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„Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească 
şi parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteți, înmul-
țiți-vă, umpleți pământul şi supuneți-l;...”(Gen. 1:27;28) 

Binecuvântarea
editorial

de atingeri în fiecare zi pentru a crește sănătoși din 
punct de vedere fizic și emoțional. Privind în viața 
de zi cu zi a familiei ne putem da seama că sunt mul-
te situații în care cei dragi au nevoie de încurajare, 
protecție, ajutor din partea noastră astfel că printr-o 
rugăciune de binecuvântare îi încredințăm în mâna 
protectoare a Domnului. Sunt multe evenimente 
speciale în viață când e nevoie să ne binecuvântăm 
reciproc atât la o vârstă fragedă cât și la adolescență 
și maturitate: ziua de naștere, la începutul unui nou 
an, prima zi de școală, primele examene, când pleacă 
de acasă pentru o perioadă mai lungă, când se căsă-
toresc, când primesc primul copilaș și pentru orice 
nouă fază a vieții astfel vom avea satisfacția că nu 
i-am lăsat singuri într-un viitor incert ci încă o dată 
i-am încredințat în mâna Tatălui nostru ceresc. 

 Să nu uităm niciodată să-i binecuvântăm și 
astfel la rândul lor ei vor transmite binecuvântarea 
mai departe. Dumnezeu îi promite lui Avraam: „Te 
voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. În tine vor 
fi binecuvântate toate familiile pământului” (Gen. 
12:1-3). 

 Nimeni nu se poate autobinecuvânta, bi-
necuvântarea trebuie să vină de afară, toată lumea 
poate binecuvânta o altă persoană. Binecuvântările 
sunt întotdeauna date! Dumnezeu are binecuvântări 
nespus de mari pregătite pentru noi, trebuie doar 
să le dăm mai departe dar se pare că nu am cultivat 
destul de serios acest lucru. 

Observăm că încă de la creație Dumnezeu a 
dorit binecuvântarea omului. 

CE ÎNSEAMNĂ A BINECUVÂNTA PE 
CINEVA? 
 Termenul creștin binecuvântare corespunde 
cuvântului latin benedictio, derivat din benedicere: 
bene (bun) și dicere (a spune), de fapt vorbind pe 
cineva de bine, lăudând pe cineva.
 
 Îmi place în mod deosebit binecuvântarea 
„Aaronică” (Num. 6:24-26), folosită de obicei la 
binecuvântarea copiilor noștri: „Domnul să te 
binecuvânteze și să te păzească! Domnul să facă 
să lumineze Fața Lui peste tine și să se îndure de 
tine! Domnul să-Și înalțe Fața peste tine și să-ți dea 
pacea...” este ceva extraordinar să-i încredințăm de 
mici în brațul Domnului dar nu ne putem limita 
doar la asta, binecuvântarea trebuie să continue, să 
nu uităm să-i binecuvântăm permanent deoarece au 
nevoie de binecuvântare toată viața. 

 În poporul lui Dumnezeu, în vremea 
Vechiului și Noului Testament, binecuvântarea în 
familii era de o mare importanță. Putem vedea deja 
din primele capitole ale Bibliei că binecuvântarea lui 
Dumnezeu este legată de familii și este transmisă de 
la părinți la copii. Binecuvântările familiale includ 
printre altele o simplă îmbrățișare, un sărut pe frun-
te, o mângăiere pentru copiii noștri și pentru nepoți 
fiind conștienți că prin aceste gesturi Dumnezeu 
îi binecuvântează. Copiii au nevoie de multe astfel 
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În încheiere doresc să transmit câteva binecuvântări 
pentru cititorii revistei pe care le găsim pe paginile 
Sfintei Scripturi: 
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UNICITATEA NAȘTERII 
MÂNTUITORULUI
 Nașterea lui Isus a fost unică pentru că a 
fost profețită cu mii de ani înainte, pentru că Isus 
s-a născut dintr-o fecioară și cel mai important 
datorită scopului cu care s-a născut. Nimeni nu 
s-a născut cu o așa mare misiune de a plăti pen-
tru păcatul tuturor oamenilor. Datorită lui Isus se 
publică  și această revistă care promovează mântui-
rea cea mare a Dumnezeului nostru.

 Marii bărbați ai lui Israel s-au născut 
într-un mod miraculos (Isaac, Samson, Ioan 
Botezătorul), dar prezicerea nașterii lor nu a fost 
anunțată cu așa mult timp înainte și misiunea lor 
ori cât de importantă a fost nici nu s-a apropiat de 
misiunea Domnului Isus.

 Isus a fost născut dintr-o fecioară, ori așa 
ceva nu a mai avut loc vreodată. Nici până atunci 
și nici de atunci înainte regula unirii unui bărbat 
cu o femeie pentru a avea loc procreerea nu a putut 
fi anulată. Isaia anunța cu sute de ani înainte că 
”fecioara va rămâne însărcinată..” (Isaia 7:14). Oare 
ce a gândit ”evanghelistul Vechiului Testament”? Nu 
s-a oprit să se gândească de două ori dacă nu cumva 
s-a strecurat o eroare umană? Fecioara să nască? 
Așa s-a profețit, așa s-a întâmplat. Realitatea a 
corespuns întocmai profeției.

ÎMPLINIREA PROFEȚIEI LUI MICA
 Profeția despre nașterea lui Isus a fost 
specifică iar împlinirea ei exactă. Locul unde avea 
să se nască a fost prezis cu exactitate. Betleemul 
a căpătat așadar un loc special în istoria lumii. 
Oridecâte ori se celebrează nașterea lui Isus, se face 
referire la localitatea Betleem. Colindele care se 
cântă, mesajele pe care predicatorii le rostesc conțin 
referirea la locul nașterii Domnului (Mica 5:2).

 Iosif nu locuia în Betleem. Nu exista nici o 
probabilitate ca viitoare mamă a lui Isus să viziteze  
Betleemul și cu atât mai mult înainte ca să nască. 
Uman de multe ori profețiile par nerezonabile și 

există un așa mare pericol ca să ne pronunțăm cu 
necredință, facem asta doar atunci când îl exclude 
pe Dumnezeu din ecuație. Avea să spună Domnul 
Hristos ucenicilor care luau în calcul doar umani-
tatea lor, că aceleași lucruri care la oameni sunt 
imposbilie la Dumnezeu sunt posibile.

 A mișcat Dumnezeu lucrurile ca profeția 
nașterii în Betleem să fie veridică. Recesământul, 
liderul lumii la ora aceea și evident supunerea lui 
Iosif. Poate fi Iosif un exemplu pentru noi, de supu-
nere față de autorități? În mod sigur. A fost mânat 
Iosif de un spirit civic când s-a dus să se înscrie 
acolo unde a fost născut? Da. Ce nu știa Iosif era 
că supunerea lui civică conducea la împlinirea unei 
importante profeții vechi testamentare.

NAȘTEREA LUI ISUS,

între profetie și r

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.thisweekinpalestine.com%2Fenjoy-bethlehem%2F&psig=AOvVaw1RL1xcXBstZGs0ZffK6e8Q&u
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PROFETUL LACRIMILOR PREZICE 
LACRIMI ŞI JALE
 Nașterea Unsului a produs bucurie. ”O 
mare bucurie pentru tot norodul ” (Luca2:10), 
anunța îngerul. S-au bucurat părinții și magii, 
chiar păstorii. Pe de altă parte nașterea lui Isus a 
fost și motiv de plâns chiar dacă indirect. Ieremia 
a profețit lacrimi amare și țipete în Rama (Matei 
2:17,18). Irod prin diabolismul lui caracteristic a 
ucis fără remușcare ca să-și protejeze tronul.

 Profeția lui Ieremia a fost da și amin pentru 
că venirea lui Hristos a întâmpinat opoziție încă 
de la naștere. Poate semnul cel mai expresiv al 
decadenței umane din perioada când s-a născut 
Domnul, a fost observată la Irod prin uciderea 
pruncilor. Te lupți cu cei care pot lupta cu tine ca 
să-ți aperi ce ai dobândit prin mari sacrificii, dar 
nu te atingi de băiețeii de la doi ani în jos, copilași 
lipsiți de putere nu doar să lupte cu tine, ci chiar să 
se apere. 

IMPLICAȚIILE ÎMPLINIRII PROFEȚIILOR 
 În fața împlinirii exacte a profețiilor 
privind nașterea Mântuitorului nu avem decât să 
recunoaștem încă o dată că numai Dumnezeul 
Scripturilor e cu adevărat Dumnezeu. Aceasta e 
implicația majoră a profețiilor rostite cu mii și sute 
de ani în urmă și împlinite în cele mai mici detalii. 
Să recunoaștem că El e Dumnezeu. 

 ”Cine a prorocit aceste lucruri de la început 
și le-a vestit de mult? Oare nu Eu, Domnul? Nu este 
alt Dumnezeu decât Mine, Eu sunt singurul Dum-
nezeu drept și mântuitor, alt Dumnezeu afară de 
Mine nu este.” (Isaia 45:21b)

 Împlinirea profețiilor mesianice privind 
nașterea lui Isus și nu numai, ne oferă încă o 
implicație care are de-a face cu credincioșia Lui 
căreia trebuie să-i răspundă încrederea noastră. 
Dacă Dumnezeu a prezis întruparea Fiului Său și 
a împlinit în detaliu fiecare profeție, oare Dumne-
zeu nu își va împlinii tot Cuvântul rostit de El? Cu 
siguranță. Atitudinea noastră trebuie să fie una de 
încredere în Dumnezeu că poate și că va face ce 
ne-a promis. 

Lăudat fie Dumnezeul care proroceşte şi ce 
proroceşte se întâmplă întocmai.

Samuel Vlad

NAȘTEREA LUI ISUS, 
ofetie și realitate

ffK6e8Q&ust=1607444902593000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj9gfSlvO0CFQAAAAAdAAAAABAV
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„O, noapte preasfințită!
Toate-s în odihnă.”

 
Colinda pe care o cântăm ade-
sea nu spune „toate-s în stres, în 
pregătiri frenetice, în grija de a 
bifa tot ce se așteaptă că trebuie 
bifat pentru această sărbătoare“. 
Ci „toate-s în odihnă”, pentru că 
în odihnă, liniște și pace ar trebui 
să ne fie inimile și gândurile, 
pentru a avea timpul și energia de 
a le îndrepta spre Isus. Dar cum 
ne putem liniști când în jur e atâta 
agitație?

„Toate lucrurile îmi sunt 
îngăduite, dar nu 

toate sunt de folos... ” 
(1 Corinteni 6:12)

 În primul rând să ne 
oprim și să ne gândim fiecare în 
dreptul nostru: Ce îmi aduce cu 
adevărat bucurie mie și familiei 
mele, și cât fac doar de ochii celor 
din jur, din dorința de a mă afla la 
un anumit nivel al așteptărilor de 
pe rețelele de socializare? Unele 
din pregătirile pentru această 
sărbătoare s-ar putea să ne aducă 
momente frumoase în familie, 
însă ceea ce ne provoacă doar 
stres, neliniște și competitivitate 
ar trebui analizat și cel mai sigur 
eliminat din obiceiurile noastre.
 

„Crăciunul este sărbătoarea 
speranței.

Cel care a venit va reveni în cu-
rând să ne ia cu El!” 

(Wim Malgo)

 Cu o inimă liniștită putem 
să ne îndreptăm gândurile spre 
ceea ce reprezintă cu adevărat 
Nașterea Domnului. Prima venire 
a lui Isus ne confirmă împlinirea 
profețiilor biblice din Vechiul 
Testament cu privire la Împăratul 
care urma să vină și să ia asupra 
Lui neputințele și bolile noastre 
(Matei 1:23, 2:6, 8:17, 21:5 ș.a.). 
Cu toate că aceasta ne dă speranța 
și siguranța că la fel se vor împlini 
și prorociile despre a doua venire 
a lui Isus, puțini sunt cei care cu 
adevărat și cred în ele. Preoții și 
învățații din acea vreme cunoșteau 
Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu 
credeau și în împlinirea Lui, motiv 
pentru care i-au răspuns îndată 
împăratului Irod la întrebarea 
unde s-a născut Mesia: „în Betlee-
mul din Iudeea”, dar nu au pornit 
în căutarea Lui. Magii, pe de altă 
parte, care au primit și au și crezut 
în revelația divină, au fost cei care 
L-au căutat și L-au găsit pe Isus. 

 Istoria se repetă și în ziua 
de azi. Haideți să nu ne limităm la 
a cunoaște foarte bine Scriptura 
și promisiunile ei, ci să credem cu 
adevărat în împlinirea lor, lucru 
care ne poate aduce speranță și 
pace în vremurile tulburi în care 
trăim și siguranța că Isus va veni 
iar să ne ia la El!

Daniela Rodilă

SĂRBĂTOAREA
păcii și a speranței
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Drumul pocăintei
„Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mâgâiați” Matei 5.4

 
A doua fericire, ne îndreaptă privirile spre alegerea pe care trebuie să o facă ucenicul, drumul pocăinței. 
Domnul vorbește omului în suferință, este aproape de el să-i ofere mângâiere, har și ajutor. (Isaia 57:15) 
Se pare însă, că în această promisiune nu e vorba de plânsul de nervi sau ciudă, nemulțumire sau frus-
trare, nici măcar de plânsul suferințelor și pierderilor. Ci un plâns născut din motivații mult mai sublime. 

1. PLÂNSUL POCĂINȚEI
 Domnul nu va primi 
niciodată o pocăință superficială 
sau un iartă-mă doar de pe buze. 
Pocăința fără lacrimi e ca femeia 
care stă să nască și nu are putere; 
e ca pământul fără apă. Domnul 
prin profetul Ioel 2:12 spune: 
„Întoarceți-vă la Mine, cu toată 

inima, cu post, cu plânset și 

cu bocet”. Ucenicul Petru, după 
ce s-a lepădat, când a realizat 
grozăvia păcatului lui „a plâns cu 

amar,...”. Apostolul Iacov 4:8-9, 
spunea: „Curățiți-vă mâinile 
păcătoșilor, curățiți-vă inima..., 
simțiți-vă ticăloșia; tânguiți-vă 

și plângeți”. Simon Leprosul face 
un gest de caritate și-L primește 
pe Domnul cu ucenicii Săi în 
casa lui. Acolo vine o femeie 
păcătoasă, care stă la picioarele 
Domnului și își plânge păcatele. 
Simon probabil aștepta aprecie-
rile Domnului, dar Domnul, care 
cunoștea gândurile lui, îndreaptă 
aprecierea Sa spre această femeie 
smerită, care plângea. Ce bine 
e să ne vedem bine păcatele 
și slăbiciunile, să ne simțim 
ticăloșia ca să plângem, plânsul 
pocăinței.

1. PLÂNSUL DIN DORINȚA 
SFINȚIRII, SAU A RODIRII

 David se ruga cu inima 
mâhnită, „Du-mă pe stânca 
pe care n-o pot ajunge, că e 
prea înaltă pentru mine” (Ps. 
61:2). Domnul Isus, în Evrei 5:7 
„aducea rugăciuni și cereri cu 

strigăte mari și cu lacrimi către 
Cel ce putea să-L izbăvească de 
la moarte”, lupta în rugăciune să 
nu păcătuiască. Psalmistul spune 
„Cei ce seamănă cu lacrimi, vor 
secera cu cântări de veselie. Cel 
ce umblă plângând când aruncă 
sămânța, se întoarce cu veselie, 
când își strânge snopii.” (Ps. 126: 
5-6). Doamne dă-mi lacrimi 
când strig să fiu mai bun, mai 
sfânt; când lupt și mă căznesc să 
ies din ale firii mreje.

