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 Îți amintesc că timpul trece, și nu oricum, ci pe nevăzute. Și te 
duc cu gândul nu la ziua de ieri, nu la săptămâna trecută, nici măcar la 
anul ce a trecut, ci departe în trecut la zilele cele mai fericite ale copilăriei, 
ori poate ale tinereții. Sunt lucruri mărunte care ți-au rămas în memorie 
și la care te întorci cu drag. Închizi ochii și vezi chipul fără griji al ma-
mei, auzi colinda de pe caseta preferată a tatălui, te bucuri din nou ca pe 
vremuri, împreună cu frații tăi, de un pluș făcut manual de mama ta la 
croitorie. 
 

BUCURĂ-TE DE LUCRURILE IMPORTANTE
 Pe atunci aveam sufletul ușor ca un fulg. Dar, cu trecerea anilor, 
acel fulg s-a transformat într-un bulgăre greu de zăpadă, pe alocuri plin 
de noroi sau pietre. Gândurile de azi nu mai sunt atât de simple, ci sunt 
pline de griji, de regrete, de dorințe neîmplinite. O dezordine și un haos 
care te fac să stai treaz noaptea și care îți întunecă privirea, ca să nu te 
bucuri de lucrurile cu adevărat importante. Și te trezești că timpul trece și 
nu ai mai simțit liniște și bucurie pură, de când... nici nu îți mai amintești. 
Închizi ochii seara și încerci să te lupți cu avalanșa de gânduri, întrebări 
fără răspuns și îngrijorări. Ai vrea să le faci să dispară, să fie liniște în 
mintea ta, dar e prea târziu. Le auzi tot mai tare, ca și cum cineva ți-ar 
striga în ureche. 
 

PUNE JOS POVARA
 Tu te lupți, dar ai uitat ceva: „...și aruncați asupra Lui toa-
te îngrijorările voastre, căci El Însuși îngrijește de voi.” (1 Petru 5:7). 
Această luptă a îngrijorării e o luptă la care te-ai înrolat de unul singur și 
care te va face să aduni tot mai multă durere, necredință și te va conduce 
la disperare. Atunci când te îngrijorezi uiți că e Cineva care nu numai că 
vede și aude tot, dar și simte și suferă alături de tine. Și, crezând că ești 
singur, încerci să lupți cu propriile forțe, ca la final să îți dai seama că doar 
ai înrăutățit lucrurile. Pleacă genunchiul și pune jos toată povara. Predă-I 
Lui regretele din trecut și grija pentru viitor. Nu duce o luptă care nu îți 
aparține, nu încerca să schimbi ceva de unul singur. Pentru că „știm că 
toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumne-
zeu” (Romani 8:28). 

NĂDĂJDUIEȘTE ÎN DOMNUL
 El îți poate face sufletul să fie din nou ușor ca un fulg. El, care 
ne-a arătat când era pe Pământ că poți dormi liniștit chiar și în mijlocul 
furtunii. Pentru că, la urmă, tot El va fi Cel care o va potoli. „Pentru ce te 
mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, 
căci iarăși Îl voi lăuda; El este mântuirea mea și Dumnezeul meu.” 
  

Daniela Rodilă

„Şi aruncaţi asupra 
Lui toate îngrijorările 
voastre, căci El Însuşi 

îngrijeşte de voi.” 
1 PETRU 5:7

ILIE NEAG - Învierea Domnului Isus 
Hristos este cel mai triumfător act de 
biruință  și de speranță din istoria ome-
nirii, aducându-ne și nouă peste mii de 
ani speranța învierii în ziua de apoi.

SILVIU VINICIUS LUNGU -  Pentru 
mine e cel mai important eveniment 
din istoria omenirii, o promisiune și un 
punct de reper după care mă pot ghida 
zilnic. Știu că atunci când mă pun pe 
genunchi și mă rog, rugăciunile îmi 
sunt ascultate, pentru că mă rog unui 
Dumnezeu viu care are toată puterea în 
cer și pe pământ. 

DAVID PLEȘESCU - Prin moartea 
și învierea lui Hristos, eu am înțeles 
că Fiul lui Dumnezeu a devenit om, 
iar prin El omul poate să devină fiu de 
Dumnezeu. Cei mai mari teologi se 
ocupă cu întrebarea, care din cele trei 
evenimente din viața lui Hristos este 
mai important: nașterea, moartea sau 
învierea?

Vorbind în limbajul biblic fiecare eveni-
ment a avut un impact și o semnificație 
puternică. De aceea învierea lui Hristos 
este bazată pe cele două evenimente an-
terioare. Prin ele omul va putea înțelege 
definiția corectă după adevărul biblic 
care cuprinde: răscumpărarea, închi-
narea, neprihănirea. Ele funcționează 
împreună pentru a-L glorifica pe Yahve.

CÂND SUFLETUL 
ȚI-E GREU

Care este semnificația învierii 
Domnului Isus Hristos?

ÎNVIEREA
Sfârșiturile de an te fac să privești 

în trecut mai mult ca oricând.

editorial

 Redacția
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 Este bine să reflectăm asupra sacrificiilor pe care 
Maria le face pentru Fiul ei și pentru Dumnezeul ei. Ca 
mamă, depune aceleași eforturi pe care toate mamele le 
fac: protecție, hrană, îngrijire, etc.; de asemenea, Maria 
îndeplinește două acțiuni centrale credinței, Îl slujește pe 
Isus și mărturisește despre El (Luca 1:46-47). Ca răsplată 
primește mântuirea și viața eternă. 

 Să urmezi pe Isus implică suferință, Isus spune: 
„[...] Oricine își va pierde viața pentru Mine o va mân-
tui” (Luca 9:24). „[…] Nu, este mai mare dragoste decât 
să își dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți 
prietenii Mei dacă faceți ce vă poruncesc Eu.“ (Ioan 
15:13-14). 

SUFERINȚA MARIEI

 În Filipeni apostolul Pavel afirmă că a pierdut 
totul pentru a-L câștiga pe Hristos. (Filipeni 3:8). În 
Evrei ni se spune că nu trebuie să uităm să facem bine și 
să slujim, deoarece acestea sunt jertfe plăcute lui Dum-
nezeu (Evrei 13:16). Când facem aceste lucruri, Dumne-
zeu le dă valoare ca „[…] o jertfă vie, sfântă, plăcută…” 
(Romani 12:1).

 Încheiem înțelegând că sacrificiul implică 
renunțare. Maria și-a riscat viața, reputația și căsătoria. 
La fel ca Maria, suntem chemați să renunțăm la orice 
pentru Hristos, o renunțare care este primită de Tatăl 
ca închinare și care ne conferă moștenirea vieții veșnice 
(Matei 19:29).

Niculina Cruceru

Suferința este inerentă condiției umane, cu toate acestea, copiii lui 
Dumnezeu sunt chemați la slujire, să-și lase deoparte așteptările și 

dorințele lor pentru a împlini chemarea lui Hristos. Primul exemplu de 
curaj, ascultare şi devotament din Noul Testament este Maria, pentru că 
printr-o femeie a intrat blestemul în lume și printr-o altă femeie a venit 

Răscumpărătorul. Când studiem Scripturile observăm că planul mântui-
rii lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este același ca și pentru Maria. 

Planul Său este centrat în persoana lui Isus Hristos.

CÂNTAREA
Isus nădejdea mântuirii

PRIMA STROFĂ
Isus, nădejdea mântuirii,
A venit din slava Sa
Să salveze întreaga omenire,
Viața dăruindu-și pentru ea

REFRENUL
Din morți Isus a înviat
Și la Tatăl s-a-nălțat,
Moarte El a biruit
Numele Lui fie lăudat

A DOUA STROFĂ
Isus, jertfa mântuirii
Dinainte ne-ai adus,
Astăzi ne-nchinăm doar Ție
Fii în veci glorificat

A TREIA STROFĂ
Isus, nădejdea mântuirii
Pe o cruce răstignit,
Din iubire pentru oameni
Te-ai lăsat batjocorit
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 Gândirea aceasta ne-a dat 
literatură, filozofie, știință, mora-
litate și alte lucruri benefice care 
au condus la societatea în care 
trăim astăzi. Desigur, gândirea nu 
este doar “dulceață și lumină”. Tot 
ea ne duce la superstiții, sclavie și 
războaie.

GÂNDURILE CONȚIN 
INFORMAȚII
 Gândurile noastre conțin 
o colecție impresionantă de 
informații (credințe, valori, ati-
tudini, opinii, etc.), pe care le-am 
acumulat de-a lungul anilor și 
le-am stocat în mințile noastre. 
O parte dintre aceste informații 
sunt exacte, iar altele distorsiona-
te. De aceea Pavel scrie: “a căror 
minte necredincioasă a orbit-o 
dumnezeul veacului acestuia, 
ca să nu vadă strălucind lumina 
Evangheliei slavei lui Hristos, care 
este chipul lui Dumnezeu.” 
(2 Cor. 4:4)

 Gândirea păcătoasă 
este adesea ceva cu care și noi 
credincioșii ne confruntăm. 
Uneori nu avem nici un control 

asupra gândurilor ce pătrund în 
mintea noastră și, cu toate aces-
tea suntem capabili să controlăm 
acele gânduri prin puterea pe 
care o primim de la Dumnezeu. 
Cuvântul Domnului ne ajută să 
recunoaștem gândurile așa cum 
sunt și cum să acționăm asupra 
lor.

CUVÂNTUL NE AJUTĂ SĂ 
CUNOAȘTEM GÂNDUL
 Un psiholog proba-
bil ar spune că poți modifica 
modul greșit de gândire prin 
observarea problemei, evalua-
rea, confruntarea și apoi substi-
tuirea cu o gândire sănătoasă. 
Cuvântul Lui Dumnezeu ne 
învață să ne plecăm genunchii, 
să ne mărturisim păcatele, să ne 
recunoaștem slăbiciunile și să ne 
exprimăm nevoia de ajutor. Apoi 
să Îi cerem Lui Dumnezeu putere, 
înțelepciune, călăuzire și o mai 
bună înțelegere.

 Pavel subliniază 
importanța de a ne pune gându-
rile în ordine: “Să nu vă potriviți 
chipului veacului acestuia, ci să vă 

prefaceți prin înnoirea minții voas-
tre, ca să puteți deosebi bine voia 
lui Dumnezeu: cea bună, plăcută 
și desăvârșită.” (Rom. 12:2) Tot el 
spune: “Noi răsturnăm izvodirile 
minții și orice înălțime care se 
ridică împotriva cunoștinței lui 
Dumnezeu, și orice gând îl facem 
rob ascultării de Hristos.” 
(2 Cor. 10:5)

CONCLUZIE
 În concluzie, gândirea 
este complexă și greu de înțeles 
ca mecanism, dar este ceea ce ne 
face oameni. Tot ea este cea care 
ne-a determinat să întoarcem 
spatele la ceea ce era definiția Lui 
Dumnezeu cu privire la bine și 
înspre a ne defini noi înșine ce 
este bine și ce este rău (Geneza 
3). De asemenea, prin interme-
diul gândirii conștientizăm că 
trebuie să Îl iubim pe Dumnezeu 
cu acea dragoste care acționează 
(Ahava) și să vedem în cei care ne 
înconjoară chipul lui Dumnezeu 
(Tzedek).

  Blejușcă Daniel

Ce sunt gândurile ?

Ca să citez pe cineva din lumea științifică “Gândurile sunt doar 
reacţii electro-chimice, dar numărul și complexitatea acestora le 

face greu de înțeles”, iar Charles Jennings (cercetător la MIT) spu-
ne: “Cumva ... aceasta rezultă în gândire“

 Cineva spunea: „Nu lăsa pe 
nimeni să se plimbe prin mintea ta 
cu picioarele murdare.“ Uneori, lu-
crurile rele ce ți se întâmplă în viață 
te împing într-una din două direcții: 
respingere sau rebeliune. Respinge-
rea e când te lași călcat pe bătătură, 
suprimându-ți mânia și consumân-
du-te ca  lumânarea. Rebeliunea e 
când vasul închis, plin de mânie, 
explodează și din acest accident 
mulți ies răniți.

UNEORI VIAȚA DOARE 
 Și asta nu e legat de ceea ce 
ți se întâmplă, ci de cum răspunzi la 
ceea ce ți se întâmplă. Suprimarea 
mâniei e Yoga, e budism. Exprimarea 
mâniei nu e iubire, e lucru drăcesc. 
A-l ignora pe celălalt când ești plin 
de anumite gânduri care sunt de 

orice fel, dar nu bune, e ucidere din 
culpă a relațiilor. Corect este să-l 
confrunți pe celălalt cu dragoste și 
cu duhul blândeții, dacă ai pe cine și 
vezi în celălalt dorință de îndreptare. 
Dacă nu, îți răcești gura de pomană, 
ca să fiu cât se poate de blând în ex-
primare.

ȘI TOTUȘI
 Totuși, iubirea și iertarea 
sunt lucruri dumnezeiești. De ase-
menea, ele sunt doar pentru oamenii 
puternici! Trebuie să facem zilnic 
alegeri. Dumnezeu ne va trage la 
răspundere nu doar pentru orice 
cuvânt nefolositor rostit, ci pentru 
orice lucru făcut, judecând gându-
rile și intențiile inimii. Cuvântul lui 
Dumnezeu spune: „Și tu, fiule Solo-
mon, cunoaște pe Dumnezeul tatălui 
tău, și slujește-i cu toată inima și cu 

un suflet binevoitor; căci Domnul 
cercetează toate inimile și pătrunde 
toate închipuirile și toate gândurile. 
Dacă-L vei căuta, se va lăsa găsit 
de tine; dar dacă-L vei părăsi, te va 
lepăda și El pe vecie...“ (1 Cronici 
28:9)

ASTĂZI ALEG!
 Aleg să renunț la respingere, 
rebeliune, ignorare, a răspunde cu 
aceeași monedă, și aleg confruntarea 
în dragoste. Dar, ce e mai important: 
astăzi vreau să mă pocăiesc! Dar tu? 

Beniamin Vlăduț

RÂNDURI CE TE PUN PE GÂNDURI!
„...Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate

închipuirile și toate gândurile...“
1 Cronici 28:9
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 Mintea e locul gândurilor. Se spune că nu putem 
împiedica gândurile să ne treacă prin minte, dar pu-
tem influența ce fel de gânduri vom găzdui în minte. E 
important să ne impunem limite: unde vom merge și ce 
anume vom face, cu ce fel de oameni ne vom întâlni și 
ce fel de preocupări vom avea. Toate acestea vor genera 
gânduri, şi parte din gânduri vor deveni fapte. De la gân-
duri pleacă totul. Vedem şi gândim, apoi aplicăm. Auzim 
şi analizăm în minte, apoi practicăm.

DISCERNĂMÂNT
 În mintea noastră se nasc multe gânduri. Va 
trebui să deosebim gândurile, să le discernem. Dumne-
zeu comunică cu omul şi prin intermediul gândurilor. 
Despre diavol citim în Biblie că se poate preface într-
un înger de lumină. Asta înseamnă că va încerca să ne 
amăgească, fără ca noi să realizăm acest fapt. Creștinul 
trebuie să fie în stare să facă diferența între gânduri, ac-
ceptându-le pe cele bune și respingându-le pe cele rele.

DE UNDE VIN GÂNDURILE?
 Întrebarea care face obiectul acestui scurt 
eseu este privitoare la cum anume vom determina 
proveniența gândurilor. Ce califică gândurile ce vin în 
mintea noastră ca fiind gânduri venite de la Dumnezeu? 
Ce ”unelte” vom folosi, ce standarde ca să identificăm 
gândurile prin care Dumnezeu caută să ne vorbească?
 În alcătuirea răspunsurilor la întrebările formu-
late vom apela la o întrebare. Cum Îl putem cunoaște pe 
Dumnezeu, ca să știm cum gândește El? Prin ce mijloc?

SCRIPTURA, CUVÂNTUL
 Dumnezeu S-a revelat pe Sine şi ne lasă să-L 
experimentăm la nivel cognitiv, prin intermediul Cuvân-
tului sacru. Așadar, primul răspuns la întrebarea ce ține 
de identificarea provenienței gândurilor este cel privitor 
la preocuparea noastră pentru a ajunge să cunoaștem 
Cuvântul lui Dumnezeu. Cu cât vom dobândi mai multă 
cunoștință a Sfintelor Scripturi, cu atât mai mult Îl vom 
cunoaște de fapt pe El, autorul textelor biblice, pentru 
că El este Cuvântul. Nu te vei rătăci, nici nu vei fi înșelat 
dacă împlinești Coloseni 3:16: „Cuvântul lui Hristos 
să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea.“ 
Pavel le spune celor din Colose că așa trebuie să fie 
viața lor, asta e normalitatea. Debusolarea noastră e 
rodul necunoașterii Scripturii. După cum oamenii care 
nu se lasă clătinați de orice gând sau învățătură auzită 
reușesc aceasta fiindcă cunosc Biblia și sunt ancorați în 
adevărurile ei.

