Ne-am bucurat de fratele Nelu Filip care a 
expus foarte clar și categoric Cuvântul Domnului și 
totodată pe înțelesul tinerilor care l-au urmărit cu 
plăcere și curiozitate. Domnul să-l binecuvânteze și 
să-l întărească în lucrarea pe care o face. 

Conferința a putut fi urmărită pe adresa web http://aga-
pewien.at/live în data de 3 și 4 septembrie.

Michael Demean
Rodica Smerica

ALEGERI 
FĂRĂ 

COMPROMIS
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 Iubesc taberele! Sunt prin excelență un loc 
al redefinirii identității atât sub aspectul pur uman, 
relațional, cât și moral, spiritual. Cadrul mai puțin 
formal stimulează autenticitatea, ceea ce în multe 
cazuri duce la o adevărata revelație vizavi de sine, dar 
și de cei din jur.

 Adolescenții nu fac o excepție. Pentru ei tabăra 
de vară este cadrul natural. Atât la propriu cât și la 
figurat!

 Tabăra de adolescenți din acest an a vizat în 
mod deosebit componenta relaționala. Cei peste 40 de 
adolescenți din tabăra de la Wagrain au fost implicați 
constant într-o multitudine de activități recreativ-
educative: jocuri, campionate de sport, prezentări 
video, discuții libere sau pe o temă dată, drumeții,etc. 

 Nu a lipsit desigur părtășia spirituală pe grupe 
devoționale sau împreună. Ne-am bucurat să îl avem 
alături de noi la aceste părtășii și pe fratele pastor Ionel 
Vlas. 

 O noutate vizavi de lucrarea cu adolesceții din 
această tabără a constituit-o activitatea de consiliere 
organizată a adolescentilor prezenți. Am fost mișcat 
de probleme lor, provocat de lupta lor și extrem de 
bucuros să văd deschiderea și încrederea pe care ne-au 
acordat-o necondiționat.

 Rugați-vă ca tabere să rămână pentru 
adolescenți pe mai departe  un loc al descoperirii  
identității lor în Hristos!     
   

Beniamin Quiel-Brown

În perioada 21-27 august 2016, s-a organizat 
de către biserica penticostală ELIM Viena cea 
de-a doua ediție a taberei de tineret, în locali-
tatea Wagrain. Motto-ul taberei din acest an a 
fost: „Să fii creștin…chiar vrei?” 
Tabăra a fost organizată pentru a marca o 
schimbare majoră în ceea ce privește relația 

personală a tinerilor cu Dumnezeu. Au fost prezenți 
lideri ai bisericii ELIM Viena: Augustin Barna, Denis 
Roteliuc, Ruben Avram câ și Gabriel Achim. 

 Tematica taberei din acest an a fost cuprinsă în 
următoarele patru seminare:  
1. CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII CREȘTIN?  
2. CREȘTINUL AUTENTIC ȘI RELAȚIA LUI CU DUMNE-
ZEU. 
3. CREȘTINUL AUTENTIC ȘI RELAȚIA LUI CU LUMEA. 
4. CONFLICTUL DINTRE GENERAȚII.

 Scopul acestei tabere a fost acela de a crea 
legături pe orizontală între tineri dar și reînnoirea 
legăturii pe verticală cu Dumnezeu. Pe lângă timpul 
devoțional, seminariile și temele abordate, au avut loc 
și diferite activități sportive în care s-a urmărit unita-
tea și munca în echipă. Amplasarea taberei s-a dovedit 
a fi un loc minunat, cu peisaje splendide ce te duceau 
cu gândul la măreața lucrare a lui Dumnezeu.

 Fiecare zi s-a încheiat cu un timp de părtășie 
în rugăciune și cântare, având invitați și persoane 
cazate în aceeași locație.
Slăvit să fie Domnul!      
   Andrei Mitric

TABĂRA DE 
ADOLESCENȚI,  

Wagrain, 2016

Summer camp 2016
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 Un slujitor în vârstă din Canada a fost întrebat 
odată: „Ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiţi 
pastor şi totodată misionar?” La care el a răspuns: 
„mă ajută să fiu un pastor mai bun şi să ies din rutina 
vieţii mele pentru a avea o aventură zi de zi cu Dum-
nezeu”. 