3. PLÂNSUL DRAGOSTEI 
PENTRU SEMENI

 Cel ce trăiește o viață 
în Domnul va sluji semenilor 
săi — „plângeți cu cei ce plâng” 
(Rom. 12:15). El va fi alături de 
cei nenorociți, ca Domnul Isus 
la mormântul lui Lazăr. „Isus 
plângea” (Ioan 11:35). Ieremia 
spune, 9:1 „O de mi-ar fi capul 
plin de apă, un izvor de lacrimi, 
aș plânge zi și noapte pe morții 
fiicei poporului meu”. Domnul 
Isus a plâns pentru Ierusalim. 
Apostolul Pavel spunea efeseni-
lor, „Timp de trei ani, zi și noap-
te, n-am încetat să vă sfătuiesc 
cu lacrimi pe fiecare” (Fapte 
20:31). Credinciosul matur va 
înțelege rolul lui de mijlocire 
prin rugăciune, post și lacrimi 
pentru starea de împietrire a se-
menilor și pentru păcatul fraților 
lui. Dragostea lui Dumnezeu, 
când umple inima unui om, îl va 
înflăcăra să nu fie nepăsător, ci să 
smulgă din foc suflete pierdute.

4. PLÂNSUL DE DOR DUPĂ 
DOMNUL

 Mireasa dorește Mirele. 
„Dar Maria ședea afară lângă 
mormânt și plângea...” Ioan 
20:11a, „...au luat pe Domnul 
meu și nu știu unde l-au pus” 
(Ioan 20:13). Atunci când simțim 
că suntem singuri, când pare că 
Domnul s-a depărtat, ce bine 
e să-L căutăm cu lacrimi. „Cu 
lacrimi mă hrănesc zi și noapte, 
[...], unde este Dumnezeul tău?” 
(Ps. 42:3).

 Lacrimile spală ochii 
spirituali și fac inima mai bună. 
Creștinul alege calea îngustă, 
cu ispite, suferințe și lupte. Dar 
„...Dumnezeul oricărei mân-
gâieri, care ne mângâie în toate 
necazurile noastre...” (2 Cor 
1:3-4). Și bucuria mântuirii El 
o toarnă prin Duhului Sfânt în 
inimile noastre. (Rom 5:1-4). 
Decât un plâns veșnic mai bine 
unul vremelnic, decât o bucurie 
vremelnică, mai bine o bucurie 
veșnică. 
 Alege drumul lacrimilor 
aici, Luca 6:21,25, în Valea plân-
gerii și când Mirele va apărea, „El 
va șterge orice lacrimă din ochii 
lor” (Apoc. 7:17; Isaia 25:8-9). 
Doamne ajută!
     

Nelu Zlibuț



 A fost odată un băiat pe nume Ieremia. El 
trăia împreună cu mama și tatăl lui într-o căsuță 
mică de piatră, la Bethleem. Era deja târziu, se 
înnoptase, dar nimeni nu dormea. Mama lui 
Ieremia pregătea mâncarea iar fiul ei aranja prin 
cameră înainte de a merge la culcare. „Mamă 
am auzit niște oameni vorbind de un rege care 
s-a născut azi în Bethleem și...” „A fost probabil 
doar un zvon fiule, interveni mama repede. Nu 
crede tot ce auzi de la niște oameni săraci. Voiau 
probabil să își facă singuri speranțe.” „Da dar...” 
„Doar nu vrei să te duci să îi cauți, ca să vezi dacă 
au dreptate”, l-a dojenit mama pe Ieremia, care 
știa cât de mult era băiatul ei fascinat de povești. 
Ieremia se arătă dezamăgit, dar ascultă. Tare mult 
și-ar fi dorit să afle dacă povestea despre regele 
acesta era adevărată. „Ascult-o pe mama ta fiule. 
Mâine dimineață vei putea să te duci să cauți 
adevărul”, a intervenit și tatăl lui. Trecuse ceva 
timp de la discuția lor și Ieremia era deja gata cu 
treburile lui.

 În timp ce mama aranja masa pentru cină, 
cineva bătu la ușă. „Cine poate să fie la ora ace-
asta?” Din nou s-au auzit bătăi. Tatăl lui Ieremia 
s-a ridicat și s-a dus la ușă. Ieremia auzea niște 
voci de bărbați venind dinspre hol. Cum era tare 
curios, ciuli urechile să audă cine vorbește „Știm 
că este târziu, dar puteți să ne găzduiți o vreme. 
Vrem doar câteva ore să ne odihnim înainte de a 
ne continua călătoria.” Se auzeau pașii îndreptân-
du-se spre camera unde mâncau ei de obicei. Ie-
remia s-a apropiat să vadă cine erau musafirii lor 
din aceea noapte. A văzut niște bărbați îmbrăcați 
în haine scumpe de purpură, cusute cu fir de aur. 
La cum arătau, oricine și-ar fi dat seama că nu 
erau localnici, ci niște călători de prin părțile Pa-
lestinei, erau magi. Mama s-a ridicat și i-a invitat 
să ia loc cu ei la masă. În timp ce magii luau loc, 
mama lui Ieremia punea deja bucatele pe masă.
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POVESTEA 

Mântuitorului



 „De unde veniți Domnii mei?”, a întrebat 
tatăl lui Ieremia. „Am fost să vedem regele de 
curând născut, pentru a ne închina Lui.” „Ați auzit 
de rege?”, a întrebat Ieremia plin de curiozitate. 
„Înseamnă că povestea este adevărată”, spuse deja 
băiatul. Bărbatul a dat din cap. „Cum este? Stă într-
un palat mare? Cum ați auzit de el...” Ieremia nici 
nu știa la care din întrebările lui voia mai întâi să 
primească răspuns. „Ce zici băiete dacă mâncăm 
mai întâi și apoi musafirii noștri vă vor povesti ce 
vrei să auzi?” interveni mama. Ieremia își ceru scu-
ze pentru nerăbdarea lui și așteptă apoi nerăbdător 
până când oaspeții au terminat de mâncat. Apoi 
unul dintre magi începu să povestească: „Noi 
venim dintr-o țară dinspre răsărit. Am văzut o stea 
nouă pe cer și ne-am lăsat conduși de ea. După o 
călătorie lungă am ajuns la Ierusalim și ne-am de-
cis să întrebăm pe împăratul Irod despre regele de 
curând născut, despre care se prorocise din vechi-
me că avea să vină. El nu știa să se fi născut vreun 
rege. Noi i-am povestit că am văzut steaua regelui 
și l-am întrebat de drum. Ne-a rugat, când îl vom 
găsi să ne întoarcem din nou la Ierusalim pentru 
ai da de știre despre locul unde este, căci voia să 
se închine și el.” „Dar împăratul Irod nu cred că 
vrea să mai fi un alt împărat decât el, spuse Iere-
mia . „O să explic și asta, așteaptă puțin.” „Deci, 
am pornit mai departe, și am urmat steaua cea 
nouă de pe cer. Ea ne-a condus la un staul lângă 
Bethleem. Am intrat și am văzut niște păstori care 
stăteau în jurul unei iesle. Ne-am uitat și am văzut 
un copil nou născut, pus acolo în iesle. El era de o 
frumusețe mare și avea atâta pace și măreție, așa 
încât am fost siguri că Acesta este Acela pe care Îl 
căutam.” „Dar cum arăta locul acela și unde erau 
părinții copilului?” Ieremia era atât de fascinat 
de povestea magilor, că voia să știe toate detaliile. 
Magii au povestit fiecare detaliul și ceea ce au aflat 
de la păstori, cum li s-a arătat un înger și le-a spus 
despre Mântuitorul care avea să se nască în acea 
noapte. Băiatul era tot mai interesat și privea pe 
bărbații din fața lui cu niște ochi atât de luminoși, 
încât magii nu se plictiseau să tot îi povestească. 
După o scurtă pauză, Ieremia a întrebat iarăși: „Și 
după aceea ce s-a întâmplat?” „I-am adus darurile 
noastre Mântuitorului și ne-am închinat Lui”, a 
răspuns unul dintre magi. „Ce fel de daruri?” „Aur, 
smirnă și tămâie”, a răspuns un altul. „Și v-ați dus 
la împăratul Irod ca să îi povestiți?” „Am vrut să 
facem aceasta, dar ne-a vorbit Domnul pe când 
eram în drum spre el, și ne-a zis să o luăm pe alt 

drum, pentru că Irod vrea să îi facă rău copilului.” 
„După ce ne-am întors pe alt drum, am decis să fa-
cem un popas și iată-ne ajunși aici”, a încheiat unul 
dintre magi povestea. Ieremia era foarte bucuros 
că a auzit o poveste atât de minunată, o poveste 
adevărată și mult și-ar fi dorit să fi fost și el acolo, 
pentru a-L vedea pe Mântuitor. Dar prin povestea 
auzită se simțea de parcă ar fi fost deja acolo.

 Magii s-au sculat, le-au mulțumit pentru 
ospitalitate și că au putut să-și odihnească picioa-
rele ostenite. Înainte de a pleca au dăruit fiecăruia 
ca recunoștință un bănuț de aur. Ieremia știa că așa 
ceva era prea valoros pentru a-l păstra, și dorea să 
îl dea înapoi, dar magii nu l-a lăsat. „Mulțumesc 
că mi-ați spus povestea aceasta minunată despre 
Mântuitorul nostru”, le-a mulțumit Ieremia din 
inimă. Magii au încălecat pe cămilele lor, care 
așteptau afară, văzându-și de drum.
 
 Ieremia se pregăti de culcare dar înainte 
de a se așeza în pat, a îngenuncheat la marginea 
patului și în rugăciune a mulțumit lui Dumnezeu 
pentru faptul că Mântuitorul se născuse. 

„Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a 
născut un Mântuitor, care este Hristos, 
Domnul.” (Luca 2:11)

Andreea Dumitru
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Binecuvântarea familiei

„Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte 
femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: „Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți 
pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se 
mișcă pe pământ.” Geneza 1:27-28
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 Indiferent unde te găsești în viață, cu 
siguranță binecuvântarea Domnului ocupă un rol 
important în desfășurarea ei. Un creștin devotat 
beneficiază de multe binecuvântări cerești, primele 
din ele fiind cele spirituale precum jertfa lui Isus 
Hristos și harul lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu 
nu se oprește doar aici, ci ne face parte și de multe 
binecuvântări, care sunt legate strict de viețuirea 
noastră pe acest pământ.

 Iar pentru că binecuvântările sunt plăcute 
și de dorit, suntem motivați prin însuși acest fapt 
să le căutăm în mod activ și să cunoaștem care sunt 
ele. Primul pas pentru a afla cu certitudine felul 
cum lucrează Dumnezeu este studiul biblic, care ne 
arată promisiunile Lui mărețe și ne învață că prin 
rugăciune putem cere binecuvântările Lui. De exem-
plu o tradiție bună și des practicată este aceea când 
în ziua nunții se face o rugăciune prin care se cere 
binecuvântarea Domnului peste noua familie.
 
 Este foarte bine să citim cuvântul Domnului 
și să ne rugăm lui Dumnezeu, dar la fel de esențial 
este să și știm cum trebuie să trăim pentru a fi 
binecuvântați. Aș vrea să scot în evidență felul în care 
Dumnezeu binecuvântează.

 Dacă ne uităm la prima binecuvântare 
rostită de Dumnezeu în Biblie, observăm un lucru 
poate neașteptat. Dumnezeu binecuvântează pe 
Adam și Eva cu imperative. Dumnezeu nu a rămas 
doar la „fiți binecuvântați” sau „vă binecuvântez”, ci 
le spune mai departe poruncile Lui. El le poruncește 
să crească, să se înmulțească, să umple pământul, sa-l 
supună și într-un final, să-l stăpânească.

 Binecuvântarea lui Adam și Eva a fost de 
a stăpâni peste pământ, dar până să ajungă acolo 
au trebuit să îndeplinească un plan de lucru, pe 
care Dumnezeu în atotștiința Lui l-a pregătit în 
perfecțiune. Dumnezeu l-a creat pe om ca parti-
cipant activ în creația Lui și nu doar ca beneficiar 
pasiv. O primă concluzie a acestui pasaj este că dacă 
vrei să fi binecuvântat, trebuie să îndeplinești întâi 
sarcinile încredințate ție de Dumnezeu. Doar El 
stabilește ordinea lucrurilor și nici Adam nu a putut 
să schimbe pașii necesari până ce să ajungă la bine-
cuvântarea promisă.

 Fiecare membru al familiei are un rol 
important și anumite obligații de înfăptuit. Astfel 
soțul, soția și chiar și copii sunt la fel de respon-
sabili (fiecare în domeniul lui) pentru ca familia 
lor să împlinească tot ce trebuie așa în cât să fie 
binecuvântată.

 Privind din nou în pasajul din Geneza 
putem constata un al doilea lucru remarcabil și 
anume că înainte de a face omul ceva, Dumnezeu 
binecuvântează. Nu încep Adam și Eva să cucerească 
pământul și după ce văd că în doi este totuși destul 
de greu, să vină să ceară binecuvântarea Domnului 
peste ei.

 A doua concluzie este că Dumnezeu trebuie 
să rostească mai întâi binecuvântarea ca să poți să 
ai parte de ea, sau altfel zis, poți să faci câte vrei, 
dacă Dumnezeu nu binecuvântează, nu vei dobândi 
niciodată binecuvântarea prin faptele tale.

 S-ar putea să te întrebi uneori de ce lucru-
rile sunt așa cum sunt în familia ta, adică nu foarte 
plăcute. Se prea poate ca unul din răspunsuri la 
această întrebare să se găsească în faptele tale, care 
sunt multe și chiar bune. Te lupți să împlinești Scrip-
tura, însă poate ai omis uneori porunca directă a lui 
Dumnezeu. Adică acel imperativ ca și în grădina 
Eden, sarcina pe care El ți-a încredințat-o specific ție 
și așteaptă s-o îndeplinești. Dacă vrei ca familia ta să 
propășească în binecuvântarea Domnului, asigură-te 
că faci ce vrea Dumnezeu de la tine personal și nu 
ești obstacolul care împiedici binecuvântarea Lui.

 Nu există altă posibilitate de a afla planul 
Domnului pentru viața și familia ta decât căutând 
părtășia cu El. Oricare ar fi lucrul pe care trebuie 
să-l îndeplinești, doar atunci îl poți afla când stai la 
sfat cu Dumnezeu în mod individual și constant. Iar 
împlinirea voii lui Dumnezeu îți aparține doar ție și 
nimeni nu o va putea face în locul tău.
       

  Emanuel Vlas
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INVIDIA POATE FII O MARE PIEDICĂ! 

 Un Psalm care potrivește foarte bine la acest subiect este Psalmul 73, care este scris de Asaf. Vreau să 
scriu mai multe puncte din acest text, care este foarte bogat și plin de învățătură. În primele trei versete scrie: 
„Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată! Totuși era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi 
alunece pașii! Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi.” Asaf a avut aceeași 
întrebare. Sunt un om binecuvântat? El știa că Dumnezeu este bun cu cei cu inima curată. Totuși era să cadă, 
din pricina că se uita la alți oameni care făceau rău și cărora le mergea totuși bine. Și Asaf încerca se înțeleagă 
de ce-i așa. Acest lucru l-a frământat așa de tare, încât a scris de la versetul 3 până la 12, despre niște oameni 
răi, cărora le-a mers totuși pământește destul de bine. 

SUNT UN OM 
BINECUVÂNTAT?

