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DOVEZILE SCRIPTURII
 În Vechiul Testament judecata a fost vestită prin 
oamenii lui Dumnezeu înainte de venirea Domnului Isus. 
David vorbește în 1 Cronici 16:33b „...Căci El vine să ju-
dece pământul” iar în Psalmul 96:13b „...El va judeca lu-
mea cu dreptate, popoarele după credincioșia Lui”.

 Solomon afirmă că „...Dumnezeu va judeca și 
pe cel bun și pe cel rău ...” (Ecl. 3:17), dar îi avertizează 
și pe tineri să se ferească de plăcerile păcătoase: „... dar 
să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la 
judecată” (Ecl. 11:9).

 Din aceste referințe biblice putem trage o con-
cluzie pe care și slujitorii lui Dumnezeu au înțeles-o, 
și anume că în viitor va fi o judecată atât pentru omul 
neprihănit, cât și pentru cel păcătos.
 
 În Noul Testament Hristos spune: „...în ziua 
judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefo-
lositor, pe care-l vor fi rostit” (Matei 12:36). Duhul Sfânt 
afirmă: „... El, va dovedi lumea vinovată în ce privește 
păcatul, neprihănirea și judecata” (Ioan 16:8). Pavel a fost 
foarte clar și specific: „... Căci toți ne vom înfățișa înaintea 
scaunului de judecată al lui Hristos” (Rom. 14:10)

 Sunt mult mai multe referințe cu privire la 
judecată în Noul Testament. Rezumând acestea desco-
perim faptul că toți în ziua judecății vom trebui să dăm 
socoteală de binele sau răul pe care l-am făcut cât timp 
am trăit pe pământul acesta.

ALUNECAREA ÎN PREJUDECATĂ
 Dicționarul DEX ne oferă următoarea definiție cu 
privire la cuvântul judecată: „Facultatea de a gândi logic; 
rațiune, inteligență, gândire.” Iar cuvântul prejudecată, 
conform dicționarului online, înseamnă: „Părere, idee 
preconcepută (și adesea eronată) pe care și-o face cineva 
asupra unui lucru, adoptată, de obicei, fără cunoașterea 
directă a faptelor ...”. 

 Judecata reprezintă o dreptate care trebuie făcută 
uneia sau mai multor persoane, după ce au săvârșit fap-
te. Prejudecata este o părere pe care și-o face creștinul 
fără a cunoaște faptele. Judecata se face după ce faptele 
sunt făcute, iar prejudecata este o părere, o idee fără a fi 
confirmată fapta (am auzit că persoana cutare ...).

RAȚIUNEA 
JUDECĂȚII

 Când vorbim despre judecată ne gândim mai întâi la sentința sau 
decizia unui judecător. Spiritul de înțelepciune al unei persoane de a face 
diferența dintre bine și rău, dintre corect și greșit este important în ziua de 

azi. Practic, fiecare dintre noi credem într-o formă sau alta de judecată. Cu-
vântul judecată îl întâlnim în Scriptură atât în Vechiul Testament cât și în 

Noul Testament.

editorial 



 Ai auzit despre fratele tău că și-a 
cumpărat o mașină scumpă, dar nu știi că banii 
i-a câștigat cinstit. Îl judecăm pe fratele nostru, 
chiar și pe prietenul nostru prin ceea ce vedem, 
dar pocăința stă în ascuns. Fratele are mașină, dar 
nu știm că și dăruiește cu bucurie! De multe ori 
judecăm și etichetăm oamenii după modul nos-
tru de gândire fără a cunoaște partea ascunsă a 
lucrurilor. Când judecăm pe alții ar trebui să ne 
vedem pe noi înșine în oglindă prin imaginea 
celuilalt. Vom fi tentați să judecăm întotdeauna 
pentru că am fost judecați. Femeia care a adus un 
vas de alabastru cu mir de nard curat la Domnul 
Isus a fost judecată de unii din ucenicii Săi ”Ce 
rost are risipa aceasta?” (Mat. 26:8b). Domnul 
Isus le-a răspuns: ”Ea a făcut un lucru frumos față 
de mine” (Mat. 26:10b).

 Din Cuvântul lui Dumnezeu înțeleg ju-
decata ca fiind dreptul lui Dumnezeu de a cere 
socoteală în virtutea suveranității Sale. Nu e 
greu să înțelegem că oamenii în ziua de azi sunt 
pedepsiți datorită greșelilor sau sunt apreciați 
datorită meritelor lor. Oamenii au prejudecăți, 
dar Dumnezeu nu are prejudecăți!

RAȚIUNEA JUDECĂȚII
 Am auzit de multe ori expresiile: „Dum-
nezeu l-a pedepsit pentru că a păcătuit”, „Așa 
merită”, „Și-a primit pedeapsa pentru ...” ș.a.m.d.
 
 Când Domnul Isus a venit în lumea 
noastră nu a judecat pe nimeni, ci misiunea Lui 
în lume a fost să mântuiască pe oameni, nu să-i 
condamne. Dumnezeu „... toată judecata a dat-o 
Fiului” (Ioan 5:22). 