 Viața de creștin înseamnă mai mult decât un 
program duminica la biserică, ea este o dedicare a 
vieții noastre în totalitate, în care dragostea și puterea 
Lui se descoperă zi de zi. Și în acest an, am avut prin 
harul Domnului ocazia să răspândim dragostea Lui 
și puterea Evangheliei în România la oamenii care au 
fost setoși după veșnicie. Cu un grup mai restrâns din 
Austria, care a fost format doar prin harul lui Dum-
nezeu, ne-am pornit la drum cu cea mai bună veste 
din lume, care spune că Isus Hristos mai mântuiește și 
caută oameni pentru a le oferi iertarea Sa. 

 Timp de-o săptămână am fost însoțiți și 
binecuvântați de ajutorul fratelui pastor din Slatina 
și a câtorva tineri din biserica 
locală care ne-au sprijinit în 
această lucrare. Ne-am bucurat 
să vizităm mai multe sate în care 
s-au organizat evanghelizări cu 
cântări creștine, marturii perso-
nale și mesaj evanghelic care i-au 
provocat pe săteni la o întoarce-
re profundă spre Isus Hristos.
 Cu mare durere am 
întâlnit și biserici care se luptă 
la ora actuală cu dezamăgiri și 
descurajării din cauza răzvrătirii 
oamenilor din zonele respective 
care nu îl caută pe Dumnezeu, 
însă a fost pentru noi un har să 

fim alături de ei și să luptăm împreună pentru acele 
inimi pierdute care au o valoare mare înaintea lui 
Dumnezeu.

 Mai sunt multe suflete care au nevoie de un 
Tată pe care l-au căutat toată viața și care este doar 
Isus. Nu este timp de pierdut, Dumnezeu ne chea-
mă pe toți pentru a lucra la lărgirea împărăției Lui, 
pentru că Lui îi pasă de chiar cel mai neînsemnat om și 
dorește mântuirea lui. Fii și tu parte la această bucurie 
și descoperă împlinirea cea mai mare de a fi părtaș cu 
Isus în lucrarea Lui. Dumnezeu să vă binecuvânteze! 
   

Lucrarea 
misionară 

2016

Moise Căuneac

 4 august 2016. Era o după-amiază de 
duminică liniștită și frumoasă, dar sufle-
tul pe care îl vizitam nu se potrivea deloc 

cu natura înconjurătoare. Ana, în vârstă de 30 de ani, 
tocmai își îngropase soțul, în vârstă de 37 de ani, cu 5 
săptămâni în urmă.

 Am ajuns la Leșnic, județul Hunedoara, aflat 
la câțiva kilometri de Deva pe drumul spre Timișoara. 
De la șoseaua principală am intrat pe o vale îngustă, 
unde era drum doar de o mașină. Pe una din margini 
curgea un fir de pârâiaș și de-a lungul malului, de-o 
parte și de cealaltă, se aflau case. Am ajuns la poar-
ta Anei și ne-a deschis o femeie îmbrăcată în negru, 
slabă și tristă. Ionela, fetița ei de 9 ani, ne privea și ea 
curioasă, pe mine și pe Luci Mârza, coordonatoarea 
lucrării Genesis Life din Deva, și care mă invitase și pe 
mine să o vizităm pe Ana.

 Ionel, soțul Anei și tatăl Ionelei, a plecat din 
lumea aceasta aproape fulgerător. Vinerea a fost la 
serviciu, sâmbăta s-a plâns că nu mai poate vedea, 
soția l-a dus la spital la Ilia, iar aceștia l-au trimis la 
Hunedoara unde după ceva teste i s-a spus că avea o 
tumoare mare pe creier. După două săptămâni, Ana 
l-a îngropat.

