SUFERINȚA

PUBLICAȚIE PERIODICĂ A BISERICILOR PENTICOSTALE ROMÂNE DIN AUSTRIA
Isus i-a răspuns: „Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăşi sete. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu în veac nu-i va fi
sete, ba încă apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă, care va ţâşni în viaţa veşnică.” - Ioan 4:13,14
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editorial

CUM SOCOTIM
SUFERINȚA

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie
puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi.
(Rom. 8:18)

Suferința sau durerea o trăim cu toții. Nimeni nu poate spune
că nu a avut parte de suferință. Pentru unii e mai mică, la alții e mai
mare, iar unora parcă nu se mai termină, cum zic fiii lui Core: „Un
val cheamă un alt val, la vuietul căderii apelor Tale; toate talazurile şi
valurile Tale trec peste mine.” (Ps. 42:7). Cu ani în urmă ascultam un
interviu luat unui medic care spunea: „Cel mai bun prieten al nostru
este durerea. Fără ea noi nu am putea supraviețui. Dacă nu am simți
durerea, când ne-am arde nu am trage mâna înapoi.”
Oamenii de rând pot socoti suferința ca pe o urmare a unor
evenimente naturale, a unor împrejurări politice, a intervenției omului,
a neglijenței etc. Și când apare durerea, ei aleargă la medici, la metode
vechi bătrânești sau la persoane apropiate lor, fără a se cerceta înaintea
lui Dumnezeu.
Noi, creștinii trebuie să privim suferința prin prisma raportării
noastre la Dumnezeu. Înțelegând implicarea lui Dumnezeu în viața
noastră, înțelegem și că suferința vine prin voia sau îngăduința Lui,
și cu un scop anume. „De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează
împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele
celor ce sunt chemați după planul Său.” (Rom. 8:28). Spre deosebire de
socoteala oamenilor de rând, credincioșii se cercetează să vadă care ar
putea fi cauza, dar își verifică și relația cu Dumnezeu.
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PUTEM SOCOTI SUFERINȚA CA PE UN
EFECT AL PĂCATULUI.
„Căci Domnul pedepseşte pe cine-l iubeşte, şi bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primeşte.
Suferiți pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca şi
cu nişte fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepseşte
tatăl?” (Evrei 12:6-7). Un tată nu pedepsește copiii
altora, tot așa și Dumnezeu îi pedepsește numai pe
copiii Lui. Când poporul Israel păcătuia, avea parte
de blesteme. „Şi apoi, dacă părinții noştri trupeşti
ne-au pedepsit, şi tot le-am dat cinstea cuvenită, nu
trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui
duhurilor, şi să trăim? Căci ei într-adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine; dar
Dumnezeu ne pedepseşte pentru binele nostru, ca să
ne facă părtaşi sfințeniei Lui.” (Evrei 12:9-10). Dacă
suferim pentru că suntem disciplinați de Domnul,
degeaba mergem la medic și cheltuim bani. „Tu ieşi
înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea, celor
ce umblă în căile Tale, şi îşi aduc aminte de Tine. Dar
Te-ai mâniat, pentru că am păcătuit: vom suferi noi
veşnic sau putem fi mântuiți!” (Isaia 64:5).
Am întâlnit o persoană care purta o boală de șase ani și a alergat la mulți medici. Avea un
păcat ascuns, și doar după ce l-a mărturisit, s-a căit
și a luat o hotărâre, apoi a fost vindecată. „Dacă
ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept,
ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice
nelegiuire.” (1 Ioan 1:9) Iona, omul prin care vorbea
Dumnezeu în urma păcatului neascultării, ajunge să
sufere. Numai în urma suferinței împlinește voia lui
Dumnezeu. Diavolul e cel care ne împinge la păcat
și apoi ne ispitește și ne pârăște. Dar va veni o vreme
când își va pierde puterea. „Şi am auzit în cer un glas
tare, care zicea: «Acum a venit mântuirea, puterea şi
împărăția Dumnezeului nostru, şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâşul fraților noştri, care zi şi
noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost
aruncat jos.»” (Apoc. 12:10).

PUTEM SOCOTI SUFERINȚA CA PE O
ÎNGĂDUINȚĂ A DOMNULUI PENTRU
A-ȘI PROSLĂVI NUMELE.
Domnul Isus a vindecat un orb. „Ucenicii
Lui L-au întrebat: «Învăţătorule, cine a păcătuit:
omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb?»
Isus a răspuns: «N-a păcătuit nici omul acesta, nici
părinții lui; ci s-a născut aşa, ca să se arate în el
lucrările lui Dumnezeu».” (Ioan 9:2-3). Era o vreme
când oamenii credeau că suferințele vin numai din
cauza păcatului, și astăzi sunt oameni care gândesc
la fel. Am cunoscut un frate credincios care a fost
greu încercat. Soția murise și rămase cu patru copii.
Niciunul din cei patru copii nu au putut umbla. Pe
rând, fiecare, când au ajuns la vârsta între 14-16
ani, au murit. L-am vizitat de mai multe ori și îmi
spunea: „Vorbele fraților din biserică erau mai grele
ca suferințele prin care treceam”. Acea biserică avea
localul lângă gară. Într-o duminică a avut loc un
accident pe calea ferată, iar un tren accelerat a oprit
în dreptul acelei biserici. Întrucât s-a anunțat că va
staționa câteva ore, doi frați, văzând biserica, au
coborât din tren și au intrat la rugăciune. Prin unul
din ei a venit o prorocie îndreptându-se spre acel
frate greu încercat: „Iată, bărbatule, am hotărât să-ți
vorbesc: suferințele din viața ta nu sunt ca urmare a
păcatului, cum mulți te judecă. Rămâi credincios, că
am pregătit o mare răsplătire pentru tine.” Pentru că
acei doi frați nu mai fuseseră niciodată acolo, biserica și-a schimbat gândirea. Un exemplu din Biblie
în această direcție este învierea lui Lazăr în Betania.
„Mulți din Iudeii, care veniseră la Maria, când au
văzut ce a făcut Isus, au crezut în El.” (Ioan 11:45)
Un alt exemplu este călătoria apostolului Pavel spre
Roma. În urma unei furtuni, deși Pavel îi asigură pe
cei cu care călătorește că niciunul nu va pieri, numai
în urma încercării cu năpârca pot acei barbari să
creadă cuvintele lui. Numai în urma încercării sau
în veșnicie vom putea înțelege mai bine ce mare
binecuvântare a fost suferința în viața noastră.
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PUTEM SOCOTI SUFERINȚA CA PE O
CORECTARE SPRE POCĂINȚĂ
„Totuşi acum mă bucur, nu pentru că ați fost
întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la
pocăință. (...) În adevăr, când întristarea este după
voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la
mântuire şi de care cineva nu se căieşte niciodată,
pe când întristarea lumii aduce moartea.” (2 Cor.
7:9-10). Pavel scrie aceste lucruri în timp ce el însuși
avea o suferință prin care Domnul îl ținea în smerenie. „Şi ca să nu mă umflu de mândrie din pricina
strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş
în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască şi să
mă împiedice să mă îngâmf.” (2 Cor. 12:7). Tot Pavel
îi scrie lui Timotei: „De altfel, toţi cei ce voiesc să
trăiască cu evlavie în Hristos Isus, vor fi prigoniţi.” (2
Tim. 3:12). Suferințele în viața noastră ne maturizează și ne apropie mai mult de Dumnezeu. „Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus
la slava Sa veşnică, după ce veți suferi puțină vreme,
vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va
face neclintiți.” (1 Petru 5:10).

PUTEM SOCOTI SUFERINȚA CA PE O
METODĂ A LUI DUMNEZEU DE MÂNTUIRE.
Opera de mântuire începe cu suferința, prin
jertfa din dealul Golgota. „Disprețuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferința, era aşa de
disprețuit că îți întorceai fața de la El, şi noi nu L-am
băgat în seamă.” (Is. 53:3). Tot Isaia, referindu-se la
Domnul Isus, scria: „Iată, chiar suferințele mele erau
spre mântuirea mea.” (Is. 38:17). Am întâlnit multe
persoane în special la cateheză, care mărturiseau
că numai suferința i-a adus la Dumnezeu. A fi un
bun creștin înseamnă a suferi împreună cu Hristos.
Pavel scrie bisericii din Colose: „Mă bucur acum în
suferințele mele pentru voi; şi în trupul meu, împlinesc ce lipseşte suferințelor lui Hristos, pentru trupul
Lui, care este Biserica.” (Col. 1:24). Domnul spunea:
„Dacă voeşte cineva să vină după Mine, să se lepede
de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze.”
(Luca 9:23) Purtând crucea cu credință, putem vedea cât de mult avem nevoie de sprijinul Domnului:
„Cei ce seamănă cu lacrimi, vor secera cu cântări de
veselie.” (Ps. 126:5) „Să ne uităm ţintă la Căpetenia

şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care,
pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului
de domnie al lui Dumnezeu.” (Evrei 12:2)

PUTEM SOCOTI SUFERINȚA CA PE O
METODĂ A LUI DUMNEZEU DE A NE
ÎNCERCA.
Prin suferință Dumnezeu ne încearcă credința, neprihănirea noastră, dragostea noastră, mila
noastră, dependența de El, caracterul nostru, pentru
că vrea să ne încredem mai mult în El. Și aceasta
pentru că trebuie să înțelegem că depindem de
Domnul. Petru scrie: „Pentru ca încercarea credinței
voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere
şi care totuşi este cercat prin foc, să aibă ca urmare
lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos.” (1
Petru 1:7). La Cina Domnului se menționează des
faptul că Dumnezeu lasă suferință peste unii pentru
că-i iubește, și pentru a nu-i osândi odată cu lumea.
Iov era un om bogat dar credincios. Când vine
încercarea Iov pierde totul, iar prietenii îl învinuiesc
mergând doar pe ideea că boala vine din pricina
păcatului. Dar el rămâne credincios și Dumnezeu se
laudă cu el. În urma încercării vine binecuvântarea:
„Iov a mai trăit după aceea o sută patruzeci de ani, şi
a văzut pe fiii săi şi pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam. Şi Iov a murit bătrân şi sătul de zile.” (Iov
42:16-17).
Suferința este un subiect vast. Să nu uităm
că focul curățește aurul de impurități. Prin suferințe
s-au realizat cele mai mărețe opere. Suferințele sunt
comori foarte prețioase, prin care Dumnezeu ne
apropie unii de alții. Marele cărturar Nicolae Iorga
spunea: „Printre lacrimi, ochii văd mai bine.” Cititorul meu, dacă nu ești acum în suferință, nu uita ce a
spus Domnul Isus: „V-am spus aceste lucruri, pentru
ca, atunci când le va veni ceasul să se împlinească,
să vă aduceţi aminte...” (Ioan 16:4). Ca și creștini,
trebuie să avem nădejdea despre care scrie Pavel: „Şi
nădejdea noastră pentru voi, este neclintită, pentru că
ştim că, dacă aveţi parte de suferinţe, aveţi parte şi de
mângîiere.” (2 Cor. 1:7) Dumnezeu poate să îngăduie
suferințe, dar poate și să ne scape de suferințe. Noi
să înțelegem că suntem în atenția lui Dumnezeu și
să ne facem bine socotelile.
Ioan Varadin
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MULȚUMIREA ÎN
SUFERINȚĂ
CREEAZĂ O PUNTE SPRE BIRUINȚĂ!

Prin definiție suferința este o durere fizică
sau psihică, a fi în suferință înseamnă a duce lipsă
de ceva. Suferința poate fi reprezentată printr-un
chin, un zbucium, o patimă, o pedeapsă, o tortură,
etc. Biblia spune: „Căci, chiar dacă smochinul nu va
înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va
lipsi şi câmpiile nu vor da hrană [...], eu tot mă voi
bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul
mântuirii mele!” (Habacuc 3-17,18).

LA EL NU EXISTĂ DRUMURI
ÎNFUNDATE

Ca și om cred că este cu neputință să nu fi
făcut cunoștință cu suferința, fie într-un fel, fie în
altul. Atunci când ne aflăm într-o încercare, cel mai
ușor este să cârtim, un lucru care nu-i place Tatălui
nostru. Chiar dacă în momentele vieții furtunoase
și pline de ceață, când toate ușile se închid, când valurile parcă nu se mai opresc, atunci când focul din
cuptor este tot mai încins, este Unul care reglează
gradele, care potolește orice furtună, îndepărtează
orice val, stinge orice foc și desfundă toate drumurile.
În Exod 16:12 stă scris că atunci când
poporul a început să cârtească, Domnul a zis: „Am
auzit cârtirile copiilor lui Israel. Spune-le: «Între cele
două seri aveți să mâncați carne, şi dimineața vă veți
sătura de pâine şi veți şti că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru»“. Ce minunat e Dumnezeul nostru, ne
vine în ajutor și nu ne lasă să cădem când suntem pe
marginea prăpastiei. Brațul Lui puternic ne sprijină,
și ne oferă siguranță și o pace pe care numai El o
poate da. Atunci când noi cârtim, cârtirea aceasta
se îndreaptă împotriva Domnului. În epoca noastră
modernă suntem mișcați de aceleași emoții, chinuiți
de aceleași probleme fundamentale ale vieții, strigând în nevoi sau în închinare către același Dumnezeu spre care se îndreptau iudeii din vechime.

NEMULȚUMIREA ADUCE SUFERINȚĂ

Mulțumirea este un tratament foarte bun
împotriva cârtirii, care nu trebuie administrat în
cantități mici, ci e bine să fie luat fără măsură. Nemulțumirea este o boală grea, greu de prevenit sau
de tratat, care mai este și contagioasă. Atunci când
nu suntem mulțumiți cu anumite lucruri, situații
sau evenimente, avem reacții, pe care unii dintre noi
le ținem în interior, iar alții le exteriorizăm. Interiorizarea continuă a emoțiilor negative poate avea
efecte grave asupra sănătății noastre. Nemulțumirea
în general poate distruge atât trupul, cât și psihicul omului. Aceasta este o unealtă a celui rău, care
vrea să ne îndepărteze de Dumnezeu și să ne aducă
suferință. În Proverbe 14:30 ni se spune că „o inimă
liniştită este viața trupului, dar pizma este putrezirea
oaselor”, iar în Proverbe 15:13 aflăm că „o inimă
veselă înseninează fața: dar când inima este tristă,
duhul este mâhnit.”

DUMNEZEU NU GREȘEȘTE NICIODATĂ

Chiar dacă poate ne confruntăm cu lucruri
sau situații pe care nu le înțelegem, Dumnezeu nu
greșește niciodată. El e cu noi dacă noi ascultăm
de Cuvântul Lui și ne hrănim din EL în fiecare zi.
Cuvântul Lui este putere și mângâiere atunci când te
afli în necaz. Prin învățăturile drepte ale lui Dumnezeu, devii învingător. Noi trebuie să fim loiali
față de Domnul, fără cârtire și nemulțumire. Nu
contează cât de puternice sunt forțele potrivnice, la
timpul potrivit, împreună cu Tatăl nostru, le vom
birui. „Domnul Dumnezeu este tăria mea: El îmi face
picioarele ca ale cerbilor şi mă face să merg pe înălțimile mele.”(Habacuc 3:19a). Domnul nostru vine!

Ioana-Octavia Răduțiu
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DESPRE ÎNVIEREA
DOMNULUI ISUS
Evanghelistul Matei ne relatează în capitolul 28 momentul învierii lui Hristos şi
ne spune câteva lucruri întâmplate în zorii zilei din dimineața învierii, în prima zi
a săptămânii.

Artist: Wayne Pascall
Lucrare: Hallelujah, He is Risen
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Când oamenii erau cufundați în somn, doar
soldații care erau însărcinați cu paza mormântului
vegheau. Se întâmplă ceva neobișnuit. Dintr-o dată
are loc un mare cutremur de pământ. Văd un înger
al Domnului coborându-se din cer. Prăvălește piatra
de la ușa mormântului și se așază pe ea. Interesant
este că înfățișarea îngerului este descrisă cu lux de
amănunte. De către cine?
Acolo, la acea oră și vreme, erau doar
străjerii romani, deci se înțelege foarte clar că minciunile ulterioare, spuse după ce primiseră mulți
bani, nu erau altceva decât povești neadevărate,
care aveau rolul să-i scoată din încurcătură pe marii
preoți. Și acum să privim cu atenție la relatările
străjerilor.