 După ce ajunge Asaf să vadă doar lucru-
ri bune la alții, iar la el vedea doar lucrurile rele, 
începe să zică în versetul 13 și 14:” Degeaba dar 
mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în 
nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit şi în toate 
diminețile sunt pedepsit.” Invidia produce în noi o 
nemulțumire, iar prin nemulțumire putem ajunge 
leneși, neroditori sau chiar să cădem spiritual și să 
nu mai venim în Casa Domnului (Matei 20:11-16). 
Se poate întâmpla să vedem niște lucruri rele și să 
ajungem astfel să fim nemulțumiți, poate chiar să 
judecăm pe nedrept sau să cârtim. Trebuie să ne 
ferim de astfel de lucruri rele și să căutăm și lucruri 
bune. Aceste lucruri le-am învățat de la Domnul Isus, 
în Apocalipsa 2-3, unde le vorbește mai multor Bise-
rici despre caracteristicile lor negative dar și despre 
cele pozitive. 

 Depinde mult de noi, cu ce ochi privim lu-
crurile. Trebuie să fim oameni cumpătați și înțelepți, 
pentru că putem altfel ajunge în două extreme foarte 
periculoase. Una este să le vezi pe toate bune (nu 
mai vezi nevoia de-a te pocăii), iar cealaltă este, să le 
vezi pe toate rele (poți ajunge mândru, și să-l vezi pe 
fratele tău mai prejos decât pe tine). 

 Nu te mai concentra să privești mereu la alții. 
Folosește-ți timpul și energia să te apropii de Dumne-
zeu și vei vedea astfel și binecuvântarea Domnului în 
viața ta. 

BINECUVÂNTAREA DOMNULUI ADUCE 
CU SINE ȘI FERICIRE!
 Sunt mulți oameni care zic despre ei înșiși că 
sunt binecuvântați din pricina bogăției și confortu-lui 
lor. Este important să știm că nu doar bogăția ne dă 
fericirea, de aceea și ne avertizează Cuvântul lui 
Dumnezeu de bogăție și ne spune, să nu ne lipim 
inima de bani, căci ne poate fii un mare pericol (1 
Timotei 6:8-11). Asaf se gândea la binecuvântările 
pământești și credea că doar acele lucruri ne fac 
fericiți. Cândva a intrat în Sfântul Locaș al lui 
Dumnezeu și acolo a luat seama la soarta de pe 
urmă a celor răi și a înțeles că adevăratele fericiri și 
binecuvântări sunt cele duhovnicești, pe care ți le 
poate da doar Dumnezeu (Ps. 73:28). Am văzut 
oameni bogați, dar plini de răutate și fără fericire. 
Am văzut apoi oameni săraci și bolnavi, care erau 
mulțumiți și plin de bucurie. Fericirea lor a fost și este 
să se apropie de Dumnezeu și să-L facă locul lor de 
adăpost. 
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„Te laud că sunt 
o făptură aşa de 
minunată. Minunate 
sunt lucrările Tale şi 
ce bine vede sufletul 
meu lucrul acesta!”

CUM AJUNG LA BINECUVÂNTAREA 
DOMNULUI? 

 Prin acest articol doresc să ne facem 
timp și să ne concentrăm mai mult pe lucrurile 
duhovnicești. Asaf a putut gusta din binecuvântările 
Domnului decât după ce L-a căutat pe Domnul. Cred 
că oricine, care a avut odată o revelație din partea 
lui Dumnezeu, știe despre ce binecuvântări vor-
besc (Gal. 5:22-23, Ps. 4:7-8, ș.a.m.d.). Domnul Isus 

spune în Matei 6:33, să căutăm „mai întâi împărăția 
lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate celelalte 
lucruri ni se vor da pe deasupra.” Vedem deci că 
binecuvântarea Domnului începe întâi pe partea 
spirituală, iar apoi vom putea vedea cum Domnul 
se va îngriji de noi și ne va binecuvânta și cu cele 
pământești, de care avem nevoie; și poate vom primi 
și peste nevoile noastre, ca să putem da și altora care 
nu au.

 Mă bucur de sfârșitul Psalmului 73, în care a realizat Asaf că într-adevăr, el este un om binecuvân-
tat. Domnul dorește și din partea noastră să avem ochii deschiși, ca să vedem mereu lucrările Domnului cu 
care ne-a binecuvântat și să-I mulțumim pentru asta. 

 Închei cu versetul din Psalmul 139:14: „Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt 
lucrările Tale şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!”
          Daniel Leah

Psalmul 139:14
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IMPORTANȚA SUBIECTULUI
 Când o persoană te întreabă „Cine ești?”, 
reflexul este acela de a-ți prezenta numele, iar 
ulterior de a-ți descrie locul de muncă, sau să spui 
din ce zonă provii. În alte culturi, ai spune cine sunt 
părinții tăi. Astfel, putem înțelege că a vorbi despre 
identitate înseamnă a vorbi despre cum ne stabilim 
noi existența în raport cu lumea din jurul nostru. 
Cum răspundem noi, în calitate de creștini, acestei 
provocări de a ne afirma identitatea creștină, într-
o lume asaltată de relativism și pluralism? Liderii 
religioși ai Statelor Unite, la începutul secolului al 
XX-lea, priveau plini de încredere spre un „Secol 
al Creștinismului”. Însă, aceștia nu au întrezărit 
faptul că la sfârșitul acestui secol importanța 
creștinismului în societate va fi pusă sub semnul 
întrebării. Importanța afirmării identității creștine 
devine cu atât mai semnificativă cu cât aceasta este 
tot mai atacată. Obiectivitatea importanței afirmării 
identității creștine nu derivă din perspectivele 
subiective ale unor curente de gândire efemere, ci 
din substanța indeniabilă care constituie credința 
creștină, o substanță de natură divină și cu o valență 
transformatoare. 

 Privind în istorie, dar și în prezent, putem 
remarca cum civilizatia creștină continuă să ofere 
decorul vieții euro-atlantice în toată emisfera nordi-
că, în tot ce înseamnă occident. Putem spune despre 
toată această civilizație că este nemijlocit inspirată, 
fertilizată și fecundată ideatic, intelectual și aristic în 
jurul revelației creștine. De aceea, consider afirma-
rea identității creștine ca fiind un imperativ pentru 
vremurile pe care le trăim, pe toate meridianele. 

TERMINOLOGIE
 Acest articol nu își propune să prezinte 
termenul identitate ca pe un mod periferic prin care 
o persoană se vede pe sine. În schimb, acest termen 
este folosit aici pentru a descrie aspectul fundamen-
tal și esențial al ființei umane. 

 Termenul „creștin” provine de la numele lui 
Isus Cristos și indică o identitate. În alte cuvinte noi 
purtăm numele lui Cristos. Suntem persoane care 
sunt cunoscute pentru loialitatea și afilierea lor față 
de persoana istorică a aceluia care a fost și este numit 
de ucenicii Săi, Fiul lui Dumnezeu, Isus, evreul din 
Nazaret. De fiecare dată când folosim acest termen, 
creștin, luăm împreună cu noi o istorie, un loc, un 
timp anume pe axa istorică a colectivității umane, 
a persoanelor cu care Dumnezeu a încheiat un 
legământ.

ÎN CE FEL ESTE ATACATĂ 
IDENTITATEA?
 Uitându-ne în jurul nostru, ne vedem ajunși 
într-o societate a spectacolului, care ne atrage și care 
urmărește prin diverse strategii, să ne fure focaliza-
rea, să ne fure închinarea, să distorsioneze, să falsi-
fice identități, cu atât mai mult acum, într-o lume 
guvernată de social media. Ne aflăm în contextul 
societății pluraliste contemporane, care dorește să ne 
definească în raport cu lucrurile materiale. Însă, mai 
mult decât atât, aceasta dorește ca printr-o „pseudo-
definire” să ne pierdem adevărata identitate. Prin 
faptul că societatea încearcă să definească identitatea 
omului raportându-l la lucrurile efemere, îi distruge 
adevărata identitate. Astfel, putem înțelege că iden-
titatea dată de societate este la fel de trecătoare pe 
cât sunt de trecătoare și lucrurile prin care societatea 
definește identitatea unei persoane.

CUM PUTEM RĂSCUMPĂRA 
IDENTITATEA?

 Apostolul Pavel considera unirea cu Cristos 
mai valoroasă decât orice altceva din viața lui. Acesta 
spune în Filipeni 3:8-9 „8 Ba încă şi acum privesc 
toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul ne-
spus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul 
meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un 
gunoi, ca să câştig pe Hristos 9 şi să fiu găsit în El...”. 
Această unire cu Cristos este esențială pentru identi-
tatea unui creștin. Apostolul Pavel scrie în Coloseni 
3:3. 

Importanta afirmării 
identitătii creștine
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 „Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este 
ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.” Întreaga noastră 
identitate este „ascunsă cu Hristos în Dumne-
zeu”. Acesta este singurul mod în care ne putem 
răscumpăra identitatea în această lume decăzută, a 
căror valori sunt răsturnate și incerte. Faptul că iden-
titatea noastră nu este definită în termenii unor lu-
cruri materiale, ci este definită de Cristos, fiind uniți 
cu Acela care are o natură veșnică și neschimbătoare, 
oferă stabilitate identității noastre. Wayne Gru-
dem definește unirea cu Cristos evidențiind natura 
esențială a acesteia în viața unui creștin. El spu-
ne:„Unirea cu Cristos este o frază folosită pentru a 
rezuma mai multe relații diferite între credincioși și 
Cristos, prin care creștinii primesc toate beneficii-
le mântuirii. Aceste relații includ faptul că suntem 
în Cristos, Cristos este în noi, suntem ca Cristos și 
suntem cu Cristos.1” Pentru un creștin, această unire 
deplină cu Cristos reprezintă centrul identității sale. 

 Atunci când o persoana lasă Scriptura să îi 
definească identitatea, nu în raport cu lumea ci în 
raport cu Dumnezeu, va beneficia de o stabilitate 
deosebită. Doar cunoscând de unde vii, încotro te 
îndrepți și unde ești acum în raport cu Dumnezeu, 
vei fi cu adevărat liber. Nu vei fi lacheul sau sluga 
publicității contemporane. Nu vei fi sclavul mof-
turilor, modelor sau a trendurilor. Când lumea va 
încerca să îți influențeze deciziile, definindu-te 
în termenii unui anume corp, mașină, școală sau 
cont bancar, nu te vei scufunda în nesiguranță, 
nemulțumire și lăcomie, ci vei sta ferm în picioare, 
liber de toate aceste direcții lacome, pentru că tu 
cunoști cine ești și ce înseamnă viața ta în ochii lui 
Dumnezeu. Adunându-ne în jurul Scripturii cu o 
atitudine de reverență, Dumnezeu ne descoperă 
identitatea.

CONCLUZII

 În calitate de ființe umane, identitatea 
reprezintă una dintre cele mai semnificative proble-
me ale existenței noastre. După cădere, umanitatea 
a încercat să răspundă la două întrebări care încă 
ridică probleme pentru mulți: Cine sunt? și care 
este rostul meu pe această lume? Se pare că întreaga 
umanitate, prin știință și filosofie, nu a reușit încă să 
ofere un răspuns satisfăcător acestor două întrebări 

1 Wayne Grudem, Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine, 
Grand Rapids, MI:

Zondervan, 1994, p. 841.

radicale și critice pentru existența umană. Însă, în 
primul capitol din prima carte a Bibliei, Geneza, 
putem vedea cum Dumnezeu, care este creatorul 
întregului univers, rezolvă aceste două probleme 
ale identității. Astfel, Cel care ne-a creat este și Cel 
care ne-a oferit identitate și scop. Suntem copii ai 
lui Dumnezeu, creați după chipul și asemănarea 
Lui, creați pentru a-L glorifica pe El, deoarce El este 
singurul care merită toată lauda. Identitatea noastră 
este strâns legată de Creatorul nostru și astfel, de 
relația și modul cum ne raportăm noi la El. Istoria 
arată că atunci când creștinii nu și-au afirmat iden-
titatea în mod clar și vizibil, aceștia au căzut pradă 
culturii idolatre în care trăiau, uitând totodată care 
este identitatea și misiunea lor. Dar atunci când 
creștinii își afirmau identitatea, nu doar că îi aduceau 
glorie lui Dumnezeu (care este și scopul suprem al 
omului), ci deveneau o binecuvântare pentru întrea-
ga lume. Provocarea noastră nu este doar să accep-
tam identitatea înaintașilor, ci să ne însușim spiritul 
acestora. Nu este suficient să purtăm un nume, ci să 
ne asumăm responsabilitățile aferente lui, dobând-
ind astfel o identitate. Afirmarea identității noastre 
creștine nu se manifestă în spatele ușilor închise, ci 
în afara zidurilor. În mod practic, aceasta se poate 
afirma prin implicarea noastră în problemele soci-
etății, asumându-ne astfel atât identitatea de creștin, 
cât și spiritul civic. Pericolul pentru creștinii de astăzi 
este de a deveni o tradiție confesională. Îndepărtarea 
de principiile consacrate, enunțate în Scriptură și 
adoptarea unor tradiții în locul altor tradiții, duc la 
pierderea identității. 

 Astfel, putem să conchidem faptul că afir-
marea identității creștine reprezintă o asumare și o 
afirmare: o asumare a responsabilităților și o afirma-
re a unor principii. Trăim într-o lume caracterizată 
de instabilitate din punct de vedere al principiilor, 
în care oameni se îndepărtează de responsabilități 
și îndatoriri. De aceea, într-o societatea haotică și 
incertă, avem responsabilitatea de a ne asuma cu 
încrede și curaj identitatea creștină, fiind pe deplini 
încredințați de natura ei divină, veșnică și neschim-
bătoare.

Faur Neemia

EARLY, Joseph Jr., Readings in Baptist History. Four Centuries of Selected Docu-
ments, Nashville, Tennessee: B&H Academic, 2008;

HOUGH, Joseph C. and Cobb, John B. Jr., Christian Identity and Theological 
Education, Atlanta: Scholar’s Press, 1985;

MCBETH, H. Leon, The Baptist Heritage, Brodman Press, Nashville Tennessee, 
1987.
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RĂSCUMPĂRAREA CUVINTELOR
Observ cu indignare cum termeni și noțiuni din 
vocabularul creștin au intrat sub monopolul unor 
denominații sau grupări creștine iar folosirea lor 
duce inevitabil la asocierea cu acestea. Bunăoară, 
dacă afirmi că a fi călăuzit de Duhul Sfânt, Duhul 
Adevărului este primordial în interpretarea biblică, 
interlocutorul te va trimite imediat la noiane de 
erezii și interpretări abuzive ale Sfintei Scripturi care 
provin din unele cercuri charismatice. Sau, dacă 
afirmi că suveranitatea lui Dumnezeu este poate cel 
mai important atribut divin pe drumul credinței, 
nu mică-ți va fi mirarea când vei fi întrebat dacă ești 
calvinist. Exemple de felul acesta ar putea continua. 
Afirmația că Evanghelia lui Isus este o evanghelie a 
prosperității este percepută drept eretică, în cazul în 
care ascultătorul nu face parte din tagma celor care 
îi subscriu. Dar, în cazul în care Evanghelia lui Isus 
se dovedește a fi o evanghelie a prosperității, ce-ar 
trebui să facem? Să cedăm noțiunea unor interpretări 
distorsionate ale Evangheliei? Așa se face că auzim 
predici în care ni se spune că, de fapt, doar evreilor, 
în Vechiul Testament, li s-a poruncit prosperitate aici 
pe Pământ. Apoi, ni se mai spune că Isus nu a promis 
o viață prosperă în viața aceasta. Eventual, doar be-
neficiile spirituale ne sunt garantate. „El a luat asupra 
Lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre” 
(Mat. 8:17) sunt cuvinte interpretate cu referire la 
ispășirea păcatelor, măcar că evanghelistul scrie chiar 
în contextul unor vindecări trupești.