 Să privim la modul în care reacționează 
Isus față de ucenicul Său impulsiv, numit Petru. 
Petru își deschidea de obicei gura înainte ca 
mintea să-i fie pusă în funcțiune, mustrându-
l pe Isus: “să te ferească Dumnezeu, Doamne! 
Să nu Ți se întâmple așa ceva!”. Isus îi răspunde 
lui Petru: ”... gândurile tale nu sunt gândurile lui 
Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor” (Mat. 
16:22b-23). Isus l-a iubit pe Petru, l-a încurajat 
și l-a corectat cu răbdare. Isus nu a cedat din 
cauza stării lui Petru, l-a cizelat până când a 
ajuns piatra pe care o dorea El. Simplu, Isus a 
avut o rațiune a judecății: “Petru este piatra pe 
care Îmi voi zidi Biserica.”

 Este sarcina noastră ca părinți să îi 
disciplinăm cu răbdare pe copiii noștri. Este 
sarcina fiecăruia dintre noi să lucrăm la iubire, 
modelare, încurajare, chiar și un gând bun. Ce 
trist este să îi judecăm pe unii și să-i trecem pe 
linia moartă!

 Un alt exemplu sunt prietenii lui Iov 
care încercau să îl convingă pe Dumnezeu că 
este pedepsit pentru ceva ce a greșit. Dar, Iov 
și-a pus încrederea în Dumnezeu spunând: 
„Dar știu că Răscumpărătorul meu este viu” 
(Iov 19:25a). Prietenii lui Iov au alunecat pe 
panta prejudecăților, însă mai bine ar fi tăcut: 
„O, de ați fi tăcut, ce înțelepciune ați fi arătat!” 
(Iov 13:5).

 Necazurile și încercările de azi nu sunt 
o pedeapsă pentru păcat, ci o atingere a dragos-
tei lui Dumnezeu pentru mulți dintre noi. Scrip-
tura vorbește despre o judecată care nu intră în 
atribuțiunile omului, ci o judecată viitoare a lui 
Dumnezeu. Omul are prejudecăți, dar în lu-
mina unei dreptăți apostolul Petru afirmă: „în 
adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor” 
(Fapte 10:34)     

	 	 	 	 Ghiță	Bujdei
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Acum, Israele, ascultă 
legile şi poruncile pe 
care vă învăț să le 
păziți. Împliniți-le, 

pentru ca să trăiți şi să 
intrați în stăpânirea 
țării pe care v-o dă 

Domnul Dumnezeul 
părinților voștri.“ 

Deut. 4:1 

Etica muncii 
creștine
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 Concepția creștină actuală despre muncă este 
rezultatul unor evenimente istorice și spirituale. De la 
început în Cuvânt găsim două distincții despre natura 
muncii; divină și umană. Diferența constă în esența 
și scopul lucrării când Dumnezeu lucrează în creație, 
având ca scop glorificarea Sa, și munca omului care are 
implicații fizice și morale, de subzistență. 

 Principiile de muncă și demnitate care apar în 
Biblie au îndreptat oamenii spre o perspectivă diferită 
asupra muncii. În general munca a fost percepută ca 
pedeapsă după căderea lui Adam în păcat, (Gen. 5:29), 
iar Eclesiastul spune că totul este zădărnicie fiindcă 
omul și lucrările lui mor odată cu el (Ecl. 2). Paradigma 
aceasta s-a schimbat în era postmodernă, tranziția a fost 
posibilă datorită unor evenimente istorice importante, 
care sunt descrise scurt în acest articol. 

 Reformatorul Jean Calvin (1509-1564) a 
spus: „Inima unui creștin trebuie să se ridice deasupra 
dorinței de binecuvântare pentru sine. Existăm pen-
tru Dumnezeu și nu pentru noi înșine. Prin urmare, 
trebuie să lucrăm mai presus de toate pentru slava lui 
Dumnezeu”.1 Calvin a îndemnat oamenii să lucreze. Și-a 
întemeiat învățătura în baza celei de-a doua scrisori a 
apostolului Pavel către cei din Tesalonic: (2 Tes. 3:6-10) 
«În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă porun-
cim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește 
în neorânduială, şi nu după învățăturile pe care le-ați 
primit de la noi [...] N-am mâncat de pomană pâinea 
nimănui; ci, lucrând şi ostenindu-ne, am muncit zi şi 
noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi [...] 
„Cine nu vrea să lucreze nici să nu mănânce.”» Calvin 
a rezumat preceptele lui Luther, aplicându-le pe planul 
social și economic. Mișcarea creștină a Reformei a dat 
demnitate muncii manuale. Pentru creștini, munca este 
onorabilă.2

 În 1905, sociologul german Max Weber publică 
celebra sa lucrare „Etica protestantă și spiritul capitalis-
mului.“ El a constatat faptul că „[...] caracterul predo-
minant protestant al posesiunii de capital şi al patrona-
tului, ca şi al muncitorimii de înaltă calificare şi mai cu 
seamă al personalului cu pregătire superioară tehnică şi 
comercială din întreprinderile moderne [...] majoritatea 
orașelor bogate, trecuseră în secolul al XVI-lea la 