01

ÎNFĂȚIȘAREA ÎNGERULUI ERA CA FULGERUL.

02

ÎMBRĂCĂMINTEA ERA ALBĂ CA ZĂPADA.

03

STRĂJERII AU TREMURAT DE FRICĂ ȘI AU
CĂZUT CA MORȚI LA PĂMÂNT.

04

HRISTOS IESE BIRUITOR DIN MORMÂNT.

După acest episod nemaiîntâlnit, după ce își
revin, străjerii dau buzna în cetate la marii preoți și
bătrânii cetății, cărora le relatează întâmplarea, după
care soborul găsește soluția omenească: Vă dăm
mulți bani, spuneți că ucenicii l-au furat în timp ce
dormeați, iar de restul ne ocupăm noi.
Interesant este că în timp ce străjerii erau
la sfat, femeile ajung la mormânt și nu cad jos ca
moarte. Au o oarecare frică, ceea ce era normal, dar
nu tremură ca străjerii. Ci după discuția cu îngerul,
care le arată mormântul gol și le spune că Isus a
înviat plecând de la mormânt, le întâmpină Isus. Femeile se umplu de o mare bucurie și aleargă să ducă
vestea învierii lui Isus cum nu au alergat niciodată,
spunând la toți: Hristos a înviat!

Rezultă faptul că dușmanii lui Isus, cei care
L-au răstignit și care se credeau mari și tari după
învierea glorioasă a lui Isus, sunt slabi, neputincioși
și plini de frică. În timp ce credincioșii lui Isus sunt
plini de bucurie, de putere și speranță.
Dragii mei, diavolul a încercat încă din
grădina Edenului să distorsioneze adevărul lui
Dumnezeu, dar continuă și astăzi, ca și atunci, să
facă la fel. De aceea toți cei care îl cred sunt plini de
frică, neputincioși și fără speranță, în timp ce acei
care cred în Domnul Isus sunt plini de bucurie, putere, curaj și de speranță. Noi credem cu tărie că Isus
este Fiul lui Dumnezeu, că a murit ispășind păcatul
nostru și că Dumnezeu L-a înviat din morți fiindcă
a fost găsit neprihănit.
Vă invit cu dragoste să credem cu tărie
în Isus Hristos și învierea Lui. Și dacă Dumnezeu
L-a înviat pe Hristos ne va învia și pe noi pe toți
acei care trăiesc cu El și pentru El, așa cum spunea
Apostolul Pavel în Galateni 2:20, „Am fost răstignit
împreună cu Hristos şi trăiesc... Dar nu mai trăiesc
eu, ci Hristos trăieşte în mine.“ Pavel certifică exact
ceea ce au raportat străjerii în timpul în care era
dușmanul lui Isus și-L prigonea. Se credea mare și
tare, dar la întâlnirea cu Hristosul glorificat pe drumul Damascului spune: „În miezul zilei a strălucit
o lumină foarte puternică şi am căzut cu fața la
pământ. Am auzit un glas care era a lui Isus şi o mare
frică a intrat în mine!”. După convertirea lui Pavel,
acest Isus a fost în centrul vieții lui, prietenul lui,
sprijinitorul și însoțitorul lui!
Închei aceste rânduri rugându-vă pe toți cei
care le veți citi să credeți cu tărie în Isus, credeți cu
tărie în învierea morților, și credeți cu tărie în viața
veșnică. El va reveni și va răsplăti fiecăruia după
faptele lui. De aceea, să trăim cum a trăit El, și vom
împărăți împreună cu El. Hristos a înviat!

Ioan Secheli
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Artist: Lambert de Hondt
Lucrare: Grădina Edenului

nimic mai mult decât un primat mai evoluat, și dacă
suferința și moartea fac parte din procesul inevitabil
al evoluției, de ce noi, medicii, ducem un efort susținut ca să vindecăm și să alinăm suferința pacienților
noștri? Nu este oare aceasta tocmai o contradicție
împotriva evoluției și a legii supraviețuirii celui mai
tare? Dacă ar fi adevărată teoria evoluției, atunci
medicina cu toate eforturile ei ar acționa contrar
legilor naturii pe baza cărora pretinde că funcționează. Știința ne poate învăța cum să alinăm suferința,
dar niciodată nu ne va putea spune de ce oamenii
nu se resemnează acceptând suferința ca parte din
condiția umană naturală. De ce, instinctiv, tânjim
după eliberarea de suferință și moarte? Un necredincios nu are un răspuns sincer și valid în fața acestor
întrebări. Dar ce răspuns avem noi credincioșii în
fața suferinței?

DUMNEZEU NE-A CREAT PENTRU FERICIRE ȘI DESFĂTARE
articol

MÂNGÂIERE ÎN
SUFERINȚĂ

Toți oamenii înțeleg ce este suferința pentru că suntem
înconjurați de ea în fiecare zi. De când ne naştem
până murim, suferința ne însoțeşte, fiind un element
definitoriu al condiției umane.

OMUL FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU SUFERINȚA
Un om înțelept, Elifaz din Teman, unul
dintre prietenii lui Iov spunea că „omul se naşte ca să
sufere, după cum scânteia se naşte ca să zboare”. (Iov
5:7) Într-adevăr, privind omenirea în decursul istoriei se poate observa clar: condiția umană de bază este
suferința și lupta continuă susținută împotriva ei. Cu
privire la suferință, omul trăiește într-un continuu
conflict cu sine, pentru că deși suferința definește în
mare parte experiența umană, totuși ea este atât de
străină de om și întotdeauna este privită ca o abatere
de la normalitate.
L-am întrebat odată pe colegul meu medic:
Dacă medicina ca știință susține că omul nu este
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„Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în
Eden, spre răsărit, şi a pus acolo pe omul pe care îl
întocmise.” (Gen. 2:8) În originalul ebraic EDEN
înseamnă plăcere, desfătare. Cuvântul tradus ca desfătare în Psalmul 36 are aceeași rădăcină semantică:
„Se satură de belşugul Casei Tale şi-i adapi din şuvoiul
desfătărilor Tale”. (Ps. 36:8). Aceasta este starea
pentru care Dumnezeu l-a creat pe om, o stare în
care toate nevoile omului, fizice sau spirituale, să fie
satisfăcute pe deplin, o stare în care omul să poată fi
cu adevărat împlinit. Această stare este însă posibilă
doar în prezența Creatorului. Suferința poate fi astfel
înțeleasă ca rezultând din nevoi ale omului care sunt
neîmplinite. Fiind creat pentru desfătare și împlinire
omul va simți întotdeauna suferința ca ceva străin
naturii sale. Însă chiar în mijlocul împlinirii tuturor
nevoilor fizice ale omului, fără Dumnezeu – Creatorul său, omul nu poate fi niciodată cu adevărat împlinit, și suferă chiar dacă nu poate găsi o cauză fizică a
suferinței sale. De aceea, noi credincioșii nu intrăm
în conflict când căutăm alinarea suferinței noastre
sau a semenilor noștri, pentru că știm că nu am fost
creați pentru suferință.

DUMNEZEU LUCREAZĂ PRIN
SUFERINȚĂ SPRE BINELE NOSTRU

Chiar dacă Dumnezeu nu a avut în planul
Său ca omul să sufere, în mila Lui a făcut ca acest rău

să lucreze spre bine. Ca medic am de a face regulat
cu pacienți care vin pentru prima dată la consult
doar în faze foarte avansate ale bolii. Și toți prezintă
același motiv: nu m-a durut nimic. Cele mai periculoase boli, care fac cele mai multe victime la nivel
global sunt cele care evoluează lent și care în primele
faze nu produc simptome dureroase. Chiar și privind
lucrurile doar în plan fizic, durerea are un rol indispensabil în a ne avertiza când sănătatea noastră este
în pericol. Dar privind în plan spiritual, durerea are o
funcție mai profundă – să ne amintească să nu trăim
pentru viața aceasta, pentru că noi suntem trecători,
străini și călători pe acest pământ. Suferințele de aici
ne fac să ne ridicăm privirea spre slava viitoare. „Căci
întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru
noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă”. (2 Cor.
4:17) Și uneori, când inima este legată de acest pământ, Dumnezeu în mila Lui trimite acest mesager,
suferința, pentru ca să ne dezlipească de pământ și să
ne lipească de El. Astfel, pentru credincioși, suferința
are o lucrare bine definită și un scop clar în pregătirea noastră pentru Împărăția lui Dumnezeu. „Frații
mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care ştiți că încercarea credinței
voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi
facă desăvârşit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârşiți,
întregi şi să nu duceți lipsă de nimic”. (Iacov 1:2

DUMNEZEU ESTE CU NOI ÎN
SUFERINȚĂ
Suferința este o realitate care îi privește pe
toți oamenii, fie că sunt credincioși, fie că sunt atei.
Atunci când cineva trece prin ea nu are nevoie de
cuvinte, ci de fapte de milă. „Cel ce suferă are drept
la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de Cel
Atotputernic”(Iov 6:14), spunea Iov atunci când
trecea prin cel mai mare necaz al vieții lui. Cuvintele prietenilor lui nu i-au adus nicio mângâiere, ci
dimpotrivă i-au adus și mai multă suferință. Mai
mult decât atât, recunoaștem că sunt pe pământ
nenumărate situații pe care nu le înțelegem, situații
de suferință, cărora nu le găsim semnificația. Dar
avem un refugiu în mângâierea lui Isus Hristos, care
pentru a ne ajuta în suferințele noastre și pentru a
ne putea scăpa pentru totdeauna de suferință, s-a
întrupat luând un chip ca noi și apoi a purtat suferințele noastre devenind „Om al durerii, obișnuit cu
suferința” (Isaia 53). Noi credincioșii avem o nădej-

de pe care cei fără Dumnezeu nu o au, și care trece
dincolo de orice suferință. Să trăim în conformitate
cu ea atât atunci când noi suferim, dar mai ales când
aproapele nostru este în suferință. Și nădejdea arătată
prin faptele noastre le va da nădejde și celor care nu
o au, și pe mulți îi va conduce la credință.

DUMNEZEU NE VA ELIBERA DE
SUFERINȚĂ

Când întâmpinăm în viață situații de suferință care nasc întrebări fără răspuns, când nimic de
pe acest pământ nu ne mai poate mângâia, să lăsăm
suferința să ne amintească de faptul că va veni o zi
hotărâtă de Dumnezeu, când „El va şterge orice lacrimă din ochii noştri. Şi moartea nu va mai fi. Nu va
mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că
lucrurile dintâi au trecut.” (Apoc. 21:4). Atunci când
vom fi în prezența Creatorului nostru în starea de
har pentru care am fost creați, vom fi pentru veșnicie
eliberați de suferință și cu adevărat împliniți.
„Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți
împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte.” (1
Tes. 4:17
Emanuel Adelin Nemeș
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CUM PUTEM SĂ FIM
PLĂCUȚI DOMNULUI?
II. CUM ESTE
PROPOVĂDUITĂ EVANGHELIA?

I.PROPOVĂDUIND
EVANGHELIA
Noi Îi suntem plăcuți
Domnului, când propovăduim
Evanghelia. Când oamenii plini
de păcate ajung să-L cunoască
pe Domnul prin predicarea,
propovăduirea și trăirea noastră,
și vin la părtășia cu cei din Biserica Sa, aceasta îi face plăcere
Domnului. Avem pasajul din 1
Corinteni 1:17-31.
Versetul 17: …, (Pavel spunea)
Hristos m-a trimis nu să botez, ci
să propovăduiesc Evanghelia: nu
cu înțelepciunea vorbirii, ca nu
cumva crucea lui Hristos să fie
făcută zadarnică.

Prin tine și prin mine,
prin viața și trăirea noastră. În
fiecare din noi, Dumnezeu a pus
valoare, talanți și talente, care
trebuie folosite spre slava Lui. Nu
este nimeni care nu are nici un talant, care să nu poată sluji în nicio
lucrare. Deci, dacă facem aceasta,
cum dorește El, adică nu cu o
înțelepciune lumească ci cu talantul dat de El, cu înțelepciunea
duhovnicească, Îi suntem plăcuți
Lui. De aceea, folosește talantul:
care poate fi un dar de predicare sau prorocie, o voce bună, o
inimă bună și darnică, un duh
de înțelepciune sau cârmuire, un
duh înfocat pentru rugăciune…
folosește-le pentru câștigarea
sufletelor pentru Hristos și vom fi
plăcuți Domnului.
1 Corinteni 1:18: Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie
pentru cei ce sunt pe calea pierzării; dar pentru noi, care suntem
pe calea mântuirii, este puterea lui
Dumnezeu.

III. PROPOVĂDUIREA CU
PUTERE
Chiar dacă propovăduirea
crucii este o nebunie pentru lume,
pentru noi, cei mântuiți, este
putere, putere care ne transformă
pe noi, și-i transformă pe cei din
jurul nostru. Noi, care înainte
trăiam conform lumii, după ce
Duhul Sfânt ne-a transformat,
omul nou arată în afară înnoirea
și îi influențează în bine pe cei din
jur, iar aceasta Îi place Domnului.
În Rom. 12:1-2 citim:
”Vă îndemn, dar, fraților, pentru
îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă
vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu:
aceasta va fi din partea voastră
o slujbă duhovnicească. Să nu
vă potriviți (conformați, n. a)
chipului veacului acestuia, ci să
vă prefaceți (transformați, n. a),
prin înnoirea minții voastre, ca
să puteți deosebi bine voia lui
Dumnezeu: cea bună, plăcută și
desăvârșită.”
1 Corinteni 1:19. Căci este scris:
„Voi prăpădi înțelepciunea celor
înțelepți și voi nimici priceperea
celor pricepuți.”
20. Unde este înțeleptul? Unde
este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a
prostit Dumnezeu înțelepciunea
lumii acesteia?
21. Căci întrucât lumea, cu
înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe
Dumnezeu în înțelepciunea lui
Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu
cale să mântuiască pe credincioși
prin nebunia propovăduirii crucii.
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IV. NOI PROPOVĂDUIM
PE HRISTOS CEL
RĂSTIGNIT

V. CE FACEM, DECI, CA
SĂ FIM PLĂCUȚI DOMNULUI?

Indiferent cât de
înțelepți și de educați am putea
fi, lumea și noi, cu înțelepciunea
lumii, care este prostie înaintea
lui Dumnezeu, nu putem să-L
cunoaștem pe El, de aceea
trebuie să recunoaștem că am
fost și suntem păcătoși slabi, dar
iertați. Iar când noi recunoaștem
slăbiciunea noastră, El poate lucra în noi cu puterea Lui, pentru
mântuirea lumii prin jertfa Sa,
cu care a plătit la cruce prețul tuturor păcatelor omenirii, și ne-a
adus împăcare cu Tatăl. Când noi
suntem smeriți, atunci putem fi
folositori Lui, și aceasta Îi place
Domnului.
1 Corinteni 1:22. Iudeii, întradevăr, cer minuni, și grecii caută
înțelepciune;

Noi, cei aleși, Îl propovăduim pe Hristos cel răstignit
și înviat celor păcătoși, care au
nevoie disperată de ajutorul Lui,
cu puterea și înțelepciunea Lui,
indiferent de cât de neînvățați
suntem, de cât am fi de slabi,
sau de cât de batjocoriți de lume
suntem sau vom fi.

23. dar noi propovăduim pe
Hristos cel răstignit, care pentru
iudei este o pricină de poticnire,
și pentru Neamuri, o nebunie;
24. dar pentru cei chemați, fie
iudei, fie greci, este puterea și
înțelepciunea lui Dumnezeu.
25. Căci nebunia lui Dumnezeu
este mai înțeleaptă decât oamenii; și slăbiciunea lui Dumnezeu
este mai tare decât oamenii.