DUHUL SFÂNT
 Mântuitorul ne-a spus că va trimite după 
înălțarea Sa la cer un Mângâietor care va fi cu noi. El 
va lua din ce este al lui Isus și ne va descoperi. Pe lângă 
Scriptură, un alt ajutor în deosebirea gândurilor e Duhul 
Sfânt al lui Dumnezeu. Relația apropiată și ascultarea 
necondiționată de Duhul Sfânt vor face să avem parte 
întotdeauna de îndrumarea Lui. Trebuie afirmat explicit 
că această călăuzire a Duhului va fi în concordanță cu 
Biblia. Niciodată povața Duhului Sfânt nu va trece și nu 
va depăși perimetrul Scripturii. Această experiență a 
omului privitor la îndrumarea Duhului e una subiectivă, 
fiindcă nu poate fi verificată de alții. Oricine poate să 
spună orice și să pună totul în seama Duhului Sfânt. 
Sfintele Scripturi însă sunt adevărul absolut al lui 
Dumnezeu, revelația încheiată, căreia nu i se mai poate 
adăuga nimic.

DISCERNEREA 
GÂNDURILOR
 „Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în 

voi în toată înţelepciunea...“ Coloseni 3:16

CONCLUZIE
Cine vrea să deosebească gândurile, să stea aproape de Cuvânt şi să dezvolte relația cu Duhul Sfânt. Relația 
se dezvoltă arătând interes, deschidere şi ASCULTÂND DE DUHUL DOMNULUI. Aproape de Cuvânt presu-

pune atât citirea, memorarea, meditarea cât şi împlinirea lui.

Samuel Vlad
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Anamaria este a opta binecuvântare în fami-
lia noastră. Nu m-am gândit niciodată că voi 
fi mamă pentru opt copilași, dar Dumnezeu 
are planurile Lui și El a lucrat în viața mea 
așa încât să le îndeplinească.

 

 Sarcina e evoluat fără complicații, o sarcină 
ușoară, eu plină de energie și tot timpul în mișcare, 
spre mirarea doctoriței mele. Trebuia să nasc miercuri, 
6 iunie 2018, așa cum stabilisem cu dânsa la ultimul 
control. Dacă până atunci nu se întâmpla nimic, la ora 
9 trebuia să merg în spital la Rudolfstiftung, la cont-
rol. Am ajuns, mi-au făcut CT, mi-au luat tensiunea, 
care era foarte mare. I-am spus moașei că de vină sunt 
emoțiile, că abia aștept să-mi țin bebelușul în brațe, dar 
ea mi-a spus că nu, tensiunea nu crește la 168/102 din 
cauza emoțiilor. M-au oprit în spital, mi-au dat ceva 
de tensiune, iar aceasta a scăzut. Mi-au zis a doua zi să 
merg acasă că nu o să nasc încă, mai ales că șase dintre 
copii sunt născuți după termen. Am avut contracții, 
am fost de mai multe ori la control, dar nimic până 
sâmbătă, 09.06.2018, ora 2:04, când cu ajutorul Domnu-
lui s-a născut pe cale naturală fetița noastră.

FETIȚA NOASTRĂ ARE PROBLEME
 Anamaria a plâns, apoi a început să respire 
greu, din ce în ce mai greu. Respirația se auzea ca un 
geamăt, se vedea că are probleme. Au chemat de urgență 
neonatologul, au luat-o și au spus că vom fi informați 
despre starea ei mai târziu. Am început să plâng. 
Simțeam că ceva nu este în regulă cu ea. Așteptând, 
am început să mă rog cu soțul meu, ca doi părinți 
pentru copilul lor, înaintea Celui Preaînalt. În timpul 
rugăciunii, Dumnezeu mi-a arătat mâna Lui peste 
Anamaria, care o proteja de niște duhuri sub formă de 
fumuri negre care căutau, cu o iuțeală aproape violentă, 
să între în pătuțul ei. Am plâns și mai tare și m-am 
îngrozit de forța cu care se luptau duhurile să o atingă. 
Costi, soțul meu, încerca să mă liniștească: “Mâna 
Domnului este peste ea”. El avea o pace pe care mi-o 
doream și eu, m-a ajutat și încurajat mult în această 
perioadă de încercare. A fost lângă mine tot timpul, am 

plâns împreună, am suferit împreună, ne-am bucurat de 
vindecarea ei împreună. Convingerea lui că totul va fi 
bine și că “Domnul nu ne-a dat-o ca să o ia înapoi” îmi 
dădea putere.

 Peste 2 ore a venit medicul neonatolog și l-a 
dus pe Costi la fetiță. S-a întors după scurt timp și 
ne-a spus că a reușit să o stabilizeze dar o mai ține la 
terapie intensivă. Pe mine m-au dus din sala de nașteri 
în salon, iar pe Costi l-am rugat să meargă acasă să se 
odihnească. Trebuia să se îngrijească și de ceilalți copii, 
care erau acasă cu bunicile.

 M-am trezit dimineața cu gândul să merg să-
mi văd fetița. În timp ce mă pregăteam a venit aceeași 
doctoriță, spunându-mi că starea ei s-a agravat, că ei 
sunt depășiți de situație și o vor muta la Donauspital. 
M-a dus la terapie intensivă, unde se făceau pregătiri 
pentru transfer, și unde venise un transport cu “un 
incubator special care să îndeplinească nevoile pacien-
tului”. Am fost și eu transferată. Pe Anamaria, care era 
la terapie intensivă, o puteam vizita în fiecare zi de la 
ora 11 până la 19. Tot ce știam despre ea era că ajunsese 
și drumul a durat 15 minute.

 La ora 11 am mers cu soțul la terapie intensivă, 
dar înainte să o vedem, a venit un medic primar 
(Oberarzt) și ne-a spus: “Dragă familie Nicolae, fetița 
dumneavoastră este foarte bolnavă, noi am făcut tot 
ce se poate face omenește pentru ea.” Apoi ne-a ex-
plicat că au intubat-o, au băgat-o în comă indusă și îi 
administrează antibiotice. Trebuie să așteptăm, dar ei nu 
ne garantează nimic.

 Ceea ce s-a întâmplat cu Anamaria, este un 
fenomen care se numește “sindromul aspirație de 
meconiu“ și apare la 2% din nașteri. Eliminarea meco-
niului în lichidul amniotic este de obicei rezultatul unei 
hipoxii și/sau suferințe fetale ”in utero”, în cazul meu 
tensiunea arterială mare. Adică plămânii ei erau plini 
cu meconiu și nu funcționau fără ventilare mecanică. 
Exista risc mare de infecție, iar antibioticul administrat 
urma să o ajute până când aveau să sosească rezultatele 
de la antibiogramă, după aproximativ 24 de ore.

ANAMARIA, MINUNEA LUI DUMNEZEU!

Violeta Nicolae

CE FACI, CA MAMĂ?
 Ce poți face tu, ca mamă sau ca tată? Nu ai nicio 
putere. Nici să plângi nu mai ai putere. Însă știm că El 
poate. Am început să ne rugăm și mai tare pentru ea, cu 
toată familia, cu toți prietenii și cu toată biserica. Mi-am 
adus aminte de cuvintele din Geneza 28:15: „Iată, Eu 
sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei mer-
ge”. Plecam de la terapie intensivă încurajată, știind că 
Domnul este cu ea, și că o va păzi. Fetița noastră era în 
suferință, noi sufeream pentru ea, dar nu L-am întrebat 
niciodată pe Domnul: “Doamne, de ce?”. Nu pentru 
că aș fi tare în credință, ci pentru că nu îndrăzneam. 
Anamaria era darul Lui, era creată de El și era primită 
din mâna Lui. „Din El, prin El și pentru El sunt toate 
lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.” (Romani 
11:36). Ceea ce am avut curajul să întreb a fost: 
“Doamne, ce vrei să mă înveți, ce lecție vrei să învăț?” 
Știu că înainte nu-L implicam pe El în toate. Totdeauna 
mă raportam la Eu: eu fac, eu mă duc, eu... și asta era 
greșit. Am învățat cum este corect: dacă Domnul mă 
ajută, am să fac, dacă Domnul mă ajută, am să mă duc, 
dacă Domnul îmi îngăduie. El este Stăpân peste toa-
te. „Recunoaște-L în toate căile tale, și El îți va netezi 
cărările.”(Prov. 3:6)

ÎNCERCĂRILE SUNT LECȚII
 Am învățat să-I fiu mai recunoscătoare și să-I 
mulțumesc nu numai pentru binecuvântările din viața 
mea, care nu sunt deloc puține, ci și pentru încercări. El 
vrea să ne facă desăvârșiți, pentru că doar cei desăvârșiți 
vor vedea Împărăția Lui! „Frații mei, când treceți prin 
felurite încercări, să le priviți cu toată bucuria, fiindcă 
știți că încercarea credinței voastre aduce răbdare. Dar 
răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți 
desăvârșiți, întregi și să nu vă lipsească nimic.” (Iacov 
1:2-4). Încercările pe care le avem, nu sunt pedepse sau 
consecințe ale păcatelor noastre dinainte de a ne dedica 
viața Lui. Pentru ele s-a plătit prin jertfa de pe cruce. 
Încercările sunt lecții pe care Dumnezeu le îngăduie ca 
noi să ne aducem aminte și să înțelegem că fără El sun-
tem nimic, cum spune un poet creștin: “De n-ai fi Tu de 
partea noastră / Am fi ca praful luat de vânt, / Am fi o 
carne fără viață / Rătăcitoare pe pământ.”

VEȘTI ÎMBUCURĂTOARE
 După două zile, în care nimeni nu ne-a spus 
nimic, decât că starea este neschimbată, același doctor 
ne-a spus că are o veste îmbucurătoare și ne-a anunțat 
că antibioticul dă rezultate. Am slăvit pe Dumnezeu 
și, timp de 3 săptămâni cât a mai stat în spital, în fie-
care zi primeam câte o veste bună: infecția începuse 
să scadă, ecografia la inimioară ieșise bine, procenta-
jul de ventilație mecanică scădea (plămânii începeau 
să funcționeze), îi scoteau câte o perfuzie, ecografia 
craniană ieșise bine, nefiind leziuni cerebrale (până și 

medicul de familie credea că va rămâne cu handicap). 
Pe lângă faptul că își recăpăta sănătatea puțin câte puțin 
în fiecare zi, cel mai minunat lucru a fost când un medic 
din echipă ne-a spus că nu va rămâne cu sechele și că 
din punct de vedere neurologic nu a fost afectată! Dom-
nul Și-a făcut lucrarea și a făcut-o desăvârșit. Slăvit să-I 
fie numele! După o săptămână, pe mine m-au externat. 
Continuam să merg la ea în fiecare zi, slăveam pe Dum-
nezeu și ne bucuram pentru fiecare veste bună!
 
 După trei săptămâni m-au internat și pe mine 
din nou. Am mai stat trei zile cu Anamaria, care reușea 
acum să se hrănească singură, până atunci fiind hrănită 
prin sondă, direct în stomac.

SĂRBĂTOARE ÎN FAMILIE
 Marți, 03.07.2018, după 25 de zile am ieșit din 
spital. A fost sărbătoare când am ajuns acasă, unde 
frații și surorile ei o așteptau și au văzut-o, de data asta 
fără tuburi, fire și tot felul de aparate. În primul an de 
viață am mers la fiecare trei luni la control, unde era 
observată și i se analizau reflexele, pentru a se vedea 
evoluția ei. De fiecare dată a fost declarată “copil dez-
voltat normal conform vârstei”. Noi Îl slăvim și Îi 
mulțumim lui Dumnezeu pentru ea în fiecare zi. În 
momentul de față are un an și opt luni și ne bucurăm 
de prezența ei în familia noastră. Este mezina familiei 
și toți o răsfață. Fiecare medic care a consultat-o până 
acum, inclusiv pediatrul ei a recunoscut că este o minu-
ne. Până și o doctoriță din București care a consultat-o 
(a făcut o enterocolită când am fost anul trecut în țară) 
a spus că “o iubește Doamne-Doamne pentru ca nu are 
probleme neurologice”.

TREBUIE SĂ MĂRTURISESC!
 De ce am scris aceste lucruri? Pentru că trebuie 
să-L mărturisesc pe Dumnezeu. Pentru a-i încuraja pe 
părinții care sunt în încercări. Medicii sunt oameni și 
sunt limitați, iar înțelepciunea o au tot de la Domnul. În 
El să ne încredem. Da, mă încred! Și acum, când a dat 
biruință cauzei noastre, m-am încrezut și când într-un 
an am pierdut 3 sarcini, toate oprite din evoluție. Dacă 
la noi Dumnezeu a hotărât vindecare în dreptul fetiței 
noastre, este nu pentru că suntem noi mai buni ca alți 
părinți, ci pentru că El are planurile Lui. Planurile Lui 
sunt desăvârșite și ceea ce El a creat este desăvârșit. Chi-
ar dacă ochii noștri de carne văd altfel, în ochii Domnu-
lui fiecare dintre noi este prețios, ne iubește pe fiecare și 
vom primi mântuirea cu o singură condiție: să credem 
în jertfa Domnului Isus. Fiul Lui a murit pentru oricine: 
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a 
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să 
nu piară, ci să aibă viață veșnică.” (Ioan 3:16) 
Fiți binecuvântați!

 mărturie 
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 În august 2017 mi s-au 
depistat trei noduli la gât, iar după 
aproape 3 luni de investigații s-a do-
vedit că este cancer. Momentul când 
am primit vestea nu a fost unul ușor, 
nici pentru mine, nici pentru familia 
mea. Era o zi de vineri, 10.11.2017, 
când am primit rezultatul. Doctorul 
mi-a spus că, dacă mai am întrebări, 
să merg la Oncologie. Am ajuns 
la AKH și un doctor mi-a răspuns 
la întrebări, dar nu a putut să-mi 
dea nici cea mai mică speranță sau 
mângâiere. Am plecat acasă foarte 
deznădăjduit, mi-am chemat soția 
și copiii în jurul meu și le-am spus: 
„Să aveți grijă unul de altul, pentru 
că pe drumul pe care eu merg, se 
moare.“

 Au urmat cele mai negre cin-
ci zile din viața mea, nu am mai pu-

tut să mănânc sau să dorm, 
am slăbit 7 kilograme, dar 
în a cincea zi, o zi de marți, 
Dumnezeu a pus mâna pe 
mine și m-a ridicat. În aceea 
zi de marți, trebuia să merg 
cam o oră distanță de Viena 
și să îl iau pe băiat de la 
lucru. Am chemat-o pe soția 
mea cu mine, dar nu a putut 
să vină, deoarece a doua zi 
era sărbătoare și trebuia să 
gătească. Am chemat-o pe 
fiica mea cu mine, care făcea 
școala de șoferi, dar ea avea 
de învățat. A trebuit să merg 
singur. În mașină aveam un 
CD cu muzica fratelui Beni 
Merca, care îmi este și rudă, 
dar pe care nu prea îl ascul-
tam, și zăcea aruncat într-un 
colț. Dar în ziua aceea l-am pusW 
și prin fiecare cântare și fiecare vers 
Dumnezeu mi-a vorbit într-un mod 
extraordinar.

 Când am ieșit din Viena, 
din aglomerație, am oprit muzica și 
am început să mă rog. Vreau să vă 
spun că m-am rugat cum nu m-am 
mai rugat niciodată în viața mea, 
am strigat așa de tare, că pentru o 
clipă m-am gândit că se pot crăpa 
geamurile de la mașină. Am crezut și 
am simțit că Dumnezeu Însuși era pe 
scaunul din dreapta al mașinii mele, 
am simțit prezența Lui. Îmi veneau 
exemplele din Scriptură și am înce-
put să mă rog, zicând: „Pe orbul din 
naștere l-ai îngăduit să se nască orb 
ca să se arate lucrările Tale, arată-Ți 
și în mine puterea și bunătatea Ta 

și redă-mi sănătatea.” Apoi mi-
am amintit de David care a zis „Ce 
vei câștiga dacă îmi verși sângele 
și-mi vei coborî sufletul în locuința 
morților? Poate țărâna să Te laude?“ 
Atunci am făcut un legământ cu 
Domnul și am spus: „Doamne, 
dacă Tu îmi vei mai da zile, eu 
voi mărturisi lucrările Tale. Voi 
mărturisi că Tu lucrezi ca și atunci 
când ai fost pe pământ.“ Mi-am 
amintit ce scrie în Iacov despre cei 
ce se îndoiesc și am zis: „Doamne, 
mărește-mi credința!” Apoi mi-am 
amintit de sutașul care a zis 
„Nu sunt vrednic să intri sub 
acoperișul meu, zi doar un cuvânt și 
robul meu va fi vindecat”, și am zis: 
„Doamne, zi un cuvânt și în dreptul 

Mă numesc Viorel Gavrilaș, am 48 de ani, 
sunt căsătorit, am patru copii și fac parte 
din biserica Emanuel Viena, iar faptul 
că pot să împărtășesc cu dumneavoastră 
această mărturie este numai harul și în-
durarea lui Dumnezeu.

meu și cuvântul acesta să fie viață 
și ridicare.” Cu aceste cuvinte mi-am 
sfârșit rugăciunea cu glas tare. Am 
continuat să mă rog încet și să zic 
„Doamne, îndură-te de mine“, și 
am avut senzația că, așa cum a venit, 
Isus a și plecat din dreapta mea, de 
pe scaun.