VIAȚĂ DIN ABUNDENȚĂ
 Firul roșu al narațiunii biblice începe 
cu viața prosperă pe care omul o trăia în Eden și 
continuă cu planul divin de restaurare a omului și 
aducerea lui la prosperitatea inițială. În Biblie, bine-
cuvântarea sau prosperitatea cuprinde toate aspectele 
vieții: trupesc, emoțional, material, social, spiritual. 
Desigur, acestea privesc atât viața efemeră cât și cea 
eternă. Isus Hristos a pretins și a dovedit că este 
Însuși Adevărul. În consecință, sarcina credinciosu-
lui este să găsească echilibrul între „să primească în 
veacul acesta de o sută de ori mai mult”, „împreună 
cu prigoniri” și „în veacul viitor, viața veșnică” 
(Marcu 10:30). Soluția nu se află nici în extrema 
negării prosperității în veacul acesta, dar nici în 
căutarea unor scurtături pentru ajungerea la prospe-
ritate în viața de acum. 

CONDIȚII NECESARE PENTRU 
PROSPERITATE
 Ne ducem viața pe un pământ blestemat, 
într-un trup blestemat de Dumnezeu. Locuim 
printre oameni și suntem conștienți că ultima redută 
în lupta împotriva răului care trebuie cucerită este 
iubirea de sine în detrimentul iubirii de Dumnezeu 
și de aproapele. Tocmai de aceea relațiile interuma-
ne, care sunt indispensabile, sunt și motivul multor 
dezamăgiri, frustrări și tristeți. Prin urmare, este 
importantă sublinierea faptului că orice imaginație a 
prosperității va întâmpina bariere aferente condiției 
umane prezente. Nu e loc pentru pretenții. Boala, 
suferința, degradarea, moartea sunt inerente vieții de 
pe malul acesta al veșniciei.

EVANGHELIA LUI ISUS, 
o evanghelie a 
prosperitătii
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 Întoarcerea la echilibru în ceea ce privește 
înțelegerea biblică asupra prosperității cuprinde 
invariabil două aspecte: condiții necesare și condiții 
suficiente pentru prosperitate. Condițiile necesare 
trebuie să existe pentru a avea parte de prosperitate, 
iar condițiile suficiente garantează prosperitatea.
Aici rezidă perspectiva eronată a celor care susțin o 
așa-zis evanghelie a prosperității. E drept că, trăind 
într-un trup blestemat, oricând de mult l-am îngriji, 
el va îmbătrâni și va muri într-o zi. Totuși, Biblia 
oferă condiții necesare pentru a avea un trup sănătos. 
Foarte multe boli sunt cauzate de excesul de mânca-
re, dar Sfânta Scriptură ne avertizează cu privire la 
îmbuibare și ne îndeamnă la cumpătare și abstinență 
(post). Beția afectează atât sănătatea cât și mintea, 
iar Biblia poruncește ferirea de beție. Mai mult, 
conform revelației biblice trupul credinciosului este 
templul Duhului Sfânt. De aceea, el este responsabil 
de felul în care îl hrănește și îl îngrijește. Este limpe-
de de observat cum Biblia oferă principii pentru o 
viață echilibrată, iar o viață echilibrată prezintă acele 
condiții necesare pentru prosperitate trupească. 

 De asemenea, și în ceea ce privește viața 
emoțională Cuvântul lui Dumnezeu ne dăruiește 
speranța unei vieți prospere: pacea, bucuria, îm-
plinirea pe care credinciosul le poate găsi în relația 
personală cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt nu le 
poate afla niciunde în altă parte. Iubirea aproapelui 
și a dușmanului, empatia, compasiunea, iertarea sunt 
condiții necesare pentru prosperitate relațională. 
Niciun alt concept despre lume și viață în afara celui 
creștin nu oferă acest fundament esențial. O viață 
pașnică și liniștită, în care să ne bucurăm de prospe-
ritate materială implică politicieni care să conducă cu 
dreptate, având conștiența răsplătirii veșnice, divine. 
Creștinului nu i se poruncește direct implicarea în 
politică cum nu i se poruncește direct construirea 
de biserici. Totuși, Domnul Isus ne-a poruncit să 
iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Cel mai 
bun mod de a-l iubi pe aproapele nu este să-i oferi 
o pâine, ci să-l conduci spre viața veșnică dar și să-i 
creezi un mediu al dreptății în care să poată singur 
să-și procure cele necesare vieții. Dar realitatea în 
care trăim nu este doar fizică, emoțională sau socială. 
Trăim într-un univers în care atât îngerii buni cât și 
îngerii căzuți, demonii lucrează. Doar Dumnezeul 
revelat în Biblie a promis împuternicire și călăuzire 
prin Duhul Sfânt în aceste lupte spirituale. Totodată, 
în lupta împotriva egoismului doar Duhul Sfânt 
ne ajută și ne învață cum să învingem. Spațiul este 
limitat și nu permite detalierea acestor implicații. 
Evanghelia lui Isus este o evanghelie a prosperității 

în sensul că oferă o bază necesară pentru prosperitate 
dar fundamentul acesta nu garantează prosperitate 
în viața prezentă deoarece e nevoie ca și condițiile 
suficiente să fie îndeplinite. 

CONDIȚII SUFICIENTE PENTRU 
PROSPERITATE

 Fără condițiile necesare prezentate mai sus 
pe scurt nu putem să ne bucurăm de prosperitate. 
Totuși, nu înseamnă că, dacă aceste condiții sunt 
împlinite, avem asigurată o viață de împlinire pe 
toate planurile. Care sunt acele condiții suficiente 
care garantează o viață prosperă? Chiar și vindecările 
divine, miraculoase se dovedesc a fi limitate. Toți 
bolnavii vindecați de Isus au murit mai târziu. Dar 
Domnul Hristos a promis că ne va învia și ne va da 
un trup de slavă nesupus putrezirii. Trăim într-o 
natură cu tendințe spre păcat, înconjurați de oameni 
supuși acelorași slăbiciuni ca noi, cu amenințări din 
partea duhurilor răutății care să războiesc împotriva 
noastră. Mântuitorul ne-a promis o împărăție în care 
nu vor mai fi aceste lupte și amenințări. Așadar, un 
trup de slavă, o împărăție a dreptății în care Însuși 
Dumnezeu va locui cu noi sunt condiții suficiente 
pentru prosperitate.

Probabil că cititorul a observat deja cu nemulțumire 
că prezentarea de mai sus nu oferă garanția unui 
vieți prospere aici și acum în universul care așteaptă 
și el răscumpărarea fiilor lui Dumnezeu. Gândirea 
eronată a celor care proclamă o așa-zis evanghelie 
a prosperității constă în faptul că fac din aceasta 
un scop în sine și că aleg scurtături în loc să aleagă 
drumul echilibrat prezentat de Sfintele Scripturi. 
Domnul Isus a venit să prezinte o împărăție în care 
adevărul să guverneze, dreptatea, dragostea și mila. 
Suntem chemați să lucrăm la această împărăție chiar 
dacă pentru instaurarea ei suntem uneori prigoniți, 
batjocoriți, ne trudim, plângem uneori și suntem 
dezamăgiți. Lucrăm cu împlinirea în suflet știind că 
acestea sunt condițiile necesare pentru prosperitatea 
fizică, materială, emoțională, socială și spirituală 
în viața aceasta. Pe de altă parte, ne ostenim având 
perspectiva vieții veșnice, o prosperitate cum mintea 
omului nu și-a imaginat și cum ochiul nu a văzut.
       

   Romică Ciocan
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 Profeția, așa cum bine știm, se referă la o 
previziune asupra viitorului, și are legătură strict cu 
sfera religioasă, fiind de natură metafizică și exclu-
zând orice tip de mecanism științific de predicție. 
Autorul este în consecință Dumnezeul etern și om-
niscient, în fața căruia totul este gol și descoperit, iar 
mesajul este transmis prin intermediul unor mesag-
eri numiți profeți. Perioada dintre enunțul profetic 
și împlinirea acestuia este cunoscută ca o perioadă 
de așteptare, care poate fi înfrigurată în cazul unor 
amenințări, ori plină de speranță în cazul unor 
făgăduințe. În cazul de față mesianismul reprezenta 
cea mai mare speranță făgăduită, care s-a cristalizat 
în tradiția rabinică, ca speranță mesianică. Desigur 
că pe drumul dintre făgăduință și împlinire speranța 
mesianică a avut de depășit nenumărate obstacole. 
Părea uneori că speranța se curmă, când națiunea 
Israel urma să fie aproape decimată, dusă în robie, 
supusă unui proces de asimilare ori asuprită.

 Cu toate acestea însă speranța nu doar a 
supraviețuit, ci și a continuat să se dezvolte, asigu-
rând însăși supraviețuirea acestei națiuni. Astfel, în 
evoluția sa, mesianismul a ajuns să întruchipeze trei 
perspective distincte.

 D. H. Wallace susține faptul că Isus avea o 
concepție diferită asupra misiunii mesianice, care 
nu a fost în armonie cu așteptările iudaice populare. 
Expresia Mesia este transliterarea elenizată a terme-
nului ebraic măš`ha, derivat la rândul său din masah 
= a unge, a mirui, în vreme ce Hristosul este echiva-
lentul grecesc al acestei expresii. La origine titlul a 
fost atribuit împăraților lui Israel datorită ritualului 
de miruire, la înscăunare. Există chiar personaje din 

afara spectrului iudaic precum Cir (Isaia 41:5), care 
poartă această titulatură, rolul acestora fiind conside-
rat providențial în raport cu destinul lui Israel. 
În scurgerea vremii însă, datorită dezamăgirii atâtor 
suverani care au deținut tronul, unsul ca și concepție 
mesianică a migrat spre un ideal, unul neegalat de 
succesorii ulteriori și anume David (1 Sam. 16; Ps. 
89:20). Evenimentele istorice și cu precădere robia 
babiloniană au adâncit la rândul lor acest sentiment, 
această așteptare. Mai mulți profeți, ca Isaia 9:1-7, 
cap. 11, Ieremia cap. 33, Daniel 9:25, Mica 5:2, Za-
haria 9:12 au hrănit-o și au nuanțat-o. Astfel, într-un 
viitor eshatologic, evreii așteptau ca un fiu (descen-
dent al lui David) să readucă strălucirea de altădată și 
chiar să o depășească.

 Isus Hristos nu doar că se poziționează per-
fect în raport cu aceste profeții (Marcu 10:47, Mat. 
21:15), însă și corectează ceea ce era deficient în in-
terpretarea rabinică. Astfel Isus îi întreabă: „Cum zic 
cărturarii că Hristosul e fiul lui David, din moment 
ce acesta îl numește Domn?” (Marcu 12:35-37). Se 
referea la faptul că deși descendent din David pe linie 
umană, Hristosul este infinit mai mult decât atât.

 O a doua dezvoltare la care a aderat mesia-
nismul iudaic se regăsește în expresia Fiul Omului, 
regăsită inițial în Psalmi (8:4; 80:17; 144:3), care 
devine o marcă distinctă în profețiile lui Ezechiel, ale 
lui Daniel și ale profeților mici. De ce însă, Isus aderă 
cu o așa de mare frecvență la această titulatură? (Mat. 
9:6; 12:2; Luca 12:40; 18:8). Deoarece, prin nașterea 
din fecioară, Hristosul și-a ocupat locul de mijlocitor 
între Dumnezeu și oameni. Și desigur, deoarece El a 

Mesianismul 
lui Isus Hristos 

DE LA PROROCIE LA REALITATE
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venit să împlinească speranța mesianică, potrivindu-
se perfect amprentei profetice (Evr. 2:6; Fapte Ap. 
1:13).
 A treia componentă distinctă a speranței 
mesianice o reprezintă imaginea Robului Domnului 
descrisă în Isaia 53. Aceasta s-a lăsat greu integrată 
într-o interpretare unitară a mesianismului, datorită 
preferinței evreilor pentru un mesianism glorios în 
istorie. Același motiv determină și reacția ucenicilor 
puși în situația să accepte destinul crucii ca parte a 
mesianismului lui Isus (Mat. 16:22).

 Raportat la identitatea robului din Isaia 53, 
rabinii au adoptat în general trei poziții distincte. 
În ce privește prima poziție, L-au asociat cu niște 
personaje cu notorietate din Vechiul Testament, în 
cazul celei de-a treia, au atribuit această identitate 
conducătorului școlilor rabinice din care provene-
au, iar în cazul celor care au adoptat a treia poziție, 
aceștia au atribuit identitatea robului întregului 
popor, remarcând că poporul Israel este robul Dom-
nului. A treia perspectivă s-a edificat în percepția 
rabinică în baza holocaustului și a suferințelor 
evreilor din ultimele veacuri, în vreme ce renașterea 
statului la 1948 este privită ca o revenire la viață. În 
ce mă privește, într-o dezbatere pe larg am tratat 
fiecare dintre cele trei perspective, demonstrându-le 
invaliditatea. Aici voi trece doar rezultatul dezbaterii 
și anume că această amprentă unică a mesianismului 
nu i se poate potrivi nimănui altcuiva, decât lui Isus 
Hristos.
 De fapt, un experiment public făcut în Israel, 
în care cineva citea Isaia 53 trecătorilor, întrebându-i 
ulterior la cine se referă, a ajuns la aceeași concluzie 
in majoritatea situațiilor, deoarece cei mai mulți au 
răspuns că la Isus Hristos.

 În adevăr, Isus își admite identitatea 
mesianică atunci când Marele Preot Îl supune acestei 
depoziții (Mat. 26:63) răspunzând: „Da sunt.” Mai 
mult, chiar îi provoacă pe ucenici să-I evalueze 
identitatea (Mat. 16:15), iar Petru răspunde: „Tu 
ești Hristosul.” În consecință, Isus nu doar confirmă 
acest adevăr ci îl și subordonează revelației divine. Și 
astfel ajungem la cele două paradigme ale cunoașterii 
mesianismului, și anume căutarea umană, respectiv 
revelația divină. Din perspectiva căutării umane, de-

butul nu a avut loc odată cu nașterea lui Isus în Bet-
leem, ci mai târziu, când după botez și mărturia lui 
Ioan Botezătorul ucenicii au început să I se alăture. 
În fapt, există o situație care ne ajută să înțelegem 
cum au evoluat lucrurile. Uluită de experiența pe 
care o trăise la întâlnirea cu Isus în fața fântânii lui 
Iacov, samariteanca aleargă în sat și rostește memo-
rabilele cuvinte: „Veniți de vedeți un om care mi-a 
spus tot ce am făcut; nu cumva este acesta Hristo-
sul?“ (Ioan 4:29). Tot astfel și Andrei care vine la Isus 
înaintea fratelui său Simon îi spune acestuia: „Noi 
am găsit pe Mesia (care tălmăcit înseamnă Hristo-
sul)” (Ioan 1:41). 

Astfel, de la experiența descoperirii lui Hristos la 
vârsta de 30 de ani, autorii biblici au mers înapoi 
pe firul istoriei remarcând uluiți armonia perfectă 
dintre Isus și profețiile Vechiului Testament. Difi-
cultatea de a armoniza la acea dată evenimentele 
profetice din viitor, cum ar fi moartea și învierea cu 
misiunea lui Isus, au fost de asemenea depășite odată 
cu împlinirea acestora, lăsând loc unei certitudini 
incontestabile cu privire la mesianitatea lui Hristos. 
În ce privește masele, dificultatea convingerii acesto-
ra a fost determinată de multitudinea de falși mesia, 
care au revendicat în numele unui fanatism bigot și 
naționalist particularitatea revoluționară a mesianis-
mului, cu scopul de a controla aceste mase.