1	 	J.	Calvin,	Institutes	of	the	Christian	Religion,	Beveridge,	Henry	
(Translator)	Publisher:	Christian	Classics	Ethereal	Library,	Grand	1
Rapids,	M	2002

2 	Dr.	Salatiel	P.	L&oacute,	An	Introduction	to	the	Life	and	Theology	
of	John	Calvin,	Abingdon	Press	(1	January	2008),	p.	223

protestantism.“3 Weber susține, de asemenea, că protest-
antismul, înrădăcinându-se în învățăturile lui Luther și 
Calvin, consideră că pentru creștini în comunitatea lor 
munca este o chemare (vocatio), ceea ce a dat un puter-
nic impuls eticii muncii. Etica protestantă se bazează pe 
2 Tesaloniceni 3:10, valoarea și necesitatea muncii grele 
nu a fost introdusă de protestantismul creștin. Bazele 
sale sunt în Biblie. 

 În epoca Reformei s-a lucrat pentru a-L glo-
rifica pe Dumnezeu. Astăzi, deși unii mari manageri 
și profesioniști aplică în mod inconștient etica muncii 
creștine, ei lucrează în continuare pentru ei înșiși și 
chiar din motive egoiste. În prezent, întrucât Statul a 
intervenit în naționalizarea companiilor și prin legile 
coercitive, etica muncii protestante și-a pierdut valoarea, 
motiv pentru care unele națiuni care anterior aplicau 
principiile creștine în legile lor suferă în prezent crize 
economice. 

 Excelența este centrală în realizarea și formarea 
caracterului. Muncind din greu, perseverând obținem 
această calitate. Isus afirmă în Matei 5:48 „Voi fiți dar 
desăvârșiți, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este 
desăvârșit.“ Când Dumnezeu ne încredințează o misiune 
sau orice responsabilitate, El ne oferă resursele și capa-
citatea, astfel încât să putem îndeplini obiectivul. Adam 
și Eva au primit responsabilitatea de a lucra pământul 
și a se înmulți, primind totodată resursele biologice și 
psihice necesare. În încercarea noastră de a-L onora pe 
Dumnezeu, trebuie să perseveram în excelență, dezvol-
tând caracterul. Natura umană este reprezentată în ima-
ginea Creatorului, împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, 
ne conduce spre o viață umană autentică. 4Munca este 
un instrument lăsat de Dumnezeu care ajută omul să 
trăiască în conformitate cu adevărata sa natură. Faptele 
făcute în afara principiilor creștine deteriorează natura 
omului. Prin muncă devenim altruiști, sensibili și luăm 
inițiativa să fim o binecuvântare pentru lume. 
       

	 	 Claudia-Maria	Cruceru

3 Max	Webber,	The	Protestant	Ethic	and	the	Spirit	of	Capitalism.	
Madrid,	Editorial	Alliance.	p.	12

4 	Walter	A.	Elwell	&	J.A.	Motyer,	Evangelical	Dictionary	of	Theolo-
gy,	Baker	Academic,	2001,	p.	690
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JUDECATA SE BAZEAZĂ PE 
ADEVĂR v. 2-5

 Primul standard divin al 
judecății este adevărul. Judecata 
finală nu se va face în funcție de 
părerile și evaluările oamenilor ci 
potrivit cu adevărul. Judecata se va 
întemeia pe standardul adevărului. 
Adevărul este că Dumnezeu este 
bun și prin această bunătate se face 
omului o invitație la pocăință și 
mântuire.
 
JUDECATA SE FACE ÎN 
FUNCȚIE DE FAPTELE NO-
ASTRE v. 6-10

 Faptele care sunt cu 
adevărat de la Dumnezeu, făcute 
pentru Dumnezeu și care Îi sunt 
plăcute Lui sunt rezultatul credinței.

 Ceea ce cere Dumnezeu 
însă, este ca oamenii să creadă mai 
întâi în El și să lucreze pentru El, iar 
apoi să întindă o mână unei lumi 
pierdute și în nevoie. Faptele bune 
ale unui om arată că inima lui a fost 
regenerată, schimbată de Cuvântul 
viu. Oamenii nu dobândesc viața 
veșnică prin strădanii perseverente 
ci căutând viața o vor găsi în Hristos 
și aceasta înseamnă credință. 

Judecata lui 
Dumnezeu
	(Romani	2:1-16)

JUDECATA NU ARE ÎN 
VEDERE FAȚA OMULUI 
v. 11-15

 Judecata este fără părtinire 
și fără prejudecăți, El nu are favoriți, 
nu nedreptățește pe nimeni. Dum-
nezeu nu favorizează pe nimeni, toți 
sunt egali înaintea Lui. Judecata va 
fi făcută cu imparțialitate, Dumne-
zeu nu ține seama de apartenența 
etnică sau descendența genealogică. 
Dumnezeu nu iubește mai mult pe 
evreu decât pe cel dintre neamuri. 
Apartenența la o anumită etnie nu 
va fi un criteriu după care vor fi 
judecați oamenii.