 Au trecut aproximativ 5-10 
minute și din partea dreaptă, a venit 
un glas ca un tunet, care a trecut 
prin capul și urechea mea și a ieșit 
prin gura mea „Iată Cuvântul Meu 
pentru tine: VINDECARE.“ Așa 
am strigat de tare, că am crezut că 
sare parbrizul mașinii. M-am oprit 
apoi brusc și am izbucnit în hohote 
de plâns și am spus: „Doamne, Îți 
mulțumesc!“

 Am ajuns, mi-am luat 
băiatul și tot drumul înapoi am fost 
plin de bucurie pentru că știam că 
Domnul a călătorit cu mine pe dru-
mul acela. Aveam atâtea gânduri și 
uneori îmi venea iar să zic Doamne, 
îndură-te de mine și vindecă-mă, 
dar atunci mă opream și strigam: 
„Doamne, îți mulțumesc că m-ai 
vindecat!“ Am ajuns acasă și, pentru 
a doua oară într-o săptămână, mi-
am strâns familia pe lângă mine și 
le-am povestit ce mi s-a întâmplat pe 
drum. I-am întrebat (nu știu de ce 
i-am întrebat, nu mă judecați!) dacă 
sunt normal, ei au început să plângă 
și mi-au spus că sunt normal. Am 
căzut cu toții pe genunchi și I-am 
mulțumit lui Dumnezeu, pentru că a 
fost ziua când El m-a ridicat.

 În 15 noiembrie m-au 
anunțat de la spital că la 1 decem-
brie sunt programat la o tomografie 
computerizată și că va trebui să stau 
o oră în tubul acela. În cele două 
săptămâni mă trezeam nopțile și 
nu mai puteam dormi, de două ori 
m-am trezit tot ud și o voce îmi 
spunea că voi muri acolo. Dar, pe 
data de 1 decembrie, Dumnezeul Cel 
mare, care a făcut cerul și pământul, 
dar care încape într-o inimă de copil, 

a fost acolo înăuntru cu mine, și în 
ziua aceea m-a eliberat de frică și am 
putut să dorm nopțile. Pe 31 decem-
brie, duminica dimineața, m-am 
trezit și am rămas încă puțin în pat, 
gândidu-mă la accidentul de mașină 
avut zilele acelea, când Dumnezeu 
ne salvase viața încă o dată, și la ce 
mă așteaptă în noul an. Mă întrebam 
câte zile îmi mai dă Dumnezeu, ce se 
va alege de familia mea? Soția mea e 
puternică, știam că va fi bine. Copiii 
mari știam că se vor descurca, dar 
când m-am gândit la fetele cele mai 
mici, mi s-a rupt inima în mine și 
am zis: „Doamne, îndură-te de ele!“ 
Atunci vocea Domnului mi-a vorbit 
atât de clar: „Eu am să le port de 
grijă, dar împreună cu tine!“ În acel 
moment am primit din nou putere 
și o nouă confirmare că El a fost și 
rămâne de partea mea.

 Eu am crezut că, în urma 
tomografiei computerizate din 1 
decembrie, doctorii vor vedea și 
vor confirma ceea ce Dumnezeu a 
lucrat în ființa mea și nu va fi nevoie 
de alte terapii. Dar El nu lucrează 
cum credem sau vrem noi, ci cum 
dorește El. Slavă Lui! Pe 6 decembrie 
am început tratamentul, iar după 
patru ședințe de chimioterapie, pe 20 
februarie am făcut încă o tomografie 
computerizată.

 Când a văzut rezultatul celei 
de a doua tomografii, doctorul s-a 
aplecat în față să vadă mai bine și 
a exclamat: „Ganz sauber!“, adică 
complet curat! Am plecat bucuros de 
acolo, pentru că Dumnezeu împli-
nise ceea ce îmi promisese! Psalmul 
121 a fost un real ajutor pentru mine 
în tot acest timp. Versetul 1 spune 
„Îmi ridic ochii spre munți... De un
de îmi va veni ajutorul?“ Am văzut 
că doctorii și medicina sunt ca un 
munte la care oamenii privesc și 
aleargă, dar ajutorul și vindecarea 
vin numai de la Domnul, care a făcut 
cerurile și pământul.

Viorel Gavrilaș

ATINGEREA LUI DUMNEZEU PE SCAUNUL DIN DREAPTA
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 Dumnezeu ne veghează cu 
privirea Lui blândă, plină de dragos-
te și bunătate, în fiecare zi, în fiecare 
clipă; ne știe gândurile, planurile, 
căile, chiar și atunci când noi încă 
suntem cu spatele la El și cu fața 
spre himera călăuzitoare a vieții fără 
Dumnezeu: fericirea, așa cum și-o 
imaginează fiecare.

 Pentru mine, această fericire, 
pe care chiar reușisem să o ating, 
era familia mea frumoasă: soțul 
și băiețelul meu. Aveam o casă, o 
mașină, bani suficienți, locuri de 
muncă. Ce nevoie aveam eu de 
Dumnezeu? Timp de aproape 10 ani 
am trăit această himeră cu siguranța 
că era realitatea solidă a vieții mele. 
Dar Tata mă privea cu bunătatea Lui, 
în tot acest timp, fiindcă știa că în 
curând himera va dispărea și mă voi 
lovi de realitate mult prea dură ca să 
o pot înfrunta singură!

O FAMILIE NORMALĂ
 Lucram împreună cu soțul 
la aceeași firmă, o firmă de producție 
din oraș. Eu aveam un post de 
conducere (datorită studiilor tehni-
ce superioare) iar postul lui era de 
subaltern al meu, deși nu se punea 
neapărat problema ierarhiei. Familia 
care patrona firma ne era cunoscută 
și toate ședințele erau ca o întâlnire 
între amici, în care se discutau prob-
leme serioase. Nu-mi amintesc să-i fi 
dat vreodată ordine soțului meu.  

 La început lucrurile au mers 
bine pentru noi la firmă, dar cu tim-
pul neregulile în actele pe care tre-
buia să le întocmesc și să le semnez 
îmi provocau neliniște; neregulile se 
adânceau cu timpul și mi s-a făcut 
de-a dreptul frică. Am consultat cu 
discreție un jurist, care mi-a explicat 
cum stau lucrurile și am început să 
mă gândesc tot mai serios să-mi caut 
un alt loc de muncă. Ziua de lucru 
începea devreme și se termina după-
masa târziu. Băiețelul nostru, care 
avea doar 3 ani și jumătate, rămânea 
cu mama mea acasă. Am vorbit cu 
soțul despre neliniștea mea și despre 
dorința de a pleca de la firma - doar 
eu, desigur - dar nu a fost de acord. 
După un an, am luat hotărârea 
unilaterală de a renunța la postul 
acesta.

 Atunci aveam să aflu cine era 
soțul și prietenul meu cel mai bun, 
tatăl copilului meu. Firma la care 
lucram împreună avea două puncte 
de lucru, celălalt era o brutărie. Soțul 
meu făcea aprovizionarea cu anumi-
te produse necesare activității de 
acolo. La brutărie lucrau multe fete, 
iar una i s-a părut interesantă. Avea 
doar 18 ani, școală puțină, era simplă 
și nu exista pericolul să-i devină 
vreodată șefă.

O PROVOCARE
 Am rămas acasă, căutându-
mi de lucru. Ca un făcut, nu găseam 

nimic (era luna ianuarie). Relația cu 
soțul începea să se răcească treptat. 
Începusem să-i pun la îndoială fideli-
tatea, fiindcă venea tot mai târziu 
acasă, sub diferite pretexte (nu știam 
încă nimic despre fata respectivă). 
Cu timpul, nu mi-a mai dat nici 
banii pentru mâncare și abia aveam 
ce să-i dau copilului să mănânce. Eu 
mâncam dacă mai rămânea ceva. 
Începusem să caut și să întreb în 
stânga și în dreapta despre un loc 
de muncă, dar nimic. Într-o zi s-a 
separat de mine, s-a dus să doarmă 
în camera alăturată, fără explicații... 
și de atunci am rămas separați. Ajun-
sesem să avem conversații scurte, de 
complezență, ca doi străini. Mi-am 
dat seama că are pe altcineva și am 
început să lupt cum am considerat 
eu echitabil, pentru căsnicia mea. Nu 
i-am făcut absolut niciun reproș, nu 
l-am întrebat niciodată “De ce?”, nu 
am pus niciun fel de presiune pe el, 
ca să nu ia o hotărâre greșită... am 
crezut că va trece, că vom putea sta 
de vorbă cu calm despre toate și că 
vom putea reveni pe linia de plutire... 
Această situație a durat mai mult de 
un an.

 I-am spus că mâncarea nu 
e de ajuns și aș avea nevoie de mai 
mulți bani pentru alimente și nu 
numai, însă replica a venit tăios: cine 
nu muncește, nici să nu mănânce! 
Lucrurile s-au agravat, se îngrijea de 
copil ca să aibă ce să mănânce, eu 
ajunsesem cu timpul atât de slabă că 

GÂNDUL DEVINE 
BINECUVÂNTARE

„Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, 
zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să 

vă dau un viitor și o nădejde.“ Ieremia 29:11

Gabriela Rădulescu

nici vecinii nu mă mai recunoșteau 
pe stradă, din cauza suferinței și a 
subnutriției. Trecuseră câteva luni 
în care nu găsisem nimic de lucru; 
brusc parcă toate ușile erau închise. 
Nici mama nu mă ajuta. Nu avea o 
pensie prea mare și totdeauna fusese 
o femeie rece. Nu mai găseam în 
viață mea niciun reper de care să 
mă agăț. Simplul gând că dimineața 
copilul îmi va spune “Mama, mi-e 
foame!” și eu nu am niciun răspuns, 
mă arunca într-o disperare adâncă. 
Am devenit depresivă, și gândul la 
sinucidere mă încerca tot mai des.

GÂNDUL SINUCIDERII
 Într-o zi, după ce am dus 
copilul la grădiniță, m-am așezat în 
fotoliu, am început să reflectez cu 
sânge rece la toată situația și singura 
soluție care mi-era tot mai clară era 
să închei cu viața. Ștreangul mi se 
părea cel mai “potrivit”. Trebuia să 
aleg un loc în care să nu mă găsească 
copilul, să nu rămână traumatizat în 
plus... și timpul - când el este încă 
la grădiniță. Lucrurile se conturau 
tot mai clar și am luat hotărârea: 
“Așa voi face”! În momentul acela, 
totul s-a liniștit în mine, o liniște 
întunecoasă și rece. Simțeam, la pro-
priu, răceala aceea în suflet.

 Mă gândeam să-i las copilu-
lui o scrisoare, să pun lucrurile puțin 
în ordine. Nu aveam averi de lăsat, 
singură mea “avere” erau cele peste 
800 de cărți la care priveam și un 
zâmbet amar mi-a răsărit pe buze... 
La ce-i vor folosi, când el va trebui 
să trăiască fără mamă! Acestea erau 
gândurile mele, în urmă cu peste 20 
de ani. Dar Tatăl meu mă privea cu 
bunătate, cu căldura dragostei Lui, și 
gândurile Lui erau gânduri de pace, 
nu de nenorocire. El știa că venise 
momentul!
 

GÂNDUL LUI DUMNEZEU
 Trecând cu privirea peste 
cărți, am remarcat vreo patru pe care 
știam că nu le citisem, fiindcă erau 
despre Dumnezeu. Le primisem de 
la un preot catolic, prieten al soțului 
meu, și brusc mi-a venit un gând: 
”Dacă tot urmează să mă întâlnesc 
foarte curând cu Dumnezeu, ar 
fi bine să mă informez un pic!” Și 
m-am ridicat să iau una din cele 
patru, cea mai mică dintre ele. Era 
Noul Testament, un extras cu texte 
alese pentru tineri, editat de comu-
nitatea din Taizè. Am citit câte ceva 
ici și colo; mi s-a părut interesant 
cumva, am luat apoi alta, în care erau 
niște mesaje zilnice scrise de Basilea 
Schlink; am căutat mesajul din data 
zilei în care mă aflam și referința din 
Biblie a mesajului era “NICIDECUM 
N-AM SĂ TE LAS, CU NICIUN CHIP 
NU TE VOI PĂRĂSI” (EVREI 13:5). 
Aceste cuvinte au lovit exact în gân-
dul acela macabru, exact în întune-
cimea aceea rece care îmi cuprinsese 
sufletul…și simțeam că aceste cu-
vinte îmi vorbesc direct, la propriu, 
de parcă cineva stătea în fața mea, 
nevăzut, și mi le tot repeta! Și mă în-
trebam, cu lacrimile fierbinți șiroind 
pe obraz “Oare există cineva care să 
vrea să rămână lângă mine, să nu mă 
părăsească? Oare există cineva care 
să îmi întindă mâna, să mă ridice de 
pe marginea gropii, ca să trăiesc, să 
pot să-mi cresc copilul și să răzbat 
prin situația cumplită?” Și am con-
tinuat să citesc din acele mesaje care 
îmi mângâiau sufletul timp de câteva 
ore. Simțeam cum încet, foarte încet, 
sufletul meu se încălzește la loc, 
și gândul sinistru pălește tot mai 
mult în lumina vie a Cuvântului lui 
Dumnezeu. Am citit toată cartea a 
doua zi, apoi am luat-o de la capăt. 
Subliniam pasajele care simțeam că-
mi vorbesc și noaptea puneam cartea 
sub pernă. Am început să mă rog, 
stângaci, mă uitam pe cer și dacă 
printre nori era un gol, mă gândeam 
că pe acolo rugăciunea mea va ajun-

ge la Dumnezeu, care locuia în cer. 
Încă nu știam că El era lângă mine, 
că tocmai schimbase macazul și 
trenul vieții mele o luase deja pe linia 
cu destinația programată dinainte de 
întemeierea lumii!

 La scurtă vreme am fost 
solicitată să lucrez la o altă firma, 
cu același specific și pe un post mai 
bun. Salariul era ceva mai mare, mă 
puteam descurca. Sigur că i-am spus 
soțului meu că voi începe să lucrez și 
unde, și speram că între noi lucrurile 
vor reveni la normal, că vom putea 
avea acea discuție realistă, ca între 
oameni maturi. Dar în ziua în care 
am primit primul salariu, a plecat 
ca de obicei la serviciu și nu s-a mai 
întors niciodată.

UMBLAREA CU DUMNEZEU
 De atunci umblu cu Dum-
nezeu. Peste douăzeci de ani de 
experiențe, de rugăciuni ascultate, 
de căderi și ridicări, de speranțe și 
nevoi împlinite, de treceri prin văi 
adânci și munți înalți, și nu regret 
nicio clipă. El a rămas lângă 
mine, cu mine și nu m-a părăsit 
niciodată: “Tot așa și Cuvântul 
Meu, care iese din gura Mea, nu se 
întoarce la Mine fără rod, ci va face 
voia Mea și va împlini planurile 
Mele” (Isaia 55:11).

 Ca încheiere a acestei 
relatări găsesc foarte potrivite cuvin-
tele inspirate de Duhul Sfânt: “Căci 
gândurile Mele nu sunt gândurile 
voastre și căile voastre nu sunt căile 
Mele, zice Domnul. Ci cât sunt de 
sus cerurile față de pământ, atât 
sunt de sus căile Mele față de căile 
voastre și gândurile Mele față de 
gândurile voastre “ (Isaia 55:8,9). 
„Căci Eu știu gândurile pe care le 
am cu privire la voi, zice Domnul, 
gânduri de pace și nu de nenorocire, 
ca să vă dau un viitor și o nădejde.“ 
(Ier. 29:11)

 mărturie 
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CE GÂNDURI AI?
 Dragi cititori, ați încercat vreodată să vă examinați 
propriile gânduri? Sunt ele gânduri bune sau rele? Dum-
nezeu și Satan sunt nu numai izvoare de putere, ci și de 
gânduri. Dumnezeu deține și transmite gândurile bune, 
iar Satan gândurile rele. 

 Omul nu poate să producă singur gândurile, ci el 
are capacitatea de a le prelua. De aceea este foarte import-
ant ce fel de gânduri preia omul și de unde. Alege să preia 
gândurile lui Dumnezeu sau pe ale lui Satan? Dacă vrem 
binele, atunci suntem ajutați de Dumnezeu și preluăm 
gândurile Lui, dar dacă vrem răul suntem ajutați de Satan 
și preluăm gândurile rele. Noi decidem singuri ce fel de 
gânduri acceptăm și pe care le respingem.

 În spatele fiecărui gând se află o forță: un gând 
bun fortifică și îți dă o stare de bine, un gând rău distruge 
și te descurajează.

 Gândirea de la Dumnezeu este singura gândi-
re corectă și unica sursa de siguranță. „Gândurile celor 
neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi 
nu sunt decât înșelăciune“ (Prov. 12:5). „Gândurile rele 
sunt urâte Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt cu-
rate înaintea Lui“(Prov. 15:26).

GÂNDURI BUNE PRODUC CUVINTE CURATE
 Gândurile noastre provin din convingerile pe 
care le avem, iar valorile din inimă stau la baza convin-
gerilor. Convingerile nutresc gânduri, creează mentalități 
și atitudini. Gândurile și mentalitățile determină senti-
mente și trăiri. Sentimentele ne împing spre alegeri. Ale-
gerile conduc la acțiuni și fapte, iar faptele aduc rezultate 
și consecințe. De aceea, dacă valoarea supremă pe care o 
avem în inima noastră este Dumnezeu, atenția noastră va 
fi îndreptată spre EL, spre cuvintele rostite prin Fiul Său, 
faptele Lui consemnate în Biblie, expresia Sa prin Creație, 
promisiunile Sale și gândurile transmise cu privire la noi. 

„Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, 
zice Domnul, gânduri de pace ci nu de nenorocire, ca 
să vă dau un viitor și o nădejde“ (Ier. 29:11).

„GÂNDEȘTE ȘI VEI DEVENI MAI BOGAT“
 Gândindu-ne la un anumit lucru, noi experimen-
tăm automat ceea ce credem. Aceste gânduri creează 
anumite emoții. De exemplu, dacă ne-am îmbolnăvit 
sau dacă am rămas fără un loc de muncă, sau... putem 
să ne concentrăm pe problemele care ne închipuim că 
urmează după aceste evenimente. Concentrarea pe pro-
bleme creează sentimente de frică, vină, încredere de sine 
scăzută, stres, nesiguranță, furie și tristețe. Dar noi, copiii 
Domnului, ne focalizăm pe tipare de gândire pozitivă, așa 
cum ne învață Dumnezeu, și putem alege să privim toate 
aceste probleme ca pe niște provocări pe care Dumnezeu 
ni le dă ca să ne întărească și să acceptăm voia Lui în toate 
lucrurile.

Lidia Brindea

Gândirea este „însușirea creie-
rului omenesc de a reflecta 

în mod generalizat și abstract 
realitatea obiectivă, prin teo-

rii sau judecăți, permițând 
oamenilor să înțeleagă, să in-

terpreteze, să reprezinte sau 
să modeleze lumea din jurul 

lor”. Este definiția dată de 
Dicționarul explicativ al limbii 

române (Dex). Gândirea are 
un rol important în sistemul 

psihic uman și este definită ca 
fiind o succesiune de operații 

care duc la dezvoltarea 
unor aspecte importante ale 
realității și la rezolvarea lor.

GÂNDIREA CELOR 
NEPRIHĂNIȚI

 Mărturiile descrise sunt trăirile vieții mele, cea 
umană și cea spirituală, având ca rezultat glorificarea 
Domnului Isus. Lucrând cu oamenii ani la rând, le-am 
cunoscut poverile și viața, atunci când le mergea foarte 
rău, când chiar și priveliștea din jur îi tulbura și revolta. 
Le-am explicat că, dacă ne lăsăm conduși în viață de 
aceste gânduri, ajungem să nu mai sperăm în nimic.

 
 Credința nu lasă loc acestor gânduri negative. 
Ea ne ajută să Îl întrezărim în orice lucru pe Dumnezeu. 
Scopul trebuie să ne fie plin de măreție pentru Zidito-
rul, care este iubitor, înțelept, ne luminează viața și ne 
dă pacea Lui. Oricât de întunecoase ne sunt zilele, să ne 
încredem în El și în Cuvântul Lui!

 Gândirea mea pozitivă a fost mereu ghidată 
și de un orizont spiritual benefic, sfărâmând lanțurile 
suferinței, conștientizând că, fără Dumnezeu, viața ne 
este o ruină. Îi sfătuiesc pe cititorii acestor rânduri să-și 
păstreze mintea ocupată prin muncă, uitând de eveni-
mentele traumatizante.

 Istoricul vieții mele îl pot descrie doar parțial... 
După terminarea studiilor, la vârsta de 23 de ani, m-am 
căsătorit. Domnul m-a binecuvântat cu patru copii, din-
tre care trăiesc două fiice - Alina și Mădălina, care este 
copila Domnului. De tânără am rămas văduvă, purtând 
povara grea a vieții cu ajutorul Domnului.

 Mulțumesc Domnului că la vârsta mea de 82 
de ani sunt echilibrată psihic, optimistă, cu o minte 
perfectă, în ciuda problemelor pe care mi le aduce viața. 
Trecutul meu a fost destul de distructiv, o povară grea și 

dramatică la venirea mea în Viena. Am avut toleranța și 
îngăduința celor din familia mea, și fără a rosti o vorbă, 
am purtat haina ocării, dar mai apoi voi purta haina 
slavei.
 N-am suportat lăcomia, goana după lucrurile 
materiale, care îi dezumanizează pe oamenii fără Dum-
nezeu. Ani în șir am citit și scris multe. Aceste terapii 
au fost înrădăcinate în mine, mobilizând sufletul meu 
singuratic cu o credință vie, așa cum scrie în Psalmul 
73:25-28. Șiroaie de lacrimi au vărsat ochii mei, supor-
tând trei intervenții chirurgicale la ambii ochi.

 În data de 24 decembrie 2018, am făcut al 
patrulea preinfarct, și înainte de a chema salvarea L-am 
chemat pe Medicul Suprem. Nu am avut și nici nu am 
frică de moarte căci știu unde merg. Conștientă fiind, 
mi-a apărut jertfa Domnului Isus pe crucea de la Golgo-
ta, amarele Lui dureri și suferințe îndurate tocmai ca să 
ne deschidă calea spre veșnicie.

 După analize multiple și perfuzii am fost operată 
două ore pe viu, având dureri inimaginabile, dar așa cum 
scrie în Psalmul 23:4, Domnul a fost lângă mine. Am 
rămas în spital până în data de 10 februarie 2019, când 
am fost externată, ameliorată, dar de Domnul vindecată, 
slăvit să fie Numele și puterea Sa! Îl voi binecuvânta toată 
viața și Îi voi sluji cu mai multă ardoare ca până acum.

 Mulțumesc consiliului pastoral, surorilor, fraților 
și copiilor de la casele de rugăciuni, care m-au susținut în 
rugăciuni și post.

Aurelia-Eva Dobrotă

UN GÂND BUN
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FACE PE UNUL DIN ACEȘTI MICUȚI SĂ PĂCĂTUIASCĂ

VAI DE ORICINE 
 Cuvântul lui Dumnezeu ne spune 
căci este cu neputință să nu vină prilejul de 
păcătuire, dar vai de acela prin care vine. 
Cuvântul din limba greacă tradus cu expre-
sia „prilejuri de păcătuire” este foarte suge-
stiv, skandalon. El descrie mecanismul de 
declanșare a unei capcane în care este pusă 
momeala și care, atunci când este atinsă de 
un animal, declanșează și-l prinde înăuntru. 
Deci, acest ”vai” este adresat aceluia care 
momește pe cineva într-o capcană. 

 Citind cu atenție versetul 1 din Luca 17 
observăm că este vorba de persoana care pune capcana 
și de persoana care cade în capcană. Chiar fiind victimă, 
persoana prinsă în capcană păcătuiește prin faptul că s-a 
lăsat atrasă. Fără îndoială că și noi am căzut de mul-
te ori în capcană, dar ca să fim eliberați nu trebuie să 
dăm toată vina pe vânător. Ca să trăim în mod constant 
fără să fim prinși în capcană, trebuie să dezvoltăm o 
dependență zilnică de Dumnezeu.

 Versetul 2 din acelaș capitol ne spune cine sunt 
acele persoane care pot fi prinse cu ușurință în capcană: 
”acești micuți”, care sunt ființele micuțe, tinere, neajunse 
la maturitate, cei care sunt inferiori din punct de vede-
re al cunoștinței celor care pun capcana, autorității sau 
puterii, oricine de pe urma căruia este ușor să profiți 
pentru a-ți atinge propriile scopuri. Dacă cineva prin-
de o persoană mai slabă, mai vulnerabilă în capcana 
păcatului, Biblia ne spune că ar fi fost mai bine să se fi 
înecat în cea mai adâncă mare.

 Știm că atunci când Hristos s-a referit la acești 
micuți, a inclus literalmente și copiii, deoarece înainte 
de a face aceste afirmații, în Evanghelia după Matei, ”a 
chemat la El un copilaș și l-a pus în mijlocul lor” (Matei 
18:2). 

CUM PUTEM FACE PE UN COPIL SĂ 
PĂCĂTUIASCĂ ȘI SĂ FIE VULNERABIL? 
 Toți oamenii și, în special copiii, au nevoie să se 
simtă iubiți, acceptați, să li se arate valoare prin faptul că 
li se acordă atenție. Dar ei devin foarte vulnerabili atunci 
când se face deosebire între ei, atunci când se scoate 
în evidență numai ceea ce au făcut greșit. Prin atitu-
dini de genul acesta copiii se simt respinși, neiubiți și 
neacceptați, fapt care duce la dezechilibru emoțional, de-
zorientare, nesiguranță, o valoare de sine foarte scăzută 
etc. 

 Luca 17:3 ne atenționează să luăm bine seama 
la noi înșine, ca nu cumva să se afle printre noi astfel de 
oameni. Nu suntem naivi să credem că astfel de situații 
nu se întâmplă în familii și chiar în bisericile noastre. 
Trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește abuzurile 
spirituale împotriva celor imaturi sau slabi în credință. 
Să observăm atitudinea robului care bate slugile și 
slujnicele din Luca 12:45-47: „Dar dacă robul acela zice 
în inima lui: „Stăpânul meu zăboveşte să vină; dacă 
va începe să bată pe slugi şi pe slujnice, să mănânce, 
să bea şi să se îmbete, stăpânul robului aceluia va veni 
în ziua în care el nu se aşteaptă şi în ceasul în care nu 
ştie şi-l va tăia în bucăţi; şi soarta lui va fi soarta celor 
necredincioşi în lucrul încredinţat lor. Robul acela, care 
a ştiut voia stăpânului său, şi nu s-a pregătit deloc şi n-a 
lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri.”

 Dumnezeu dorește să lucrăm după voia Lui și cu 
credincioșie în lucrarea încredințată. Unitatea și arm-
onia în trupul lui Hristos aduce echilibru în viața acestor 
micuți care au nevoie de orientare. Omul credincios 
lucrării încredințate împarte hrana la vremea potrivită, 
fără să facă diferențe, vorbește cuvinte care zidesc, după 
cum este nevoie, ca să dea har celor ce îl aud și știe să 
mustre în dragoste. Slujitorul autentic slujește de bună 
voie, nu ca și cum ar stăpâni peste cei cărora le slujește, ci 
făcându-se pildă pe el însuși. Domnul nostru Isus Hris-
tos să ne ajute să fim astfel de buni ispravnici ai harului 
felurit al lui Dumnezeu, și fiecare dintre noi să slujească 
altora după darul pe care l-a primit. 

Rodica Smerica
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 „Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe 
ori am avut de gând să vin la voi, ca să cu-
leg vreun rod printre voi, ca printre celelalte 
neamuri, dar am fost împiedicat până acum. 
Eu sunt dator și grecilor și barbarilor, și celor 
învățați și celor neînvățați. Astfel, în ce mă 
privește pe mine, am o vie dorință să vă ves-
tesc Evanghelia vouă, celor din Roma.” 
(Romani 1:13-15)

 Înainte de a trece la analiza și interpretarea celor 
trei versete de mai sus, doresc să clarific de ce am ales 
ca acest text să fie primul pentru justificarea Misiunii 
Evanghelice Apostolice (MEA) din partea Organizației 
Gemeinde Gottes din Austria. Consider că, înainte de a 
putea face orice lucrare sau slujire spirituală (sau chiar și 
lumească), este nevoie de două elemente importante, fără 
de care nu se poate face nimic (bun și de calitate): voința 
de a face acel lucru și capacitatea de a-l face, adică este 
nevoie mai întâi de atitudine și pe urmă de aptitudini.

ATITUDINEA ȘI APTITUDINEA LUI PAVEL
 În cazul lui Pavel, el declară că are „o vie dorință 
să vestească Evanghelia”, nu doar o intenție, o opțiune, 
o idee, ci își dorește din tot sufletul și este dispus să facă 
totul ca să vestească Evanghelia. Atitudinea lui este clară 
și convingătoare; nimic și nimeni din lume nu îl poate 
opri să facă acest lucru. Cât despre aptitudini, nu cred că 
trebuie să ne facem griji în acest sens, pentru că educația 
lui la picioarele unuia din cei mai învățați și renumiți ra-
bini ai vremurilor, Gamaliel, îl califica să cunoască Legea. 
Întâlnirea cu Isus Hristos pe drumul Damascului, de la 
care a primit trimiterea, l-a ajutat să cunoască Evanghe-
lia.

 Legat de identitatea lui pe când încă era Saul, 
el se prezintă astfel: „Eu sunt iudeu, născut în Tarsul 
Ciliciei; dar am fost crescut în cetatea aceasta, am 
învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu de-
amănuntul Legea părinților noștri și am fost tot atât 
de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum sunteți și voi 
toți azi.” (Fapte 22:3).Cât despre ce a devenit Pavel după 
întâlnirea cu Isus, el scrie: „Cât despre mine, fraților, 
când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui 
Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Căci 
n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus 
Hristos, și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în 
mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. 
Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vor-
birile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă 

dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră 
să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe 
puterea lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 2:1-5) și „Fraților, 
vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu 
este de obârșie omenească; pentru că n-am primit-o, 
nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea 
lui Isus Hristos.” (Galateni 1:11-12).

NUMELE ȘI APELATIVELE LUI PAVEL

Saul prigonitorul, „cel cerut prin rugăciune“ (în 
ebraică), poartă numele primului împărat din 
Israel, părinții lui așteptând să ajungă și el un 
erou, ca să fie mândri de copilul lor;

 Pavel (apostolul Neamurilor, Paulus în latină) 
înseamnă mic, smerit, pentru că slujirea lui Hris-
tos se poate face doar în smerenie, în umilință: 
„Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt“;

 El se prezintă bisericii din Roma, la care încă 
 nu ajunsese, ca și: „Rob (sclav) al lui Isus Hris 
 tos“, numele acesta fiind cel mai de onoare titlu  
 pe care îl poate purta un OM și valoarea lui nu  
 stă în el și abilitățile lui, ci în puterea Domnu 
 lui/Mântuitorului lui, în Isus Hristos, iar a fi 
 sclav arată „devotarea lui completă față de  
 stăpânul lui și disponibilitatea lui de slujire  
 necondiționată„ 1

 „Chemat să fie apostol“ (gr. Apostolos = me 
 sager, ucenic, împuternicit al lui Hristos, trimis  
 să propovăduiască Evanghelia),

 „Pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui 
Dumnezeu“, fiind încadrat în planul de mântuire 
al lui Dumnezeu, prin Isus care nu aduce o „veste 
bună“, ci chiar EL este Vestea Bună;

 El se numește plin de smerenie: „cel mai neîn-
semnat dintre apostoli“ și totuși cu aceeași autor-
itate ca și ceilalți.

VERSETUL 1-7 PAVEL PREZINTĂ DOUĂ IDEI 
el este apostolul ”Neamurilor” și

 
lui i s-a încredințat Evanghelia de către Isus. „Începând 
cu v. 8 el aduce mulțumiri lui Dumnezeu Tatăl, prin Isus, 
care este mediatorul, Marele Preot, aceasta fiind făcută 
într-o notă de pietate caracteristică Psalmilor.” 2

SUNT DATOR
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1   Moo, The letter to the Romans, Second edition, The New International Commentary              
   on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co, 2018), 39.
 2 Moo, 59. 
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MOTIVELE PENTRU CARE PAVEL DOREA 
NEAPĂRAT SĂ-I VIZITEZE PE CEI DIN ROMA, ERAU: 

”ca să vă dau vreun dar duhovnicesc” (v.11); 

”ca să culeg vreun rod” (v. 13) și 

”să vă vestesc Evanghelia”, nu pentru înălțarea lui, 
ci din cauza datoriei lui misionare.

DIN VERSETELE MENȚIONATE, PUTEM GĂSI TREI 
IDEI IMPORTANTE: 
 
 Este nevoie de părtășie cu cei cu care lucrezi sau 
pe care dorești să-i slujești. Astfel, Pavel îi informează 
pe cei din Roma despre planurile lui de slujire, legat de 
Biserica de acolo, spunându-le: „Nu vreau să nu știți“ 
adică: vreau să știți că am planificat și m-am rugat ca 
să pot veni la voi, „de multe ori am avut de gând să vin 
la voi, dar am fost împiedicat până acum“. A fost oprit 
ca altădată, de Duhul Sfânt: „Fiindcă au fost opriți de 
Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia, au trecut 
prin ținutul Frigiei și Galatiei“ (Fapte16:6). De aici se 
vede dependența lui în întregime de Cel ce l-a trimis, de 
Hristos. El nu face nimic fără aprobare și autoritate de la 
Isus, căci el nu poate face nimic prin puterile lui, „ca să 
culeg vreun rod printre voi“. Pavel recunoaște că planuri-
le omenești rămân totdeauna fără rod dar, dacă Îl lăsăm 
pe Domnul să lucreze, atunci ne atingem scopul de a 
culege (măcar) un rod pe care îl dă Dumnezeu robilor 
ascultători. Noi putem și trebuie să căutăm să aducem 
roade, adică să câștigăm suflete pentru Împărăția lui 
Dumnezeu, dar această lucrare este făcută de Duhul 
Sfânt prin Cuvânt. Acesta nu se întoarce niciodată fără 
rod: „Tot așa și Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu 
se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea și va îm-
plini planurile Mele“ (Isaia 55), aducând un rod veșnic, 
„ca printre celelalte neamuri“.  Pavel avea deja experiență 
în această lucrare de evanghelizare/misiune, știa foarte 
bine ce vrea și cum trebuie să slujească, astfel încât să Îi 
placă Celui ce l-a trimis în lucrare.