30. Și voi, prin El, sunteți în
Hristos Isus. El a fost făcut
de Dumnezeu pentru noi
înțelepciune, neprihănire, sfințire
și răscumpărare,
31. pentru ca, după cum este
scris: „Cine se laudă să se laude
în Domnul.”

1 CORINTENI 1:26.

26. De pildă, fraților, uitați-vă la
voi care ați fost chemați: printre
voi nu sunt mulți înțelepți în
felul lumii, nici mulți puternici,
nici mulți de neam ales.
27. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să
facă de rușine pe cele înțelepte.
Dumnezeu a ales lucrurile slabe
ale lumii, ca să facă de rușine pe
cele tari.
28. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile
disprețuite, ba încă lucrurile care
nu sunt, ca să nimicească pe cele
ce sunt;

Deci, dacă suntem mădulare în
Trupul lui Hristos,
suntem în El, ne putem lăuda doar cu
El, avem parte prin
El de înțelepciune,
neprihănire prin
credință și sfințire,
fiind răscumpărați și
plăcuți Lui.
Mihai Borze

29. pentru ca nimeni să nu se
laude înaintea lui Dumnezeu.
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Artist: Briton Riviere
Daniel In The Lions Den

Drumul suferinței

„Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăția cerurilor”

Încă din zorii istoriei, de când păcatul a frânt
armonia din univers, cel rău a prigonit pe cel bun.
Cain, cel lumesc, cel rău, l-a ucis pe fratele său Abel,
cel neprihănit. Și în 1 Ioan 3:12-13 apostolul ne scrie
astfel: „... pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau
rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. (De aceea,
continuă apostolul, n.a.) Nu vă mirați fraților dacă vă
urăște lumea.”.

1. LUMEA ȘI CEL FIRESC URĂSC PE
CEL NEPRIHĂNIT.

Acesta este primul lucru pe care trebuie să îl
înțelegem. Atunci când trăiești cum îi place lui Dumnezeu, toată Împărăția întunericului se ridică împotriva ta. Răutatea, invidia cuprinde inima celui rău, și
el ajunge să plănuiască lucruri rele împotriva ta. Sara
l-a văzut pe Ismael că râdea de fiul ei, Isaac. Prigoana
începe de aici: puțin dispreț, puțin râs, puțină invidie
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sau răutate, exprimată în diferite feluri. Pavel,
apostolul, spune: „... cel ce se născuse în chip firesc
(adică Ismael) prigonea pe cel ce se născuse prin
Duhul (adică Isaac, n.a.) ... ” (Gal. 4:29). Totdeauna
omul firesc va prigoni pe omul duhovnicesc. Pentru că ei trăiesc sub influențe diferite. Aparțin unor
împărății rivale. De aceea este scris: „De altfel, toți
cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus, vor
fi prigoniți.” (2 Tim. 3:12).

2. DUMNEZEU ÎNGĂDUIE PRIGOANA, CA SĂ PREGĂTEASCĂ PE CEL
NEPRIHĂNIT.
Iosif era neprihănit și Domnul era cu el. El
nu lua parte la răutățile fraților săi, ci era mai aproape de tatăl său, și îi spunea vorbele lor rele. Astfel,
Iosif a stârnit răutatea și ura fraților săi, care într-un

4. CEL NEPRIHĂNIT PROSLĂVEȘTE PE
DUMNEZEU ÎN ÎNCERCARE.
moment prielnic au scăpat de el, vânzându-l unor
ismaeliți. A ajuns în Egipt în casa lui Potifar. Și aici,
frica lui de Domnul, l-a dus la grea încercare. Ura,
răutatea și răzbunarea au condus această femeie
preacurvă la minciuni împotriva lui; astfel Iosif este
arestat, acuzat și închis în temniță (Gen. 37).
Dar planul acesta era al lui Dumnezeu, cum
scrie în Psalmul 105. Iosif trebuia să ajungă mare
în Egipt, ca în vremea de foamete să fie salvatorul
familiei lui. Iată cum omul neprihănit în prigoană
este pregătit pentru lucrări mari (Gen. 39).
Tot așa este scris și despre noi, în Fapte 14:22: „În Împărăția lui Dumnezeu trebuie să
intrăm prin multe necazuri”. Nu poți ajunge în
cer desăvârșit, fără suferința pentru neprihănire.
Acceptă drumul suferinței.

3. CEL NEPRIHĂNIT ACCEPTĂ PLANURILE DOMNULUI PENTRU VIAȚA SA.

Era un betleemit „cu care era Domnul”
(1 Sam. 16:18). Și el era disprețuit de frații lui.
Îl biruiește pe Goliat și stârnește astfel teamă
împăratului Saul. Invidia și răutatea cucerește
inima lui Saul, astfel David ajunge prigonit zi și
noapte. David își demonstrează curăția inimii prin
circumstanțele în care Domnul îl dă pe Saul în mâinile lui. David, în loc să-l omoare, cum era încurajat
de prietenii lui, taie colțul hainei lui Saul; inima îi
bătea cu putere și zice: „să mă ferească Domnul, să
fac împotriva domnului meu, care este unsul Domnului, o așa faptă ca să pun mâna pe el! Căci el este
unsul Domnului” (1 Sam. 24:6). Cât de curată era
inima acestui om prigonit, încât doar pentru că a
tăiat colțul unei haine, se simțea vinovat? Să învățăm
să ne păstrăm inima curată, să nu fim cuprinși de
răzbunare și răutate, vorbind împotriva celor ce
ne fac rău. Dacă am acționa așa, am demonstra că
suntem ca ei. David a fost fugar până în ziua când
Domnul i-a făcut dreptate. Să oferim dreptul de
judecată și răzbunare lui Dumnezeu și să zicem ca
Ștefan, chiar dacă trebuie să plătim prețul suprem,
„... Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta! ...”
(Fapte 7:60).

Nu te ascunde, rămâi neprihănit și în
strâmtorare! În imperiul persan, Daniel dovedește
prin credincioșia lui față de Dumnezeu excelență
în fața colegilor săi. Este recunoscut și promovat de
împărat, dar aceasta stârnește invidii și intrigă din
partea colegilor săi. Este pândit, se pregătesc planuri
împotriva lui și cade în cursă. Nici măcar împăratul
nu-l poate salva. Ajunge în groapa cu lei, dar Domnul intervine, îl apără și leii nu-i fac niciun rău. În
schimb, dușmanii lui ajung să fie devorați. Dacă Daniel ar fi renunțat 30 de zile să se roage după obiceiul lui, dacă s-ar fi rugat în ascuns, ar fi greșit el oare?
De câte ori noi renunțăm la obiceiurile noastre
bune, de frică, de dragul „păcii”, a promovării sau
a bunăstării noastre. Domnul dorește să-L onorăm
chiar când toți se ridică împotriva noastră, noi să
rămânem tari. Eu cred că astăzi de multe ori Dumnezeu ar fi vrut să-și arate slava, dar noi, de teamă,
sau ca să fim în pace cu toți, ne compromitem prin
tăcere, sau prin acceptare. Suntem chemați să nu
mințim când alții mint, să nu profităm de drepturi
câștigate prin înșelăciune, să nu acceptăm impunerea psihologică a mulțimii (la școală sau la locul de
muncă) ca să participăm la lucrările neroditoare ale
întunericului (teatru, concerte, filme, dans, yoga,
halloween, feng schui) și orice practică lumească,
care calcă în picioare neprihănirea. Cei trei tineri
au ajuns în cuptorul de șapte ori încălzit, fiindcă
au hotărât să nu se aplece în fața chipului înălțat în
valea Dura.
Bătălia, și astăzi, este pentru închinare. În
fața cui te apleci? Astăzi, presiunea psihologică a
mulțimii îngenunchează pe mulți în neprihănirea
lor; fiindcă stigmatizarea, respingerea și disprețul
este plata celor care nu se supun majorității. „De
multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană,
dar Domnul îl scapă totdeauna din ea.” (Ps. 34:19).
„Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul
lui față de Dumnezeu, sufere întristare şi sufere pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare să
fiți pălmuiți, când ați făcut rău? Dar, dacă suferiți cu
răbdare, când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este
plăcut lui Dumnezeu. Şi la aceasta ați fost chemați,
fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi, şi v-a lăsat o
pildă, ca să călcați pe urmele Lui...” (1 Petru 2.19-21).
Doamne, accept să fiu prigonit, ajută-mă să nu calc
pe drumul prigonitorilor mei.
Nelu Zlibuț
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CU DOMNUL ÎN
ORICE SITUATIE
Aşa cum doi tineri care se iubesc îşi declară iubirea în momentul căsătoriei şi îşi promit că vor rămâne
alături unul de celălalt, indiferent de ce va aduce ziua de mâine, atunci când încheiem legământ cu Domnul Isus,
ne declarăm dragostea față de El şi dorința de a rămâne lângă El pentru totdeauna. Această promisiune trebuie
ținută în orice situație, oricât de grea ar fi ea.

CU DOMNUL ÎN SITUAȚIE DE BOALĂ
SAU ACCIDENT

Poate că una din cele mai grele încercări
sunt acelea în care ești diagnosticat cu o boală gravă,
în care doctorii nu îți mai dau nicio șansă, iar familia se îndepărtează de tine. Exemplul cel mai clar
din Biblie îl avem la Iov. Acesta a pierdut totul, nu
numai averea, dar și copiii și sănătatea. E ca și cum
aceasta nu ar fi fost de ajuns, nu putea conta nici pe
o judecată sănătoasă a soției lui, care îl îndemna la
a-L blestema pe Dumnezeu. Decizia lui de a rămâne
credincios lui Dumnezeu în necaz ca și în belșug, i-a
adus o mare răsplătire. De altă parte, știm că toate
lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce sunt
chemați după planul Său. (Rom. 8:28)
O altă situație greu de imaginat este
următoarea: Sună telefonul, iar de la capătul celălalt
o voce necunoscută te anunță că ceva grav s-a
întâmplat cu cineva din familia ta, accident de
mașină pe autostradă, sau la locul de muncă... Te
părăsesc puterile și te prăbușești. Întrebi doar atât:
Mai trăiește? În asemenea momente nu uita că ești
chemat să fii biruitor împreună cu Isus, care are totul sub control. El a spus că nicio pasăre de pe gard
nu cade fără știrea Lui, tot El ne numără perii din
cap și pașii pe acest pământ, iar lacrimile ne sunt
scrise în cartea Lui. Amintește-ți că noi suntem doar
în tranzit pe acest pământ. Dar cetățenia noastră
este în ceruri, de unde şi așteptăm ca Mântuitor pe
Domnul Isus Cristos. (Fil. 3:20-21)
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CU DOMNUL ÎN SITUAȚIE DE CRIZĂ LA
NIVEL PERSONAL
Se poate întâmpla ca din cauza nevegherii
să ajungi în situația în care să nu te mai recunoști,
să îți dai seama că ai căzut și că haina ți-e murdară,
așa cum spune versul unei cântări: Haina-i pătată,
nu e curată, ce fac eu dacă vii? Poate te-ai compromis cu plăcerile lumii, iar lipsa dragostei de la
început pentru cele sfinte te-a îndepărtat de Dumnezeu. Sau poate ai permis împrejurărilor vieții,
spre exemplu pandemia prin care trecem, să te facă
să neglijezi lucrarea lui Dumnezeu, uitând de post,
rugăciune, altar în familie, cititul Bibliei, dărnicie
pentru construcția noii case de rugăciune, ș.a.m.d.
Ridicarea și ieșirea din astfel de stări se face prin
regret, mărturisire și întoarcere cu sfântă pocăință
la Domnul. Cine își ascunde fărădelegile nu
propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele,
capătă îndurare. (Prov. 28:13)

CU DOMNUL ÎN SITUAȚIE DE CRIZĂ ÎN
FAMILIE

Când apar probleme în familie, neînțelegere
între soți sau între părinți și copii, sau poate chiar
îndemnare la rău din partea unui membru drag al
familiei, toate speranțele de viitor cu privire la familie par a se spulbera. Deodată ai impresia că tragi
de unul singur la jug, și că ești singur. Însă trebuie
să știi că nu ești singur! Domnul este cu tine, e de
partea ta și te va izbăvi!

CU DOMNUL ÎN SITUAȚII DE CRIZĂ LA
LOCUL DE MUNCĂ
Și Ilie și Pavel au crezut la un moment dat
că au rămas singuri la greu, dar nu a fost așa. Atunci
când Ilie Tișbitul a crezut că a rămas singurul credincios, și căutau să îi ia viața, Dumnezeu i-a spus
că mai are încă 7000 de bărbați care nu și-au plecat
genunchiul înaintea unui idol (1 Împărați 19). Când
Pavel a vrut să se apere și nimeni nu l-a susținut,
ci toți l-au părăsit, acesta declară că Cel ce a rămas
lângă El a fost Domnul, care l-a întărit și l-a izbăvit
din gura leului (2 Tim. 4:16).

Poate te afli într-o situație de nedreptate, în
care consideri că nu ești plătit corespunzător pentru
munca pe care o prestezi. Sau poate ești batjocorit
de către șefii și colegii tăi din cauza credinței tale,
ei considerându-te înapoiat, iar principiile tale de
domeniul trecutului. În ambele cazuri tu trebuie să
te rogi și să fii în continuare sare și lumină la locul
tău de muncă, lucrând din toată inima, ca pentru
Domnul, nu ca pentru oameni: (...) nu numai când
sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți
de Domnul (Col. 3:22-24).

Uneori, în încercări,
Domnul ne vorbește prin
proroci. Dacă El ți-a vorbit,
atunci rămâi pe turn ca
Habacuc, căci ce vorbește
Domnul, El și împlinește.
Căci este o prorocie a cărei
vreme este hotărâtă, se
apropie de împlinire și nu
va minți; dacă zăbovește,
așteaptă-o, căci va veni și se
va împlini negreșit. (Hab.
2:3)

În cazul în care ți-ai
pierdut locul de muncă și
ai de întreținut o familie,
iar cheltuielile sunt mari,
roagă-te și caută cu credință
un alt loc de muncă, crezând în Cuvântul Domnului
care spune: Cereți și vi se
va da; căutați și veți găsi;
bateți și vi se va deschide.
Căci oricine cere capătă;
cine caută găsește; și celui
ce bate i se deschide (Matei
7:7-8). Încrede-te în El și vei
vedea că ajutorul Lui nu va
întârzia!

CONCLUZIE
Știm însă că așteptarea nu e ușoară,
dimpotrivă, este foarte grea. Mai ales când cineva
foarte drag ție, chiar din casa ta, de la care ai cu
totul alte așteptări, te prigonește și îți aduce multă
întristare. Ce faci tu, în calitate de soț, soție, copil credincios, dacă Domnul te îngăduie să treci
printr-o situație de felul acesta? Renunți la familia
ta, abandonezi pocăință, sau rămâi tare în credință
și faci binele în continuare, exact ca și în zilele bune?
Iar Cel ce vede în ascuns și cunoaște totul, la urmă
îți va fi binevoitor (Iov 19:25-27).

Singur nu ai nicio șansă de reușită în niciuna din situațiile amintite, dar împreună cu Domnul
vei reuși! Fă și tu ca Pavel, care L-a pus pe Domnul
în față, și exclamă plin de încredere: Pot totul în
Hristos care mă întărește! (Filipeni 4:13). Doamne
ajută, Doamne dă izbândă!

Viorel Boldor
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FRICA IN VREMURI GRELE panica și anxietatea
Frica este o emoție umană, ea apare ca
răspuns la o amenințare care pune în pericol viața
sau integritatea noastră. Frica poate proveni din
amenințări reale, dar și din amenințări care nu există
în realitate. În cazul în care apare ca urmare a unor
amenințări ireale, ea este un simptom al unei afecțiuni psihice (atac de panică, anxietate, fobii, stres
posttraumatic). Chiar dacă este o emoție negativă,
frica este utilă, ea este cea care ne pune în gardă în
fața unor situații neplăcute sau de pericol.

CUM SE MANIFESTĂ FRICA?