JUDECATA VA FI 
EFECTUATĂ DE ISUS ȘI 
EVANGHELIA LUI v. 16
 
 Judecata va veni, ea este 
deja stabilită. În ziua aceea secretele 
oamenilor vor fi judecate. Isus va fi 
Acela care va judeca. Evanghelia va 
fi standardul după care oamenii vor 
fi judecați.  Întrebarea va fi: Ce ai 
făcut cu Evanghelia lui Hristos?

 În acest paragraf din Ro-
mani Dumnezeu este considerat 
Creatorul și Suveranul universu-
lui, care controlează comportarea 
morală a tuturor oamenilor. Cum te 
vei prezenta oare în fața Lui atunci 
la judecată?

 Poarta de intrare în mân-
tuire a omului se găsește în Romani 
3:21-24.

 Toți au păcătuit, și nu 
numai că au păcătuit dar toți sunt 
lipsiți de slava lui Dumnezeu. 
Pentru că situația era așa de tragică 
a intervenit Dumnezeu. Din cau-
za păcatului omului, Dumnezeu a 
intervenit prin Hristos acordând 
neprihănirea Sa pentru ca toți cei 
care cred,pentu ca ei să fie socotiți 
drepți. O ce har măreț!

	 	 Fedor	Covaci
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ÎNTÂLNIREA CU DOMNUL
 În anul 1992 m-a cercetat Dumnezeu şi m-a 
botezat cu Duhul Sfânt, an în care am luat şi botezul în 
apă în biserica de atunci nr. 6 Oradea. În anul 1994 am 
absolvit Școala Profesională “Traian Vuia” din Ora-
dea, după care am plecat la Nădlac, în județul Arad, 
iar în 1995 am cunoscut-o pe soția mea şi în anul 1996 
ne-am căsătorit. În decembrie 1996 am primit ordinul 
de încorporare în armată şi din ianuarie 1997 până în 
februarie 1998 am satisfăcut stagiul militar departe de 
casă, văzându-mi soția doar de 3 ori în anul acela. Dar şi 
asta a fost o școală pregătită de Dumnezeu, pentru care 
Îi mulțumesc că a fost mereu cu mine. 

AM AȘTEPTAT ZECE ANI ȘI JUMĂTATE
 Neavând copii, eram mereu plecat în deplasare 
cu serviciul şi ne-am hotărât să plecăm din România 
în Slovacia la începutul anului 2001, neștiind de fapt că 
facem parte din planul lui Dumnezeu, care fusese vestit 
mai dinainte prin duh profetic. Acolo, în Slovacia, în 
anul 2006, ne-a binecuvântat Dumnezeu cu un copil, pe 
care ni l-a făgăduit cu ani în urmă, deci am așteptat 10 
ani şi jumătate până când am avut un copil, neputând 
avea copii până atunci. Dar de fapt Dumnezeu ne-a rân-
duit să ne îngrijim şi de alți copii, care aveau nevoie de 
dragoste, de îngrijire şi Îi mulțumim Lui pentru aceasta. 
Acești 3 copii ai unei surori de-ale mele sunt toți cu noi 
aici în biserica Elim din Voitsberg, slujindu-L pe Dum-
nezeu, doi dintre ei căsătoriți. Acolo am locuit din anul 
2001 până în iunie 2015, unde am absolvit școala lui 

CE ÎNSEAMNĂ SĂ 
AȘTEPȚI?

Dumnezeu. Am omis să menționez că în urma desco-
peririlor din partea lui Dumnezeu, am fost ordinat ca 
diacon într-o biserică din România (decembrie 2014). 
După aceea a urmat să se împlinească ceea ce fusese 
profețit mai dinainte, că vom fi strămutați din Slovacia, 
neștiind unde va fi locul. Dar deja în luna aprilie 2015, 
i-a fost descoperit unui frate la un cerc de rugăciune 
locația de aici din Austria, biserica Elim Voitsberg. 

NE-AM MUTAT LA BISERICA ELIM VOITSBERG
 Ne-am mutat de la 1 iulie 2015, unde totul a fost 
pregătit așa cum vestise Duhul Domnului dinainte, cu 
locuință şi loc de muncă. Au fost multe lupte şi piedici 
ca să fiu introdus ca lucrător în biserica Elim Voitsberg, 
dar Dumnezeu a făcut ca lucrarea Lui să aibă trecere şi 
înaintea fraților, şi înaintea Lui. Apoi, abia din ianuarie 
2017 am fost recunoscut, în urma voturilor din partea 
bisericii ca lucrător în biserica din Voitsberg.

MULȚUMIM DOMNULUI!
 De atunci am avut parte şi de bucurii şi de 
întristări în biserică, dar mulțumim lui Dumnezeu că 
ne-a purtat întotdeauna în carul Său de biruință. Cu 
ajutorul lui Dumnezeu, anul acesta, 2021, în luna fe-
bruarie, am împlinit împreună cu soția mea 25 de ani de 
căsnicie.