  Este nevoie ca lumea întreagă să audă Cuvântul 
lui Dumnezeu. Pavel le spune că aceasta este o datorie și 
că nu face slujba prin puterile lui, ci cu autoritatea care 
i s-a dat, ca unul care a fost ales, împuternicit și trimis: 
„căci M-am arătat ție, ca să te pun slujitor și martor atât 
al lucrurilor pe care le-ai vazut, cât și al lucrurilor pe 
care Mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul 
norodului acestuia și din mijlocul Neamurilor la care te 
trimit“ (Fapte 26:16-17). El spune „sunt dator“. Nu face 
aceasta ca să își plătească păcatele, căci nu le poate șterge 
singur, ci recunoaște că nu are nimic, căci „am primit 

harul și apostolia, ca să aducem, pentru Numele Lui, la 
ascultarea credinței pe toate neamurile, între care sunteți 
și voi, cei chemați să fiți ai lui Isus Hristos“, slujba lui fiind 
posibilă doar prin harul și darurile primite de la Duhul 
Sfânt. Datoria lui nu este numai față de Domnul ci și față 
de Neamurile cărora i s-a încredințat să ducă Evanghelia 
și harul primit pentru a-l da mai departe. Darurile Duhu-
lui Sfânt sunt daruri de misiune și de slujire „pentru greci 
și barbari“, cărora le este dator să le împartă. Este dator să 
le ducă Evanghelia fără nicio graniță sau limitare, pentru 
„cei învățați și cei neînvățați“, grecii fiind filozofii învățați, 
iar barbarii fiind cei neînvățați. Căci Evanghelia nu este 
doar pentru grecul educat și cult, care nu poate pricepe 
„nebunia crucii“, ci și pentru neamurile și oamenii mai 
slabi. Evanghelia le vorbește și celor neînvățați, vorbește 
și îi atinge pe toți cei care o ascultă.

  Pentru a putea face o lucrare de calitate trebuie să 
îți dorești mult aceasta. Pavel le spune: „Astfel, în ce mă 
privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evang-
helia vouă, celor din Roma“, Adică el trece peste toate 
barierele de limbă, neam, religie, economice, geografice 
și culturale și dorește să vestească Evanghelia (celor din 
Roma și tuturor celor la care îl trimite Dumnezeu).

 Ca aplicație practică pentru noi, care trăim în 
străinatate, uniți de același Domn și de aceeași credință,  
„mărturisind că suntem străini și călători pe pământ ... 
dar dorim o patrie mai bună, adică o patrie cerească“ 
(Evrei 11:13,16) putem: 

Să ne unim în rugăciuni de mijlocire și mulțumire 
pentru români, austrieci și pentru toate neamurile, 
ca și Pavel, care se ruga mereu pentru biserica din 
Roma și pentru creștinii de acolo care Îl mărturiseau 
pe Hristos în capitala lumii de atunci. Pentru că în 
funcție de cât de mult mijlocim unii pentru alții, 
aceasta arată iubirea noastră față de Domnul și de 
oameni, iar cât de mult mulțumim arată cât suntem 
de uniți în Austria pentru Europa;

Să ne implicăm în încurajare reciprocă prin părtășie. 
Lui Pavel i s-a încredințat mult și i s-a cerut mult. El 
dorește să-i facă părtași și pe alții la harul și darurile 
duhovnicești primite, dar să fie și el încurajat;

Să ne întrebăm ce suntem: consumatori, critici de 
programe sau mădulare în trup care slujesc un-
ele altora. Este bine să-i facem și pe alții părtași la 
binecuvântările noastre, căci primim atât cât dăm, iar 
scopul slujirii noastre trebuie să fie multiplicarea slu-
jitorilor/lucrătorilor în lucrarea de evanghelizare prin 
Cuvânt, care odată semănat aduce rod, iar noi toți 
suntem chemați la secerișul Domnului. Căci „Cuvân-
tul lui Dumnezeu produce rod, nu noi!” 

Mihai Borze
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Proverbe 16:32 afirmă că „Cine este stăpân pe 
sine prețuiește mai mult decât cine cucerește 

cetăți.“ De asemenea, Proverbe 25:28 spune că 
„Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate 

surpată și fără ziduri.“

VICTORIA ASUPRA 
PROPRIEI PERSOANE

Ce influență ai asupra celei mai importante persoane din viața ta? De-
spre tine este vorba! Cum te conduci pe tine însuți? 

AUTODISCIPLINA
 A fi stăpân pe sine înseamnă a avea autocontrol 
asupra propriei persoane, a te autodisciplina. Autodisci-
plina îi descrie pe oamenii dispuși să preia controlul asu-
pra propriei persoane și a lucrurilor menite să le aducă 
fie succese, fie insuccese. Cu asta începe totul. Autodi-
sciplina stă la baza succesului tău, oricare ar fi definiția 
acestuia…

 „Nivelul succesului va fi determinat de nivelul 
autodisciplinei”, spune John Maxwell. Tot el afirmă că 
orice lucru care merită cu adevărat și e de valoare este 
la deal! Și pentru a urca la deal, trebuie să fii deter-
minat. Nu ai cum să mergi din întâmplare într-acolo. 
Poți ajunge acolo doar prin autodisciplină. Poți urca la 
deal străduindu-te să urci. Autodisciplina reprezintă 
acea străduință, acel efort depus pentru a urca și 
pentru a ajunge acolo unde îți dorești. Dar există 
o problemă. Cei mai mulți oameni au dorința de a 
urca dealul, dar obiceiurile îi trag la vale. Viața ta din 
prezent este, de fapt, suma obiceiurilor tale. Fericirea 
nefericirea ta sunt rezultatul obiceiurilor pe care le ai. 
Starea ta e un rezultat al obiceiurilor tale.
 
 Citind despre viețile personalităților, am 
descoperit că prima victorie înregistrată de fie-
care dintre ei a fost chiar victoria față de ei înșiși. 
Asta este prima victorie pe care trebuie să o obții... 
victoria asupra propriei persoane... și, cu siguranță, 
celelalte victorii vor urma. 

VICTORIA ASUPRA PROPRIEI PERSOANE 
 Ce reprezintă pentru tine victoria asupra 
propriei persoane? Ce implică această victorie? Care 
ar fi un prim pas spre obținerea ei? Ceea ce alegi să 
faci în mod repetat (lucrurile la care te gândești cel 
mai mult și pe care le faci zilnic) determină ce fel 
de om ești. Așa cum gândește omul în inima lui, așa 
este. Gândirea îți determină obiceiurile. Schimbarea 
modului de gândire va începe să-ți schimbe obi-
ceiurile. De ce spun asta? Gândirea de până acum 
te-a adus la rezultatele prezente. Dacă vrei rezultate 
diferite, mai bune, e nevoie de o gândire nouă care 
să te ducă spre ele.

 Azi ești acolo unde te-au adus gândurile tale. Iar 
mâine vei merge acolo unde te vor duce tot ele. Pentru 
formarea și implementarea unui nou mod de gândire 
este nevoie de autodisciplină. Autodisciplina formează 

mentalitatea unui om care urcă dealul.

CARE ESTE INFLUENȚA ASUPRA 
OBICEIURILOR? 
 Care e gândul pe care îl ai și care creează un 
obicei pozitiv? Dar unul negativ? Ce obicei care te 
trage la vale vei înceta să mai ai? Cum vei realiza 
asta? Ce obicei sau obiceiuri ai în prezent, pe care, 
dacă le-ai schimba sau la care ai renunța, ți-ar asigu-
ra un viitor mai bun? Autodisciplina face din obicei 
slujitorul, nu stăpânul tău.  

 Faptul că ne dorim ca lucrurile să se schim-
be nu înseamnă neapărat că ele se vor schimba. 
Faptul că sperăm ca lucrurile să se îmbunătățească 
nu înseamnă că așa se va întâmpla.
Doar prin gestionarea modului de gândire și prin 
trecerea de la vorbe la fapte putem produce o 
schimbare pozitivă. Ce ar trebui să faci acum, dar 
nu ai făcut, ai tot ezitat și ai amânat?

ALEGE SĂ TE AUTODISCIPLINEZI 
 Caracteristica aceasta, autodisciplina, nu este 
una pentru care lupți o singură dată, după care poți 
spune: „Ah, ce bine că am terminat cu asta!“ Este ceva 
la care trebuie să lucrezi zi de zi. Dar stai, nu te întrista 
căci am vești bune în această privință: cu cât câștigi mai 
multe lupte legate de autodisciplină, cu atât sunt mai 
puțin dificile luptele care vor urma. O victorie contribuie 
la următoarea victorie și fiecare aspect pe care îl discipli-
nezi te ajută la disciplinarea altor aspecte.

ALEGE SĂ TE AUTODISCIPLINEZI, CA 
SĂ POȚI URCA PE MUNTELE VISURILOR 
TALE.

Dumitrița Lavu
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1. ASPECTE GENERALE
 Semnificația originară a cuvântului „caracter“ se 
referă la semnul sau litera făcută în piatră sau metal de 
dalta sau priboiul gravorului; deci, caracterul nu se șterge 
ușor ci rămâne uneori și peste veacuri. La fel stau lucru-
rile când ne referim la caracterul omului. Caracterul este 
o dăltuire înăuntrul omului, o înscriere care rămâne și îi 
direcționează gândurile, gusturile, atitudinile, acțiunile și 
întreg comportamentul. 

 În Dicționarul Enciclopedic Român găsim 
următoarea definiție pentru “caracter”: ,,Ansamblul 
însușirilor fundamentale psihico – morale ale omului, 
care se manifestă în modul de comportare și acțiunile 
sale, în atitudinea sa față de societate, față de muncă, de 
oameni și de propria sa persoană. Caracterul este do-
bândit în cursul vieții individuale și depinde de relațiile 
istorico – sociale, de apartenența la o anumită clasă, de 
școală, de familie și, în genere, de condițiile în care se 
formează omul.”

 Biblia nu dă definiții, ci prezintă caractere și 
face referiri la caracter când vorbește despre ,,omul 
dinăuntru”. Omul dinafară reprezintă persoana, iar omul 
dinăuntru reprezintă personalitatea omului. Biblia ne 
spune clar că nu vasul de lut are valoare, ci comoara din 
vas. ,,Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut.” (2 
Cor. 4:7) Când mă refer la lucrătorul creștin, mă gândesc 
la acea persoană pe care a ales-o Dumnezeu și i-a dat 
oportunitatea să slujească unei comunități de oameni. 
Este o persoană reper și în același timp un model pentru 
alții, de aceea este de mare importanță caracterul unui 
lucrător creștin.

2. IMPORTANȚA TEMEI
a. Importanța caracterului

Caracterul ne arată mereu tuturor cine suntem. 
De aceea trebuie să acordăm o mare importanță 
formării lui. Ca oameni mereu ne întrebăm ce-ar 
trebui să facem, ce-ar trebui să schimbăm, și nu 
ne întrebăm ce-ar trebui să fim sau ce-ar trebui 
să schimbăm la caracterul nostru. Caracterul este 
mai important decât competența. 

Trăim într-o societate în care se pune mare bază 
pe oameni competenți și nu este rău, deoarece 
avem nevoie de oameni competenți în toate 

domeniile, dar ceea ce este greșit este faptul că 
nu se pune accent pe caracterul omului. Pentru 
Dumnezeu este mai important caracterul omului 
decât abilitățile și competența sa. 

b. Relevanța chemării
Să nu uităm că noi suntem lucrători împreună 
cu Dumnezeu și lucrul acesta este o onoare. 
Apostolul Pavel accentuează acest adevăr bisericii 
din Corint: “Căci noi suntem împreună lucrători 
cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, 
clădirea lui Dumnezeu.” (1 Cor. 3:9)  Nu cred 
că este mai mare cinste pentru un creștin decât 
aceea de a fi chemat să fie co-lucrător cu Dum-
nezeu. Lucrul acesta este un har și trebuie luat 
ca atare. Să nu uităm că atunci când Dumnezeu 
cheamă oameni în lucrare El le dă resursele 
necesare. 

c. Responsabilitatea
Orice lucrător creștin trebuie să fie conștient de 
marea responsabilitate pe care o are. Nu putem 
trece cu vederea faptul că lucrarea pe care o 
facem trebuie să fie o lucrare de calitate: ,,lucra-
rea fiecăruia va fi dată pe față: ziua Domnului 
o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Și 
focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia.” (1 
Cor. 3:13) Marea responsabilitate pe care o are 
lucrătorul creștin este dată de faptul că va da 
socoteală înaintea lui Dumnezeu de sufletele 
celor pe care îi slujește:  ,,Ascultați de mai marii 
voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra 
sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală 
de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu 
bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu v-ar fi de 
niciun folos.“ (Evrei 13:17)

3. SCOPUL TEMEI 
 Atunci când citim cu atenție în Cuvântul lui 
Dumnezeu despre viața oamenilor pe care El I-a folosit 
de-a lungul vremurilor, vom descoperi una din calitățile 
importante pe care toți aceștia au avut-o, și anume 
caracterul. Când vorbim de caracter trebuie amintit că 
omul nu se naște cu un anume caracter, ci caracterul se 
formează în timp. De asemenea, e important de știut și 
cum se formează oamenii de caracter. Dumnezeu ne-a 
pus la  dispoziție mai multe resurse pentru a ne forma 
caracterul. 

CARACTERUL 
LUCRĂTORULUI CREȘTIN

 Biblia este o resursă principală prin 
care Dumnezeu vrea să ne formeze caracterul, 
punându-ne la dispoziție exemple de oameni 
care au trecut prin școala formării caracterului. 

 Caracterul se formează prin 
rugăciune și post. Rugăciunea, ca și postul, este 
indispensabilă formării caracterului. 

 Caracterul se formează prin încercări. 
Ieremia este un exemplu de caracter format 
prin încercări. El a fost chemat de Dumne-
zeu într-unul din cele mai grele momente ale 
istoriei lui Iuda. Ieremia a rămas statornic în 
lucrarea în care a fost chemat, în ciuda împo-
trivirii, a nepăsării și a răutății poporului. Chi-
ar dacă nu este de dorit, Dumnezeu folosește 
uneori situații dramatice, încercări, prigoană, 
batjocură și suferință ca să modeleze și să for-
meze caractere puternice. 

 Caracterul se formează prin ascul-
tare. Această calitate spirituală lipsește din 
viața multor creștini. Ca lucrători suntem 
prea grăbiți să vorbim și greu ne facem timp 
să ascultăm. Când Dumnezeu l-a strigat pe 
Samuel, să nu uităm că el și-a făcut timp să 
asculte vocea lui Dumnezeu, „...Vorbește, căci 
robul Tău ascultă” (1 Sam.3:10b).

 Caracterul se formează prin 
disciplină. Disciplina și motivația corectă vor 
duce la formarea unor caractere puternice. Să 
nu uităm că disciplina este cea care ne conduce 
spre o motivație corectă. Nu avem cum să fim 
oameni de caracter fără o viață disciplinată. 
Să-l amintim aici pe împăratul David, care 
avea multe responsabilități, dar era disciplinat 
când era vorba de Casa Domnului – „Mă bu-
cur când mi se zice «Haidem la Casa Domnu-
lui»” (Ps. 121:1).

Un lucrător creștin trebuie să fie disciplinat 
în toate sectoarele vieții, un model pentru cei 
din jur. 

 O altă sursă de formare a caracteru-
lui este educația. Educația se poate primi în 
familie, școală sau biserică. Nu orice educație 
formează caractere puternice, ci numai ace-
le învățături sănătoase bazate pe principiile 
Scripturii. Rolul familiei este foarte important 

în formarea de caractere. Dacă familia este 
celula sănătoasă a societății înseamnă că o 
familie sănătoasă, zidită pe principii sănătoase, 
va influența societatea. Din păcate, familiile cu 
principii sănătoase parcă sunt tot mai puține. 
Cum ar arăta societatea noastră, dacă școala 
i-ar educa pe copii după principiile morale ale 
bibliei?... Binecuvântat este lucrătorul creștin, 
care a avut parte de o educație aleasă în fami-
lie, școală și biserică!

 Experiențele altora, fie ele pozitive 
sau negative, ne pot ajuta în formarea ca-
racterului. Biblia este bogată în exemple de 
oameni care ne pot folosi și de la care avem de 
învățat. Experiențele prin care a trecut Iosif ne 
demonstrează că putem să rămânem oameni 
de caracter chiar și atunci când suntem ispitiți 
de Diavolul. Experiențele triste din viața lui 
Samson ne ajută să înțelegem pericolul la care 
suntem predispuși atunci când ne jucăm cu 
păcatul. 