Fiecare dintre noi percepem frica în mod
diferit, totuși sunt câteva manifestări comune ale
fricii din punct de vedere fizic (somatic), și acestea
sunt: dureri în piept, ritm cardiac crescut, respirație
accelerată și scurtă, frisoane, transpirație, tremur, dureri de stomac, gura uscată, greață etc. Atunci când
ne confruntăm cu frica, deseori ne simțim obosiți, ne
copleșește tristețea, simțim că ne-am pierdut controlul și suntem în pericol. O parte din fricile cu care ne
confruntăm sunt înnăscute, ele regăsindu-se la toate
ființele umane, fiind foarte utile, întrucât datorită
acestora ne păstrăm integritatea și suntem în siguranță, ele asigură practic supraviețuirea noastră ca
indivizi. Desigur, există și frici datorate experiențelor
individuale sau colective, trăite în timpul vieții și care
au fost în acel moment, un factor de traumă sau stres
puternic. În vremuri grele, așa cum sunt cele pe care
le trăim noi acum, de incertitudine și nesiguranță,
pentru unii frica este de necontrolat.

CUM APARE FRICA?
La început este așa numita experiență
timpurie și aceasta poate fi: o traumă, o imagine, o
vorbă etc. care generează un stres puternic. În urma
acestora se formează anumite convingeri disfuncționale în mod inconștient. Mai târziu, când apare
incidentul critic, aceste convingeri disfuncționale se
activează sub forma gândurilor negative, acestea din
urmă fiind puternic persistente și creând simptome.
Toți pacienții cu care am lucrat până în prezent se
regăsesc în acest tipar.
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DE CE AU CREȘTINII FRICĂ?
Dați-mi voie, chiar dacă doare să pun
punctul pe i. Creștinii se confruntă cu frică datorită
relației disfuncționale pe care o au cu Dumnezeu.
Evident nu mă refer la frica umană ca emoție a
normalității, ci la teama care generează depresie, atacuri de panică, anxietate etc. E adevărat că
creștinul trebuie să slujească Domnului cu frică
(Psalmul 2:11), aceasta este o frică de păcat, o frică
a normalității care asigură rămânerea noastră ca și
copii ai lui Dumnezeu. Proverbe 23:17 completează
și spune „să aibă totdeauna frică de Domnul“, iar
Proverbe 14:27 ne precizează că „frica de Domnul
este un izvor de viață.“
Ne confruntăm cu frica pentru că nu
rămânem în frică de Domnul, limitele și barierele
impuse clar de Cuvânt nu sunt respectate. Dumnezeu este dragoste și ,,în dragoste nu este frică, ci
dragostea desăvârşită izgoneşte frica [...] şi cine se
teme, n-a ajuns desăvârşit în dragoste“ (1 Ioan 4:18).
Atunci când ești pe Stâncă, trăind cu Hristos și
pentru Hristos nu te mai confrunți cu frica. Ce frică
să mai ai când trăiești cu El? ,,Căci dacă trăim pentru
Domnul trăim. Deci [...], fie că trăim, fie că murim,
noi suntem ai Domnului“ (Rom. 14:8).

ALEGE AZI SĂ TRĂIEȘTI CU EL
De ce să-ți fie frică, să te confrunți cu panica
și anxietatea, alege azi să trăiești cu El și pentru El.
În măsura în care relația ta va fi mai strânsă cu El,
frica va dispărea. ,,Căci Dumnezeu nu ne-a dat un
duh de frică, ci de putere.” (2 Tim. 1:7). Mulți dintre
noi suntem fără putere și ne confruntăm cu frica și
implicit cu toate derivatele ei, dar aceasta se datorează alegerilor pe care le-am făcut noi. Am lăsat ca
neputința și păcatul să se strecoare în viețile noastre,
prin încălcarea Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă vrei
să trăiești fără frică, stai pe Stâncă, fii asemenea lui
Pavel ,,nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine”
(Gal. 2:20), iar bucuria și pacea îți vor inunda inima
și viața, chiar de vor veni valuri mari, tu nu te vei
clătina. Hristos nu se clatină niciodată, e Leul din
seminția lui Iuda.

Vasile Leș
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Hainele Fiului
A treia zi după accident ne-am întors acasă de la spital cu
un pachet, în care se aflau hainele fiului. Nu voi uita niciodată
acea zi, o zi în care am plâns și am analizat fiecare colțișor ale
hainelor tăiate și rupte, pătate de sângele fiului în urma tragicului accident. Le-am strâns la piept, știind bine cum s-a îmbrăcat
ultima dată.
Eu le-am primit ca tată și le-am păstrat până când fiul
s-a făcut bine și s-a întors acasă, dar mă gândesc cum Tatăl ceresc își privea Fiul cum era dezbrăcat de hainele Lui, pe care și
le împărțeau soldații romani între ei. Și au zis între ei: «Să n-o
sfâşiem, ci să tragem la sorți a cui să fie!» Aceasta s-a întâmplat
ca să se împlinească Scriptura, care zice: «Şi-au împărțit hainele
Mele între ei, şi pentru cămaşa Mea au tras la sorți.» Iată ce au
făcut ostașii. ” Ioan 19:24
Erau ultimele haine ca Fiu al Omului, și acelea au fost frânte și
pătate de sângele Mântuitorului, asemenea trupului Lui, care s-a
frânt pentru noi ca dar dat de Tatăl pentru mântuirea noastră.
Oare cât de sfâșiată a fost inima Tatălui privind toată această
scenă? Chiar și soarele și-a ascuns fața când Tatăl n-a mai putut
să privească durerea și batjocura. Dar câtă dragoste a avut El
pentru omenire ca sa-și dea Fiul să moară în locul nostru?
Vlad Spoială
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SUFERINȚA ȘI
BINECUVÂNTAREA
Suferința este considerat subiectul cel mai
dificil de explicat al acestei perioade contemporane, în special pentru cei care au experimentat sau
experimentează suferința la un nivel mai profund
prin faliment, boală, pierderea unei persoane dragi,
foamete, depresie, nedreptate etc... Iar să mai spui
că aduce binecuvântare este de neconceput pentru
unii.
Suferința, sau necazul θλίβω (thlipsin), așa
cum este tradus în Ioan 16:33, este ceva asupra căruia nu avem control, iar noi considerăm de cele mai
multe ori că nu are cum să fie urmat de o binecuvântare. Dar binecuvântarea o găsim uneori într-un
adânc disconfort, în care suferința nu ne definește
ci ne învață. Încercarea peste care trecem și pe care
o înfruntăm aduce rezistență și putere în caracterul
nostru.
Deși suferința este o realitate care am dori
să nu fi existat, ea este universală, nu te poți feri de
ea. Ea nu ține cont de statut social, culoare, vârstă
sau religie, și chiar unii au parte de mai multă și alții
de mai puțină. Suferința arată cum suntem în realitate în interior (adevăratul caracter), fie reflectăm
frumusețea lui Hristos, fie aducem la lumină natura
noastră păcătoasă.
Creștinismul de vest vede acest subiect
(suferința) ca pe un obstacol care te împiedică să
ajungi la prosperitate și fericire, acea prosperitate
care este premiul existenței tale. Max F. Scheler a
spus următoarele: “Concepția că suferința în sine ne
apropie de Dumnezeu este mai mult greacă neoplatonică decât creștină, și numai biserica ortodoxă
(grec-orientală) este cea care, începând din secolul al III-lea până azi, a adus în creștinism această
concepție… Această deosebire devine și mai clară
atunci când înțelegem legătura intimă, esențială
dintre suferință și iubire, în învățătura creștină a su-

ferinței. Îndemnul de a suferi în comuniunea crucii
împreună cu Hristos și în Hristos își are rădăcina în
îndemnul central de a iubi asemeni lui Hristos întru
Hristos.
Noi credem ceea ce Cuvântul ne spune:
“În lume veți avea necazuri; dar curaj, Eu am învins
lumea!” (Ioan 16:33); “Frații mei, să priviți ca o mare
bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii
care ştiți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare.” (Iacov 1:2-3); „Ştim că toate lucrurile lucrează
împreună spre binele celor care-L iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor care sunt chemați
după planul Său.”(Rom. 8:28). Scopul Lui Dumnezeu, deşi e greu de crezut că există un scop divin în
suferință, este să ne facă asemenea chipului Fiului
Său” (Rom. 8:29). Prin Școala suferinței învățăm:

01

SĂ APRECIEM ABSENȚA
SUFERINȚEI;

02

SĂ DEVENIM MAI SMERIȚI;

03

SĂ IERTĂM;

04

SĂ AVEM CREDINȚĂ;

05

SĂ AVEM COMPASIUNE;

06

SĂ AVEM ÎNCREDERE CĂ
IZBĂVIREA VINE DE LA EL;

07

SĂ NE APROPIEM DE
DUMNEZEU.

Hai să avem o viață predată lui Hristos, ca
să nu avem parte de suferință cauzată de ceea ce noi
semănăm „Nu vă înşelați: Dumnezeu nu Se lasă să
fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va şi secera. ”
(Gal 6:7), ci să avem parte de voia lui Dumnezeu în
viețile noastre, astfel încât să ne modeleze pentru a
deveni copiii Săi.

Ion Blejuscă
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ȘI COPIILOR LE ESTE
FRICĂ
E o noapte târzie de ianuarie ... ora 2:00,
e o liniște desăvârșită peste întreaga casă, dar în
întunericul nopții strălucește permanent o „lumină
de veghe”. De ce? Pentru că cea mai timpurie și
proeminentă teamă în viața unui copil este „frica de
întuneric”. Aceasta izvorăște din multitudinea gândurilor, se dezvoltă cu ajutorul unei imaginații foarte
bogate, astfel că în întuneric fiecare foșnăit devine
ceva straniu ... poate și de aici proverbul românesc
„Ți-e frică și de umbra ta!”. Sentimentul de frică,
teamă existent în viața unui copil poate fi combătut
prin crearea unui climat de iubire, după cum afirmă
și Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu - „În dragoste nu
este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica... ”
(1 Ioan 4:18).
Un ajutor real este memorarea împreună
cu copiii a unor versete pe această temă, promisiuni
ale lui Dumnezeu pe care să se bazeze atunci când
apare frica - „Domnul este lumina și mântuirea mea.
De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții
mele. De cine să-mi fie frică?” (Ps. 27:1), sau cântări
specifice acestui subiect: „Nu te teme! Ți-e frică dentuneric ... Nu te teme! Ți-e frică singur să rămâi...”.
Săptămâna aceasta am discutat la orele
de limba română despre diferența dintre „casă” și
„acasă”, iar o fetiță din clasa a treia a definit „acasă”
locul unde se exprimă dragostea dintre oameni.
Minunat să auzi acest lucru în zilele noastre din gura
unui copil!
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Cea mai puternică armă împotriva fricii este
DRAGOSTEA - chiar experimentată prin „lucruri
mici și practice” - o îmbrățișare, un „Te iubesc!”, un
cuvânt de încurajare „Vei reuși!”, o sărutare.
„Prevenția este mai bună decât tratarea!”
Acest proverb se aplică mai ales în viața copiilor.
Identificând mijloacele prin care intră frica în inima
lor, trebuie ca noi părinții să fim cu ochii în patru la
tot ce le influențează viața. Câteva exemple practice:

Alegerea cu grijă a jucăriilor cu care se
joacă copiii, acestea formează „lumea lui” și au un
rol important în dezvoltarea personalității copilului.
Spre exemplu, în cazul băieților trebuie evitat tot ce
incită la violență: pistoale, puști, Spiderman etc., iar
în cazul fetelor, păpușile Barbie distorsionează imaginea de sine, ele dezvoltând ulterior un sentiment
de nemulțumire a felului cum arată.

Atenție la desenele, filmele, jocurile pe telefon, calculator, aici trebuie avută mare grijă, pentru
că în momentul în care imaginea „urâtă” a intrat
în creierul copilului aceasta va influența gândirea,
vorbirea, faptele și apoi întreg comportamentul
copilului.
O altă frică foarte actuală este teama de
necunoscut însoțită de multă nesiguranță. Dacă la
începutul acestei pandemii totul era nesigur pentru

copil, nu știa cum se va desfășura timpul de „școala
acasă”, iar conceptul distance learning era ocazional
folosit, în prezent copilul se confruntă cu teama de
nou. Fiecare copil, prin acest concept de învățământ
la distanță, a intrat timpuriu în contact cu tehnologia prin accesarea acestor programe: Schoolfox –
clasele primare și Teams – clasele gimnaziale. Dacă
la început au experimentat o teamă – Cum va fi
online Untericht? – acum prin exercițiu au depășit
această teamă, iar școala acasă pentru unii a devenit
chiar o „normalitate”.

În concluzie, încă de la naștere, pe tot
parcursul creșterii și dezvoltării lui, copilul
experimentează în inima lui nenumărate tipuri
de temeri, de aceea părinții au un rol decisiv în
pregătirea copilului pentru confruntarea cu aceste
temeri și biruința asupra lor.
„Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea
ies izvoarele vieții! ”(Prov. 4:23)

Veronica Damean

INFO
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CUM ÎMI PĂSTREZ FAMILIA
CURATĂ?

Cu toate că astăzi este foarte neglijată, de milenii familia a însemnat totul. Ea a fost rezervorul uman al istoriei, a fost primul nucleu al civilizației şi a avut trei roluri de bază:

1. Gunoiul de la serviciu
1. Familia este locul în care se formează caracterul, obiceiurile bune și locul în care ne formăm
pentru veșnicie.
2. Ea este o oază în care găsești pace și liniște
sufletească, în timp ce afară e mult stres, gălăgie
și agitație.
3. Familia trebuie să fie locul în care să te reîncarci
sufletește pentru nevoile de afară, să te pregătești
pentru o nouă zi.

Pentru ca familia să poată îndeplini
aceste roluri, anumite lucruri nu trebuie
lăsate să intre în casă, iar acestea sunt:
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Primul lucru care trebuie lăsat afară este gunoiul de la serviciu (locul de muncă). Fiecăruia din
noi i se poate întâmpla să aibă o zi grea la serviciu,
în care șeful a strigat la el, în care colegul ascultă
prea tare o muzică, sau în care anumite lucruri să nu
fie reușite. Dacă nemulțumirile care s-au adunat în
timpul unei zile de lucru sunt aduse în casă, se poate
foarte ușor, iar de multe ori inconștient să îți descarci
nervii pe soț, pe soție, pe copii pentru lucruri foarte
mărunte, ca spre exemplu că nu a luat cana potrivită,
sau că trebuia să ia altă farfurie, sau că nu a dat drumul la mașina de spălat. Și de aici se iscă un scandal,
din niște mărunțișuri. Toată vina pornește din faptul
că ai adus nemulțumirile, greutățile și așa zis gunoiul
de la serviciu în casă.

CUM SĂ FAC SĂ ÎMI PĂSTREZ CASA
CURATĂ?
2. Noroiul necredinței
Al doilea lucru care nu trebuie adus în casă
e noroiul necredinței. Noi toți suntem oameni, avem
momentele noastre de necredință și de îndoială,
chiar și eroii Bibliei nu au fost scutiți de astfel de
momente. Ioan Botezătorul aude o voce din cer, care
îi spune „Acesta este Fiul Meu preaiubit”, fiind vorba
de Hristos. Tot el vede un porumbel care se așează
pe Isus, și totuși, la un moment dat, se îndoiește și
trimite ucenicii să-L întrebe pe Isus dacă El este Acela pe care Îl așteptaseră, sau dacă trebuie să aștepte
pe altul. La fel și noi avem momentele noastre când
ne îndoim de dragostea lui Dumnezeu, ne îndoim de
credincioșia Lui, ne îndoim de faptul că trebuie să ne
încredem în El. Acest noroi al necredinței nu trebuie
adus în casă, pentru ca ceilalți să nu fie murdăriți de
el. Binecuvântează-ți casa cu binecuvântările certitudinilor tale cu privire la credință, și lasă îndoielile
necredinței la ușă.