Jan	Kelo

Mă numesc Jan Kelo, m-am născut în localitatea Marghita, județul Bihor, 
într-o familie în care tata era evanghelic şi mama catolică. De mic copil am 
crescut şi în biserica catolică, şi în cea penticostală, fiind dus de bunica mea. 

 mărturie 
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 Prin anul 1050 î.H. după domnia curajoasă 
a lui Iosua şi-a primilor trei judecători, Otniel, Ehud 
și Șamgar, în Israel era Debora, nevasta lui Lapidot, 
judecătoare şi prorociță. Poporul Israel se depărtase 
tot mai mult de adevăratul Dumnezeu şi fiecare făcea 
ce i se părea a fi bine, iar ca urmare a neascultării lor, 
Dumnezeu i-a dat timp de 20 de ani în mâinile lui 
Iabin, împăratul Canaanului. În acest context isto-
ric, Debora rezolva disputele care apăreau între evrei 
şi era cunoscută ca având capacitatea de a discerne 
gândurile şi scopurile lui Dumnezeu, avertizându-i 
pe evrei de consecințele închinării înaintea idolilor 
şi îndemnându-i să se întoarcă la Dumnezeu.
 

Deoarece tot mai mulți evrei au început să răspundă 
îndemnurilor Deborei şi s-au întors la închinarea 
adevărată, Dumnezeu i-a vorbit Deborei şi a promis 
eliberarea lor de sub puterea celui ce-i subjuga. De-
bora a chemat pe Barac, conducătorul armatei Israe-
lului şi i-a dat următoarea poruncă: „Iată porunca 
pe care a dat-o Domnul Dumnezeul lui Israel: „Du-
te, îndreaptă-te spre Muntele Taborului şi ia cu tine 
zece mii de oameni din copiii lui Neftali şi din co-
piii lui Zabulon”. (versetul 6). Barac i-a cerut Debo-
rei să meargă şi ea la luptă împreună cu el, știind că 
șansele de izbândă erau mici, deoarece canaaniții se 
lăudau cu cele 900 de care de război. Chiar dacă unii 

DEBORA
O mamă în Israel
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consideră în mod greșit că cererea lui Barac a fost o 
dovadă a lipsei de credință, totuși, Barac nu i-a cerut 
lui Dumnezeu mai multe arme sau mai mulți oame-
ni cu care să plece la luptă împotriva canaaniților, ci 
el a înțeles şi a recunoscut importanța prezenței lui 
Dumnezeu în mijlocul lor, de aceea a cerut Deborei 
să-l însoțească , ea fiind cea care a primit mesajul 
victoriei de la Dumnezeu.

 Debora a mers cu Barac la Chedes, unde 
armatele urmau să lupte. Când a început lupta, 
Dumnezeu a provocat o mare confuzie în armata 
canaanită, norii au turnat apă cu găleata, aşa că în 
cele din urmă «toată oștirea lui Sisera a căzut sub 
ascuțișul săbiei, fără să fi rămas un singur om” (ver-
setul 16).
 
 Totuși, cel mai de temut dușman canaanit 
reușise să scape. Sisera a fugit pe jos de pe câmpul 
de luptă şi s-a ascuns în cortul lui Heber, Chenitul, a 
cărui soție, Iael l-a primit, oferindu-i lapte şi un loc 
de odihnă. După ce Sisera a adormit, Iael a luat un 
țăruș de cort şi i-a bătut țărușul în tâmplă, punând 
astfel capăt domniei lui Iabin.
 
 O femeie a condus în luptă armata Israelului, 
profețindu-le victoria şi altă femeie a încheiat sarci-
na de a învinge dușmanul, omorându-l pe genera-
lul Sisera. Este demn de remarcat faptul că Debora 
n-a invidiat-o pe Iael pentru laudele care i-au fost 
aduse, dimpotrivă, tot ceea ce a contat pentru ea a 
fost împlinirea promisiunii lui Dumnezeu, de aceea 
a numit-o pe Iael în cântarea ei ca fiind „nespus de 
binecuvântată printre femei”. (capitolul 5, versetul 
24) .
 Astăzi „războiul” este mai „la porți” decât pe 
timpul Deborei! Avem belşug de Biblii tipărite, dar o 
mare sărăcie de Biblii citite! Debora ne-ar putea in-
spira să citim cu gândul la acțiune. În prezent Dum-
nezeu nu-şi trimite slujitorii să lupte literalmente, în 
schimb copiii lui Dumnezeu sunt într-un război spi-
ritual continuu. (2 Corinteni 10:4). Faptul că Biblia 
menționează locul unde putea fi găsită Debora ne 
lasă să înțelegem că ea își cunoștea foarte bine locul 
unde voia Dumnezeu ca ea să stea şi totodată lucra-
rea pe care o avea de făcut. Ca femei, avem o așa de 

mare nevoie să cunoaștem care este voia lui Dumne-
zeu cu privire la noi şi care este misiunea noastră de 
dus la îndeplinire pe acest pământ.
 Astăzi tot mai multe femei creștine sunt ocu-
pate şi preocupate de a face lucruri „bune”, precum 
Marta, uitând că nu întotdeauna ceea ce vrem noi 
să facem sau ceea ce ne face plăcere, aceasta este şi 
chemarea şi voia lui Dumnezeu cu privire la noi. 
Poate că suntem dispuse să facem multe lucruri pe 
care Dumnezeu nici nu ni le cere, dar atunci când 
suntem într-o relație strâns legată cu Cel care ne-a 
făcut chemarea şi care ne oferă şi toate resursele ne-
cesare de a ne-o duce la îndeplinire, vom fi gata să 
părăsim zona de confort în care ne simțim bine şi în 
siguranță şi vom accepta să pășim prin credință un 
pas înainte şi să considerăm voia Lui mai presus şi 
mai importantă decât voia noastră.