 Esențială în formarea caracterului 
este și atitudinea. Atitudinea trebuie privită ca 
fundament al caracterului. Fiecare dintre noi 
luminează o cameră, unii atunci când intră... 
iar alții atunci când ies. Cred că diferența 
dintre categoriile de oameni o face atitudinea. 
Cineva spunea: „Atitudinea, nu aptitudini-
le va determina altitudinea ta!”. Lou Holtz, 
antrenorul echipei de fotbal Notre Dame, 
spunea: „Abilitatea este ceea ce tu poți să faci. 
Motivația determină ceea ce faci. Atitudi-
nea determină corectitudinea a ceea ce faci.”  
„Atitudinile sunt tipare de gândire care se 
formează în decursul unei lungi perioade de 
timp”, este observația pastorului James Mac-
Donald. „Aceste tipare de gândire sunt atât 
de adânc înrădăcinate în inimile noastre încât 
nici măcar nu le mai observăm. Suntem atât 
de obișnuiți să reacționăm într-un anumit fel, 
încât alegerile noastre devin automate și, cu 
timpul, încetăm să le mai privim ca fiind alege-
ri conștiente” , accentuează același pastor mai 
sus citat. De aceea, dat fiind faptul că atitudini-
le noastre devin parte a personalității noastre, 
e foarte important să cultivăm atitudini corecte 
care vor determina formarea unui caracter 
creștin autentic. (va urma)  

Marinel Ciocan
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GABRIELA BUJDEI: De ce ați ales această temă?

DORU MIRCEA: Deoarece în vremea contemporană 
nouă, societatea influențează foarte mult familia. 
Privind lucrurile care se întâmplă, am ales să fim în 
biserică și să avem tema pentru familie. Familia să fie 
consolidată și să rămână în valorile Scripturii.

GABRIELA BUJDEI: Responsabilitatea unui soț este să-și 
iubească soția și responsabilitatea unei soții este să-și 
respecte soțul. De ce?

DORU MIRCEA:Principiul pe care l-a lăsat Dumnezeu 
în Scriptură trebuie păstrat pentru ca o familie creștină 
să poată funcționa după principiile lui Dumnezeu: să fie 
pace, să fie o atmosferă frumoasă și binecuvântată.

GABRIELA BUJDEI: Ca pastor, de ce credeți că apar 
probleme în familie?

DORU MIRCEA: Apar probleme în familie din cauza fap-
tului că soțul și soția nu trăiesc aproape de Dumnezeu și 
nu au o viață consacrată în a-L sluji pe Domnul și au pus 
prioritățile, poate materiale, pe primul loc în comparație 
cu lucrurile spirituale. 

GABRIELA BUJDEI: Care ar fi soluțiile pentru a reabilita 
relația dintre soț și soție?

DORU MIRCEA: Un prim gând pe care aș vrea să-l 
împărtășesc pentru ca problema să fie rezolvată în fami-
lie, este că trebuie să existe acceptare reciprocă și comu-
nicare.

GABRIELA BUJDEI: O experiență practică, care v-a unit 
cel mai mult în viața de familie?

DORU MIRCEA: Cel mai mult din punctul meu de vedere 
ne-a unit apropierea de Dumnezeu, trăirea lângă El și 
comunicarea în familie. Apoi sigur că de fiecare dată am 
încercat să înțeleg dorințele soției și totodată să le pun 
în practică. Sigur că am avut experiențe cu Domnul, în 
primul rând a fost un moment când împreună cu soția 
ne-am rugat Domnului. Soția mea a ajuns să fie într-o 
vreme mai bolnavă, ne-am rugat Domnului împreună 
și am stat înaintea Domnului, rugându-ne. Dumnezeu a 
intervenit într-un mod deosebit, s-a atins de soția mea, 
a vindecat-o și ne-am bucurat împreună ca familie că 
Dumnezeu ascultă rugăciunea.

GABRIELA BUJDEI: Un ultim gând pentru familii?

DORU MIRCEA: Pentru familiile care sunt cu probleme 
aș vrea să le spun că singura soluție este Dumnezeu și 
apoi dacă se dorește să iasă dintr-o criză și nu pot sin-
guri, e bine să facă apel la slujitorii bisericii, și cu multă 
lumină, călăuză să fie sfătuiți. Ei să accepte învățătura, 
sfatul. Cel care poate să aducă din nou familia să fie 
împreună este numai harul lui Dumnezeu.

CU PASTORUL 
DORU MIRCEA

Biserica Speranța din Linz a găzduit vineri, 21.02.2020, 
întâlnirea de familii cu tema Familia creștină. A fost 
invitat fratele pastor Luigi Mițoi din Chicago, SUA.

interviu

Eu sunt stăpânul gândurilor mele.
Nu ele mă conduc, ci eu pe ele. 

Și nu permit niciunui gând străin
Să-mi ducă-n suflet fiere și pelin. 

Eu sunt mai mult decât biruitor
Cu-Acel Ce-i veșnicul ocrotitor. 

Și poruncesc oricărui gând străin:
Să stea departe de al meu cămin.

Prin nașterea din nou eu sunt un fiu
Al Aceluia ce-i pururi viu 

Și orice gând tulburător, neghiob 
În numele lui Isus, îl fac rob. 

Eu sunt pecetluit pentru vecie
Și nu dau voie gândului să fie, 

Un spațiu sumbru, trist, întunecos, 
Ci mai degrabă-un loc pentru Cristos. 

Corneliu Buda

EU SUNT STĂPÂNUL 
GÂNDURILOR MELE
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În toamna anului 2000, familia 
Jan și Violeta Gâlcă a fost prima 
familie de creștini penticostali care 
a înțeles voia Lui Dumnezeu și a 
decis să se stabilească în Hohe-
nau, localitate situată la 60 km de 
Viena. În anii care au urmat, tot 
mai multe familii s-au decis să se 
stabilească aici, motivați fiind de 
liniștea din zonă, dar și de prețurile 
mai accesibile ale imobilelor. Frații 
se înmulțeau, iar dragostea Lui 
Dumnezeu a făcut ca ei să se adune 
la rugăciune. Astfel, planul Lui 
Dumnezeu a început să se facă cu-
noscut. Într-o seară de rugăciune 
unde a participat și un frate pro-
roc, Domnul a vorbit clar despre 
viitorul acestei cetăți: „Dumnezeu 
are un plan cu cetatea aceasta și 
vrea să salveze suflete chiar și din 
neamul austriac“.

În urma acestei descoperiri, 
frații au decis să se întâlnească 
și să discute pașii care trebui-
au făcuți. Întâlnirea a avut 
loc pe data de 24.08.2003, iar 
la ea au participat nouă frați. 
Printre deciziile luate a fost 
închirierea unui spațiu pentru 
buna desfășurare a întâlniri-
lor. Spre surprinderea tuturor, 
s-a găsit o sală mică într-o 
locație care aparținea Bisericii 
Catolice. Responsabilii, fiind 
foarte amabili și deschiși, s-au 
mulțumit cu prestarea unor 
servicii minore în schimbul 
utilizării sălii respestive.

După aproximativ 
cinci ani, în anul 2008, 
la sfatul fratelui pastor 
Ionel Vlas, s-a înființat 
primul Comitet pro-
vizoriu, care să gestio-
neze această lucrare. 
Vestea s-a răspândit 
în aceste imprejuri-
mi, astfel că, Biserica 
Freichristen Rabens-
burg din satul vecin, 
ne-a invitat la una din 
slujbele lor. În urma 
participării s-a creat o 
oarecare legătură. 

Începând cu luna iulie 
2008 am avut posibilitatea 
de a închiria sala Bisericii 
respective pentru două 
slujbe pe săptămână. Tot 
în anul acesta, din dorința 
ca lucrarea să se dezvolte, 
am cerut ajutor fraților din 
Biserica nr. 1 Viena (actu-
almente Elim). Fratele Nelu 
Zlibut și fratele Adinel 
Onea au înțeles chemarea 
lui Dumnezeu să susțină 
și să se implice în această 
lucrare.
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ISTORICUL  BISERICII
HOHENAU AN  DER MARCH

După câteva luni de zile 
am fost îndemnați să facem 
demersurile pentru deschi-
derea unei Biserici având 
numărul de membri necesari 
pentru a funcționa. Majo-
ritatea familiilor au înțeles 
voia Lui Dumnezeu și, 
astfel, pe data de 16.05.2010 
se năștea cea de-a XXVI-a 
Biserică penticostală din 
Austria. După deschiderea 
acestei noi Biserici, numărul 
membrilor a crescut sem-
nificativ. Lucrul acesta a 
născut dorința de a mijloci 
înaintea Domnului pentru 
un local de închinare unde 
să se poată desfășura toate 
slujbele și repetițiile necesare 
unei astfel de lucrări. 

După o perioadă de timp 
s-a găsit o casă care avea și 
o sală mare anexată (o fostă 
tâmplărie). S-a cumpărat 
și nerăbdători, plini de 
bucurie și mulțumitori 
Domnului, am început 
lucrările de modificare și 
reabilitare în luna decem-
brie a anului 2015. În toată 
această perioadă noi, cei din 
Hohenau, am fost sprijiniți 
de mulți frați cu inimă mare 
din Biserica Elim și din alte 
biserici. A fost cu adevărat 
un efort mare, dar Dumne-
zeu a fost cu noi la fiecare 
pas. 

În 22.10.2017 
Dumnezeu ne-a 
ajutat să inaugurăm 
acest nou local. La 
slujba de deschi-
dere am putut 
împărtăși această 
bucurie cu mulți 
frați și surori din 
diferite locuri. 
Biserica Domnu-
lui din Hohenau 
a experimentat de 
multe ori bunătatea 
și credincioșia Lui, 
prin multe lucrări 
de ajutor, protecție 
și vindecare. 
Numărul mem-
brilor a crescut 
tot mai mult și, în 
curând, vom putea 
vorbi la trecut 
despre o Biserică 
mică.

Frații și surorile, tinerii și copiii au stat la 
dispoziția lui Dumnezeu și ne bucurăm 
împreună de fanfară, cor de copii, grupuri de 
cântăreți, grupe de copii și frați care slujesc din 
Cuvântul lui Dumnezeu. 
Slăvim pe Domnul pentru deschiderea din 
partea autorităților locale față de comunitatea 
noastră. De aproape doi ani în cadrul școlii, 
copiii noștri au posibilitatea de a participa la 
ore de religie, iar din anul 2019 la ore de limba 
română, aceste materii fiind susținute de profe-
sori creștini români.
Mulțumim în primul rând Domnului pentru 
toate, apoi tuturor celor care au sprijinit și celor 
ce vor sprijini în continuare această lucrare. Sa-
lutul Bisericii din Hohenau este din 2 Corinteni 
13:11

„Încolo fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, 
îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și 
Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi.”
Dumnezeu să vă binecuvânteze!
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A consemnat conducerea bisericii
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Fotografie cu Ioan Marini (stânga) și Traian Dorz 

(dreapta)

IOAN MARINI 
Slujind Domnului în orice circumstanță

„Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri care v-au vestit 
Cuvântul lui Dumnezeu; uitați-vă cu băgare de seamă la 

sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința!” 
Evrei 13:7

Printre mai-marii noștri din România se numără 
și fratele Ioan Marini, un om poate necunoscut 
de mulți dintre noi, dar care a avut o contribuție 

importantă la trezirea spirituală în România.

Într-o poezie, Ioan Marini spune așa frumos: 
„Înainte pân’ la moarte este-o cinste de nespus / ca să-ți 

cheltuiești viața și să mergi până la jertfă / totul dând 
pentru Isus!” 

FAMILIA ȘI ÎNCEPUTUL SLUJIRII
 Fratele Ioan s-a născut la 1 martie 1908, într-o 
familie modestă, fiind al doilea copil dintre cei opt ai 
familiei Marini. De mic copil mergea cu bunica sa la 
biserică, unde preotul îl punea să recite la liturghie 
diferite rugăciuni. În 1921 a fost înscris la școala din 
Deva, unde a continuat să participe la slujbele bisericești. 
Întâmplător găsește ziarul creștin „Lumina Satelor”, 
tipărit la Sibiu de către preotul Iosif Trifa. Captivat de 
mesajele care îndemnau la trăirea în lumina Scripturii, 
el se abonează la acest ziar, fiind printre primii care a 
răspuns la apelul lansat de către Iosif Trifa, de a lupta îm-
potriva păcatului. În 1925 tânărul Marini termină școala 
și lucrează ca învățător în satul Strungari. În urma unei 
boli și a unei lungi spitalizări este pensionat definitiv 
după doar doi ani în învățământ. Deși boala era un țepuș 
constant pentru el, și-a dedicat întreaga viață scriind ar-
ticole pentru ziare, cărți, poezii și cântări pentru Oastea 
Domnului. 

FRAȚII DE CRUCE ȘI GREUTĂȚILE 
SLUJIRII
 Fratele Marini a petrecut zece ani la Sibiu 
împreună cu Iosif Trifa, unde au sporit în tipărirea 
materialelor creștine. Spre sfârșitul vieții lui Trifa, li s-a 
alăturat și tânărul Traian Dorz, care a continuat lucrarea 
de la Sibiu împreună cu fratele Marini, după moartea 
preotului în 1938. Până în 1947, Marini l-a avut alături 
pe acesta, contribuind semnificativ la publicațiile Oas-
tei. Din cauza conflictelor interne acești doi frați au 
fost alungați în 1938 de la Sibiu și s-au oprit pentru un 
timp la Oradea, unde au scos foaia „Ogorul Domnului”. 
Alungați și de acolo, au scos la Cluj „Viața Creștină” și 
„Misionarul Vieții Creștine”. Alungați și de la Cluj de 
cedarea Ardealului de Nord în 1940, s-au oprit la Beiuș, 
unde au scos trei ani „Familia Creștină”. Iar în 1946 au 
reușit să revină la Sibiu, să scoată foaia „Isus Biruitorul” 
în serie nouă. În tot acest timp de căutări și alergări pen-
tru scoaterea cuvântului scris, fratele Marini n-a încetat 
să fie în prima linie de luptă duhovnicească, sporind tot 
mai mult în propovăduirea Cuvântului și în cercetarea 
adunărilor frățești din toate ținuturile țării.

 „Când unii au uitat de mult, Cuvântul Cărții 
Sfinte, Tu cercetează-L mai adânc, Iubindu-L mai 
fierbinte. Când unii uită-a se ruga, Și uită de-Adunare, 
Tu le iubește mai cu foc, Ai râvnă și mai mare!“ (Ioan 
Marini – Când mulți sunt azi necredincioși).

 Chiar dacă a avut mai multe condamnări și a fost 
închis de două ori, fiind considerat „eretic şi răzvrătit“, 

acolo, în celulă, prin exemplul personal și o dragoste 
jertfitoare, îi eliberează pe mulți din robia păcatului, 
chemându-i la pocăință și la o viață cu Hristos.

MĂRTURIA ALTORA DESPRE EL ȘI 
SFÂRȘITUL ALERGĂRII
 „Ținea atât de puțin la el și la viața lui. Suferea 
mereu de suferința aproapelui. La Cluj, strângea săracii 
de pe străzi, îi ducea la o cantină, le plătea prânzul și, în 
timp ce aceștia își potoleau foamea, le vestea cuvântul 
Evangheliei. Pe stradă, în tren și pe drumurile țării, în 
desele lui călătorii misionare, dispăreau de pe el parde-
siul, haina, puloverul, acestea ajungând, cu discreție, 
la cei care, considera el, se aflau în mai mare strâmto-
rare și suferință decât dânsul. Era așa de puțin legat de 
lucrurile și bogățiile sau chiar de confortul de care viața 
noastră, a celor de azi, atârnă atât de mult!” - Gheorghe 
Precupescu („Păcatul” – I. Marini)

 „În vorbirile fratelui Marini toată marea putere 
venea din viața lui puternică de rugăciune. Și venea din 
părtășia pe care el o avea neîncetat cu Domnul. Atât 
prin citirea Cuvântului Sfânt, cât și prin rugăciunea lui 
aproape necurmată. Era tăcut și gânditor. Nu voia să 
ia cu el nici un fel de bagaj decât Biblii și cărți, pentru 
frați și pentru oricine. Mâncare nu lua niciodată cu el. 
Mânca unde ajungea, dacă i se dădea. Dacă nu, răbda. 
El n-a cerut niciodată și s-a mulțumit întotdeauna cu 
ceea ce era.” – (Traian Dorz, Istoria unei Jertfe, vol. II,)

 „La Asău, cât a stat la noi, fratele Ardeleanu 
spune cum l-a aflat de mai multe ori, departe pe dealul 
satului îngenuncheat pe o pătură cu Biblia în fața lui, 
plângând și rugându-se… Așa știa fratele Marini să se 
pregătească pentru adunări și așa își pregătea el vorbiri-
le sale. De aceea erau ele pline de atâta putere…” David 
Bălăuță (Traian Dorz, Istoria unei Jertfe, vol. II)

 La înmormântarea fratelui Marini (2 februa-
rie 1947) s-a cântat o cântare a fratelui Traian Dorz 
care reflectă caracterul și modul de slujire al acestuia: 
„Martor credincios al Jertfei lui Hristos, / sol al Vestei 
Bune, vrednic credincios, / ți-ai sfârșit lucrarea, lupta 
ți-ai sfârșit, / ai plecat la Domnul, Care L-ai iubit. / 
Pildă de lumină, ai trăit mereu / rob al rugăciunii către 
Dumnezeu, / jertfă a chemării, strigăt deslușit, / suflet 
de apostol, frate preaiubit.” (Martor credincios al Jertfei 
lui Hristos, Traian Dorz) 

     Johann Muthi

biografie
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În data de 16.10.2019, la ora 6 dimineața, am ajuns la 
Ulan Bator (Ulaanbaatar), capitala Mongoliei, împreună 
cu Mircea Deteșan, pastor în biserica Alfa și Omega, 
Turda, pe o vreme cu temperaturi de aproximativ -15°C. 
La ora 6 dimineața, fratele Uțu Besoiu, care ne-a așteptat 
la aeroport, a avut inspirația să ne ducă mai întâi pe cea 
mai înaltă culme, unde este ridicat un monument mon-
gol, ca să putem vedea astfel de sus capitala. Era un frig 
pătrunzător. 