 Ne-am bucurat că la îndemnul unei prietene 
de-a ei, o soră în biserica baptistă din Deva, Ana a ac-
ceptat să se întâlnească cu noi. Am lăsat-o să își spună 
durerea și am început și noi să îi vorbim despre singu-
ra posibilitate de a pleca din lumea aceasta cu sufletul 

împăcat și gata de a petrece o veșnicie cu Domnul. 
Morțile timpurii din familia ei i-au dat de gândit Anei 
și, deși era confuză și îndurerată, observam cum ne 
sorbea cuvintele ca o fântână uscată și gata să fie din 
nou umplută. Am întrebat-o dacă are Biblie și dacă o 
citește iar ea ne-a adus o Biblie (o traducere diferită, se 
pare mai recentă decât cea a lui Cornilescu) dar ne-a 
mărturisit sincer că nu mai deschisese Scriptura de pe 
la vârsta de 13 ani. Luci i-a vorbit despre pașii pe care 
trebuie să îi accepte și să îi urmeze pentru a se împăca 
cu Dumnezeu iar eu i-am spus despre importanța ace-
stei decizii, atât pentru viața aceasta cât și pentru cea 
viitoare. Am citit împreună Psalmul 91 și am întrebat-o 
dacă înțelege ce scrie acolo. Răspunsul ei a fost negativ 
și atunci mi-au venit în minte cuvintele: Cum vor ști, 
dacă nu se va duce nimenea să le spună. Privind-o, am 
înțeles cam în ce direcție ar trebui să ne orientăm noi, 
creștinii.
 
 În loc să aglomerăm bisericile de la oraș sau 
să stăm confortabili pe o bancă în biserică, cred că ar 
trebui să ieșim în comunitate și să spunem oricui vrea 
sau nu vrea să ne asculte, ce a făcut Dumnezeu pentru 
noi și care este perspectiva unui om atunci când se 
așează „sub ocrotirea Celui Prea Inalt”.   

O zi de 

misiune

Aurelia Gabor

 „Mare este secerişul, dar puţini sunt 
lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să 
scoată lucrători la secerişul Său.“ Luca 10:2

 „Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi 
se odihneşte la umbra Celui Atotputernic
zice despre Domnul: „El este locul meu de 
scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în 
care mă încred!” Psalmul 91:1,2

Aurelia împreună cu Ana
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Preaiubiți frați și scumpe surori! A fost o 
deosebită plăcere pentru mine să slujesc 
odorurile dumneavoastră și o consider ca 
o mare binecuvântare în dezvoltarea mea 
ca slujitor al Domnului și un mare har 
oferit de Bunul Dumnezeu. Este al II-lea 

an consecutiv în care am putut onora invitația dum-
neavoastră și doresc din tot sufletul să vă mulțumesc 
pentru încrederea acordată. 

 Am să vă spun o poveste... Era o zi frumoasă 
și caldă în primăvara anului 2010. Împreună cu fratele 
Manu Negrea am slujit pentru prima dată în orașul 
Salzburg. O clădire mică. Un demisol de fapt, unde o 
mână de oameni, aproximativ 20, cu fețe strălucitoare 
împodobeau modesta încăpere, consacrată a fi lăcaș 
de cult. Anul acesta, 2016, este unul sabatic pentru 
mine, deoarece este al VII-lea an consecutiv în care vă 
slujesc, fie o dată, fie de două ori pe an. Nu știu cât de 