3. Noroiul vorbirii de rău
Al treilea lucru care trebuie lăsat afară sunt
resturile mucegăite. Scriptura spune în Proverbe
26:22 „Cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri,
alunecă până în fundul măruntaielor.“ Tuturor ne
place să ne spunem părerile sau ce am auzit despre
alții, și cu astfel de resturi, de multe ori mucegăite
și vechi intrăm în casă și ne murdărim familia. Nu
murdări cugetul lor cu resturile mucegăite ale vorbirii de rău. Nu lăsa pe nimeni să pângărească cugetul
familiei tale prin denigrări, vorbiri de rău sau păreri
rele. Lasă afară frica, știrile rele, îngrijorările cotidiene de care e plină lumea de astăzi, mai ales în această
perioadă. Deschide zilnic casa ta doar pentru vești
bune și pentru stări de fericire, pentru întărire, care
vine din Scriptură și din încrederea în Dumnezeu.

O decizie
Primul lucru e să iei o decizie conștientă
că vrei să îți păstrezi casa curată, adică să te decizi
să lași toate lucrurile rele afară. Pocăința înseamnă
o decizie conștientă pentru Dumnezeu, o decizie conștientă împotriva păcatului. Dacă vrei să
îți păstrezi casa curată, trebuie zilnic să te decizi
conștient că nu vei aduce lucrurile murdare în casă.

Timp pentru suflet
Dă-i timp sufletului să ajungă și el acasă. O
poveste frumoasă vorbește de un indian care a zburat
cu avionul, și care după ce a ajuns la destinație, s-a
pus jos și a spus că trupul lui a ajuns acolo, dar vrea
să îi dea timp și sufletului să vină. Când ajungi acasă
schimbă hainele de serviciu, eventual înainte de-a
ajunge, dacă e nevoie, plimbă-te printr-un parc, prin
natură. Ajuns acasă, fă-ți timp de o jumătate de oră
sau de o oră în care să dai sufletului timp să vină
acasă. Dacă îți faci timp pentru suflet îți vei da seama
că serviciuul și tot ce se întâmplă afară e mai puțin
important decât familia și cei dragi, și în consecință
comportamentul va fi unul potrivit.

Fiți recunoscători
Fiți recunoscători pentru toate lucrurile. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru cele mai mici
lucruri pe care le primiți. Noi nu merităm nimic
și toate le primim de la El prin har. Mulțumirea și
recunoștința alungă orice stres și orice tensiune. În 1
Timotei 6:6 Scriptura zice „Negreșit evlavia însoțită
de mulțumire este un mare câștig.“
Închei îndemnându-vă în aceste vremuri de
mari probleme, tensiuni şi frici, să vă păstrați casa curată, lăsați-le pe toate afară şi faceți din casa voastră
un izvor de pace, de linişte şi de fericire!
Daniel Lucuța
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anul 2007

Astfel, în
anul 2006, Biserica
a primit din partea lui Dumnezeu
viziunea construirii
unui locaș propriu
de închinare. Viziunea aceasta era
una mai mult decât
îndrăzneață, planul
fiind acela de a construi o biserică cu
peste șapte sute de
locuri, în condițiile
în care membrii de
la acea vreme erau
până în două sute.

Biserica Speranța Linz s-a născut c
ilor credincioşi penticostali, care s-au aşe
peste treizeci de ani de istorie a mișcării pe
un fir roșu călăuzirea lui Dumnezeu, Biseric
comunității în fiecar

După 1995 lucrarea Bisericii a cunoscut, de la an la
an, o creștere procentuală. Biserica se întâlnea într-un local
închiriat și amenajat la adresa Walterstrasse, Linz. În anul
2007 fratele Doru Mircea a fost ordinat în slujba de pastor.
Biserica a cunoscut vremuri de har, când Dumnezeu lucra
prin Duhul Sfânt și multe suflete s-au întors la Domnul, comunitatea fiind tot mai bine închegată. Pe măsură ce Duhul
Sfânt lucra în biserică, și în contextul în care tot mai mulți
români se stabileau în orașul Linz, numărul membrilor
creștea și tot mai mulți oameni participau la slujbele religioase, mulți dintre ei alegând să Îl urmeze pe Dumnezeu
în urma predicării Cuvântului.

Astăzi lucrarea din Biserica
Speranța este una de amploare și adună
în jurul ei peste o mie de suflete, adulți
și incluzând copiii. Dar, ca orice istorie
frumoasă, începuturile au fost timide,
dar binecuvântate cu prezența lui Dumnezeu. Primul serviciuu de închinare a
fost în localul bisericii penticostale austriece condusă de fratele pastor Bartl,
în anul 1989 în Linz-Urfahr, pe strada
Freistädterstraße, la care au participat
un grup de credincioşi alături de pastorul Moise Gaode. Trei ani mai târziu,
micul grup de frați a avut oportunitatea
de a închiria localul bisericii creştine
austriece de pe strada Reuchlinstraße,
unde s-au desfășurat slujbele religioase
până în 1995.

26 • istoric • 2021 | martie

iunie 2011

anul 1989

anul 2006

ISTORICUL BISERIC

Cu toate acestea, în anul
2008 s-a dat startul lucrării
localului de pe Dauphinestraße, iar trei ani mai târziu,
mai precis pe data de 9 iunie
2011, s-a inaugurat noua
clădire. Cu această ocazie, s-a
luat hotărârea ca Biserica să
poarte numele de „Biserica
Speranța Linz”, Dauphinestraße 51, un nume cu impact, care să nu stârnească
confuzii în mediul multicultural și multireligios din Linz.

CII SPERANȚA, LINZ

Lucrarea din Biserica
Speranța este una foarte complexă.
Echipa de conducere numără zece
slujitori ordinați, însă fiecare membru are posibilitatea să slujească și
să facă parte din una din lucrările
dinamice ale Bisericii, fie că e
vorba de cor, orchestră sau fanfară,
lucrarea de tineret, adolescenți și
copii, lucrarea cu surorile, departamentul media și online au grupuri
de rugăciune și misiune în stradă.
Biserica Speranța este de asemenea
implicată în plantarea și sprijinirea
bisericilor din Perg și Freistadt.

astazi

Doar Dumnezeu este Cel care a putut să confirme în timp viziunea de a avea
un local atât de îndrăzneț și de încăpător. Nu doar că s-a dus la bun sfârșit construcția
mare, cu o arhitectură deosebită, dar în următorii ani Biserica Speranța a primit sute de
noi membri, astfel că în anul 2019 localul s-a dovedit a fi deseori neîncăpător. Ultimii
zece ani au reprezentat o explozie de români care s-au stabilit în Austria, respectiv în
Linz și împrejurimi. Biserica Speranța a fost pregătită să răspundă nevoilor de închinare, părtășie, sprijin și apartenență la comunitate, a credincioșilor nou veniți. În același
timp, un număr mare de oameni au ascultat pentru prima dată Evanghelia și au făcut
legământ cu Domnul în apa botezului.

astazi

anul 2019

ca răspuns la nevoia de părtășie a românezat în oraşul Linz şi în împrejurimi. În cei
enticostale românești din Linz s-a văzut ca
ca fiind un răspuns la nevoile specifice ale
re perioadă de timp.

Pandemia a
constituit o provocare, la care am fost
nevoiți să răspundem
adaptându-ne la noile condiții și având
grijă unii de alții, ca o
mare familie. Suntem
pe deplin încredințați
că Dumnezeu este cel
care veghează asupra
Bisericii Sale, și indiferent care sunt nevoile și
provocările care vor veni
în viitor, ne dorim să fim
în continuare pregătiți
să slujimm răspândind
speranță în jurul nostru.
Ionel Pavel
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interviu

DE VORBĂ CU
DORU MIRCEA

PASTOR AL BISERICII PENTICOSTALE SPERANȚA DIN LINZ

Biserica este Casa lui Dumnezeu, este o oază pentru suflet, este locul
unde fiecare vine cu problema lui personală şi locul de unde pleacă cu
speranță, nădejde şi bucurie. De aceea astăzi dorim să îl cunoaştem pe
pastorul Bisericii Speranța din Linz, Doru Mircea.

GABRIELA BUJDEI: De unde ideea de a construi
o nouă biserică?
DORU MIRCEA: Această idee a venit în urma
discuțiilor cu frații și ajungând la concluzia că vechiul local de închinare a fost neîncăpător.
GABRIELA BUJDEI: Ați început acțiunea de
căutare de teren. Cum ați găsit terenul?
DORU MIRCEA: Terenul l-am găsit printr-o firmă
de imobiliare, care îl aveau în portofoliul lor pentru
vânzare. Am contactat firma respectivă și spre surprinderea noastră acest teren se afla tocmai în zona
centrală a orașului Linz, Daufinerstrasse 51.
GABRIELA BUJDEI: Cum v-ați organizat?
DORU MIRCEA: Am discutat împreună cu biserica, am luat decizia să pornim lucrările în colabo-
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rare cu o firmă care a construit biserica. Managerul
firmei de construcție este tocmai membru în biserica noastră. Am început toate demersurile pentru
autorizația de construcție și Dumnezeu a pregătit în
așa fel ca în biserică să se afle oameni specializați în
fiecare domeniu.
GABRIELA BUJDEI: Știu că aveți mai multe
experiențe din timpul construcției. Dar aș dori să ne
împărtășiți două din aceste experiențe.
DORU MIRCEA: Într-adevăr au fost mai multe,
dar voi relata două experiențe care ne-au motivat pe
noi ca și biserică și pe mine personal. Ne apropiam
cu construcția de final și nu mai aveam bani. În acel
timp ne-a venit de plătit o factură de 4.300 Euro.
Ne-am rugat Domului și pe când eram în biserică, la
rugăciune, Domnul l-a trimis pe un frate care mi-a
spus că Domnul l-a trimis cu acești bani. Era exact
suma de care aveam nevoie. El a spus: Am fost acum
și am scos banii aceștia.

Iar o altă experiență a fost când trebuia să
lucrăm la partea de climatizare a bisericii. Aveam un
gând care mă frământa. Și anume să intrăm cu biserica în post și rugăciune. Acest mesaj era permanent
în gândul meu. În acea perioadă a venit din Spania
fratele Nicu Scurtu, care era specialist în acest domeniu, deoarece lucra în Spania în acest domeniu. Ne-a
zis că vrea să ne dea o mână de ajutor. Noi am acceptat. Așa că într-o zi m-a sunat un frate și mi-a zis
că s-a întâmplat ceva grav. Și anume că fratele Nicu
a căzut de pe schelă de la o înălțime de aproximativ
de 8 m. Imediat după serviciu, am plecat la spitalul
AKH din Linz. Acolo lucra, sora Nicoleta Vlas, ca
medic. Am luat legătura cu ea, și primul lucru care
mi-a spus a fost că este destul de bine, doar mâna și-a
fracturat... Putea să fie fatal, dar Dumnezeu a vegheat
și i-a salvat viața.
După accident am fost chemat la organele de
politie pentru a da o declarație. Astfel le-am explicat că fratele Nicu nu are drept de lucru în Austria,
nu a primit bani pentru munca prestată ci a făcut-o
în Numele Domnului. Ei au remarcat sinceritatea
mea, iar după ceva timp, am fost din nou chemat de
organele de poliție, care mi-au comunicat că procesul
s-a elucidat, fără nicio pedeapsă sau amendă. Am
văzut din nou mâna Domnului. Domnul ne-a fost
scut și pază pe toată perioada de trei ani de zile de
construcție.
GABRIELA BUJDEI: Ați mai funcționat ca
biserică?
DORU MIRCEA: Da, am funcționat ca biserică
în localul de pe Waltersdtrasse 11 din Linz, până la
inaugurarea noului local.
GABRIELA BUJDEI: Când ați inaugurat biserica?
DORU MIRCEA: Inaugurarea bisericii a avut loc în
9 iunie 2011. Anul acesta celebrăm 10 ani de la inaugurarea bisericii. Până aici, Domnul ne-a ajutat!
GABRIELA BUJDEI: Figurați în cartea funciară ca
biserică sau ca Centru Creștin?
DORU MIRCEA: În cartea funciară figurăm ca
biserică, nu ca și Centru Creștin. Am așteptat mai
mult timp să primim aprobările, dar s-a meritat.

GABRIELA BUJDEI: Au trecut anii. Câți membri
numără biserica? Dar copii?
DORU MIRCEA: În momentul de față, biserica
este alcătuită din 808 membri, 650 de copii și 80 de
adolescenți și tineri. Biserica este împărțită în mai
multe departamente. Toate au același scop, să-L
propovăduiască pe Hristos.
GABRIELA BUJDEI: Ce departamente aveți?
DORU MIRCEA: Pentru o bună desfășurare a
lucrărilor din biserica locală suntem împărțiți pe mai
multe departamente. Și anume școala duminicală,
adolescenți, tineret, misiune, caritate, muzică, în
care avem corul, fanfară, orchestră, apoi lucrarea
surorilor, media, ordine și Talantul în negoț. Departamentul Talantul în negoț are drept scop de a
memora Cuvântul Domnului. Întotdeauna o biserică
mare are nevoie și de oameni mari spiritual. De aceea
biserica are un comitet de slujitori spirituali format
din următorii frați: Doru Mircea, Nicu Coste, Marius
Mal, Gigi Antal, Ionel Doci, Gabriel Aranyasz, Ștefan
Vlas, Corneliu Huluban, Costică Ulici și Dorin Cîrstean.
GABRIELA BUJDEI: Aveți o creștere fulminantă.
Care este secretul?
DORU MIRCEA: Secretul este Duhul Sfânt
care înmulțește biserica, Faptele Apostolilor 9:31,
rugăciunea și propovăduirea Evangheliei.
GABRIELA BUJDEI: Ce le puteți transmite cititorilor noștri?
DORU MIRCEA: Filipeni 4:8 Încolo, frații mei, tot
ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce
este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit,
tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice
laudă, aceea să vă însuflețească.
VĂ MULȚUMIM!
Gabriela Bujdei
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LIMBA, IDENTITATEA ȘI BISERICA

Motivația mea pentru acest articol se găsește în multele discuții private și publice duse pe
subiectul integrării a limbii germane în bisericile
neo-protestante române din Austria. Nu cu mult
timp în urmă am avut o conversație pe acest subiect
cu un prieten născut și crescut în Austria. Pentru el
faptul că biserica, în care a fost membru, nu era dispusă să implementeze limba germană în serviciuile
divine cu mult mai mult decât oricum era deja, a
fost un motiv de a se despărți de biserica respectivă.
Într-o convorbire cu un alt prieten, născut și crescut
în Austria, am auzit o părere diferită. El s-a exprimat că nu are nevoie de niciun serviciu în limba
germană din biserica lui și nu dorește ca lucrarea în
limba germană să se extindă, pentru că e suficientă.
Aceste două păreri opuse diametral reprezintă pentru mine pozițiile de extremă actual
susținute de unii din bisericile noastre. Indiferent
cu care poziție simpatizăm mai mult, trebuie să
înțelegem, că în toată această dilemă este nevoie de
o argumentație cât mai obiectivă, lipsită de emoții și
opinii personale. Cred că este important de a clarifica întâi detaliile implicite acestei discuții, iar apoi de
maximă sinceritate în discursul acesta.

IDENTITATEA

În primul rând aș vrea să atrag atenția
asupra problemei de identitate, prin care mulți
tineri din bisericile române din Austria trec. Iar
pentru că de alții nu pot să vorbesc în aceeași măsură cum o pot face de mine, mă voi restricționa la
viața mea personală.
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Fac parte din prima generație născută și
crescută în totalitate în afara României. Pentru
părinții mei a fost cel mai normal lucru să mă învețe
limba română. Însă pentru mine și multor ca mine,
faptul acesta a complicat puțin viața. Este normal ca
fiecare om să-și formeze cu timpul o identitate individuală. Însă copii bilinguali și biculturali au mai
multe întrebări cu privire la identitatea lor și rămân
de cele mai multe ori cu un sentiment neîmplinit.
Nu găsesc poate niciodată un răspuns clar cu privire
la identitatea lor națională. Un lucru aparent banal,
deoarece majoritatea oamenilor nici nu-și pun
întrebarea aceasta.