 Nu trebuie să fii perfectă sau să aștepți până 
când te consideri pregătită sau echipată cu tot ceea 
ce ai nevoie ca să accepți chemarea pe care ți-o face 
Dumnezeu. Oricum oameni perfecți nu există şi 
frumusețea lui Dumnezeu stă in faptul că El tot-
deauna a lucrat prin oameni obișnuiți ca mine şi 
ca tine. Aceasta este cea mai mare onoare din par-
tea lui Dumnezeu pentru noi. El, care este perfect, 
desăvârșit şi suveran, vrea să lucreze cu noi şi prin 
noi, ne ia de la nivelul de unde suntem, ne crește pas 
cu pas şi ne face mai frumoși, mai plăcuți, mai dem-
ni, mai asemeni Lui.

 Fiecare dintre noi avem o chemare specială 
din partea lui Dumnezeu, unele sunt mai vizibile, al-
tele mai puțin vizibile, dar asta nu înseamnă că sunt 
şi mai puțin importante. Debora este şi va rămâne 
pentru noi, un model de femeie credincioasă Dom-
nului, care nu se îndoiește absolut deloc ci crede că 
Dumnezeu poate aduce biruința.

 Aceeași credință ne-o dorim şi noi, femeile 
din secolul XXI, că Dumnezeu poate să ne izbăvească 
din orice situație, indiferent cât de mulți şi înarmați 
sunt împotrivitorii noștri, iar la venirea în glorie a 
Mântuitorului nostru să putem cânta imnul biruinței 
împreună cu Debora şi cu toți mântuiții Domnului.

	 	 	 Renata	Constantin
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ROMANI 12:3-8
“Prin harul care mi-a fost dat, eu spun 
fiecăruia dintre voi să nu aibă despre 
sine o părere mai înaltă decât se cuvine; 
ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, 
potrivit cu măsura de credință pe care 
a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci, 
după cum într-un trup avem mai mul-
te mădulare, și mădularele n-au toate 
aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem 
mulți, alcătuim un singur trup în Hristos; 
dar, fiecare în parte, suntem mădulare 
unii altora. Deoarece avem felurite dar-
uri, după harul care ne-a fost dat: cine are 
darul prorociei să-l întrebuințeze după 
măsura credinței lui. Cine este chemat 
la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine 
învață pe alții să se țină de învățătură. 
Cine îmbărbătează pe alții să se țină de 
îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă 
largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu 
râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu 
bucurie.”

IDEEA PRINCIPALĂ
  Avem felurite daruri și suntem chemați la 
slujbe diferite, dar toți suntem mădulare unii altora 
în Trupul lui Hristos care este Biserica, iar El este 
Capul Bisericii.

 Pentru a putea fi folositor în orice lucrare, 
fie că este lumească, fie că este spirituală, este ne-
voie ca fiecare dintre noi să știm CINE SUNTEM 
și CE (ȘTIM SĂ) FACEM, pentru că cine/ceea ce 
suntem determină ce facem! 

 Prima trăsătură importantă pe care trebuie 
să o aibă fiecare om/creștin este de a avea despre 
sine o părere echilibrată: nici prea înaltă, dar nici 
una mai joasă, ci o părere cumpătată, bazată pe 
măsura de credință primită și pe starea și pregătirea 
fiecăruia.

 

 În al doilea rând, fiecare creștin trebuie să 
identifice cu ajutorul Duhului Sfânt care este sluji-
rea la care a fost chemat, pentru care i s-au dat abi-
lități și talente și să se țină de această lucrare, nu de 
altele, pentru care nu are nici chemare, nici ungere.

 

 În al treilea rând: fiecare creștin trebuie să 
înțeleagă faptul că Biserica este Trupul lui Hristos, 
iar aici nu sunt mădulare nefolositoare, care nu fac 
nimic, care nu au niciun rol în buna funcționare a 
Bisericii, ci fiecare are un rol bine definit, pe care 
trebuie să-l exerseze sub călăuzirea Duhului, spre 
folosul altora și spre împlinirea scopurilor Bisericii.

Studiul acesta nu se va referi nici la Isus ca și Cap al 
Bisericii și nici la organizarea spirituală sau admi-
nistrativă a Bisericii, oricât ar fi ele de importante, 
ci voi căuta să motivez Biserica la două lucruri, care 
sunt parte din scopurile principale ale Bisericii, deci 
implicit și ale noastre, a celor care suntem copii ai 
lui Dumnezeu și anume: să îndeplinim Marea Po-
runcă și să practicăm Marea Trimitere.

01

Marea Poruncă din Deut.6:5 este: “Să 
iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu 
toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu 
toată puterea ta.”