Onisim Botezatu

Tabăra 2016, Biserica 
Gloria Salzburg

„Bucură-te, tinere, în 
tinereţea ta, fii cu in-
ima veselă cât eşti 
tânăr, umblă pe căile 
alese de inima ta şi 
plăcute ochilor tăi, dar 
să ştii că, pentru toa-
te acestea, te va chema 
Dumnezeu la judecată.“ 
Eclesiastul 11:9

utile au fost predicile mele pentru biserică, dar un 
lucru este cert, eu am crescut foarte mult împreună 
cu voi. 
 După șase ani de zile, astăzi mă bucur să 
văd încolțind sămânța presărată preț de aproape un 
deceniu, la care se adaugă bineînțeles echilibrul, sta-
tornicia și maturitatea slujitorilor bisericii. Dați slavă 
lui Dumnezeu, mulțumindu-i pentru ei: Mihai, Adi, 
Ionel, Călin - oameni integri și doritori de lucrare 
curată. Mă uit astăzi în urmă, puțin, că nu pot privi 
mult în urmă, orbit fiind de lumina prezentului. 

 Văd o biserică ,,GLORIA” închegată, mare 
și frumoasă, împodobită cu tineri frumoși și pocăiți, 
cu instrumente care mai de care mai deosebite și 
formații dintre cele mai selecte. Da, sunt ei bebelușii 
și copilașii anilor 2009, 2010..., care astăzi sunt mari. 
Suficient de mari încât să poată sluji Domnului 
fiecare cu darul lui. Și o fac bine, chiar foarte bine. 
Sunteți un exemplu de urmat pentru această țară, 
Austria. Știu. Veți zice că mai sunt multe de schim-
bat și desăvârșit. De acord. Până la venirea Domnu-
lui suntem parte a procesului de desăvârșire. Dar mi 
se bucură inima în Domnul, știindu-vă pe drumul 
cel bun. Mă bucur nespus să știu că luptați lupta 
cea bună. Am discutat puțin cu surorile respon-
sabile de taberele copiilor și tinerilor și nu pot să 
vă transmit decât sincerele mele aprecieri pentru 
promptitudinea de care ați dat dovadă, privind 
buna desfășurare a taberei, sub toate formele în care 
v-ați implicat. Vreau să înțelegeți că faceți o lucrare 
duhovnicească investind în generația tânără. Aceas-
ta va crește bine. Va crește drept spre satisfacția 
dumneavoastră și împlinirea planului lui Dum-
nezeu. Aceasta cu atât mai mult cu cât sunt destul 
de puține biserici care conștientizează importanța 
investiției în copii. Niciodată nu e prea mult. Ei, 
copilașii, reprezintă lumina ochilor dumneavoastră, 
sunt îngerii care vă înseninează diminețile, carne 
din carnea voastră și os din oasele voastre. Mare să 
vă fie bucuria văzându-i cum cresc ca niște lăstari ai 
casei Domnului. I-am găsit anul trecut ca niște copii; 
astăzi sunt tineri pe care vă puteți baza. Iubiți-i! 

 În cursul celor 5 zile, cu puterea și lumina 
pe care Dumnezeu mi-a dat-o, am semănat Cuvân-
tul vieții. Așteptați în răbdare răspunsul Domnului 
și recolta. Să nu forțați vremea recoltei. Ei sunt 
prorocii pe care îi va ridica Dumnezeu, predicatorii 
bisericii dumneavoastră, între fete se află mămicile 
bune și credincioase ale nepoților voștri. Creșteți-i 
în frica Domnului și nu-i întărâtați la mânie. Un 
slujitor spunea că dezamăgirea unui copil este un 
păcat de neiertat. Apreciați-le activitatea lor dar 
și a învățătoarelor care fac o muncă într-adevăr 
nobilă. O muncă pe care nu o poate face decât cel 
dăruit de Dumnezeu și învrednicit de la naștere să 
o facă. Echipa de slujire a demonstrat o înaltă ținută 

morală prin răbdare, creativitate, dragoste și multă 
sârguință. Iar focul de tabără a fost unul cu totul 
memorabil. Momente trăite preț de aproximativ trei 
ore în rugăciune vor rămâne gravate în inimioarele 
și conștiințele lor pe viață. 