LIMBA

Din experiența mea cei din Austria mă
consideră un român, iar cei din România mă privesc
ca pe un austriac. Probabil este și normal să fie așa,
deoarece gândesc cel mult jumătate ca și ei, iar
cealaltă parte le este străină. Părinții mei, care m-au
crescut ca pe un român (desigur cu mici influențe
austriece), cum de fapt nu se putea altfel, și-au pus
amprenta pe viața mea în așa fel încât nu voi putea
niciodată să fiu austriac sută la sută. Totodată faptul
că toată viața (cu tot ce aparține de ea – școala,
locul de muncă, limba predominantă, etc.) am trăit-o în Austria, mă va împiedica să fiu vreodată un
român autentic. Lucrul aceasta nu este pe înțelesul
tuturor. Unii chiar își bat joc, că astfel de probleme
nu există, ci e doar o încercare de a se dezice de
cultura românească. Probabil că sunt și oameni,
cărora le este rușine de obârșia lor, însă majoritatea

celor care se află în dilema aceasta, caută o rezolvare sinceră. Puțin mai jos am să ofer o soluție pentru
cei care încă nu ați reușit să găsiți un răspuns clar.
Lucrurile acestea nu le scriu cu intenția
de a dramatiza discursul prin crearea unor emoții
false. Dau slavă Domnului că personal am depășit
această dilemă și susțin linia de mijloc, așa că nu am
nici un fel de interes de a influența în vreo direcție. Doresc însă să atenționez pe cei, care preiau
poziții de extremă în tematica aceasta, că nu sunt
singurii deținători de adevăr. Nu uitați că, dacă vă
bazați părerile voastre pe faptul că vorbiți mereu
tot cu aceeași tineri cu anumit nemulțumiri, ei nu
reprezintă toți tinerii din biserica voastră. Ca și în
cele mai multe lucruri și în cazul de față este valabil, că doar o perspectivă formată din mai multe
puncte de vedere diversificate oferă posibilitatea de
a înțelege subiectul în profunzime. În felul acesta și
prin lumina Duhului Sfânt se pot lua decizii mult
mai înțelepte și de folos pentru întreaga biserică (nu
doar pentru o parte din ea!).

UNITATEA

Acesta este cel de al doilea punct asupra
cărui doresc să atrag atenția și anume, ca și creștini suntem chemați la unitate. Toate deciziile care
privesc biserica ar trebuie să fie luate considerând
acest aspect. Altfel zis, dorințele, planurile, ideile, etc. mele (oricât de bune și îndreptățite ar fi,
deși - mă repet - nu suntem singurii deținători ai
adevărului) nu vor avea niciodată dreptul de a avea
întâietate sau poate chiar o greutate în plus față de
alte dorințe. Biserica este un singur trup și de aceea,
toate deciziile trebuie să slujească întregii biserici
sau cel puțin unei mari majorități atunci când nu
este altfel posibil din cauza unei minorități răzvrătite. Acest lucru însă necesită pocăință, căci firea
noastră mereu ne împinge în a ne reprezenta interesele noastre, fără a considera părerile celor din jurul
nostru. Deci revenind la tematica inițială, limba germană trebuie cu siguranță integrată și implementată
într-o formă sau alta în bisericile noastre, însă nu
cu orice preț și reforme radicale (ca să nu le numesc
revoluții, după gândirea unora).

cele mai bune și durabile au fost întotdeauna cele
care s-au întâmplat în ritm așezat și în funcție de
nevoile existente, fără măsuri drastice și realizate
doar de dragul de a schimba ceva. În domeniu IT
există o lege nescrisă: „Never change a running
system”, care tradus înseamnă „Nu schimba niciodată un sistem care funcționează”. Sigur că în cadrul
tehnic este mai ușor de delimitat ce e funcționabil și
ce nu e. Prin faptul că e vorba în majoritatea cazurilor de echipament tehnic și programe, este simplu
a demarca ce nu funcționează pentru că în astfel
de situații au simptome clare. Cred însă că această
deviză se poate aplica în mare și în cazul de față și
nu mă refer la o stagnare și nici o reducere a lucrării
în limba germană. Consider că cea mai bună cale
este de a introduce schimbările în pași mici. Făcând
astfel de „update-uri” tot mereu se poate corecta și
redirecționa orice decizie, care nu dă rezultate bune,
mult mai ușor și rapid, fără a se ajunge la daune. Îmbunătățirile atunci au cel mai mare randament când
se întâmplă neforțate, aproape în mod natural.

BISERICA

Ce înseamnă asta pentru lucrarea în limba
germană? Înseamnă că prin faptul că prima generație de copii născuți și crescuți în Austria deja au
ei la rândul lor copii, se întâmplă oricum sub ochii
noștri o schimbare de care va beneficia în mod
deosebit lucrarea în limba germană. Iar oamenii
cu viziune vor recunoaște acest lucru și vor putea
da direcții clare și bune lucrării, astfel încât să se
dezvolte aproape ca de la sine.

Cei care cunoașteți istoria cu siguranță
puteți confirma că nu a fost niciodată prielnic să se
facă schimbări majore în scurt timp. Schimbările
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Cei care poate încă neagă necesitatea și se
împotrivesc din răsputeri acestei lucrări în bisericile
lor, trebuie să se reorienteze și să realizeze că anii
’90 au trecut de peste 20 de ani, iar că vor că nu vor
să recunoască, generația crescută aici este mai stabilă în limba germană și probabil în mare parte poate
chiar se identifică mai mult cu Austria, decât cu țara
părinților lor. Trebuie vegheat ca limba română să
nu ajungă doar o limbă liturgică neînțeleasă ca și
latina în bisericile catolice din evul mediu.
Cei care încearcă în mod deliberat de a forța
limba germană în slujbele bisericilor lor, trebuie
să realizeze că forța nu va crea niciodată consimțământ. Nu pot spune cu siguranță ce-i împinge pe
unii în a acționa așa, însă în unele cazuri am constatat o anumită rușine față de originea lor românească.
Cei care doresc să se dezică de cultura românească,
ar fi bine întâi să încerce să o definească (un mic
indiciu: nu are nimic de-a face cu cerșetori și hoți,
care de altfel se găsesc în toate culturile) și vor
constata că probabil nici nu ar ști de ce să se dezică.
Sunt studii nenumărate care arată un avantaj extraordinar de a crește multi-lingual. Iar dacă le este
unora rușine de o limbă care nu i-a costat nimic să
o învățați și cei care i-au învățat au făcut-o cu toată
dragostea, fără a căuta să le îngreuieze viața, trebuie
să-și reconsidere poziția lor tulburătoare.
Consider că e un lucru egoist de a nu-ți
învăța copii o limbă în plus, doar pe motive de a nu
fi stigmatizați mai târziu. Părinții tineri, care au fost
crescuți în Austria și care se tem că a lor copii vor fi
marginalizați din cauza limbii române, le pot spune
că în primul rând frica nu are ce căuta în viața unui
creștin (înafara fricii de Dumnezeu), iar în al doilea
rând copii voștri vor fi mai austrieci decât voi prin
faptul că vă lipsește o mare parte din uzurile culturii
românești. Dacă nu veți petrece timp intensificat
pentru a le aduce cultura românească mai aproape,
nu vor fi văzuți niciodată ca și români în societate.
Limba e doar o parte a unei culturi, nu o determină
în întregime. Iar pentru copii voștri va fi o îmbogățire de a se putea exprima în mai multe limbi, la fel ca
și voi, părinții!
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O EXPERIENȚĂ
Cunosc un caz unde o tânără născută și
crescută în Austria s-a mutat în România împreună
cu soțul ei. Ea vorbește cu fetița lor doar germană,
pentru că o știe foarte bine și limba română o învață
oricum în viața cotidiană din România. De ce nu
ar dori oare tinerii din Austria care cunosc limba
română (atenție: există și unii care într-adevăr nu o
cunosc îndeajuns sau chiar deloc pentru a o vorbi cu copiii lor, dar nu este vina lor și ei sunt unul
din motive pentru care lucrarea în limba germană
trebuie integrată tot mai mult în slujbele noastre) să
nu o vorbească și cu copiii lor? După cum am scris
mai sus, nu există dezavantaje în a știi mai multe
limbi, atunci când părinții sunt conștienți de nevoile
mai mari a copiilor bilinguali (prin faptul că și ei au
trecut prin aceeași situație) și le oferă răspunsurile
necesare când va fie nevoie. Astfel putem micșora
și riscul de a ajunge limba română una neînțeleasă
de către tineret în bisericile noastre. Este datoria
părințiilor de a-și crește și educa proprii lor copii, iar
lucrul acesta nu se face pe baza unor ideologii firești,
ci în lumina Scripturii.

O NOUĂ IDENTITATE

Soluția care am amintit-o mai sus pentru
dilema identității, este de a ne forma o nouă identitate și anume cea de a fi un membru în trupul lui
Isus Hristos, un creștin. El ne unește și ne oferă o
viață nouă. Haideți să nu fie preocuparea noastră de
a ne căuta o identitate pământească, o avem pe cea
cerească, care le întrece pe toate. În Isus nu mai este
rușine de origine, nici de limbă, nici de orice alt lucru, pentru că toate aceste lucruri nu contează nimic
conform Galateni 6:15, iar toate lucrurile vechi s-au
dus și cine este în El este o făptură nouă după cum
ne arată 2 Corinteni 5:17.
Emanuel Vlas

DEBORA,
FEMEIA UNICA
Debora este un caz singular în biblie, fiind
singura femeie lider civil, spiritual și militar în
poporul lui Dumnezeu. Funcția civilă de judecător
și-a îndeplinit-o cu responsabilitate, oferind sprijin
celor dezavantajați și făcând dreptate (Jud 4:5, Deut.
17:9, Ezra 7:25, Prov. 31:9), luptând pentru restabilirea păcii între copiii lui Israel, dovedind maturitate,
discernământ și înțelepciune, știind că Dumnezeu
este autoritatea si dreptatea supremă. În Judecători
2:16 vedem că Dumnezeu ridică judecători pentru
eliberarea copiilor Săi de sub dominația popoarelor
din jur.
Debora are o remarcabilă încredere în
Dumnezeu, o relație specială cu El. Fiind și proroc,
(Jud 4:4), are un curaj deosebit, calități ce provin din
credința ei mare, care o îndeamnă la acțiune. Mergând alături de Barac în lupta împotriva canaaniților,
Dumnezeu dă victoria într-un mod supranatural
(Jud 5:4-6,20), și astfel se materializează planurile lui
Dumnezeu. Este o femeie foarte influentă, reușind
să schimbe starea spirituală a poporului, îndemnându-l să binecuvânteze pe Dumnezeu, să Îi aducă
cântări de laudă pentru binefacerile care le-a făcut
lui Israel și să Îl recunoască pe Dumnezeu ca fiind
conducătorul lor (Jud 5:9-11).

Debora se descrie ca fiind o mamă în Israel
(Jud 5:6-8), știind să sfătuiască, să ridice și să lupte
pentru dreptate și eliberare. Prin exemplul Deborei vedem cum devotamentul, dreptatea și onoarea puse în slujba lui Dumnezeu aduc biruințe și
binecuvântări (Jud 5:3; 4:24).
În prezent, în acest timp al pandemiei,
probabil că mulți ne confruntăm cu diferite temeri.
Teama de Domnul ne eliberează de temerile și fricile
noastre. Dumnezeu ne-a răscumpărat cu prețul
nespus de mare al sângelui Fiului Său, prin El suntem
mai mult decât biruitori (Rom 8:37). Având pe Isus
Hristos ca Mântuitor și Domn, încrezându-ne în El
din toată inima, crezând în promisiunile Lui avem
pace și bucurie indiferent de circumstanțe (Rom
4:21).
Să vestim mântuirea câștigată la Golgota de
Isus tuturor oamenilor pe care Dumnezeu i-a pus în
jurul nostru. El ne-a promis că va fi cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. El este sprijin,
ajutor și adăpost în vremuri de nevoi. Numele Lui
este un turn tare (Prov. 18:10). Iubindu-L, ascultându-L, lăudându-L, creștem în credință și ne bucurăm
de ocrotirea și favoarea Sa. Așteptăm ca Isus, iubitul inimilor noastre să vină și să ne ducă în patria
cerească. Vino Doamne Isuse! (Apoc. 22:20)
Niculina Cruceru
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MUZICA DUHOVNICEASCĂ –
TERAPIE PENTRU SUFLET

Notele, durata, pauzele, măsura,
ritmul, sincopele sunt „ingrediente“
de bază în muzica contemporană,
care trebuie îndeplinite pentru ca
o melodie să poată fi apreciată și
corectă din punct de vedere muzical. Cum stau oare lucrurile în ce
privește muzica duhovnicească? Este
oare această „rețetă“ suficientă pentru a îndeplini scopul pe care muzica îl are în biserică? Dar mai întâi
haideți să vedem, care este scopul
cântărilor în biserică?
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Muzica ar trebui să fie una dintre
modalitățile prin care închinătorul (cel care cântă)
îmbracă sentimentele și trăirile lui într-o haină care
este adusă ca închinare înaintea Lui Dumnezeu și
totodată poate fi folositoare celor care îl ascultă. În
direcția aceasta, apostolul Pavel îi îndeamnă pe cei
din Corint să vegheze ca tot ceea ce ei fac, începând
chiar cu cântarea, să aibă ca scop zidirea sufletească
(1 Cor. 14:26).

Pentru mine e dovada vie că Dumnezeu lucrează
prin cântările duhovnicești în viața copiilor Săi.
În încheiere aș vrea să ne concentrăm
atenția asupra câtorva aspecte importante, care pot
face din cântările noastre cântări duhovnicești, care
să aibă efect ziditor sau vindecător pentru cei ce le
ascultă:

01
Pe lângă acestea este imperios necesar să
mai adăugăm o „viață nouă“ (pocăința și nașterea
din nou), și vom experimenta că muzica
duhovnicească este mai mult decât ce ne
promite muzica seculară: o adevărată terapie
pentru suflet. În acest context nu putem să
nu ne amintim de al doilea împărat al lui
Israel, de David, care este chemat înaintea împăratului Saul, pentru că acesta era
muncit de un duh rău. Psalmistul David, cel
care își cânta chiar și rugăciunile (exemple
în cartea psalmilor), odată ajuns să cânte
înaintea împăratului demonstrează puterea
duhovnicească a cântării: „David lua harpa
și cânta cu mâna lui; Saul răsufla atunci mai
ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca
de la el.“(1 Sam. 16:23). Nu pot să nu observ
faptul că atitudinea lui David de a se manifesta, felul deosebit în care cânta și
iscusința cu care mânuia instrumentul nu sunt scoase în evidență, ci ne
este evidențiat doar efectul: Saul era
ușurat de suferință.
Cu câteva luni în urmă,
o soră bolnavă de la noi din
biserică, datorită sănătății precare și a riscului de a se infecta cu
virusul Covid 19, a fost nevoită
să urmărească serviciuul de
închinare online. Sora ne-a
mărturisit că atunci când asculta
cântările cântate live în biserică nu
mai simțea nicio durere, era eliberată de suferință,
însă după ce se terminau cântările durerile reveneau.

Aceste cântări (versurile) trebuie să abunde de Cuvântul Lui Dumnezeu (Col. 3:16). Mereu trebuie să
avem în minte că puterea Cuvântului lui Dumnezeu
a creat această lume, și în orice împrejurare
puterea Cuvântului o va putea schimba.
Nu linia melodică conferă „duhovnicitate“
cântării, ci Cuvântul!

02
Aceste cântări (linia melodică și ritmică) nu au ca
efect manipularea sentimentelor, inducerea unor
stări psihologice prin anumite trucuri (lumini, intensitatea sunetelor, structuri melodice
repetitive), ci cântarea duhovnicească pentru
cel care o cântă este deja efectul, ea fiind deja
inspirată de Duhul Sfânt, cauzat de puterea lui
Dumnezeu.