Mădulare și misionari
Biserica în misiune
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o Prin această poruncă se reglementează relația 
noastră pe verticală cu Dumnezeu;

o Nu putem să-L iubim cu adevărat pe Dumnezeu, 
dacă nu avem o atitudine corectă față de El;

o Dacă El nu este întronat în inima noastră (pen-
tru că El locuiește în noi prin Duhul Sfânt ce ni 
L-a dat), și dacă nu are locul de cinste în viața 
noastră, ci este înlocuit de noi sau de alte lucruri 
și de preocupările noastre, atunci noi ne iubim 
pe noi mai mult decât pe El: căci “potrivit cu 
măsura de credință pe care a împărțit-o Dum-
nezeu fiecăruia, eu spun fiecăruia dintre voi să 
nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se 
cuvine; ci să aibă simțiri cumpătate despre sine”;

o Doar atunci când avem o părere cumpătată des-
pre noi, când suntem smeriți, putem să avem o 
relație bună cu Domnul;

o Când avem această atitudine corectă față de 
Dumnezeu, vom putea avea o atitudine corectă 
și față de aproapele nostru, doar atunci putem să 
fim mădulare unii altora;

o Ca mădulare avem felurite daruri, după harul 
care ne-a fost dat, și fiecare dintre noi trebuie să 
identifice, cu ajutorul Duhului Sfânt, care este 
rolul /slujba ce o are de făcut, atât în Biserică, în 
slujirea ca mădular în Trupul lui Hristos, cât și 
lucrarea ce o are de făcut în afara Bisericii, sluji-
rea din societate, căci una nu o exclude pe cea-
laltă, deoarece trebuie făcute amândouă în mod 
echilibrat.

Marea Poruncă o regăsim și în Matei 22:37-39: 
“Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar 
a doua, asemenea ei, este: „Să iubești pe aproapele 
tău ca pe tine însuți.”

o Când avem o imagine clară despre cum trebu-
ie să ne relaționăm la Dumnezeu, când avem 
o părere cumpătată despre noi înșine, atunci 
înțelegem bine care este măsura și standardul de 
trăire cu și față de aproapele nostru,

o Când îl iubim pe aproapele nostru ca pe noi 
înșine, precum ne dorim nouă și familiilor noas-

tre să ajungem mântuiți în Împărăția Cerurilor, 
tot așa ar trebui să râvnim și pentru cei din jurul 
nostru, ca să poată să-L cunoască și ei pe Isus, 
să-L accepte și să capete mântuirea prin credința 
în El. De aceea, noi toți trebuie să fim amba-
sadorii lui Hristos, cei care duc Vestea Bună a 
Evangheliei la orice făptură.

02

Marea Trimitere o găsim în Matei 28: 18-
20, „Toată puterea Mi-a fost data în cer și 
pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din 
toate neamurile, botezându-i în Numele 
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și 
învățați-i să păzească tot ce v-am porun-
cit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, 
până la sfârșitul veacului.”

o Toată Puterea care I-a fost dată lui Isus, și care 
în parte ne-a fost transferată și nouă prin Duhul 
Sfânt, nu este dată pentru a fi folosită doar în 
Biserică prin manifestarea roadei și a darurilor 
Duhului Sfânt, ci în mod special, trebuie folosită 
în afara bisericii;

o De aceea, toți care sunt născuți din nou, și au 
Duhul Sfânt, au obligația, nu opțiunea, de a ieși 
afară în lume pentru a-L mărturisi pe Isus Hris-
tos cel înviat.

APLICAȚIE PRACTICĂ
 Dacă până astăzi nu am înțeles bine cele 
două componente, sau nu le-am trăit și aplicat bine, 
de azi am șansa să mă schimb și ai ocazia și tu să te 
schimbi și toți să trăim conform Scripturii, prin:

o Trăirea în lumină în Biserică. Aici nu putem noi 
să fim lumina, pentru că lumina și înțelepciunea 
sunt în Hristos. Aici venim ca să învățăm de la 
Isus ce este lumina si cum să trăim în Lumină 
prin Cuvânt și prin lucrarea și manifestările Du-
hului Sfânt. Dar,trebuie să ieșim și în lume ca să 
ducem lumina prin Cuvânt la toți oamenii, să-L 
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arătăm acolo, afară din Biserică, pe Hristos în 
noi, prin viața și trăirea noastră;

o Tot afară, în lume, trebuie să fim sare, adică să 
dăm un GUST BUN lumii și să CONSERVĂM, 
să ajutăm lumea să nu se strice (mai rău!) ci să 
crească în cunoștința Adevărului, a lui Isus care 
este Adevărul, Lumina și Viața.

- Un creștin care nu are o relație bună pe 
verticală cu Dumnezeu, nu poate avea nici 
o relație bună pe orizontală, cu semenii, 
deci poate ajunge ca sarea care și-a pierdut 
gustul și nu mai este bună de nimic, decât 
de aruncat;

- Pe de altă parte, un creștin care este li-
mitat doar la biserică și la activitățile din 
biserică, care se sustrage de la responsabi-
litățile sociale față de lume, este incomplet 
și ignoră dragostea arătată de Dumnezeu 
tuturor oamenilor prin faptul că L-a trimis 
pe Fiul Său ca să moară pentru păcatele 
lumii.