 Pe lângă cei doi pretinși mesia evocați de Ga-
maliel în Fapte 5:36;37, istoricul Simon Montefiore 
afirmă că Iosivus Flavius a alcătuit o listă întreagă de 
pretendenți la mesianism. Astfel, când Arhelau după 
moartea lui Irod cel Mare se înscăunează în Templu, 
izbucnește o răscoală cu rezultate dramatice, 3000 de 
oameni fiind uciși în incinta acestuia. Ulterior, când 
Arhelau pleacă la Roma pentru confirmare, alți trei 
pretinși mesia se ridică provocând prin intervenția 
lui Varus, guvernatorul Siriei, moartea a mii de rebe-
li, dintre care 2000 răstigniți în jurul Ierusalimului.
 
 Isus, în schimb, răspunde amprentei mesia-
nice configurate de peste o sută de profeții, dintre 
care peste 40 de o exactitate în detalii de-a dreptul 
uluitoare. Pe Isus Îl confirmă atât destinul cât și 
istoria. Doar El moare, învie și vede o sămânță de 
urmași. Doar El naște o revoluție a spiritului, în care 
miza e dezrobirea de păcat și nu cea politică, iar 
inamicul nu e Roma, ci diavolul însuși.
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 În final, merită să aruncăm o privire și asu-
pra revelației divine a adevăratului mesianism. Așa 
cum remarcam, lui Petru care Îl recunoaște, Isus îi 
spune: „Ferice de tine Simone fiul lui Iona, căci nu 
carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta ci Tatăl 
Meu care este în Ceruri!” (Mat. 16:17). 

 Tot astfel, Simeon, care vine în Templu 
în timpul circumciziei pe când Isus nu avea decât 
opt zile, mânat de Duhul, devine un exponent al 
acestui adevăr. „Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va 
muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului.” (Luca 
2:25-30). După ce L-a luat în brațe a rostit memo-
rabilele cuvinte: „Acum slobozește în pace pe robul 
Tău, Stăpâne, căci au văzut ochii mei mântuirea 
Ta.” Așadar, ce a văzut Simeon din moment ce avea 
„doar” un prunc în brațele sale?

 ISUS I-A ZIS: 
„Eu sunt Calea, 

Adevărul şi Viaţa.
Nimeni nu vine la Tatăl 

decât prin Mine.“

 Putem concluziona spunând că drumul de la 
profeție la împlinire poate fi unul lung, plin de obstaco-
le, ocolișuri, suișuri și coborâșuri, și desigur presărat 
cu posibile erori de interpretare datorită unui bazin 
de informații. Este așadar necesară o aprofundare a 
cunoștințelor în acest domeniu, din moment ce Irod, 
pentru a afla la solicitarea magilor, unde se va naște 
Hristosul, a apelat la experți (Mat. 4). Cu toate acestea, 
expertiza umană este reprobabilă, din moment ce „acei 
experți” nu au putut să-și ducă raționamentele până la 
final, negând ulterior mesianitatea lui Isus.

 Dar dacă spiritul profetic, care a inspirat profeții 
și care a inspirat Scriptura, este același spirit care 
călătorește împreună cu noi, călăuzindu-ne pe drumul de 
la profeție la realitate? Atunci drumul va fi cu siguranță 
scurt, drept și sigur. Mai mult decât atât, atunci vom 
descoperi cu uimire, că drumul spre Dumnezeu este Isus 
Hristos Însuși.
     

Florin Ost

(IOAN 14:6)
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„Deci apostolii, pe când erau strânși laolaltă, L-au întrebat: «Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din 
nou Împărăția lui Israel?» El le-a răspuns: «Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele; pe acestea 
Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. Ci voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi 
veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.»” (Faptele Apostolilor 
1:6-8)

Martori 
PÂNĂ LA MARGINILE PĂMÂNTULUI

 Ideea centrală din acest text este impli-
carea Trinității în pregătirea apostolilor, pentru 
ca aceștia să fie trimiși să vestească Evanghelia, 
începând din Ierusalim și până la marginile 
pământului. În vremea de acum toți credem că 
poate am fi mai fericiți dacă am ști ce se va întâm-
pla în viitor. Așa credeau și ucenicii lui Isus, că ar 
fi mult mai bine dacă El le-ar confirma faptul că a 
venit să răstoarne Imperiul Roman și să restaureze 
Israelul ca împărăție. Isus le spune însă răspicat că 
nu este treaba lor să calculeze și să facă socoteli, ci 

să se pregătească, să fie echipați pentru slujire și lucra-
re, ca la venirea Lui să fie găsiți pregătiți. Așteptarea 
noastră trebuie să fie continuă, dar timpul pe care îl 
avem până la revenirea lui Isus trebuie folosit eficient, 
pentru că este un timp de har pentru propovăduirea 
Evangheliei.

Scena pe care se petrece acțiunea despre care vor-

bim este în Ierusalim, iar cei implicați sunt Trinita-

tea și apostolii:
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1. DUMNEZEU TATĂL 
(„Tatăl Meu lucrează până acum... ”, Ioan 5:17): 
El ține „sub stăpânirea Sa” toate lucrurile, El știe 
viitorul și tot El are făgăduința, anunțată deja în 
Ioel: „După aceea voi turna Duhul Meu peste 
orice făptură ... înainte de a veni ziua Domnului, 
ziua aceea mare și înfricoșată.” (Ioel 2: 28-31);

2. FIUL, ISUS HRISTOS  
 („Eu, de asemenea, lucrez.”, Ioan 5:17): El 
este Mântuitorul care a început să îi învețe pe 
oameni, să dea poruncile Sale apostolilor pe care-i 
alesese, să vorbească despre Împărăția lui Dumne-
zeu și să transmită prin Duhul Sfânt făgăduința.

3. DUHUL SFÂNT – MÂNGÂIETORUL 
 („prin Duhul Sfânt dăduse poruncile Sale 
...”, Fapte 1:1): Botezul în apă, anunțat și început de 
Ioan era bun, era necesar, dar nu suficient, deoare-
ce pentru mântuire și lucrare este nevoie de lucra-
rea și puterea Duhului Sfânt. Făgăduința venită de 
la Tatăl, transmisă de Fiul, este aplicată de Duhul, 
care botează cu Duhul Sfânt.

4. APOSTOLII
 Apostolii („pe când erau strânși laolaltă...”, 
Fapte 1:6): Aceștia ascultă porunca de a nu 
se îndepărta de Ierusalim perntru a aștepta 
făgăduința. Cu toate că au umblat cu Isus trei 
ani de zile și au văzut tot ce a făcut, nu-L cred pe 
deplin, ba se îndoiesc chiar și de învierea Lui: „Ba 
încă niște femei de ale noastre ne-au pus în ui-
mire: ele s-au dus dis-de-dimineață la mormânt, 
nu I-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi 
văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este 
viu.“ (Luca 24:22-23). Deși Isus li se arată după 
Înviere de mai multe ori și le vorbește despre 
Împărăție, mulți nu Îl înțeleg, ci continuă să spere 
și să aștepte Împărăția lui Israel: „După patima Lui, 
li S-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-
li-Se deseori timp de patruzeci de zile și vorbind 
cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui 
Dumnezeu.“ (Fapte 1:3). În aceste condiții, Isus le 
spune ucenicilor de ce au ei nevoie cu adevărat ca 
să poată să ajungă în Împărăția Cerurilor și să fie 
de folos în lucrarea la care i-a chemat și la care îi va 
trimite. Ceea ce aveau ei nevoie nu era o împărăție, 
o putere, sau o cunoștință lumească și firească, ci 
era puterea Duhului Sfânt.

Pe lângă actorii implicați, cel puțin trei idei im-

portante reies din acest pasaj biblic:

1. SEMNIFICAȚIA MĂRTURISIRII:
 Cuvântul martor vine din grecescul martus 
(μάρτυς) (la fel e și în latină), iar în engleză este 
martyr, ceea ce ne spune că ucenicii sunt oamenii 
aleși de Isus ca să Îl mărturisească pe El, chiar cu 
riscul de a fi persecutați, martirizați (asta se va și 
întâmpla de fapt mai târziu). Martorii la un proces 
sunt încărcați cu o mare responsabilitate, deoarece 
sentința se dă pe baza mărturiei lor. Sentința finală 
la judecată va fi dată pe baza mărturiei noastre, 
în dreptul nostru și în dreptul celor ce au auzit 
mărturisirea noastră. Martorul trebuie să fie con-
vins de ceea ce mărturisește, iar când este invitat la 
un proces nu se poate scuza, ci trebuie să participe 
și să depună mărturie. Tot așa, martorii lui Isus nu 
pot să spună că nu au timp și resurse, pentru că ei 
trebuie să-L mărturisească pe Isus.

2. LOCURILE 
 Locurile în care apostolii trebuiau să-L 
mărturisească pe Isus erau: În Ierusalim, care este 
centrul lumii iudaice și la casa lui Israel, în toată 
Iudeea la toți evreii, în Samaria la semi-păgânii 
care locuiau cu ei în Israel și până la marginile 
pământului, la păgânii (gr. barbarii) din toată 
lumea.

3. ULTIMELE PORUNCI 
 primite de către ucenici de la Învățătorul, 
pe când Acesta se înălța la cer, au fost să nu se 
depărteze, ci să aștepte să primească Puterea care li 
se oferea, și mai apoi să Îl mărturisească.

 Cum aplicăm noi acest text la noi, cine și 
unde trebuie să-L mărturisească pe Isus în zilele de 
azi? Noi, ca urmași ai apostolilor, ca și creștini, am 
încheiat un legământ nou cu Isus în apa botezu-
lui, am fost botezați cu Duhul Sfânt și am primit 
puterea necesară ca să-L propovăduim și să-L 
mărturisim pe Isus Hristos cel înviat din morți la 
cei din familiile și casele noastre, la cei din fami-
liile noastre extinse (prin căsătorie) și la românii 
de pretutindeni, dar și la națiunile din țara în care 
locuim, precum și la toate neamurile lumii la care 
am ajuns sau putem ajunge. Să ne pregătim și să Îl 
așteptăm, căci: 

„Acest Isus, care S-a înălțat la cer din mijlocul vostru, 
va veni în același fel cum L-ați văzut mergând la cer.” 
(Faptele Apostolilor 1:11).

    Mihai Borze
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Misiunea Evanghelică din Austria este o organizație inițiată de Pfingstkirche Gemeinde Gottes in Österreich. 
Motto-ul Misiunii Evanghelice din Austria (MEA) este: Toată Biserica în acțiune, acum!

Toată Biserica în 
actiune, acum!

 Misiunea are ca scop de a 
conlucra la organizarea mai bună 
de evanghelizare și misiune din 
Austria și Diaspora. 
 
 De asemeni, munca 
evanghelistică printre austrieci și 
românii din Austria, implicarea 
în proiecte caritabile, sociale și 
educaționale, sunt alte activități 
ale acestui departament.

 Scopul primordial este pe 
cât posibil ca fiecare persoană atât 
din Austria și Diaspora să audă 
Evanghelia – Vestea Bună.

 Membrii acestei organi-
zații sunt membri activi ai Bise-
ricilor din Austria, care doresc să 
împlinească versetul din Matei 
28: 18-20 ,,Isus S-a apropiat de ei, 
a vorbit cu ei și le-a zis: ”„Toată 
puterea Mi-a fost dată în cer și pe 
pământ.”

 Duceţi-vă și faceţi ucenici 
din toate neamurile, botezându-i 
în Numele Tatălui și al Fiului și al 
Sfântului Duh.

 Și învăţaţi-i să păzească 
tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu 
sunt cu voi în toate zilele, până la 
sfârșitul veacului.”

 Dorești și tu să te implici 
în lucrarea de evanghelizare și 
misiune, atunci ne găsești pe 

WWW. GREATMISSION.EU
     

  Gabriela Bujdei
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(Continuare de la numărul 66 al revistei)

CARACTERUL 
LUCRĂTORULUI CREȘTIN

 Analizând pasajul din Filipeni 2:3-8, apos-
tolul Pavel ne oferă un indicator sau un exemplu 
perfect, demn de urmat, în ceea ce privește atitudi-
nea în viața de slujire. În acest pasaj vom observa 
câteva dintre calitățile lui Hristos, calități care i-au 
fost încredințate datorită atitudinii Sale: vers. 5: ”Să 
aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus”. 
Hristos era hotărât, ferm: vers. 6,7: ”El, măcar că 
avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un 
lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci 
S-a dezbrăcat pe Sine însuși și a luat un chip de rob, 
făcându-Se asemenea oamenilor.” Hristos era supus: 
vers: 8: ”La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a 
smerit și S-a făcut ascultător până la moarte, și încă 
moarte de cruce.”

 Apostolul Pavel ne prezintă aceste calități ale 
lui Hristos cu scopul de a privi la caracterul Lui și de 
a învăța că aceste calități trebuie să ni le însușim.
În cele ce urmează vom analiza caracterul lucrăto-
rului creștin uitându-ne la atitudinea pe care acesta 
trebuie să o aibă față de cele mai importante aspecte 
ale vieții.

ATITUDINEA FAȚĂ DE DUMNEZEU
 Lucrătorul creștin trebuie să aibă în primul 
rând pasiune pentru Dumnezeu și apoi pentru lu-
crarea pe care o face. Caracterul lucrătorului creștin 
se cunoaște din relația lui personală cu Dumnezeu și 
din atitudinea acestuia față de Dumnezeul pe care Îl 
slujește. ”Istoria omenirii va arăta, probabil, că nici 

un popor nu s-a ridicat vreodată mai presus de reli-
gia lui, iar istoria spirituală a omului demonstrează 
cu certitudine faptul că nici o religie n-a fost vreo-
dată superioară ideii ei despre Dumnezeu”, spunea 
renumitul teolog A.W. Tozer.1 În aceeași ordine de 
idei A.W. Tozer continua: ”Întotdeauna, lucrul cel 
mai revelator despre Biserică este imaginea ei despre 
Dumnezeu, după cum cel mai semnificativ mesaj al 
ei este ceea ce spune ea despre Dumnezeu.”2 Așadar, 
felul în care lucrătorul creștin îl vede pe Dumnezeu 
este cu atât mai important cu cât acesta este chemat 
nu doar să vegheze asupra relației lui personale cu 
Dumnezeu, dar și să învețe pe alții despre Dumneze-
ul în care crede. Un vechi proverb românesc spune: 
”Spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești.” 
În tonul acestui proverb cineva spunea ”Spune-mi 
cum Îl vezi pe Dumnezeu ca să-ți spun cine ești.” Sunt 
câteva aspecte esențiale care îl caracterizează pe lu-
crătorul creștin atunci când vorbim despre atitudinea 
lui față de Dumnezeu:

CUNOAȘTEREA PERSONALĂ A LUI 
DUMNEZEU.
 Apostolul Pavel a avut o mare dorință ca 
să-L cunoască personal pe Dumnezeu și în Filipeni 
3:8-10 spunea: „Ba încă și acum privesc toate aceste 
lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al 

1  A.W. Tozer, Cunoașterea Celui Preasfânt, Cluj-Napoca, 2003, Logos,  
 pag. 11

2  Ibid, pag. 12
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cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El 
am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig 
pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire 
a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă 
prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă 
Dumnezeu, prin credință. Și să-L cunosc pe El și pu-
terea învierii Lui, și părtășia suferințelor Lui, și să mă 
fac asemenea cu moartea Lui;”

 Pavel nu se mulțumea cu o cunoaștere des-
pre Dumnezeu sau o cunoaștere superficială, ci în 
versetul 10 ne deslușește clar ce fel de cunoaștere a 
lui Isus își dorea el. Pavel știa că „puterea învierii Lui” 
este absolut necesară și esențială în viața creștinului, 
dar mai cu seamă în viața de slujire. Fără puterea lui 
Dumnezeu ne vom trudi în zadar și fără rezultate. 
Pavel era conștient că un creștin va avea parte de 
suferințele lui Isus (Filipeni 1:29 – „Căci, cu privire la 
Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în 
El, ci să și pătimiți pentru El.”) De aceea dorința lui 
Pavel era și aceea de a fi părtaș la suferințele lui Isus. 
Există un preț pe care un slujitor a lui Hristos trebuie 
să-l plătească și acesta îl amintește tot sfântul apostol 
Pavel în 2 Timotei 3:12 „De altfel, toți cei ce voiesc să 
trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniți.” 