03
Dragi frați și surori, este important
să nu uităm, că la orice lucrare pe care
o facem, fie cântare, rugăciune, vestirea
Cuvântului sau ajutorare, rezultatul și
răspunsul vin de la Dumnezeu, iar minunile se întâmplă nu atunci când noi
lucrăm pentru El, ci atunci când El
lucrează pentru noi.
Vorbiți între voi cu psalmi, cu
cântări de laudă și cu cântări
duhovnicești, și cântați și aduceți
din toată inima laudă Domnului.
(Efes. 5:19)

Cosmin Jugaru
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mărturie

MINUNILE DOMNULUI ÎN VIAȚA MEA
Numele meu este Bianca Vesa. Am 22 de ani și provin din Biserica Emanuel, Viena. Sunt căsătorită
și am doi copilași, gemeni. Provin dintr-o familie necreștină, însă soțul meu provine dintr-o familie
creștină și prin el a lucrat Domnul la inima mea, să mă întorc la El. Aș dori să vă mărturisesc minunile
și lucrările Domnului întâmplate în viața mea.

În iunie 2019, după ce ne-am căsătorit,
am decis împreună cu soțul meu să facem botezul
în apă. În noaptea de dinaintea botezului, Satan a
încercat să mă oprească să închei legământul cu
Domnul. În acea sâmbătă noaptea am avut un vis
foarte ciudat, și anume că în orașul meu natal a fost
un accident în care au murit toți, inclusiv o prietenă
bună din copilărie, și doar eu am supraviețuit. Pe
mâna dreaptă am avut o rană foarte adâncă, care
sângera. Apoi am intrat într-o sală și mi-am reîntâlnit câțiva colegi din liceu, iar unul dintre ei mi-a
spus: „Dacă mâine te vei boteza, vei muri și tu.“ Eu
în acel moment m-am trezit din vis, m-am pus să
mă rog în miezul nopții, și îl rugam pe Dumnezeu
să îmi dea putere și biruință ca să pot să închei cu El
legământul, așa cum îmi doream. A venit ziua în care
ne-am botezat, a fost cea mai importantă și frumoasă
zi din viața mea! Atât de tare s-a simțit prezența
Domnului, încât credeam că e doar un vis, dar slavă
lui Dumnezeu că a fost și este o realitate. Și totodată,
este cea mai importantă alegere pe care am putut să o
fac!
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SLĂVIT SĂ FIE DUMNEZEU!
După un timp, Satan din nou a încercat să
mă amăgească, aveam lupte grele, însă Domnul a
fost Cel care mi-a dat biruință să trec peste toate. Nu
peste mult timp, o sora de la biserică a avut o vedenie cu mine. Domnul i-a arătat mâna mea dreaptă
vindecată, spunându-i că mâinile mele sunt binecuvântate de El, și că voi primi o mare binecuvântare,
de care nu a avut parte nimeni din familiile noastre.
Nu peste mult timp, am aflat că am rămas însărcinată
cu gemeni. În momentul în care am aflat acest lucru,
I-am mulțumit Domnului pentru faptul că lucrează
atât de miraculos, căci în viața mea El a făcut și face
doar minuni!

BINECUVÂNTAT SĂ-I FIE NUMELE!

La începutul lunii februarie 2020, a fost
ținută săptămâna de stăruință. Am fost prima
care am ajuns la biserică, prima care am mers la
mărturisire și tot prima care am fost botezată cu
Duhul Sfânt! La sfârșitul programului, fratele pastor
anunțase frații și surorile care au fost botezați cu
Duhul Sfânt, dar când a venit rândul meu să mă ridic

în picioare, Satan îmi șoptea să nu mă ridic căci nu
am Duhul Sfânt. În acea seară, m-am rugat continuu,
cerând sângele Domnului Isus Hristos peste mine,
ca să îmi dea biruință, să trec peste această luptă. A
două zi, marți, mai multe surori m-au sunat să mă
încurajeze, să mă liniștească și să se roage pentru
mine. Miercuri seara, rugându-mă cu foc, fratele
lucrător mi-a spus că Domnul mi-a dat și cântare în
alte limbi.

SLAVĂ DOMNULUI!

Vineri seara, Satan din nou încercase să mă
amăgească și să mă oprească să mă duc la biserică,
era ultima zi de stăruință. Eu, fiind însărcinată cu gemeni, eram în săptămâna 31+ 6, îmi era foarte greu
să mă deplasez, dar înainte de biserică cu jumătate
de oră, așa rău mi s-a făcut încât nu știam ce să aleg.
Dar am ales să cred că orice s-ar întâmpla, tot în
Casa Domnului mă duc, așa că m-am pornit chiar
dacă aveam acea stare rea.
Cum am ajuns la biserică, am intrat la
rugăciune și fratele lucrător a avut un cuvânt pentru
mine din partea Domnului. Că va veni un spin ca să
mă rănească, dar Domnul spunea că nimeni și nimic
nu mă poate doborî, doar să mă rănească, căci eu
sunt sub protecția Domnului, iar El este mereu cu
mine. În a doua parte a rugăciunii, tot pentru mine a
avut fratele lucrător un cuvânt din partea Domnului,
ca să merg la ungere. În acel moment m-am speriat
puțin, fiind însărcinată îmi treceau tot felul de gânduri prin minte, dar Domnul a ținut cont de faptul
că eu îmi doream enorm de mult să merg la ungere
înainte de a naște
.

BINECUVÂNTAT SĂ FIE DUMNEZEU!

Sâmbătă spre duminică, în aceeași
săptămână, nu am dormit deloc, doar mă rugam
prin Duhul Sfânt, am ațipit la masă cam 5-10 minute. Duminică am ajuns la spital cu dureri cumplite,
însă m-au internat doar pentru supraveghere, căci
toate analizele au fost bune. În acea noapte am cântat
cântarea „Voia Ta, Doamne“ (eu nici nu o știam pe
de rost) și m-am rugat prin Duhul Sfânt. Cam din
oră în oră o sunam pe asistentă, iar într-un final,
pe la ora 5:30, a chemat medicul de gardă să mă
vadă. Doamna doctor, panicată, mi-a spus că a venit
timpul să nasc. Atunci eu am simțit că va cădea cerul
peste mine, nimeni nu se aștepta să nasc. În fața mea
medicii și asistentele alergau pentru a pregăti sala

de naștere, ca niște roiuri de albine. Am avut atât de
mari dureri, încât am primit șase injecții în coloană,
dar abia de la a șaptea am început să amorțesc.
În sala de naștere, Domnul și-a trimis îngerii Lui
păzitori. Pe tot cadrul medical îi vedeam ca pe niște
îngeri având aripi și zburând în jurul meu. La capul
meu stătea un bărbat, nu știu dacă a fost medic sau
asistent, dar cred că a fost un înger al Domnului, căci
pe toată perioada nașterii el îmi vorbea de Dumnezeu. Îmi spunea că El mă iubește și este lângă mine.

SLĂVIT SĂ FIE EL!

În cele din urmă, copilașii mei s-au născut
sănătoși, unul având greutatea de 1650g și celălalt de
1670g. Doar o zi a fost nevoie să stea în incubator,
în schimb fiind prematuri a trebuit să stau o lună
și jumătate cu ei în spital. Acești copii sunt în viața
mea un miracol din partea lui Dumnezeu, pentru că
în ciuda faptului că sunt născuți prematuri, ei sunt
sănătoși! Iar creșterea lor a evoluat foarte frumos și
sănătos, acum nimeni nu ar spune că sunt prematuri.
Dragi frați și surori, dați-mi voie să vă îndemn să vă lăsați mereu pe mâinile lui Dumnezeu și
să vă lăsați mereu conduși de El! Chiar dacă trecem
prin diferite încercări, Domnul este cu noi indiferent de situație. Eu am cunoscut lumea, și acum
cunosc viața creștină, vă spun sincer, nu m-aș mai
întoarce în lume pentru nimeni și nimic! Cu și lângă
Dumnezeu e cel mai frumos să trăim. De multe ori
Domnul stă în fața noastră, dar noi nu Îl vedem din
cauza multor lucruri lumești care ne distrag atenția!
Vă îndemn din suflet să vă rugați mai mult, să aveți
mult mai multă încredere în Dumnezeu, căci El ne
iubește și tânjește (suferă de dor) după noi, ca să fim
împreună în Împărăția lui Dumnezeu.

PACEA ȘI BINECUVÂNTAREA
DOMNULUI SĂ FIE PESTE VOI TOȚI!
Bianca Vesa
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VIZITĂ LA VIA
DOLOROSA
O nouă zi frumoasă, liniștită și interesantă ne așteaptă, iar noi, grupul de turiști al
Bisericii Elim din Viena, însoțiți de fratele pastor Ionel Vlas, suntem pregătiți să intrăm
pe porțile cetății Ierusalimului, Orașul Păcii. Trecem prin poarta numită Poarta Leilor
sau Poarta Sfântului Ștefan și ajungem la Via Dolorosa, obiectivul nostru. Ghidul
nostru, Gershon Liga, ne prezintă cu pasiune Via Dolorosa, Drumul Crucii, Drumul
Durerii, așa cum mai este cunoscut acest traseu, pentru că după tradiția creștină aici
se află cele 14 stadii (opriri) din acea zi grea, de agonie a Domnului Isus Hristos. Este
ultimul drum parcurs de Mântuitorul înainte de a fi răstignit pentru păcatele mele
și păcatele tale, ducându-Și crucea cu greu pentru întreaga omenire. Cele 14 stadii
descriu fiecare în parte câte o frântură din suferința Domnului Isus Hristos:

CELE 14 STADII DESCRIU FIECARE ÎN
PARTE CÂTE O FRÂNTURĂ DIN SUFERINȚA
DOMNULUI ISUS HRISTOS:
OPRIREA 1unde Pilat din Pont L-a condamnat pe Isus la
moarte (Matei 27:22-26), numit și Pretoriul, este locul unde
ostașii dregătorului L-au bătut și își băteau joc de El,
OPRIREA 2 este locul unde Isus a luat crucea (Ioan 19:1617),
OPRIREA 3 este locul unde Domnul Isus S-a prăbușit sub
greutatea crucii,
OPRIREA 4 unde Isus S-a întâlnit cu mama Sa Maria,
OPRIREA 5 este locul unde Simon din Cirena este silit să
ducă crucea lui Isus (Matei 27:32),
OPRIREA 6 pe care Biblia nu o menționează, dar după
tradiția creștină este locul unde Veronica a șters sudoarea de
pe fața lui Isus cu un ștergar,
OPRIREA 7 este locul unde Domnul Isus S-a prăbușit sub
greutatea crucii,
OPRIREA 8 este locul unde Isus le-a consolat pe femeile
din Ierusalim care Îl plângeau,
OPRIREA 9 este locul unde Domnul Isus S-a prăbușit sub
greutatea crucii,

Via Dolorosa este un
drum aglomerat, care trece
prin Cartierul Musulman
din Ierusalim, iar ultimele
4 stadii sunt în Cartierul
Creștin, care este plin de
vânzători musulmani și
creștini de la tarabe, dar și
de creștini care vin să calce
pe urmele Mântuitorului.
Unii dintre ei chiar duc câte
o cruce pe umerii lor, în
încercarea de a simți durerea
și suferința pe care Hristos
a îndurat-o, alții plâng
aducându-și aminte de tot
calvarul Mântuitorului.
Dragi cititori,
călătoria noastră pe Via
Dolorosa se încheie aici, la
Biserica Mormântului, lângă
Poarta Jaffa din Ierusalim. De
pe Via Dolorosa vă salutăm
cu salutul evreiesc Shalom,
și să ne vedem sănătoși
până data viitoare când vom
continua călătoria noastră la
alte obiective pline de istorie
ale poporului evreu.
Mihail Manole

OPRIREA 10 unde Isus a fost dezbrăcat de haine (Matei
27:35),
OPRIREA 11 locul unde a fost răstignit pe cruce (Ioan
19:17-18), loc care mai este numit și al „Căpățânii”, sau în
evreiește se cheamă „Golgota”,
OPRIREA 12 unde Isus a murit pe cruce (Ioan 19:30),
OPRIREA 13 unde a fost coborât de pe cruce,
OPRIREA 14 unde trupul Lui a fost îngropat într-un
mormânt nou (Matei 27:60). Ultimele opriri, 12, 13 și 14
sunt în Biserica Mormântului.
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VREAU O ALTĂ VIAȚĂ
Sunt dintr-o familie
din Brăila cu 5 frați, cu o mamă
singură, care bineînțeles ne-a
crescut cum a putut ea mai bine,
dându-ne o educație modestă. Eu,
fiind cel mai rebel copil dintre ei,
am ales să nu ascult de nimeni și
să îmi formez propria viață. Am
început cu furturi mici din magazine. Cumva le-am luat treptat. De
la magazine la case, și altele, sunt
multe, nu vreau să mă laud cu ele.
Când am ajuns la vârsta de 19 ani
am avut un sentiment care mă
neliniștea, simțeam în interiorul
meu că nu e ok ceea ce fac și voiam să mă opresc, dar parcă ceva
nu mă lăsa să renunț la această
viață. Am mai continuat până la
vârsta de 22 de ani, când am spus:
„Stop!“ Găsisem echilibrul de a
renunța la furat, la droguri, la fumat și la anturaje. Voiam altceva,
voiam o familie, voiam să stau cu
capul pe pernă liniștit, să nu stau
cu grija zilei de mâine.

A ÎNCEPUT SCHIMBAREA

Stabilindu-mă în
Timișoara, am decis să merg la
sport și la muncă. Le-am spus
prietenilor mei: „Gata, mă opresc!
Vreau o altă viață. Vreau să îmi fac
o familie și să trăiesc liniștit.“ S-au
mirat de mine, cum deodată să
renunț la toate plăcerile astea. Dar
am renunțat. Încă nu îl cunoșteam
pe Dumnezeu. Nu știam altceva să
fac în afară de sport, muncă mai
puțin. Nu am urmat o calificare.
Într-o zi am sunat la sala
de sport de lângă Gara CFR. Și de
aici a început totul (schimbarea).
Am continuat cu sportul și cu
munca. După o perioadă scurtă
de timp maestrul de box mi-a
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oferit șansa de a merge în Serbia,
și am acceptat. Mergând către
Serbia, am ajuns la vamă, unde am
prezentat actul de identitate. Am
așteptat puțin, după care antrenorul m-a întrebat: Alin, ai vreo
problemă? Eu am răspuns că nu
am, și nici nu știam să am vreo
problemă. După 15 minute a venit
cineva de la ghișeu și a întrebat:
„Cine este Stoian Constantin Alin?
„Am răspuns că eu sunt. Mi-a
spus să mă dau jos din mașină și
să aduc bagajul pe care îl aveam.
După această verificare, m-a întrebat: „Ai droguri, ai cuțite la tine?“
Am rămas perplex, nu știam ce
să răspund. I-am spus că sunt cu
sportul, că urmează să merg la o
competiție sportivă. I-am arătat și
bagajul unde aveam echipamentul
de box, la care el a spus: „Ia-ți bagajul și hai cu noi. Ai un mandat
de arestare.“

TREBUIE SĂ PLĂTESC

Eu nu știam deloc despre
ce vorbește și uitasem că în urmă
cu câteva luni făcusem niște lucruri ilegale în Austria, nu m-am
mai gândit că are vreo legătură.
Dar când mi-a adus la cunoștință
dacă știu ceva de Austria, mi-am
adus aminte că eu făcusem lucruri
pentru care trebuia să plătesc.
Mi-am zis în gândul meu, că ăsta
da coșmar, după ce spusesem
Lui Dumnezeu că vreau o viață
normală, sănătoasă și liniștită.
Eu practic mă oprisem din tot ce
făceam ilegal, și mergeam doar la
muncă și sport, crezând că o să
pot face lucrurile pe care mi le-am
propus. Dar spre surprinderea
mea, Dumnezeu a avut alte planuri pentru mine.