PĂRTĂȘIE CU FRAȚI ROMÂNI
 Am petrecut prima parte a zilei în părtășie cu 
cele două familii de la Agenția Penticostală de Misiune 
Externă (APME) din Mongolia, familia Besoiu Uțu și 
Bety și familia Iacob Marius și Rut, împreună cu cei 5 
copii ai lor, trei ai familiei Besoiu și doi ai familiei Iacob. 
Seara am participat la prima întâlnire cu credincioșii 
mongoli la o seară de rugăciune, la Biserica „Full Life”. 
În Mongolia există un număr mic de biserici și, mai 
mult, unele dintre acestea au puțini membri. A doua zi, 
dimineața, am avut un timp de capelă cu studenții de 
la Școala Biblică, Superintendentul Assemblies of God 
(Adunările lui Dumnezeu) și Directorul Școlii Biblice - 
Pastorul Amgalan.

 Am petrecut apoi câteva ore la masa de prânz și 
părtășie în discuții despre posibile proiecte și partene-
riate în lucrare, cu pastorul Amgalan și echipa noastră 
formată din Mircea Deteșan, Daniel Hozan, Uțu Besoiu 
și Marius Iacob.Am discutat despre situația bisericii din 
Mongolia, lucrare și nevoi, posibile proiecte comune. 
Biserica mongolă este foarte tânără (are începuturile 
după anii 1990) și foarte slabă. Am putea spune că este 
chiar destul de imatură. Impactul echipei de misionari 
ai Agenției Penticostale de Misiune Externă (APME) și 
prezența lor în acest teritoriu sunt foarte benefice. Există 
doar 18 biserici penticostale Assemblies of God. Ne-
am bucurat seara la cină, întâlnire care a avut loc acasă 
la pastorul bisericii „Full Life”, împreună cu cele două 
familii APME – Besoiu și Iacob. Fratele Uzli și soția sa 
Muggie (au 3 copii) ne-au servit o cină tipic mongolă. 
Am discutat despre experiențe personale cu Domnul și 
ne-am cunoscut mai bine unii pe alții.

ROMÂNII FAC MISIUNE ÎN MONGOLIA
 A fost o mare bucurie pentru noi să aflăm de 
la un pastor faptul că familiile misionarilor români au 
îmbogățit mult lucrarea bisericii și că au ajuns să aibă o 
contribuție deosebită la lucrarea de slujire de aici. 

 „Familia Besoiu a venit în Mongolia și ni s-au 
alăturat”, spunea fratele Uzli, „când părea că lucrurile 
merg înspre a se nărui lucrarea și a se abandona biseri-
ca. Apoi, a venit după un timp și familia Iacob, astfel că 
încurajarea a fost deosebită, prin faptul ca avem cu cine 
colabora acum.”

 Cele două familii de români sunt parte din echi-
pa de conducere a bisericii. Ne-am întâlnit cu această 
echipă în ziua următoare, vineri, 17 octombrie 2019. Am 
servit masa de prânz cu toții la un restaurant, unde am 
putut să ne cunoaștem mai bine și să ne încurajăm reci-
proc. Am avut bucuria ca seara să mergem la Story Hub, 
locație administrată de familia Besoiu, cu ajutor și din 
partea familiei Iacob, unde am servit și cina. Acest loc 
este unul foarte strategic pentru dezvoltarea de relații în 
vederea unei bune mărturii și a prezentării Evangheliei 
în mod treptat. Aici vin studenți, elevi, copii cu părinți, 
se fac lecții de limba engleză, au loc diverse întâlniri. 
Prin acest mod de socializare se transmite și mesajul cel 
mai important, mesajul Evangheliei. 

SLUJIRE ÎN CORT
 Implicarea românilor a dus și la deschiderea 
unei noi lucrări de slujire în orașul Baghangai, situat 
la o distanță de aproximativ 120 de km de Ulan Bator. 
Familia Iacob se implică în această slujire cu toată inima, 
deși deocamdată răspund doar copiii și adolescenții la 
invitația de a participa la slujirea care se face. Chiar și 
așa, Marius Iacob merge regulat acolo. Au deschis o adu-
nare pentru copii și adolescenți, au cumpărat un „ger” 
(un cort mongol) cu 1000 $ și în acest „ger” se desfășoară 
întâlnirile de adunare. 

 Sâmbătă, 19.10.2019, după ce am petrecut de 
la ora 8 dimineața un timp de două ore cu un grup de 
pastori (în fiecare sâmbătă au un timp de părtășie, studiu 
în Cuvânt și rugăciune împreună), ne-am deplasat cu 
Marius și Bacika (un slujitor din biserica Full Life) spre 
acest oraș, Baghangai.

 Frigul s-a întețit tot mai tare, iar după un timp a 
început și ninsoarea, în timp ce ne deplasam cu mașina. 
Cu două opriri la locuri de interes turistic de pe traseu, 
am ajuns în oraș, care arată că poartă amprenta sărăciei 
din primele momente de când intri. Băieții au făcut 
repede focul în soba din mijlocul cortului „ger”, pentru 
a-i aștepta cu căldură pe copiii care urmau să vină la 
programul din acea după-masă. Aproximativ 32 de copii 
și adolescenți au venit pe rând la părtășia în învățătură 
și cântece. Bacika le-a predat o lecție din Luca 5, despre 
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vindecarea slăbănogului adus de prieteni înaintea lui 
Isus. O tânără de la Școala Biblică din Ulan Bator, care 
vine regulat la sfârșit de săptămână ca să slujească aici, 
i-a condus în cântecele creștine. Apoi, împreună cu Ma-
rius au pregătit sandviciuri, cu care urmau să fie serviți 
copiii. Am fost impresionați să aflăm sacrificiul acestei 
copile de 19-20 de ani (arată ca fiind de vreo 15 -16 ani). 
Vine cu trenul sau cu un microbuz în fiecare weekend și 
stă aici de vineri până duminică. Stă singură într-un cort, 
își face mâncare, căldură cu foc cu lemne în soba din 
mijlocul cortului (ger). Sacrificii pentru a aduce o fărâmă 
de speranță prin Evanghelie în acest loc de întuneric!

AM FOST ÎNCURAJAȚI!
 Drumul de întoarcere, seara, a fost o adevărată 
aventură. Între timp a mai și plouat, pe alocuri a nins, s-a 
făcut polei pe asfalt, am întâlnit mașini mari care alune-
cau ca sania și au blocat în unele locuri drumul. Apoi, 
mașini mici neechipate pentru o asemenea vreme, au 
format și ele blocaje. Marius a fost cu adevărat temerar, 
a luat exemplul unor mongoli curajoși și a luat-o peste 
câmp. A ocolit zonele problemă și am ajuns din nou cu 
bine înapoi pe asfalt, după ce a fost totuși nevoie la un 
moment dat să aplicăm și forța împinsului la mașină. 
Super totuși! Curaj, credință, pricepere din partea lui 
Marius! Am fost foarte încurajați. După oboseala de pes-
te zi, fără să fi servit masa toată ziua, trecuți prin frigul 
mare, eram cu toții nu doar obosiți dar și flămânzi de 
acum. Așa că doar să mai rămânem blocați ne-ar mai fi 
lipsit!

ULTIMA ZI ÎN MONGOLIA
 Duminică, 15.10.2019, ultima noastră zi în Mon-
golia, am petrecut-o în prima parte la slujba de la biseri-
ca „Full Life”. Am avut bucuria să ne rugăm apoi pentru 
familia care urma să plece marți în misiune în China. 
Chiar Bacika, cel care a fost cu noi în ziua anterioară, 
împreună cu soția lui, Narna și cu cei doi copilași ai lor, 
vor pleca din partea bisericii, în parteneriat cu cei de la 
Assemblies of God, USA, ca misionari pe termen lung. O 
biserică de aproximativ 30 de membri trimite o familie 
în misiune! Cei doi au spus câteva cuvinte în fața bise-

ricii și apoi ne-am rugat pentru ei, cu punerea mâinilor 
de către echipa de slujitori prezenți, rugăciunea comună 
fiind apoi încheiată de rugăciunea individuală a pastoru-
lui bisericii locale, fratele Uzli. 
Am petrecut seara cu echipa noastră APME. A venit și 
familia Letu la întâlnire - misionari români în Mongolia 
de la biserica fraților Creștini după Evanghelie. Ei ne-au 
impresionat și prin faptul că vin în Mongolia călătorind 
cu mașina, din rațiuni economice și insuficiente 
posibilități financiare. Să călătorești cu 3 copii aproxima-
tiv 8000 de km în total, este deja un sacrificiu!

 Când ne-a mai povestit fratele Emil Letu și de 
anumite experiențe dificile de pe drum, chiar că am decis 
să îi avem în atenție și pe ei în rugăciunile noastre. De 
pildă, când li s-a stricat mașina prin Rusia, ne spunea cu 
multă seninătate că și-a trimis soția și copiii în primul 
oraș, iar el a rămas să rezolve situația cu mașina. A tre-
buit să aștepte până când i s-a adus o piesă din România 
de către un șofer care avea drum pe acolo. „Și cât a durat 
aceasta?”, am întrebat noi pe Emil. Senin, el ne-a spus că 
a durat șase zile!

FII ȘI TU PARTE!
 Plecăm din Mongolia cu câteva lucruri foarte 
clare, legat de posibile proiecte pe care să le avem în 
atenție în perioada următoare. Acestea sunt legate de 
potențiale parteneriate între biserici române și unele bi-
serici mongole, un eventual proiect de cumpărare a unei 
locații pentru Story Hub și biserică împreună, pentru a 
nu se mai plăti atât de mult chirie lunar, lucrarea bisericii 
de la Baghangai, cu posibila construcție a unei clădiri 
modeste, dar trainice și cu suficiente facilități, mutarea 
unei familii acolo în vederea slujirii etc. Ne rugăm pen-
tru călăuzire și înțelepciune, pentru resursele necesare 
în realizarea proiectelor de care ne vom convinge că vin 
din partea Domnului, și ne rugăm chiar și pentru alți 
români misionari care să se dedice lucrării din Mongolia. 
Pastorii mongoli ne-au spus că sunt încântați de misio-
narii români pe care îi avem acolo și că așteaptă să mai 
trimitem și pe alții, fiind convinși de acum de calitatea 
slujirii acestora.

Daniel Hozan 

misiune
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NEVOILE ALTORA
 După plecarea lor, au rămas în căsuță doar lu-
cruri vechi, foarte uzate: saltele vechi și rupte, aspirator și 
mașină de spălat defecte, la aragaz funcționau doar două 
ochiuri - condiții în care era greu de crescut copii. Peste 
toate astea, instalația electrică a microbuzului a luat foc 
în timpul mersului, așa că n-a mai putut fi folosit. Fratele 
a trebuit să transporte copiii cu o mașină mică de cinci 
locuri, făcând câteva drumuri cu ei, împărțindu-i la școli 
și grădinițe, după care tot așa îi aducea acasă. 

 Noi am vorbit cu câțiva prieteni și cunoștințe 
despre cum putem să-i ajutăm cu cele necesare. Așa că 
am început să adunăm ceva bani pentru cumpărături.

ORFELINATUL 
DIN ORADEA

Am cunoscut pe cineva care îngrijește copii într-o casă din orfeli-
natul Felix Oradea: nouă copii și cu cei doi a lor, unsprezece. Ei au 
luat o serie de copii mici și s-au instalat în casă imediat după ce au 
plecat copiii mari, care deja ajunseseră la optsprezece ani și sistemul 

nu le mai permitea să-i țină în locul respectiv. 

UN LUCRU FRUMOS
 O soră a venit și ne-a spus că ea are ceva bani 
pentru cei săraci de la un frate din Irlanda și că poate să 
ne ajute la cumpărături. Am mers împreună la magazinul 
IKEA și am cumpărat: lenjerie de pat, perne, plapume, 
pahare, farfurii și multe altele, pentru toți cei unsprezece 
copii. Așa că s-a adunat la noi în sufragerie o grămadă 
mare de saci cu haine și toate celelalte cumpărături. Am 
primit chiar și un aspirator și o mașină de spălat.
Nu știam cum să le duc pe toate la Oradea. Cu mașina 
mea trebuia să fac vreo patru drumuri. Miercuri sea-
ra, după biserică, a venit la noi un frate și când a văzut 
mulțimea de lucruri din sufragerie s-a mirat și m-a între-
bat cum am de gând să le duc.

“Nu știu” i-am răspuns „N-am nicio idee.“
La un moment dat, îmi spune: „Uite, eu sunt cu micro-
buzul meu. Dacă dăm scaunele jos poate ar încăpea totul 
într-un singur transport.“ Așa că m-am dus la microbuz 
să-l văd și m-am bucurat mult pentru inima lui bună. 
Dar la plecare mi-a spus: „Am un microbuz de vânzare 
pe internet, l-am pus cu 7.000 €, dar nu m-a sunat nime-
ni de trei zile. Eu dau microbuzul ăsta în Numele Dom-
nului, fratelui de la orfelinat, dar după ce ajung acasă și 
vorbesc cu soția. Dacă va fi și ea de acord, o să mergi cu 
microbuzul ăla. Aproape de ora unsprezece noaptea m-a 
sunat, și mi-a spus că de mâine pot merge în România 
cu microbuzul pe care voia să îl vândă și că la ora șapte 
dimineața e la mine cu el.

LACRIMI DE BUCURIE
 Am fost tare mișcați și n-am mai putut dormi 
mult timp după telefonul acesta. Soția plângea întruna. 
Dimineața, am încărcat și am plecat spre Oradea. Când 
am ajuns, i-am spus fratelui că totul este a lui și aș fi 
vrut să începem să descărcăm. Dar el se tot plimba pe 
lângă microbuz și zicea: ”Uite, un microbuz din ăsta ar 
fi bun aici. Astea sunt foarte bune și rezistente. O, unul 
din ăsta ar fi perfect pentru noi.” Eram toți emoționați 
și așteptam un moment oportun să-i spun că de fapt și 
microbuzul e al lui. A sosit momentul și i-am spus că și 
mașina a dat-o cineva în Numele Domnului pentru ei. 
Bietul om a început să plângă de bucurie și nu înceta să 
spună: “Nu pot să cred, nu pot să cred!”

 A plecat și i-a strigat pe copii să vină afară. Au 
venit, și fratele i-a întrebat: “Copii, spuneți voi pentru ce 
ne rugăm noi în fiecare seară?” Iar copiii fără să știe ceva, 
au spus toți în cor: “Pentru microbuz!” “Ce culoare am 
cerut de la Domnul să aibă microbuzul, că semn că e de 
la El?” “Argintiu sau roșu!” au răspuns copii. Microbusul 
nostru era argintiu. Slavă Domnului! Copiii au început 
să fugă în jurul mașinii, puneau mânuțele pe el și spu-
neau: “Ne-a trimis Domnul buz! Domnul ne-a ascultat!” 
A fost totul foate emoționant, am plâns cu toții și i-am 
mulțumit lui Dumnezeu pentru purtarea de grijă ce o are 
pentru noi până la cele mai mici detalii. 

 Altă dată a trebuit să le facem rost de o mașină 
de uscat rufe. Era iarnă și nu aveau unde usca hainele. 
Primise încă doi copii în camera care până atunci era 
pentru uscat rufe.
 Am vorbit cu un nepot din Kapfenberg să caute 

la ei, că poate acolo erau mai ieftine decât în Viena. 
M-a sunat și mi-a spus că a găsit una bună și costă 
600 €. “O, e scumpă, eu acum plec la Oradea cu 
ceva ajutoare și nu avem atâția bani pentru ea.” 
“Ok, spune el, mai încerc.” După un timp mă sună 
din nou și zice: “Uite, am vorbit cu omul și i-am 
spus pentru cine îmi trebuie mașină de uscat și el 
a spus că dacă e așa nu-i trebuie decât 250€.” “Ok, 
ia-o repede” am spus. “Am luat-o deja, nu te costă 
nimic, și sunt în drum spre tine. Fă-ți loc să o duci 
chiar acum!” Am dus-o și s-au bucurat mult de ea. 
Copiii aveau hainele uscate la timp. Domnul face 
toate lucrurile posibile, atunci când e voia Lui!

    

 Dinuț Hada

Domnul face toate 
lucrurile posibile, atunci când 
e voia Lui!