 Apostolul neamurilor mai dorea încă un 
lucru în această cunoaștere profundă a lui Dumne-
zeu și anume: „Să mă fac asemenea cu moartea Lui.” 
(Filipeni 3:10,11) Există un principiu al rodirii pe 
care Domnul Isus îl spune în Ioan 12:24 „Adevărat, 
adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a 
căzut pe pământ nu moare, rămâne singur; dar dacă 
moare, aduce mult rod.” Acest verset este poate cel 
mai profund verset despre trăirea creștină și de aceea 
apostolul Pavel voia numaidecât să se identifice cu 
moarte lui Hristos. Nu pot să-L cunosc pe Hristos, 
până nu moare omul vechi din mine și până nu se 
naște omul cel nou. Când Îl vom cunoaște pe Dum-
nezeu în profunzime, atunci ne vom îndrăgosti de El 
și vom striga ca și Toma: „Domnul meu și Dumneze-
ul meu!” (Ioan 20:28) .

 “Încă din grădina Eden, perioada celei mai 
revenite inocenți ei, oamenii și-au dorit să-l cunoas-
că pe Dumnezeu. Marii oameni ai Bibliei au fost, din 
cele mai vechi timpuri, niște veritabili căutători. Pa-
triarhii l-au cunoscut pe Dumnezeu pas cu pas, pro-
feții – prin revelație succesive, iar înțelepții – printr-o 
tâlcuire profundă a vieții. Împreună, deși în epoci 
diferite, toți s-au lăsat mânați de tainica dorință a 
cunoașterii Lui”3, în cuvinte alese observa pastorul 
Ghiță Mocan. Această năzuință de a-L cunoaște pe 
Dumnezeu în mod personal trebuie să fie arzătoare 
în inima slujitorului bisericesc dacă vrea să facă parte 
din norul acestor martori cu care Însuși Dumnezeu 
s-a lăudat pe paginile Sfintelor Scripturi.

 Cunoașterea personală a lui Dumnezeu ne 
va determina să-i îndemnăm și pe alții să-L cunoască 
pe El. De fapt, acest lucru face parte din mandatul 
unui lucrător autentic a lui Dumnezeu. David îi 
îndemna pe cei din vremea lui: „Gustați și vedeți ce 
bun este Domnul!” (Psalmul 34:8)

SMERENIA
 Un aspect foarte important în relația omu-
lui cu Dumnezeu este smerenia. După ce îl cunoști 
pe Dumnezeu în măreția și splendoarea Lui primul 
lucru este umblarea cu Dumnezeu în smerenie. Me-
rită amintită atitudinea de smerenie pe care a avut-o 
Solomon atunci când a rostit următoarea rugăciune 
către Dumnezeu: „7. Acum Doamne Dumnezeul 
meu, Tu ai pus pe robul Tău sa împărățească în locul 
tatălui meu, David; și eu nu sunt decât un tânăr, nu 
sunt încercat. 8. Robul Tău este în mijlocul poporu-
lui pe care l-ai ales, popor foarte mare, care nu poate 
fi nici socotit, nici numărat, din pricina mulțimii 
lui. 9. Dă, dar, robului Tău o inimă pricepută, ca să 
judece pe poporul Tău, să deosebească binele de rău! 
Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe po-
porul acesta așa de mare la număr!?” (1 Regi 3:7-9)

3  Ghiță Mocan, Rugăciunea lui Isus: o abordare tematică, Oradea, 2014,  
 Metanoia, pag. 95
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 Dacă ne vom uita cu atenție în Scriptură la 
oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit de-a lungul 
istoriei, toți au recunoscut că sunt necorespunzători 
și s-au văzut într-o totală dependență de Dumnezeu. 

 Omul lui Dumnezeu Moise se vedea un om 
cu cusur în vorbire (Exodul 4:10 „Moise a zis Dom-
nului: „Ah! Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea 
ușoară; și cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de 
alaltăieri, nici măcar de când vorbești Tu robului 
Tău; căci vorba și limba-mi este încurcată.”) Și totuși 
Dumnezeu l-a ales să fie un lider pentru poporul 
Israel și a ales să vorbească cu el gură către gură. 

 Ghedeon se vedea mic și neînsemnat când 
i-a spus lui Dumnezeu: „Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, 
domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că fa-
milia mea este cea mai săracă din Manase, și eu sunt 
cel mai mic din casa tatălui meu.” (Judecători 6:15) 
Și totuși prin Ghedeon, Dumnezeu a adus biruință 
asupra Madianiților. 

 Sfântul apostol Pavel a dovedit smerenie 
atunci când a spus: „Da, mie, care sunt cel mai neîn-
semnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta 
să vestesc Neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui 
Hristos.” (Efeseni 3:8) Și, totuși, a fost cel mai mare 
apostol al neamurilor de care Dumnezeu s-a folosit. 

 O cugetare despre smerenie spune astfel: 
„Puțini oameni sunt destul de mari ca să fie suficient 
de mici pentru a-i folosi Dumnezeu.” În altă parte 
el afirmă un paradox care nu are sens decât când 
rămânem în adevărul Sfintelor Scripturi: ”Când sunt 
slab atunci sunt tare.” (2 Cor. 12:10) Slăbiciunea la 
care se referea apostolul avea în vedere recunoaște-
rea propriei nevrednicii și apelarea la atotputernicia 
lui Dumnezeu. Într-o carte scurtă, dar cu multă 
înțelepciune divină, soții Edwin și Lillian Harvey 
scriu, citându-L pe W.L. Watkinson, că ”Biserica lui 
Dumnezeu este o scenă a dezamăgirii și eșecurilor. 
Nimic nu pare să izbândească. Lucrătorii sunt smulși 
când e mai multă nevoie de ei; acțiuni costisitoare 
născute în entuziasm sunt îngropate cu lacrimi; 
dezastre și întârzieri ne asaltează din toate părțile. 
Suferim mai multe pierderi decât oricine altcine-

va, mai multe înfrângeri decât oricare altă armată, 
mai multe naufragii decât pe orice mare înfuriată. 
Dar eșecurile noastre sunt victorii infinite; înfrân-
gerile noastre, reușite; martirii noștri, învingători; 
cădem în leșin pe cale doar ca să biruim; murim ca 
să trăim în puterea și frumusețea învierii.... El, care 
este Același ieri, astăzi și în veșnicie, cunoaște toate 
acestea. Este planul Lui, iar El nu este descurajat.”4 
Câtă frumusețe în aceste cuvinte! Lucrătorul creștin 
trebuie să aibă întotdeauna în prim plan slava lui 
Dumnezeu. Eșecurile, pierderile, limitările, abilitățile 
și resursele personale trebuie puse în mâna lui 
Dumnezeu. Dacă sunt dureroase și poartă în cu ele 
o forță negativă, Cel Preaînalt le poate răscumpăra 
și transforma în binecuvântări. ”Nimic nu se pierde 
atunci când Dumnezeu ne convertește. Ceea ce noi 
vrem să schimbăm este ceea ce Dumnezeu vrea să 
transforme în ceva folositor. El Se va folosi de vechile 
noastre răni, de ocolișurile pe căi greșite, de talentele 
și înzestrările noastre.”5 Smerenie înseamnă totală 
dependență de Dumnezeu. Biblia zugrăvește carac-
tere care au trebuit să dovedească smerenie și atunci 
când și-au văzut minusurile și au trebuit să accepte 
harul lui Dumnezeu, dar și atunci când ochii lor au 
văzut zorii succesului. 

PASIUNEA PENTRU DUMNEZEU

 Un alt aspect important în atitudinea 
lucrătorului creștin față de Dumnezeu este pasiunea 
pentru El. 

 Există un pericol pentru lucrătorul creștin, 
și anume, să aibă pasiune pentru lucrarea pe care o 
face, dar să nu aibă pasiune pentru Dumnezeu. În 
mod natural, dacă există pasiune pentru Dumnezeu 
în primul rând, atunci va exista și o motivație corectă 
în a face lucrarea cu pasiune. Îngerului (liderului) Bi-
sericii din Efes Domnul Isus i-a transmis următorul 

4  Edwin și Lillian Harvey, Însemnul regal - smerenia, București, 1992,  
 pag. 30
5  M. Craig Barnes, Când Dumnezeu îți taie calea, Cluj-Napoca, 2002,  
 Logos, pag. 40
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mesaj tranșant: „2. „Știu faptele tale, osteneală ta și
 răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi; că ai pus la 
încercare pe cei ce zic că sunt apostoli, și nu sunt, și 
i-ai găsit mincinoși. 3. Știu că ai răbdare, că ai suferit 
din pricina Numelui Meu și că n-ai obosit. 4. Dar ce 
am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi.” 
(Apocalipsa 2:2-4)

 Este greu de imaginat și totuși este posibil ca 
cineva să facă multe lucruri bune: să se ostenească, 
să aibă răbdare, să urască păcatul, să-i deosebească 
pe cei care sunt copii a lui Dumnezeu de cei care nu 
sunt, să sufere pentru Dumnezeu, dar... să-i lipsească 
dragostea, adică pasiunea pentru Dumnezeu. Când 
ne lipsește pasiunea rămâne doar obligația. Și atunci 
când facem anumite lucruri din obligație, pentru 
că trebuie făcute, nu valorează nimic în ochii lui 
Dumnezeu. Când e pasiune pentru Dumnezeu nimic 
nu e greu. Dumnezeu vrea inima noastră plină de 
dragoste pentru El, nu doar activismul nostru. Să nu 
uităm porunca dată de apostolul Pavel în Coloseni 
3:23 – „Orice faceți să faceți din toată inima, ca pen-
tru Domnul, nu ca pentru oameni.” Cât de radicale 
sunt cuvintele apostolului în 1 Cor. 16.22: „Dacă nu 
iubește cineva pe Domnul nostru Isus Hristos, să 
fie anatema!” Pastorul John Piper a observat cum, 
pe paginile Sfintei Scripturi, oamenii lui Dumnezeu 
sunt ”înfățișați arzând, tânjind, flămânzind, însetând 
și topindu-se după El. Sunt arătați, de asemenea, 
bucurându-se de Dumnezeu, desfătându-se în El și 
fiind împliniți în El.”6 Pasiunea pentru Dumnezeu, 
așadar, nu este doar o poruncă biblică, dar este și 
o protecție în fața ispitelor lumii căci, atunci când 
ne bucurăm și ne desfătăm în Dumnezeu, plăcerile 
lumii vor fi socotite gunoi și nu ne vor atrage. Pe de 
altă parte, când Îl iubim pe Dumnezeu cu pasiune, 
ura din partea lumii sau a fraților mincinoși va fi 
percepută ca ură împotriva Domnului Hristos Însuși. 

 Opusul pasiunii este rutina. Este atât de 
dezgustător și trist când Dumnezeu este slujit de 
oameni intrați în rutină. Acțiunile lor sunt mecanice, 
ei sunt într-o stare de letargie spirituală, sunt 

6  John Piper, Când nu-L doresc pe Dumnezeu, Oradea, Scriptum, 2007,  
 pag. 28

copleșiți de un spirit apatic și cauza nu este alta 
decât lipsa pasiunii pentru Dumnezeu. Pasiunea 
este aceea care te menține într-o stare de clocot, însă 
rutina te îndreaptă spre starea de căldicel, stare care 
îi provoacă dezgust lui Dumnezeu. De aceea fiecare 
slujitor al lui Dumnezeu trebuie să se roage fierbinte 
ca flacăra pasiunii pentru El să nu se stingă niciodată 
în inima lui și să slujească de dragul lui Dumnezeu. 

Marinel Ciocan
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 Binecuvântarea 
Pentru a înțelege ce înseamnă acest cuvânt – binecuvântare – trebuie mai întâi să îi înțelegem 
conținutul. Ceea ce pe noi ca oameni ne deosebește de celelalte ființe de pe pământ este ca-

pacitatea de a comunica prin cuvânt, un dar primit de la Dumnezeu Tatăl. Cuvintele au așadar 
o mare însemnătate, și de aceea aș dori să scot în evidență importanța de a fi mai grabnic la 

ascultare decât la vorbire.

IACOV 1:19  ŞTIŢI BINE LUCRUL ACESTA, PREA 
IUBIŢII MEI FRAŢI! ORICE OM SĂ FIE GRABNIC 
LA ASCULTARE, ÎNCET LA VORBIRE, ZĂBAVNIC LA 
MÂNIE (...).

MATEI 12:36  VĂ SPUN CĂ, ÎN ZIUA JUDECĂŢII, 
OAMENII VOR DA SOCOTEALĂ DE ORICE 
CUVÂNT NEFOLOSITOR, PE CARE-L VOR FI 
ROSTIT.

Bunul Dumnezeu a așezat peste noi o mare responsabilitate de care nu putem să fugim și pentru care vom 
fi trași la răspundere, și anume felul în care folosim capacitatea de a vorbi, și alegerea cuvintelor pe care le 
rostim.

Iacov 3:9,10  Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni, care sunt 
făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură ies și binecuvântarea, și blestemul! Nu trebuie să 
fie așa, fraţii mei! 

A BINECUVÂNTA ÎNSEAMNĂ:

• A revărsa grație divină;
• A rosti cuvinte de bunăvoință, pentru a atrage 

protecția divină asupra unei persoane sau a unui 
lucru;

• A dori prosperitate și fericire cuiva invocând 
numele lui Dumnezeu;

• A revărsa harul divinității asupra unui lucru sau 

asupra oamenilor;
• A lăuda, a slăvi pe Dumnezeu;
• A lăuda pe cineva în semn de recunoștință;
• În ritualul bisericesc sau ca obicei familiar, sub 

influența religiei, a rosti anumite cuvinte pentru 
a atrage asupra cuiva ajutorul divinității.

DUMNEZEU NE DĂ ÎNSĂRCINAREA DE A BINECUVÂNTA, ȘI NU DE A BLESTEMA.
1 Petru 3:9   Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceas 
  ta aţi fost chemaţi: să moșteniţi binecuvântarea. 
  Romani 12:14; Luca 6:28; Matei 5:44.

Psalmi 135:20  Casa lui Levi, binecuvântaţi pe Domnul! Cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi pe Domnul!
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• Prin binecuvântare avem posibilitatea de a salva 
oameni din puterile iadului. 

Iuda 1:22,23 Mustraţi pe cei ce se despart de voi; 
căutaţi să mântuiţi pe unii, smulgându-i din foc; de 
alţii iarăși fie-vă milă cu frică, urând până și cămașa 
mânjită de carne.

• Puterea cuvântului este extrem de importantă în 
anume momente.