 Tabăra a fost a copiilor, dar revărsarea 
Rusaliilor de la sfârșit a fost una matură, suprave-
gheată și biblică. Fetele lăudând pe Domnul atât 
în limba maternă cât și în felurite limbi, cântări 
intonate de părinți, strigăte materne de susținere 
pentru pruncii lor și mulțumire și câteva baxuri de 
șervețele îmbibate în lacrimile pocăinței. A fost o 
seară a lacrimilor, da, lacrimi de bucurie, a iertării, a 
grațierii, a eliberării de patimi și acceptării în harul 
lui Dumnezeu. Finalul a fost unul de cer. Copii 
înlăcrimați îmbrățișându-se unii pe alții, cerându-
și iertare reciproc, fericirea care radia pe fețele lor 
sclipitoare era una inegalabilă. S-a coborât așadar 
slava lui Dumnezeu peste noi ca la Rusalii. Nu au 
avut nici o emoție, că acolo unde este prezent Duhul 
lui Dumnezeu, El deține în mod absolut controlul. 

 E deja dimineață. E ora cinci. Mă pornesc 
imediat spre casă. Rămâne aici o parte din mine 
dar merge cu mine speranța și bucuria că Duhul 
lui Dumnezeu a preluat controlul în viața copiilor 
voștri. Știu că îi veți ajuta să rămână în această stare 
de har, consolidând altarele rugăciunii, care pro-
babil în unele case au fost sfărâmate. Vă iubesc! Vă 
doresc toate binecuvântările din lume. Duhul lui 
Dumnezeu să se odihnească peste biserica ,,GLO-
RIA”, făcând cinste împărăției lui Dumnezeu.   
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BOTEZ LA BISERICA AGAPE DIN VIENA

În data de 3 iulie 2016 la biserica Agape Viena a avut 
loc un botez nou testamentar. După versurile de cântare 
„Leagă-ți inima de cer, leagă-ți viața ta de Dumnezeu” și 
predica fratelui Silviu Cornea, „Alege să fii un ucenic al 
lui Hristos”, cinci tineri, Gabriel Demean, Maria Majerska, 
Kamila Kocisova, Bianca Olar și Ramona Iovi, au spus „Da“ 
lui Dumnezeu, predându-și viața în mâna Domnului Isus. 
Botezul a fost oficiat de frații Sami Peter și Nelu Onișor. La 
serviciul divin am avut bucuria să-i avem cu noi pe familia 
Bragari din Republica Moldova care au intonat cântări spre 
lauda Domnului. Botezul s-a încheiat cu o masă de dragoste.  
     Gabriel Demean

 BOTEZ LA BISERICA BETANIA KREMS

În data de 12 iunie 2016 în Biserica Betania din Krems 
s-a efectuat într-o atmosferă de sărbătoare un Botez Nou 
Testamentar. Sub mottoul „Cine crede se botează“ șapte tineri 
au mărturisit dovada credinței lor în apa botezului în fața a 
numeroșilor martori, văzuți și nevăzuți, prezenți cu ocazia 
acestei sărbători a bisericii. Cuvântul Evangheliei predicat 
a avut un efect deosebit, accentuând încă odată importanța 
botezului pentru un credincios care s-a hotărât să-L urmeze 
pe Hristos.

Evanghelia a fost predicată de fratele Cornel Țibu din 
Viena și diaconul bisericii locale Elisei Vizitiu.

Candidații pentru botez au fost Tania Nica, Denisa 
Nica, Rebeca Barbă, Sabina Ursu, Darius Păcurar, Daniel 
Grad și Ruben Stanciu. Domnul să-i ajute să ducă acest 
legământ în frica Domnului până la capăt.

Botezul a fost efectuat de pastorul Viorel Boldor și 
diaconul Elisei Vizitiu.    

             Daniel Florea

 BOTEZURI LA BISERICA BETEL DIN VIENA

În data de 29 mai 2016 a avut loc în Biserica Betel 
din Viena un botez Nou Testamentar în care 16 persoane, 
majoritatea tineri, au încheiat legământ cu Domnul. 