Pe moment mă gândeam
că nu o să stau mult în închisoare,
chiar îi spusesem maestrului că
în 6 luni o să vin înapoi. Dar cele
6 luni s-au transformat în 6 ani
și jumătate. Dar până să primesc
sentința și să ajung în Austria,
am stat 27 de zile în arest în
Timișoara. La un moment dat a
venit fratele meu geamăn și mi-a
adus o biblie. Nu știam că el avea
o biblie și că citește din ea. Mi-a
întins biblia și mi-a spus: Uite,
Alin, asta e biblia adevărată, ia-o
și citește-o! În acel moment numai
de biblie nu aveam chef. I-am
spus: „Pleacă, cu pocăiții tăi și cu
biblia ta! Lasă-mă, nu vezi în ce
stare sunt?“ El a insistat și a spus:
Ia-o, că o să îți prindă bine. Până
la urmă am luat-o.

AM PRIMIT O BIBLIE

A venit ziua când a trebuit
să fiu extrădat în Austria, să merg
să fiu judecat acolo. În drum
spre Austria am început să citesc
Biblia. Am început cu Vechiul
Testament, și am citit până undeva
la Deuteronom. Ajungând aici am
înțeles că Dumnezeu îngăduie să
fie războaie, să fie omorâți copii,
tot felul de lucruri concepute
greșit de mine, și mi-am spus
că acesta nu este Dumnezeu. Eu
știusem din conversații cu alți
oameni că Dumnezeu este bun,
sfânt, neprihănit, drept etc... După
ce mi-am format o părere greșită
despre Dumnezeu că este nedrept
și rău, am pus Biblia deoparte
prin bagaj și nu am mai citit, fiind
dezamăgit de acest Dumnezeu.
Dar după o vreme am
fost trimis în altă închisoare de
preventivi, și acolo am cunoscut
un român. Intrând în vorbă am

vorbit și de biblie. Și mi-a explicat
că nu am început corect să citesc
din biblie. Atunci l-am întrebat:
De unde ar trebui să încep să
citesc? El mi-a răspuns: E bine să
începi cu Noul Testament. Așa am
și făcut, am început să citesc din
Noul Testament, și acolo am început să văd dragostea Lui Dumnezeu. Dar nu s-a întâmplat imediat,
am înțeles prima dată că Dumnezeu a venit, a murit pe cruce pentru orice păcat al omului. Am mai
înțeles citind și că celor ce cred
în numele Domnului Isus le va
da dreptul să fie copii ai Săi. Aici
când am ajuns, s-a aprins ceva în
inima mea și mi-am dat seama că
aveam nevoie de Dumnezeu. Și
mi-am zis: Doamne, și eu vreau să
fiu copilul tău! De atunci a început
lupta mea împotriva păcatului.
Voiam să înțeleg mai
multe, voiam să Îl cunosc pe
Dumnezeu personal, voiam să-L
văd, voiam să știu cine este. Întrun final m-am stabilit într-o altă
pușcărie (Garsten), unde urma
să îmi ispășesc toată pedeapsa.
Mergând la muncă cu mai mulți
români, unul dintre ei a întrebat
daca vrea cineva să iasă la pocăiți.
În acel moment nu știam dacă
voiam să ies. Așa a trecut ceva
timp până mi-a venit gândul să
ies și eu să văd ce se spune de
Dumnezeu. Am ieșit și am vorbit
cu frații, le-am explicat despre
viața mea, mi-au explicat și ei de
Dumnezeu. După ce s-a terminat
vizita, am primit o dorință de
a-L cunoaște mai mult! Dar erau
foarte multe lupte pe care încă nu
știam cum să le înving. Pe calea
aceasta mulțumesc fraților Vasile
Mizgan, Daniel Micu, Beni Vasiu
și celorlalți care au fost la mine.
Fără ei nu L-aș fi cunoscut pe
Isus! Ei au pus baza, de unde am
început să clădesc.

Luase naștere în mine
această dorință de a-L cunoaște pe
Dumnezeu. M-am mutat din camera cu români, deoarece nu mă
puteam concentra la Cuvântul Lui
Dumnezeu, și am plecat într-o altă
cameră pe altă secție cu niște sârbi. Dar acolo m-am confruntat cu
aceeași problemă, nu aveam liniște
să pot să înțeleg mai bine Cuvântul Lui Dumnezeu. M-am decis să
spun șefului meu de la muncă, că
vreau să merg într-o cameră să fiu
singur, ca să pot să citesc biblia.
El mi-a spus că normal trebuie să
aștept un an de zile ca să primesc
cameră de o persoană, mai erau
și alții care așteptau să primească
o cameră de o persoană. Nemaiavând răbdare să aștept, i-am spus
a doua zi că dacă nu îmi dă o
cameră de o persoană, eu o să plec
pe izolare, să fiu singur doar eu și
biblia.

CITEAM BIBLIA MEREU

M-a chemat dimineața la
prima oră șeful de secție. Normal
urma să merg la lucru, dar am
rămas pe cameră. M-a chemat și
mi-a zis dacă vreau să mai plec pe
izolare. Nu a mai contat, eu am
și acceptat, mi-am luat bagajul și
am plecat pe izolare. Ajungând
acolo cu gândul de a-L cunoaște
pe Dumnezeu personal, am stat
două săptămâni. După prima
săptămână am avut o revelație
cu slava Lui Dumnezeu. S-a
întâmplat într-o noapte după ce
terminasem de citit. Îndreptândumă către pat, privirea mi-a sărit
deodată către fereastră, și uitândumă, era luna și era normală în
lumina ei. Privind mai atent, a
început să coboare o rază din ce
în ce mai mare de lumină către
mine. În momentul acela am
început să plâng și să îmi spun că
sunt un tâlhar, un nenorocit, un

hoț, un mincinos, nu mai aveam
cuvinte să mă pot numi în ce stare
eram. Atunci pentru prima dată
am văzut starea mea de păcat, am
simțit cum eram în fața lui Dumnezeu. Începusem să plâng din ce
în ce mai tare, apoi încet, raza de
lumină s-a retras la loc. După ce
s-a terminat toată experiența am
primit Duhul Sfânt, și am început
să sar în sus de bucurie, să experimentez o bucurie pe care lucrurile
lumești nu le poate da, oricare ar
fi ele. Eram plin de fericire, eram
plin de mulțumire, eram într-o
stare pe care nu o pot exprima în
cuvinte! Nu sunt cuvinte să pot
exprima acea experiență.
După această experiență
am mai stat o săptămână în care
am citit în continuare Biblia. După
ce am ieșit din izolare vedeam
starea fiecărui om, vedeam cum
sunt pierduți de Dumnezeu, cu
toate că ei pretindeau că Îl au pe
Dumnezeu. Le explicam că acest
Dumnezeu pe care îl au ei nu
este Dumnezeul real care este în
biblie. Dar din păcate ei erau prea
pierduți în plăcerile vieții și prea
orbiți de diavol.

AM FĂCUT BOTEZUL ÎN
APĂ

După toate spusele celor
de acolo, eu mi-am trimis cerere
în România să pot fi extrădat în
țara mea natală, crezând că mă
voi elibera mai repede. Am ajuns
să citesc o carte de-a lui Vasile
Tofan, care m-a ajutat foarte mult.
M-a întărit mărturia lui, deoarece era asemănătoare cu a mea.
Chiar după ce am citit cartea lui
am zis lui Dumnezeu: Doamne,
vreau să mă întâlnesc cu acest
om. Dumnezeu a făcut în așa fel
încât, când am ajuns în România,
el era director al asociației "Urim
martie | 2021 • mărturie • 41

și Tumim" în penitenciar. M-a bucurat foarte mult
că am putut să mă întâlnesc cu el, Dumnezeu l-a
folosit în creșterea mea spirituală, și prin el Dumnezeu a lucrat să fiu și eliberat condiționat. Și pe calea
aceasta aș vrea să Îi mulțumesc Domnului pentru
fratele Vasile Tofan. După ieșirea mea din penitenciar am mers acasă cu fratele Vasile Tofan, dar
acasă era doar cumnata mea. I-am spus că voi pleca
la biserică și voi veni mai spre seară, să îi spună
mamei. Și am plecat spre Galați, la biserică, unde
a fost minunat. Am simțit o familie adevărată. Am
fost eliberat pe 23 septembrie, iar peste două zile, pe
data de 25 am făcut botezul.

MULȚUMESC DOMNULUI!

Slăvit să fie numele Domnului pentru cum a
lucrat în viața mea. Îi mulțumesc din suflet Domnului că dintr-un rebel, tâlhar, hoț, mincinos, înșelător,
neascultător, iubitor de plăceri lumești, El a schimbat sufletul meu, dintr-un rebel într-un ascultător
de Cuvânt, dintr-un tâlhar într-un om muncitor,
dintr-un hoț într-un dăruitor cu bucurie, dintr-un
mincinos într-un om care iubește adevărul!
Alin Stoian

INFO

TAUFE / BOTEZ

ORDINARE

Gemeinde Elim Wien

Biserica Eben-Ezer
din Vöcklamarkt

Mit Gottes Hilfe bezeugten am
26.09.2020 sechs Personen im Rahmen des
deutschsprachigen Werkes den Herrn Jesus als
Herr und Heiland ihres Lebens, indem sie den
neuen Bund durch die Wassertaufe eingingen.
Wir danken dem Herrn für Seine Gnade, welche
Er den Taufkandidaten erwiesen hat.
Cu ajutorul lui Dumnezeu, în data
de 26.09.2020, 6 persoane din cadrul departamentului în limba germană l-au mărturisit pe
Domnul Isus ca Domn și Mântuitor în viața lor,
încheind Legământul cel nou prin apa botezului.
Mulțumim Domnului pentru harul arătat lor.
Dominik Hada
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14 februarie 2021 reprezintă o nouă
pagină scrisă în istoria Bisericii Eben Ezer, un
steag de biruință, o piatră de aducere aminte.
Îndemnați de cuvintele Tatălui nostru, Domnul
secerișului, „Mare este secerișul, dar puțini sunt
lucrătorii! Rugați dar pe Domnul secerișului să
scoată lucrători la secerișul Său“ (Luca 10:2),
ne-am rugat Domnului. Dumnezeu a răspuns
rugăciunii noastre într-un mod minunat. Prin
aceste rânduri aducem mulțumiri Tatălui pentru
fratele nostru drag Daniel Coita, uns în slujba de
diacon. De asemenea, aducem mulțumiri fraților
din conducerea Gemeinde Gottes pentru cuvântul predicat. Te lăudăm, Tată, pentru că scrii cu
atâta frumusețe pagini noi în albumul Bisericii
Eben-Ezer și putem să spunem din toată inima
„Până aici Dumnezeu ne-a ajutat.“ Mulțumim
Doamne!
Daniel Pop

INFO

ORDINARE

BOTEZ

Biserica Maranata
din Viena

Biserica Maranata
din Viena

Ne bucurăm pentru ceea ce se
întâmplă în vremurile acestea pe ogorul
lucrării lui Dumnezeu în Austria, pentru că
prin harul Lui, El a fost cel care ne-a ajutat la
ordinarea celor trei frați din biserica Maranata
Viena - Ilie Cozachevici în slujba de prezbiter,
George Cozachevici și Matei Cimpoeș în slujba
de diaconi. Acești frați au fost aleși și votați de
biserica Maranata din Viena prin votul secret
al bisericii în data de 15.11.2020. De atunci
am așteptat un timp special care să ne permită
aceste ordinări.

În data de 28.06.2020 a avut loc oficierea unui botez noutestamental în apă, fiind
botezați un număr de 11 persoane.
Invitați pentru slujire în cadrul slujbei de botez
au fost frați din Londra și Arad: Ghiță Bene
din Londra – pastorul Bisericii Elșadai; Nicu
Lazăr din Arad, Mitică Matia și Grigore Lucuț
din Londra.

În 21 februarie anul acesta, am reușit
prin harul lui Dumnezeu să ne întâlnim pentru
slujba de ordinare și să-L binecuvântăm pe El
cu această ocazie. Din cauza faptului că spațiul
din biserica Maranata nu este suficient de mare
pentru a participa toți membrii bisericii, dar și
din pricina restricțiilor în vigoare, s-a organizat această lucrare în locația bisericii Agape.
Prezenți la această sărbătoare au fost mai mulți
frați din partea Comitetului Executiv: Ionel
Vlas, președintele organizației GeGO din Austria, Ioan Irimuș – vicepreședinte, Ștefan Peșel,
membru în comitetul executiv. La slujba de
ordinare au slujit cu câte un mesaj fiecare din
acești frați. Pe lângă cei care au slujit la această
ordinare au fost prezenți și frații Iulian Spânu
și Viorel Stoia.

Fratele Ghiță Bene, păstorul Bisericii
Elșadai din Londra, a avut cuvântul de bază
cu privire la lucrarea de botez, iar frații Mitică
și Grigore au avut câte un cuvânt de îndemn.
Botezul a fost oficiat de către frații Ilie Cozachevici – diacon și responsabil de biserică, și
Viorel Stoia – prezbiter.
Domnul Isus să binecuvânteze această lucrare
și pe cele 11 persoane cu mântuire veșnică!
Ilie Cozachevici

Chiar dacă suntem în vremuri de restriște, Cel
care le-a îngăduit ne-a ajutat să reușim să oficiem
această lucrare de ordinare. Dorim ca bunul Dumnezeu să îi binecuvânteze pe acești frați în slujire,
pentru că este extrem de important să aibă bucuria
unei slujiri binecuvântate. El să fie cu noi toți!
Ștefan Peșel
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ÎN MIJLOCUL DURERII
Când ochii tăi plâng, şi varsă broboane
De lacrimi fierbinţi, pe-obrazul blajin
Când faţa ta-i plină de întristare
Şi sufletu-i plin de-amarnicul chin,

Aşa vrea să facă, şi asta-i lucrarea
Ce-o poartă cu el, şi-nvins nu se lasă.
Tu stai lângă Domnul, primeşte-i chemarea
Şi cere lumină, să nu-i cazi în plasă.

Când ceru-i de plumb, şi nu se deschide
Şi-a ta rugăciune, se-opreşte-n tavan,
Când Domnul tău tace, şi nu mai răspunde
Şi ochii nu văd ieşiri spre liman,

Alungă-ntristarea, alungă amarul
Şi plin de credinţă, înainte păşeşti
Să nu ţi se pară prea plin dar, paharul
Că-n numele Lui, tu azi buruieşti.

Tu bagă de seamă, iubitul meu frate
Că-n clipele-acestea se duce o luptă.
Satana nu face decât să răcnească,
Şi vrea să te vadă, nvins pe redută.

Întoarce-ţi privirea spre Cel ce odată,
Avut-a şi El o cruce de dus
Şi lasă în suflet iubirea de Tată
Cu-a Domnului pace ce vine de sus.

S-aducă-ntristare în bietul tău suflet,
Să-ţi spună în şoaptă că eşti părăsit,
S-arunce neghina-ntre grânele coapte
Şi-apoi să se-ntoarcă pe veci mulţumit.

Alungă dar teama, ce sufletu-l ţine
Şi frica de moarte, tu s-o biruieşti
De numele Lui, tu ţine-te bine,
Că-n numele Lui, tu astăzi trăieşti.

Să tragă o brazdă adâncă şi mare,
Şi-apoi să rânjească, ca un tiran,
În sufletul tău, plin de-ntristare
Să-nfingă cuţitul, aşa vrea satan.

Să toarne El harul, s-aduca lumină
Să vezi pe deplin, şi să simţi mereu,
Că-n mijlocul furtunii e pace deplină
Şi-n toiu-ncercării, e prezent Dumnezeu.

Să stingă el mucul, ce încă mai arde
Să frăngă el trestia, ce încă nu-i ruptă,
Să-nalţe drapelul de biruinţă,
Să aibe izbândă, în apriga luptă.

Apoi cu nădejde, deplin să păşeşti
'Nainte spre Domnul, ce dă biruinţă
Iar har după har, din cer să primeşti
Şi-apoi să te-apropii de El prin credinţă.

S-alunge iubirea din sufletul tău,
Să-ntunece cerul, ce îţi dă speranţă,
Să-ţi şteargă credinţa-n al tău Dumnezeu,
Şi orice nădejde ce duce la viaţă.

Să vadă o lume, să strige-ntr-un glas
Că Domnul e mare şi plin de tărie,
Că El este-Acela ce-n oricare ceas
Veghează de sus, când treci prin pustie
Minodor Şuteu
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