Proverbe 18:20,21 Din rodul gurii lui își satură omul 
trupul, din venitul buzelor lui se satură. Moartea și 
viaţa sunt în puterea limbii; oricine o iubește îi va 
mânca roadele.

Darul binecuvântării, pe care Dumnezeu ni l-a dat, îl putem folosi așadar în a-L binecuvânta pe Dumnezeu 
și pe oameni. Alegerea de a binecuvânta sau a blestema se găsește la dispoziția noastră, însă de vom bine-
cuvânta, vom beneficia și noi de binecuvântare, pentru că biblia spune că ceea ce seamănă omul aceea va și 
secera.
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IOSIF TRIFA – 
UN LUPTĂTOR PENTRU RĂSPÂNDIREA EVANGHELIEI

„Un veac nou se va deschide şi în istoria neamului nostru când şi românul nostru, în duminici şi sărbători, nu va 
deschide numai uşa crâşmelor, ca să bea rachiu şi să înjure, ci va deschide Cartea Vieţii, Biblia, ca să bea din ea 
ca dintr-un izvor al vieţii învăţăturile mântuirii sufleteşti.” – Iosif Trifa

 În data de 3 martie 1888 
s-a născut Iosif Trifa, fiind al 
patrulea din cei şase fii ai fa-
miliei Dimitrie şi Ana (†1895) 
Trifa. După terminarea şcolii 
primare din localitatea natală 
(Certege), urmează gimnaziul 
din Beiuş şi apoi se înscrie la 
Academia Teologică din Sibiu. 
Lucrează ca învăţător în Vidra de 
Sus, iar în anul următor (1911) 
se căsătoreşte cu Iulia Iancu. 
Tot în acelaşi an este ales preot 
şi înfiinţează o Casă Culturală, 
chiar în locuinţa sa, pe care o 
înzestrează cu gazete, cărţi şi ma-
teriale pentru luminarea minţii şi 
a sufletului sătenilor săi. 

Primii patru ani de căsătorie 
sunt umbriţi de moartea pri-
milor doi copii, iar trei ani mai 
târziu moare şi soţia preotului 
împreună cu fiica, rămânând în 
viaţă numai al treilea copil numit 
Titus-Gheorghe. Părintele nu se 
mai căsătoreşte, îşi creşte singur 
copilul şi se dedică tot mai mult 
scrierilor şi predicării Cuvân-
tului. Prima sa carte de predici, 
intitulată „Spre Canaan”, apare 
în anul 1920, fără a şti că Dum-
nezeu i-a pregătit, precum lui 
Moise, o misiune specială.
Un an mai târziu părintele este 
chemat la Cluj de către fostul său 
profesor de istorie Ioan Lupaş 

pentru o carieră universitară. 
Totodată, proaspătul mitropolit 
al Ardealului, Nicolae Bălan îi 
oferă o slujbă de preot la Sibiu. 
Părintele Trifa renunţă la uni-
versitate, scriindu-i doctorului 
Lupaş: „...hotărât e o soluţie 
fericită pentru un trai tihnit, dar 
nu pentru suflet, căci pentru 
mine cuvântul “preot” înseamnă 
un har....” şi a ales să se mute la 
Sibiu împreună cu fiul Său Tit. 
Timp de un an este duhovnic la 
Academia Teologică, iar apoi este 
numit director al Orfelinatului 
Arhiepiscopiei Sibiului şi se mută 
în clădirea orfelinatului. La scurt 
timp apare revista săptămânală 

biografie
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SUFERINŢELE ŞI SFÂRŞITUL VIEŢII
 În perioada 1920-1938, părintele Trifa adună predicile sale din foile săptămânale în 44 de cărţi, încu-
rajând mai întâi citirea Bibliei mai presus de toate: "Nicio altă carte, cu oricât meşteşug ar fi scrisă, nu poate 
înlocui Biblia, pentru că ea este Cartea lui Dumnezeu scrisă cu pana Duhului Sfânt...Mai bine aruncaţi în foc 
toate scrierile mele decât să vă lipsiţi de Biblie, Cartea lui Dumnezeu”. În 1929 părintele Trifa îşi vinde casa 
de la ţară (moştenirea singurului fiu rămas) şi cumpără o tipografie din Germania, pe care o pune în slujba 
Domnului. Pe lângă revista „Lumina Satelor” mai scoate foaia „Oastea Domnului”. Pentru ca mesajul scrieri-
lor lui să ajungă la cât mai multe suflete, el vinde lucrările sale de multe ori sub preţul producţiei. În ultimii 
ani ai vieţii, fiind deseori bolnav, petrece mult timp prin sanatorii şi suferă opt intervenţii chirurgicale. Mit-
ropolitul Ardealului împreună cu alţii, devin duşmanii mişcării Oastei şi încep procesul caterisirii părintelui 
şi confiscarea tipografiei. Publicarea foilor existente şi a celor noi apărute sunt oprite. După trei judecăţi 
Iosif Trifa este caterisit şi i se confiscă tipografia şi orice fel de avere. Ultimul articol pe care Trifa îl scrie se 
numeşte „Oaia săracului” (2 Samuel 12). Pe data de 12 februarie 1938 se stinge din viaţă marele luptător al 
răspândirii Evangheliei. În clipa morţii a avut alături trei îngrijitori, cei mai dragi sufletului său: Titus Trifa, 
Ioan Marini şi Traian Dorz. 

„El cuibul de-acasă mi-l sparse-ntr-o vară, şi pribeag mă trimise prin lume şi ţară,
Simţindu-mă singur să cânt singurel: mai lângă Domnul meu, mai lângă El.
O, scumpii mei fraţi, gândiţi-vă bine, că orice necaz în lume ne vine
Pe noi să ne-nveţe să cântăm într-un fel: mai lângă Domnul meu, mai lângă El.“ 
(Un cântec preadulce - Iosif Trifa)

           Johann Muthi

„Lumina Satelor”. Pe lângă slujba 
de preot, i se oferise acum “am-
vonul” acestei gazete, de unde 
putea predica prin fiecare număr 
la mii şi mii de suflete.

HOTĂRÂRI NOI ŞI 
RĂSPÂNDIREA 
EVANGHELIEI

 La vârsta de 34 de ani, 
în noaptea trecerii dintre ani, 
părintele Trifa se căieşte de 
păcatele sale şi se întoarce din 
toată inima la Dumnezeu. În 
acele momente a scris pentru re-
vista „Lumina satelor” (Nr.1, anul 

1923) mai multe articole precum: 
„Stai în loc şi-ţi fă socoata”, „Să 
facem o intrare creştinească în 
anul cel nou”, „Despre sudalmă“. 
Pe prima pagină a revistei el scrie 
o hotărâre (vezi poza de mai 
jos), făcând o chemare publică 
la înrolarea ca ostaş a lui Hristos 
luptând împotriva păcatului. 
Cu această chemare a început 
să ia fiinţă mişcarea Oastea 
Domnului. Scrierile părintelui 
se răspândesc tot mai mult prin 
ţară. Oamenii se lasă de alcool, 
tutun, sudalmă, iar cei analfabeţi 
învaţă să citească, primind 
Biblii şi scrierile părintelui Trifa. 

Crâșme se închid, biserici se de-
schid şi propaganda Oastei creşte 
tot mai mult. Dorinţa şi viziu-
nea părintelui era să cucerească 
ţara cu Evanghelia lui Hristos, 
împreună cu fraţii săi luptători. 
Ioan Marini (scriitor şi misionar) 
se mută la preotul Trifa, ajutân-
du-l la publicarea gazetelor. Spre 
sfârşitul vieţii l-a avut alături şi 
pe tânărul poet Traian Dorz. 
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Cu Dumnezeu 
totul este 
posibil!

 Dumnezeu e măreț și nimic nu se întâmplă 
în viața copiilor Lui fără ca El să fie în control! De 
aceea, indiferent cât de grea pare încercarea, El este 
chiar acolo, pregătit să înfăptuiască minunea. ”De 
altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună 
spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume 
spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.” 
(Romani 8:28) Așa a lucrat Domnul în viața mea, 
fără ca eu să am vreun merit, ci doar ca să se arate 
puterea și măreția Lui. Slăvit să fie El în veci! 

 
MERGEAM ÎN MISIUNE 
 Aveam 18 ani, eram membră a Bisericii 
”Elim” din Timișoara și-L slujeam pe Dumnezeu 
cu toată puterea și entuziasmul meu, făcând parte 
dintr-un grup de tineri care duceau vestea bună a 
mântuirii fraților și surorilor din bisericile dimpre-
jurul Timișoarei. Într-o duminică rece de ianuarie 
am plecat împreună cu prietenii mei din grupul ”El 
Shadai” și cu un frate lucrător din biserica Elim să 
aducem bucurie unor frați dintr-o bisericuță mică de 
la sat. De-abia ieșisem din Timișoara și, ca în fiecare 
duminică în care mergeam în misiune, am început să 
ne rugăm și să-L lăudăm pe Dumnezeu în microbu-
zul cu care călătoream. Cântam ”La umbra aripilor 
Tale, loc de scăpare eu am…” și nu știam că aceste 
versuri vor deveni chiar atunci atât de reale pentru 
noi! Într-o zonă de deal, unde drumul era acoperit cu 
polei, într-o clipă de neatenție șoferul a pierdut con-
trolul microbuzului care s-a învârtit pe șosea, a lovit 
puternic cu spatele un copac și apoi s-a răsturnat 
într-un șanț. 

AM FOST GRAV ACCIDENTATĂ 
 Chiar înainte să lovim copacul, eu am 
leșinat, iar când m-am trezit am avut o imagine de 
coșmar: cele patru fete cu care eram în mașină erau 
toate întinse pe zăpadă, pline de răni; băieții încercau 
să ne ajute pe noi și pe fratele lucrător care era lovit 
la cap, iar mașina era complet distrusă. Dumne-
zeu a făcut ca în prima mașină care a oprit la locul 
accidentului să fie trei tineri de la biserica noastră 
care mergeau și ei în misiune, la un alt sat, pe același 
drum. Au fost chemate apoi câteva ambulanțe și noi 
toți am fost duși la spital. 

 Cele mai grav accidentate am fost noi fetele 
care stăteam pe banchetele din spate ale microbuzu-
lui, iar prietena mea cu care am mers spre spital în 
aceeași ambulanță nu simțea nimic de la brâu în jos. 
Deși eram în șoc, eram amândouă atât de pline de 
pace și simțeam chiar acolo prezența lui Dumnezeu 
alături de noi! După ce am fost consultată de medi-
ci, diagnosticul a fost de fractură triplă de coloană 
vertebrală toracală(lombară) cu zdrobirea masivă a 
vertebrelor, dar fără să fie afectată măduva spinării. 
În opinia medicilor ar fi trebuit să fiu și eu paralizată, 
dar eu am fost scoasă în picioare din mașină, prin 
zona parbrizului și am mers câteva zeci de metri pe 
picioarele mele până am fost așezată pe pământ, pe 
un loc sigur. Pentru că nu știau cum să intervină și 
pentru că era un risc mare ca prin operație, unul 
dintre oscioarele zdrobite din coloana mea să atingă 
măduva spinării, medicii m-au internat, și timp de 
șapte zile mi-au făcut diverse analize, căutând cel mai 
bun tratament în cazul meu. 

AU FOST ZILE DE RUGĂCIUNE
 În perioada aceasta, Dumnezeu își conti-
nua lucrarea: au fost zile de rugăciuni stăruitoare în 
biserica noastră, dar și în întreg orașul Timișoara, 
în România și chiar în alte țări unde frați în Dom-
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nul auziseră despre cazul nostru. La spital veneau 
în fiecare zi foarte mulți oameni, atât la mine, cât 
și la celelalte fete accidentate și plecau întotdeauna 
încurajați, pentru că noi - deși în dureri mari - aveam 
zâmbetul pe buze, eram pline de pace și de credința 
că Domnul este lângă noi și că El va lucra! Atât de 
mult mi-a întărit Dumnezeu credința încât, în a treia 
zi fiind în spital, i-am spus mamei mele că, și dacă aș 
rămâne toată viața în scaun cu rotile, eu tot l-aș sluji 
pe Domnul cu toată ființa mea! 

 Pentru că medicii din Timișoara nu găsiseră 
nici o variantă de tratament, am fost trimisă cu avio-
nul la București, la un spital specializat în neurochir-
urgie. Acolo au urmat alte teste și pregătirea pentru o 
operație pe coloană. Medicul care se ocupa de mine 
era arab, un om care nu credea în Dumnezeu, dar 
care încerca să mă ajute. Mi s-a explicat din nou că 
operația este foarte riscantă și era mereu amânată în 
speranța că vor găsi o soluție mai sigură. În timpul 
acesta familia mea, biserica Elim din Timișoara și 
frați și surori din lumea întreagă mijloceau înaintea 
lui Dumnezeu pentru vindecarea mea! 

NU A FOST NEVOIE DE OPERAȚIE 
 După șase zile de spitalizare în București, 
pregătită fiind mereu să aud că voi fi dusă la operație, 
medicul a venit la patul meu și mi-a spus: ”Nu știm 
ce se întâmplă în coloana ta, dar ultima radiografie 
arată că oasele s-au lipit pur și simplu la loc! Nu 
mai este nevoie de nici o intervenție!” Cu lacrimi în 
ochi i-am răspuns că eu știu ce se întâmplă… și am 
mărturisit că eu cred că Dumnezeul pe care Îl slujesc 
și Îl iubesc a pus la loc toate oasele din coloana mea 
și a protejat măduva să nu fie atinsă. Fără ca știința 
să înțeleagă, Dumnezeu a atins spatele meu și a 
făcut coloana vertebrală din nou întreagă cum era! 
Și astfel, s-a împlinit în viața mea cuvântul: ”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) Spatele 
meu a fost pus în ghips și am fost trimisă acasă 
unde am stat timp două luni la pat. Bineînțeles că au 
existat dureri, uneori foarte mari, a trebuit să învăț 
să mănânc, să scriu și să fac multe lucruri putând să 
stau doar întinsă, iar mai apoi când am avut voie să 
mă ridic și să merg, a trebuit să mă adaptez ghipsului 
și să am foarte mare grijă la orice mișcare. 

DUMNEZEU A FĂCUT MINUNEA! 
 Dar slavă lui Dumnezeu, El a fost cu mine 
prin toate și mi-a dat familie și prieteni care m-au 
ajutat mult în perioada aceea. Am mers chiar și la 
școală, câteva săptămâni, purtând ghips de la talie 
până la gât, și am putut astfel să mărturisesc tutu-
ror - colegi și profesori - minunea pe care a făcut-o 
Dumnezeu și atotputernicia Lui! Tatăl nostru din 
ceruri nu lasă nimic la întâmplare și în planul Lui 
suntem cuprinși toți aceia care-L iubim și-L slujim 
sincer. Deși am trecut printr-o încercare grea, pot 
să-L laud pe Domnul căci minunea Lui a fost făcută 
desăvârșită! În urma acestui accident, eu l-am cuno-
scut pe soțul meu care era în prima mașină ajunsă 
la fața locului. Domnul a făcut să ne întâlnim și l-a 
așezat în viața mea în acele zile ca să-mi fie o încura-
jare și un sprijin. El ne-a adus împreună în vremuri 
grele, ca să învățăm să clădim, mai apoi o familie 
frumoasă și plăcută Lui, și pentru aceasta Îl laud și Îi 
sunt recunoscătoare în fiecare zi! În urma accidentu-
lui am rămas cu o scolioză la coloana vertebrală, care 
îmi provoacă uneori dureri, dar viața mea a putut 
să se desfășoare normal de atunci înainte; pot să 
merg, pot să-mi folosesc mâinile, am putut să duc la 
termen trei sarcini și am trei copii sănătoși și pentru 
toate acestea recunoștința I se cuvine numai Domnu-
lui! El a fost cu mine acolo jos în vale și m-a învățat 
că doar ascultându-L pe El și punându-mi încrederea 
în El pot trăi fericită și împlinită pe acest pământ. 
 