Botezul a fost oficiat de fratele Remus Oros, pastorul 
Bisericii Betel Viena, împreună cu fratele prezbiter Daniel 
Raica.

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 sfințenie.

Duminică, 10 iulie 2016 Biserica Betel Viena a avut 
ocazia de a se bucura de un mare eveniment și anume 4 
persoane au spus „DA” Mântuitorului în apa botezului. 
Candidați și-au mărturisit credința în Domnul Isus Hristos 
în fața mulțimii de martori văzuți și nevăzuți. Botezul a fost 
oficiat de frații Remus Oros pastorul Bisericii Betel Viena 
și Marius Mal, prezbiter în Biserica Speranța Linz. Urăm 
tuturor candidaților care au făcut acest legământ cu Domnul 
Isus un drum bun spre veșnicii.
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ORDINARE LA „BETEL” VIENA

Duminică 5 iunie 2016, în Biserica Penticostală „Betel” 
din Viena a avut loc ordinarea în slujba de pastor a fratelui 
Remus Oros. Actul de cult a fost oficiat de către frații Pastori: 
Ionel Vlas şi Ioan Varadin.

Ne rugăm Domnului să ne dea putere să ne unim 
toată biserica cu acești frați lucrători cu care Domnul ne-a 
binecuvântat ca să zidim ce mai e de zidit.

Cu această ocazie doresc să mulțumesc tuturor celor 
care au contribuit la această lucrare a Domnului în Betel Viena 
până acum, prin propunere, accept, post, sfat, rugăciune și 
totodată binecuvântarea Domnului să fie peste ei și peste toți 
cei ce vor veni și se vor intregra în această biserică.

 BUCURIE LA  BISERICA ELIM

 În data de 19.06.16, a avut loc la Biserica ,, 
Elim“, din Viena un botez Nou-testamentar unde 22 
de persoane, şi-au încredințat viața în mâna Domnu-
lui!

 Ministerul de învățământ, artă și cultură austriac Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und  
 Kultur (BMUKK) are un program de sprijin financiar  pe anul școlar 2016/17 începând cu clasa aX-a  
 pentru elevii  a căror părinți au salarii mici, atât pentru cetățeni austrieci cât și pentru cetățeni EU. 

ATENȚIE!!! termenul limită de depunere a dosarului este 31.12.2016.
Toate informațiile cât și formularele le găsiți pe site-ul bmukk la următoarea adresă:  

 http://www.bmukk.gv.at/schulen/befoe/index.xml 
Tot la această adresă găsiți și alte ajutoare financiare (Förderungen). Căutațile pe cele care se potrivesc  

 cu situația familiei dumneavoastră.

SUBVENȚIE DE LA MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 
AUSTRIAC PENTRU COPIII NOȘTRI

http://www.bmukk.gv.at/schulen/befoe/index.xml
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Trăim cu greu și adunăm nimic
În lumea aceasta de zbucium și de chin;
Visăm mereu și strângem pic cu pic,
Când totul se plătește cu suspin.

Ne-am pus în gând să devenim mai buni, 
Sau să trăim oricum, însă mai bine?
Ne umplem mintea, viața cu minciuni,
Călcând în drum pe milă și rușine.
 
Ne pasă mai puțin de cei sărmani,
Ne strângem pumnii goi, mai cu tărie
Și facem totul, totul pentru bani
Și–așa ușor uităm de veșnicie.

Și ne trudim și ne muncim din greu
O! Cât dorim să ajungem pe vârfuri,
Iar toate acestea, toate-s pentru eu,
Când sufletul se chinuie în lipsuri.

Suntem orbiți de-ale lumilor sclipiri
Și ordinea valorilor schimbăm,
Ne-ascundem după-un zâmbet demonice ieșiri,
Iar zilele uităm să numărăm.

Trăim cu greu că asta ni-i menirea,
Că pentru hrană-i musai să muncim,
Dar noi uităm, uităm că nemurirea
E țelul nostru, după ce murim.

 
Dorin Grigoroșiță  
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