DOMNUL POARTĂ DE GRIJĂ

 misiune 
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Biserica din Hohenau an 
der March 
 În data de 16.02.2020, la Biserica din 
Hohenau a fost sărbătoare. Un număr de 5 per-
soane, cu fețele radiind de bucurie, au intrat în 
apa botezului, mărturisind pe Isus Hristos ca 
Domn și Mântuitor al lor. Biserica s-a bucu-
rat împreună cu ei și cu un număr impresio-
nant de frați musafiri, mulți dintre ei slujind 
împreună cu noi.
În cadrul slujbei, fratele pastor Ionel Vlas a slu-
jit din Cuvânt, tema principală fiind „Pocăința, 
calea către cer“ (Matei 3:1-8). Oficierea actului 
de botez a fost făcută de fratele pastor Nelu 
Zlibuț și fratele prezbiter Alin Toderică. În 
cântare ne-am bucurat alături de fanfară, corul 
de copii, grupul de tineri, frați și surori  care au 
avut dorința de a-L lăuda pe Domnul.
Pentru toate mulțumim Domnului, ne 
bucurăm că într-o lume tot mai înnegrită 
de păcat, mai sunt oameni care aud, cred și 
răspund glasului care așa frumos mai cheamă: 
„Veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați și 
Eu vă voi da odihnă.“ (Matei 11:28)
Un om trudit și împovărat de păcat se 
identifică cu un om extenuat, obosit pes-
te măsură, năpădit de tristețe și frământări 
sufletești. Mulțumim Domnului că încă mai 
ridică astfel de stări și este gata să ofere odihnă 
fiecărui suflet care își pune încrederea în El.

BOTEZ

 În data de 16 februarie 2020, la bi-
serica Betel din Bruck/Leitha, a avut loc un 
botez nou-testamentar. Cu acest prilej, 2 tineri, 
Diana Put și Mihai-Laurențiu Gheorghe au 
încheiat legământ cu Domnul în apa botezului.
La eveniment au fost prezenți următorii 
slujitori: Nelu Popovici -prezbiter, Adorian 
Don -pastor, Mitică Rus - pastor și Cristian 
Kamergruber - diacon. Mesajul evanghelic al 
dimineții a fost transmis prin fratele Augustin 
Barna, prezbiter în biserica Elim din Viena.

Cristian Kamergruber

Biserica Betel din Bruck an 
der Leitha

BOTEZ

    Ghedeon Farcău

INFO

 „Duceți-vă în toată lumea și 
propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine 
va crede și se va boteza va fi mântuit; dar cine 
nu va crede va fi osândit.“ (Marcu 16:15,16). 

Prin îndurarea Domnului Isus ne bucurăm de 
harul și ajutorul în lucrare pe care Duhul Sfânt 
o acordă Bisericii Speranța Linz. La data de 26 
ianuarie 2020, încă 11 persoane și-au depus 
mărturia lor prin botez în apă, mărturisind pe 
Isus ca Domn și Mântuitor în viața lor .Botezul 
a fost efectuat de către slujitorii bisericii.

Vasi Doci

Biserica Speranța din Linz
  

BOTEZ

 Cu bucurie și responsabilitate au 
intrat în slujba de diaconi, frații Samuel Benza 
și Daniel Sătmărean din Biserica Emanuel, 
Viena. Punerea în slujbă a avut loc în data de 
12.01.2020, ocazie la care au participat pastorii 
bisericii Emanuel, fratele pastor Ionel Vlas și 
alți frați slujitori din România. Un rezumat al 
mesajelor transmise cu această ocazie noilor 
slujitori se află în Efeseni 6:10: „Încolo, fraților, 
întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui.“ 
Dumnezeu să-i binecuvânteze pe frații 
ordinați, împreună cu familiile lor, și să-i 
însoțească în lucrare pe toți slujitorii Săi.

Lavinia Haniș

Biserica Emanuel din 
Viena 

ORDINARE

Sora se numește Gyza, și avea 72 de ani. Doctorii nu au știut ce boală ar 
putea să aibă sora aceasta, ei au încercat ce au putut să facă dar fără nici o 
șansă. Doctorii au știut că nu mai avea mult până o să moară și de aceea 
au trimis-o acasă din spital ca să își petreacă ultimele clipe din viață, lângă 
iubiții ei. După ce am plecat în Austria am fost anunțat că a murit. Eu am 
stat pe gânduri și m-am gândit cât de bine ne merge în Austria cu spita-
lele și doctorii. Suntem enorm de binecuvântați și de multe ori nu știm să 
mulțumim Domnului pentru ce avem, nu numai în direcția medicală ci 
și în alte lucruri nu suntem mulțumitori îndeajuns. Eu de atunci mi-am 
schimbat gândirea și prețuiesc resursele pe care le avem în Austria, și mă 
rog ca fiecare să mulțumească Domnului pentru spitalele și doctorii pe 
care-i avem. Ucraina este o țară unde dacă nu dai la doctori bani, nu te 
tratează. Doamne, ajută-ne să fim mulțumitori!

Mathias Măgerușan

 În august 2019 am fost în Ucraina, 
la Cernăuți (Czernowitz) în misiune. Am 
vizitat diferite locuri și diferiți oameni. 
Totodată am vizitat după un program de 
biserică în satul Boian, Ucraina, o soră care 
o fost de mult timp bolnavă și a trecut prin 
diferite operații, fără succes. Nu a fost o zi 
lăsată de la Domnul, în care să nu fi plâns 
și să strige de dureri.

Misiune în Ucraina

MISIUNE
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În data de 8 decembrie 2019, în Casa Dom-
nului Betezda din Viena au fost puși în slujba 
de prezbiter fratele Iulian Spânu și în slujba de 
diacon, fratele Florin Odor. La acest important 
eveniment au participat frații păstori: Ionel 
Vlas, Daniel Lörintz și Petrică Stoian. Fratele 
Ionel Vlas a predicat din Romani 12:11: “În 
sârguință, fiți fără preget. Fiți plini de râvnă 
cu duhul. Slujiți Domnului”; “…Ia seama să 
împlinești bine slujba pe care ai primit-o în 
Domnul” (Col. 4:17) și (Ps. 100:2). După ce 
te-ai mântuit pe tine, apoi trebuie să ajuți și pe 
alții să vină la mântuire, luptând neîncetat pen-
tru a lărgi hotarul Împărăției lui Dumnezeu pe 
acest pământ. Frații Daniel Lörintz și Petrică 
Stoian ne-au îndemnat la sfințenie și trăire 
după Cuvântul Domnului și au citat din Matei 
11:12. Prin sfințirea vieții noastre zi de zi, prin 
faptele noastre bune, trebuie să-L mărturisim 
pe Domnul Isus și jertfa de la Golgota.
Frații ordinați se străduiesc să fie apărători 
ai credinței, ai păcii și să transmită tuturor 
celor care intră în Casa Domnului Betezda, 
dragostea Domnului Isus și mesajul Evang-
heliei: vestea bună a mântuirii, prin chemarea 
la pocăință și credință. Scriptura afirmă în 1 
Timotei 1:5 că “ținta poruncii este dragostea, 
care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget 
bun și dintr-o credință neprefăcută”; astfel 
dovada învățăturii creștine nu constă în ceea 
ce cunoaște cineva, ci în felul în care trăiește, 
adică, în manifestarea dragostei, curăției, 
credinței și a sincerei evlavii.

Aurelia-Eva Dobrotă

Biserica Betezda din Viena 

ORDINARE

 În data de 15 decembrie 2019, în 
biserica „Muntele Sionului“ Wolfsegg a avut 
loc slujba de ordinare ca diaconi a fraților 
Daniel Drăgan și Ionică Chiriac. De asemenea, 
tot în cadrul acestor slujbe, a fost confirmat 
ca diacon și fratele Cornel Mateciuc, venit în 
biserica noastră în urmă cu doi ani din Spania. 
Dumnezeu să-i binecuvânteze și să-i întărească 
în lucrarea Lui!

Biserica Muntele Sionului 
din Wolfsegg

ORDINARE

INFO

 Biserica Speranța din Linz a găzduit, în data de 13 decembrie 2019, o întâlnire a femeilor cu tema: 
„Prețul slujirii”. Claudia Suciu și Gabi Bujdei au fost invitatele întâlnirii. La organizarea acesteia a participat 
grupul de femei „Mame în rugăciune”, al bisericii Speranța, sub coordonarea fratelui pastor Doru Mir-
cea și a conducerii bisericii. Mai presus de toate, dorim să Îi mulțumim Domnului, Cel care ne-a adunat 
împreună, femei din mai multe biserici din jurul orașului Linz, de diferite confesiuni religioase. Am înțeles 
care este investiția Creatorului în femeie: El a pus în noi atâta bogăție sufletească, creativitate și curaj, sensi-
bilitate și puterea necesară pentru a sluji Lui și celor din jur, urmând modelul lui Isus. Participantele au avut 
ocazia să asculte mărturia și experiențele cu Dumnezeu ale Claudiei Suciu, pentru care „slujirea este mod 
de viață” într-o insulă din Indonezia.Din mesajul transmis de către sora Gabi Bujdei am înțeles că modelul 
lui Isus de slujire în dragoste, bucurie, pace și lepădare de sine este temelia de care are nevoie fiecare fe-
meie care Îl iubește pe Dumnezeu. Tot în cadrul acestei lucrări a fost prezentată revista Persida, care este o 
ramură a lucrării cu femeile din Biserica Speranța, singura revistă creștină pentru femei, în limba română, 
din Austria. Este scrisă de către femei creștine care și-au găsit plăcerea în a scrie despre Dumnezeul mi-
nunilor, Cel care a pus în femeie dragostea de a-I slujii Lui și celor din jur prin descrierea experiențelor cu 
Dumnezeu. Putem spune cu adevărat că Dumnezeu a fost prezent între noi, ne-a copleșit cu dragostea Sa, 
iar femeile au plecat spre familiile lor pline de dorința de a plăti prețul slujirii acolo!
Slujirea nu înseamnă sclavie, sclavie înseamnă să fii rob fără dragoste. Slujire înseamnă să fii rob de bună 
voie, din dragoste, urmând modelul lui Isus Hristos!
       Dorina Zimbru

Conferința de surori

EVENIMENTE

Constantin Mihăilă
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 Trăim într-o perioadă în care închinarea 
adevărată a devenit un subiect, de discuție în mediu 
evanghelic. Toți mai mulți leagă închinarea autentică 
de o anumită formă. Dar ceea ce Biblia definește 
că închinare adevărată este „închinarea în duh și 
adevăr“. Sub motto-ul acesta „Adevărata închinare“, 
tinerii bisericilor Gemeinde Gottes din Austria s-au 
întâlnit sâmbătă 22.02.2020 la conferința națională de 
tineret, la Biserica Speranța din Linz.
Dumnezeu a binecuvântat această conferință cu 
prezența Lui, o conferință în care am fost zidiți spi-
ritual prin cântările tinerilor, prin timpul special de 
rugăciune și într-un mod special prin predicile celui 
care a fost invitat la această întâlnire, pastorul Luigi 
Mițoi din Chicago, SUA.
La finalul serii fratele Luigi, inspirat de Duhul Sfânt, a 
chemat tinerii la un moment de rugăciune de iertare, 
împăcare cu Domnul dar și de dedicare totală pen-
tru slujire! Mulțumim Domnului pentru această zi 
binecuvântată!

Abel Homoșdean

Conferința de tineret din 
Linz

EVENIMENTE

INFO

 În perioada 9-10 mai 2020, va 
avea loc Conferința anuală a Bisericilor 
Penticostale Române din Austria la St. 
Pölten în clădirea VAZ, Kelsengasse 9. 
Bisericile creștine din Austria au prilejul 
să participe la o adevărată sărbătoare sub 
călăuzirea Duhului Sfânt timp de două 
zile. Invitați la această convenție sunt: 
Nelu Mureșan, Turda, România; Thomas 
Propes, director Church of God și Jivko 
Jacobs, superintendent Europa. Se pot 
cumpăra bonuri pentru servirea mesei 
de la bisericile locale cât și de la locul 
conferinței.

Programul Conferinței: 

Conferința Națională

EVENIMENTE

09.05.2020 | VAZ, Kelsengasse 9 
Sesiunea 1 & 2 | orele 14-20 

Sâmbătă 1. sesiune 14:00-16:00 | Deschiderea oficială,   
Pauză  16:00-17:30 | Pauză pentru servirea mesei
2. sesiune 17:30-20:00 | Serviciu divin

10.05.2020 | VAZ, Kelsengasse 9 
Sesiunea 3 & 4 | orele 10-19 

Duminică 3. sesiune 10:00-13:00 | Rugăciune, Serviciu divin  
Pauză  13:00-16:00 | Pauză pentru servirea mesei
4. sesiune 16:00-19:00 | Serviciu divin, Încheierea conferinței

INFO

Perioada de misiune din vară

MISIUNE

 În perioada 04 iulie-15 august 2020, Biserica Elim din Viena organizează misiuni de 
evanghelizare în România. Cei care doresc să se implice și să participe la aceste misiuni trebuie 
să participe la întâlnirile de instruire care vor avea loc în fiecare miercuri a lunii aprilie (1, 8, 15, 
22 și 29). „Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! Rugați, dar, pe Domnul secerișului să 
scoată lucrători la secerișul Său”. (Luca 10:2).

15 - 21.08.2020 | biserica Agape Viena  
insta: youth.agapewien

Kairos 
20 - 24.05.2020 | biserica Logos Gleisdorf 

insta: logosyouth.gleisdorf  

Logos Youth

Tabere de tineret 
TABERE

Hope Youth
20 - 24.05.2020 | biserica Speranța Linz 
0660 7380320 - Abel Homoșdean

20 - 24.05.2020 | biserica Maranatha 
insta: tm_kapfenberg

Maranatha Kapfenberg

17 - 23.08.2020 |  biserica Elim Viena 
ro.elim.at

Elim Viena 

18 - 25.07.2020 | județul Gorj
responsabil Sami Burciu

Mătăsari

Pluta
04 - 11.07.2020 | județul Dolj 
responsabil Corneliu Avram 

04 - 11.07.2020 | județul Dolj 
responsabil Vasile Iovuța

Scăpău

11 - 18.07.2020 | județul Argeș 
responsabil Ghiță Soporan

Pitești
18 - 25.07.2020 | județul Gorj 
 responsabil David Gagea

Târgu Jiu

18 - 25.07.2020 | județul Olt
responsabil Samuel Dem

Văleni
18 - 25.07.2020 | județul Olt
responsabil Cornel Benea

Balș

24 - 31.07.2020 | locația Buzău
responsabil Sorin Popa

Buzău

08 - 15.08.2020 | județul Vâlcea
responsabil Daniel Mariș

Drăgășani

Tebah 2020
30.08 - 04.09.2020 | biserica Klagenfurt
pfingstkirche-klagenfurt.at
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Revista „Apa Vieții” este o publicație creștină ce își propune să împărtășească cu cititorii din dragostea, 
înțelepciunea, lumina și căldura lui Dumnezeu. Autorii articolelor își asumă toate responsabilitățile 
pentru ceea ce scriu, de aceea articolele reflectă punctele de vedere ale autorilor, nu ale revistei, cu 
toate că articolele vor fi selectate. Revista nu are scop profitabil, ci donațiile trimise în contul revistei 

vor fi folosite la acoperirea cheltuielilor următorului număr.
pozele au fost luate: unsplash.com

pictograme au fost luate: flaticon.com

UMPLEȚI-VĂ MINTEA CU ACESTE GÂNDURI!

„Căci Eu știu GÂNDURILE pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, 
gânduri de PACE, și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde.” 

Ieremia 29:11

„Cât de NEPĂTRUNSE mi se par  GÂNDURILE Tale, Dumnezeule, și cât de 
mare este numărul lor!” 

Psalmul 139:17

„Eu pedepsesc faptele și GÂNDURILE LOR! Dar vine vremea când voi strânge toate 
NEAMURILE și toate limbile; ele vor veni și vor vedea slava Mea.” Isaia 66:18 

„...Încingeți-vă COAPSELE minții voastre...” 1 Petru 1:13

„… și orice gând îl facem rob ASCULTĂRII DE HRISTOS.” 2 Corinteni 10:5

 „… ci să vă prefaceți, prin ÎNNOIREA MINȚII voastre…” Romani 12:2

„MINȚILE ilustre discută idei, mințile medii discută evenimente, 
mințile reduse îi discută pe alții.” 

Eleanor Roosevelt

„Dacă tu CREZI CĂ POȚI, poți, dacă tu crezi că nu poți, nu poți.” (Henry Ford)
„Atunci când vreau să mă gândesc la lucruri plăcute, ÎNCHID toate sertarele minții mele ce conțin 
lucruri neplăcute. Dacă vreau să lucrez, mă concentrez doar la ceea ce am de făcut și nu permit nici 

unui alt gând să pătrundă în minte, iar dacă vreau să dorm, 
atunci închid toate SERTARELE minții mele!”. 

Napoleon Bonaparte

„Ai grijă la gânduri. Gândurile dau naștere ACȚIUNILOR. Acțiunile dau naștere 
OBICEIURILOR. Obiceiurile dau naștere unui CARACTER. Caracterul ne decide VEȘNICIA.” 

Proverb chinezesc

Vă mulțumim celor care ați colaborat la realizarea acestui număr, vă așteptăm în continua-

re pe toți cu: idei, articole, poezii, sugestii sau întrebări pe adresa de e-mail: 
apavietii@ymail.com