MĂ ÎNCRED ÎN DOMNUL DIN TOATĂ 
INIMA MEA! 
 De atunci, versetele cele mai aproape de 
inima mea sunt Proverbe 3:5,6 - ”Încrede-te în Dom-
nul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea 
ta! Recunoaște-L în toate căile tale, și El îți va netezi 
cărările.” Dacă te găsești în mijlocul încercării, nu de-
scuraja! Domnul este chiar acolo lângă tine și El nu 
te va părăsi niciodată. El lucrează cu putere și astăzi, 
iar lucrările Lui sunt cele mai potrivite pentru viața 
noastră, chiar dacă ni se pare greu să le acceptăm un-
eori. El întoarce totul spre bine, dar așteaptă de la noi 
credință, ascultare, iubire și dedicare totală, și dacă 
suntem gata să ne trăim viața după voia Lui, El ne va 
binecuvânta, ne va însoți și va face minuni, oricât de 
imposibil ar părea. Momentan locuim în Austria.
       

 Andreea Homoșdean
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 La finalul anului 2020 vreau să mulțumesc Domnului Isus pentru ajutorul dăruit lucrări de Misiune 
din Africa (Uganda). În anul acesta s-au realizat multe lucrări frumoase în localitatea Banda, la orfelinatul 
din Iganga Est, și în localitatea Katuugo. Mulțumesc familiilor care susțin această lucrare lunar, Bisericilor 
care au întins o mână de ajutor pentru aceste lucrării din Africa. Domnul Isus să vă răsplătească.

1.
 Localitatea Banda este 
un sat cu circa 450 - 500 de familii 
situat la circa 40 km de Kiboga. 
Cunoscând pe pastorul Ronnie și 
Abigail, soția lui, Domnul mi-a 
vorbit acolo în Biserică în data de 
26.11.2019 (nu voi uita ziua aceia) 
despre lucrarea pe care o facem 
în Africa. Domnul a promis că va 
deschide noi uși pentru lucrarea 
din Africa. Slavă Domnului care 
a împlinit cuvântul Lui. Au fost 
unii care ar fi dorit să se închidă 
lucrarea, dar Domnul a fost cu noi 
până în prezent. Slavă Lui!

 În această localitate s-a 
construit prima Biserică destul de 
mare 33/14 m cu o capacitate de 
300 membri. La ora actuală are 
106 membri și peste 60 de copii. 
Am forat și o fântână de apă, care 
e foarte necesară, întreaga locali-
tate va beneficia de apă proaspătă, 
limpede și bună de băut. Oamenii 
din localitate au rămas mișcați 
văzând aceste lucrări și unii s-au 
întors la Domnul, aici vom avea 
un botez în data de 19.12.2020 cu 
25 de candidați. Glorie Domnului 
Isus! 

MISIUNEA ÎN AFRICA

2. 
 Orfelinatul din Iganga est. 
În 24 ianuarie anul acesta 
împreună cu fratele Daniel și 
Liviu din Biserica Wolfsegg, am 
făcut o misiune la acest orfelinat. 
Atunci am văzut circa 150 de copii 
între 5-15 ani care dormeau în 
câteva camere, dormeau pe jos, 
erau așa de săraci încât ne-au rupt 
inima, nu aveau apă, trebuia să 
o aducă de la 2 km cu canistra 
în fiecare zi. Curent electric era 
în localitate, dar ei nu aveau. La 
acest orfelinat se ocupau șapte 
învățători de ei. Clasele lor erau 
de asemenea sub orice critică. 
Împreună cu cei doi frați am 
hotărât să ajutăm acest orfelinat, 
menționez faptul că nu îi ajută 
nimeni. Ceea ce fac ei, construiesc 
coșuri pe care le vând să aibă un 
venit. Împreună cu frații am făcut 
mai multe lucrări și anume:

• am turnat șapă de beton în cele 
5 clase, am montat ferestre și uşi

• am conectat orfelinatul la 
rețeaua de curent electric 

• am forat o fântână și s-a montat 
un rezervor de 10 000 litri

• s-a renovat clădirea dormitoa-
relor pentru băieți, s-a tencuit 
înăuntru și afară

• am construit clădirea dormitoa-
relor pentru fete

• De asemenea s-au cumpărat 
150 de pături, cearceafuri și 150 
de perechi de încălțăminte câte 
una la fiecare copil. Vrem să 
construim sala de mese unde să 
servească masa copiii

• De asemenea e nevoie de 2 băi cu 
dușuri.

3. 
 Localitatea Katuugo 

Aproape de orașul Kiboga la 5-6 
km, o localitate în care de ase-
meni avem lucrări frumoase. Aș 
menționa aici că s-a construit 
o casă pentru o bunică și cei 17 
nepoți pe care îi crește deoarece 
copii rămăseseră orfani.

• s-a cumpărat un pământ în 
Katuugo și am construit o casă 
pentru acești copii ai nimănui, 
ne îngrijim de ei și îi trimitem la 
școală. Au toate condițiile pentru 
a învăța și a merge la Biserică.

• în Katuugo avem o familie cu 9 
copii, le-am cumpărat un pământ 
de 27 ari pentru grădină.

• De asemenea s-a început 
construcția bisericii din Katuugo, 
zilele următoare se va începe 
lucrul la acoperiș.
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MISIUNEA ÎN AFRICA
 Mulțumesc mult familiilor care s-au implicat și bisericilor care au întins o mână de ajutor. Domnul să 
vă răsplătească. Dacă cineva dorește să ajute încă se mai poate . Ajutați aproapele de departe
         

Grigore Baias

Casa bunici

Orfelinatul din Iganga 

Biserica din Banda 
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Binecuvântarea nu este doar o „cuvântare de bine“ a 
vreunui om anume, ci își are originea în Dumnezeu. 
Acest concept îl întâlnim chiar în prima carte a 
Bibliei, în Geneza, cand Iacov nu a plecat din fața lui 
Dumnezeu până nu L-a binecuvântat. Tot așa trebuie 
să ne dorim și noi binecuvântarea Domnului în viața 
noastră.

Ce este binecuvântarea?

Binecuvântarea vine și rămâne însă în viața omului cu anumite condiții, și anume trăirea după 
voia Lui. Dumnezeu a spus cu privire la Avraam: „Căci Avraam va ajunge negreşit un neam mare şi 
puternic şi în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să 
poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului ...“. Din Vechiul Testament știm că 
Domnul s-a mâniat de foarte multe ori pe păcatul fiilor lui Israel, însă mai apoi tot de atâtea ori le-a 
promis binecuvântare dacă ei erau dispuși să se întoarcă din toată inima la El. De multe ori suntem și 
noi ca poporul Israel și așteptăm binecuvântare, însă uităm să rămânem în ascultare de El. 

Odată ce suntem binecuvântați de Domnul, putem la rândul nostru să devenim o binecuvântare pen-
tru cei din jur. Dacă suntem călăuziți de Duhul Sfânt, cuvintele de binecuvântare rostite asupra altora 
vor avea cu adevărat putere. Iar dincolo de ceea ce putem rosti prin cuvinte, putem alege să trăim în 
așa fel încât cei pe care îi întâlnim în viața noastră să poată spune că prin noi s-au simțit binecuvân-
tați de Dumnezeu. Domnul să ne ajute!

Beniamin Vlăduț
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INFO

 Evenimentul deosebit de important al 
Bisericii, botezul noutestamental, anul aces-
ta s-a lăsat mult așteptat. Obișnuiți fiind să 
celebrăm intrarea oficială în trupul Lui Hris-
tos a celor îmbrăcați în haine albe la sfârșitul 
primăverii, de data aceasta toamna ne-a fost 
gazdă. Cert este că motivele de bucurie și 
mulțumire către Dumnezeu sunt legate de cele 
9 persoane tinere care au decis pentru eternita-
te să aparțină Mântuitorului. Pastorul Suingiu 
Daniel, ajutat de diaconul Trînc Samuel în 
calitate de slujitori ai Bisericii Maranatha din 
Kapfenberg au oficiat actul botezului. Glorie 
lui Dumnezeu!

Samuel Vlad

Biserica Maranatha din 
Kapfenberg

BOTEZ

 Duminică 27.09.2020, zi de sărbătoare 
în Biserica Maranatha din Wiener Neustadt, 
prin faptul că 11 suflete l-au mărturisit pe ISUS 
HRISTOS ca Domn și Mântuitor personal.
Botezul noutestamental a fost oficiat de frații 
Victor Strango (pastor) și Cornel Buda (prez-
biter).
 Dumnezeu să îi binecuvânteze pentru 
alegerea făcută și împreună să fim cu toți aceia 
care, atunci când se va auzi strigarea: Veniți, 
binecuvântații Tatălui!, să avem hainele albe și 
să fim gata să putem a-L întâmpina pe Mirele 
ISUS HRISTOS!

„Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se 
naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să 
intre în Împărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan 3:5)

      

   Monica Varadin

Biserica Maranatha 
Wiener Neustadt

BOTEZ
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Biserica Elim Viena

 În data de 07.11.20, a avut loc la Bise-
rica Elim din Viena, un botez noutestamental 
unde 25 de persoane şi-au predat viaţa lui 
Hristos. 

 De asemeni, în data de 14.11.20, 18 
persoane au încheiat legământ cu Domnul.
Dumnezeu să-i ajute pe toţi candidaţii să 
rămână statornici pe Calea Lui!

Gabriela Bujdei

BOTEZ

 În data de 25.10.2020, un număr 
de 10 persoane au intrat în apa botezului, 
mărturisindu-l pe Isus ca Domn și Mântui-
tor al lor. Alături de ei s-a bucurat întreaga 
Biserică, familiile lor, prieteni și mulți frați 
musafiri. 
 
 În cadrul slujbei, fratele păstor Ioan 
Zlibuț a slujit din Cuvânt. Tema fiind ,,Datoria 
Generațiilor” (Psalmul 78:1-10) 
Oficierea actului de botez a fost făcut de către 
fratele păstor Alin Toderică și fratele prezbiter 
Adinel Onea.
 
Mulțumim Domnului pentru această slujbă 
binecuvântată.
 
,, Cu Dumnezeu pe cale, 
Oricât va fi de greu, 
Ajunge-vei acasă... 
Încrede-te în El “ 

Ghedeon Farcău

Biserica Hohneau an der 
March

BOTEZ
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Biserica Emanuel din 

Viena

BOTEZ

 „Cea mai tânără generație a bisericii 
Emanuel“, după cum spunea fratele pastor 
Nelu Noane, a încheiat Legământul cu Domnul 
Isus prin botez în data de 11.10.2020. Privind 
acești tineri cu vârste cuprinse între 15-21 de 
ani mărturisindu-și credința și dragostea față 
de Domnul, intrând în Legământ din pro-
pria lor dorință și alegere, putem vedea prin 
credință, armata pe care Dumnezeu o ridică 
să proclame Împărăția Lui, în aceste vremuri 
târzii și întunecate.

 Nici măștile, nici faptul că nu au putut 
avea rudele și prietenii la botez nu i-au îm-
piedicat să spună cu ochii strălucind: „M-am 
hotărât să-L urmez pe Isus“; „Astăzi îmi voi 
demonstra dragostea mea pentru Isus“. Iar 
frații slujitori, prin cuvinte pline de dragoste și 
adevăr i-au încurajat să meargă până la capăt 
pe drumul pe care au pornit.

 Fratele Samuel Benza i-a provocat 
să-și aleagă Psalmul 23 ca motto pe drum. 
Fratele Adrian Belbe le-a prezentat patru 
principii de bază ale Împărăției, pornind de 
la Numele ISUS: I=Iubire; să iubim cum a 
iubit El. S=Slujire; slujiți, Isus a luat ștergarul. 

Biserica Speranța Linz

 Cu ajutorul Domnului, în data de 
20.09.2020 în orașul Linz la lacul Ausee, 16 
persoane au depus mărturia de credință în 
apă, mărturisindu-L pe Domnul Isus Cristos 
ca Domn și Mântuitor în viața lor. Biserica 
Speranța Linz se bucură de lucrarea pe care 
Duhul Sfânt o face în viața oamenilor. Numele 
Domnului Isus a fost înălțat prin rugăciuni, 
cântări și predicarea Evangheliei!

Vasile Doci

BOTEZ

U=Urmare; urmați-L pe Domnul cu lepădare 
de sine. S=Supunere; supuneți-vă unii altora în 
dragostea lui Hristos. Rămâneți smeriți. Prin-
cipii prin care lumina lor va lumina în orice 
întuneric. Fratele Nelu Noane i-a încurajat și 
avertizat totodată, să nu privească spre lume 
cu regret nicio clipă, citind din Geneza 45:20: 
„Să nu vă pară rău de ceea ce veți lăsa“, căci tot 
ce are lumea de oferit este o plăcere scurtă și o 
amărăciune lungă.
                                                                                       

Lavinia Hanis
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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

Dacă am uitat... să-ți mulțumesc  
Divinitate, pentru cortul meu simplu,
Unde povestim noi doi... în pace,
Lăsat-ai binecuvântări nenumărate.
Te rog primește mulțumirile mele:
Trecute, prezente și viitoare. 
 
Dacă am uitat... să-ți mulțumesc 
Divinitate,  pentru copii mei, spre bucuria
Mea ei sunt ai tăi, pentru nepoțelele mele
Frumoase și prețioase ca lumina.
Te rog primește mulțumirile mele,
Trecute, prezente și viitoare. 

Dacă am uitat... să-ți mulțumesc
Divinitate, pentru patria mamă România,
Cea frumoasă, tăvălită-n mocirlă...
Cu ghiare de fier împletite, ferecate
De forțe... malefice nenumărate.
******* Noi  iubim România!

Te rog ferbinte s-o eliberezi, toarnă
Din Sângele Tău Divin peste ea, 
Sfințește-o, să fie... Doamne Patria Ta! 

Dacă am uitat...să-ți mulțumesc
Divinitate, pentru patria noastră adoptivă
Austria, aici trăim, muncim, învățăm...
Pășim în pace pe calea Ta.
******* Noi  iubim Austria!

Te rog să-o așezi pe dreaptă calea TA,
Revarsă-ți Sângele Divin, peste naționalitățile
Din ea, fă-o să fie... Doamne Patria Ta! 

Dacă am uitat...să-ți mulțumesc Divinitate,
pentru Biserica Creștină freamăt al Iubirii... 
suflete nenumărate, mântuite, eliberate.
O, Divinitate! te rog primește versul meu...
La închinare, buchet al mulțumirilor noastre,
Trecute, prezente și viitoare.

 Dacă am uitat... să-ți mulțumesc Divinitate,
 pentru minunata ”Planeta Albastră”, superbă
 creația Ta, a cuprins-o declinul – disperării...
******* Noi  iubim Planeta Albastră !

Te implorăm - aruncă-i colacul salvării – Da,
Incomensurabilă Jerfa Ta. Zidește-ți Templul,
Vie Biserica TA, fiecare OM, să facă parte din Ea.
******* Binecuvântată fie-n veci Împărăția Ta !!!

DACĂ AM UITAT...

SĂRBĂTORI
BINECUVÂNTATE

ȘI UN AN BINECUVÂNTAT!

all pictures : unsplash

Sifora Sava