DECI, ÎN LUME TREBUIE SĂ AVEM DOUĂ 
ROLURI

De a arăta lumii întregi dragostea lui Dum-
nezeu, în primul rând prin ajutorare, cari-
tate, implicare socială, să fim vizibili și cu 
impact în societate. Iar după ce trăim ce 
vorbim, le spunem despre motivul pentru 
care îi iubim, îi respectăm, îi ajutăm, le pur-
tăm de grijă, iar motivul este că Dumnezeu 
ne-a iubit mai întâi, și noi îi iubim pe toți 
(pe prieteni și pe cei ce ne dușmănesc!), 
pentru că Dumnezeu îi iubește și pe ei, pe 
toti.

 De aceea, le propovăduim, fiecare dintre 
noi, acolo în locul în care am fost așezați în 
societate, Vestea Bună a Evangheliei lui Isus, 
Mântuitorul tuturor care cred în El: “Căci 
așa ne-a poruncit Domnul: „Te-am pus ca 
să fii Lumina Neamurilor, ca să duci mântu-
irea până la marginile pământului.” (Fapte 
13:47) și „Așa este scris și așa trebuia să pă-

timească Hristos și să învie a treia zi dintre 
cei morți. Și să propovăduiască tuturor nea-
murilor, în Numele Lui, pocăința și iertarea 
păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sun-
teți martori ai acestor lucruri. Și iată că voi 
trimite peste voi făgăduința Tatălui Meu; 
dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați 
cu putere de sus.” (Luca 24: 46-49).

CONCLUZIE

 Darurile menționate în versetele 6-8 sunt 
date spre folosul tuturor, nu spre folosul personal, 
sau doar al bisericii: “Fiecare din voi să se uite nu la 
foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi 
gândul acesta care era și în Hristos Isus: El, măcar 
că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca 
un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, 
ci S-a dezbrăcat pe Sine însuși și a luat un chip de 
rob, făcându-Se asemenea oamenilor.” (Fil. 2:4-7). 
Deci, așa după cum El S-a făcut rob și slujitor tutu-
ror, tot așa și noi suntem chemați să slujim nu doar 
Domnului ci și unii altora.

“Voi însă sunteți o seminție aleasă, o 
preoție împărătească, un neam sfânt, un 
popor pe care Dumnezeu Și l-a câștigat 
ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile mi-
nunate ale Celui ce v-a chemat din întu-
neric la lumina Sa minunată; pe voi, care 
odinioară nu erați un popor, dar acum 
sunteți poporul lui Dumnezeu; pe voi, 
care nu căpătaserăți îndurare, dar acum 
ați căpătat îndurare. Preaiubiților, vă 
sfătuiesc ca pe niște străini și călători, să 
vă feriți de poftele firii pământești, care 
se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare 
bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, 
în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște 
făcători de rele, prin faptele voastre bune 
pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu 
în ziua cercetării.” (1 Pet. 2:9-12)
       

	 	 	 Mihai	Borze

01

02
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DE CE JUDECĂM?

Din multele atitudini și fapte care afectează comunitatea creștină, într-un mod mai special o 
face actul „judecării”. O realitate tristă pe care o întâlnim în comunitățile creștine, este aceea 
în care ne permitem să îi criticăm pe ceilalți credincioși care în lucruri neesențiale gândesc și 
acționează diferit. Considerăm că avem un discernământ spiritual cu mult mai avansat decât 
al celorlalți și ignorăm porunca Mântuitorului Cristos care ne spune „Nu judecați, ca să nu fiți 
judecați” (Matei 7:2).

 În acest articol vom încerca să definim foarte 
succint conceptul de judecată, urmând să formulăm 
două posibile răspunsuri la întrebarea „De ce judecăm?”.

 Sensul cuvântului „a judeca” este acela de „a 
cerne” și este folosit cu două înțelesuri. Primul este acela 
de a judeca și a rosti o condamnare, o dezaprobare. Al 
doilea înțeles este acela de a ne forma o opinie, în vede-
rea rostirii unui verdict. Contextul din Matei 7 în care 
Hristos rostește această interdicție, nu se referă la păcate, 
pe care Mântuitorul în Predica de pe munte le condamnă 
ferm, și față de care trebuie să ne exprimăm categoric ci 
se referă la diferențele și încredințările pe care le avem. 
Nu este admis să criticăm distructiv și să condamnăm 
pe cei care în lucruri neverosimile își exersează credința 
diferit (Romani 14:1-19). Dar de ce o facem? 

 Un posibil răspuns este că, judecăm deoarece 
nu ne focusăm îndeajuns asupra propriului proces de 
maturizare spirituală. Devenind nevegheatori spiritul de 
observație analitic pe care îl avem, se transformă într-
un spirit critic distructiv, pe care îl folosim în vederea 
analizării comportamentului altora, considerând că noi 

am ajuns la desăvârșire. Apostolul Pavel însuși nu se con-
sidera desăvârșit (Filipeni 3:12). El ne îndeamnă să nu ne 
judecăm unii pe alții ci „mai bine judecați să nu faceți ni-
mic care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire 
sau un prilej de păcătuire” (Romani 14:13). Dacă ne-am 
petrece astfel timpul, motivați de Cuvântul lui Dumne-
zeu spus de Pavel, păcatul judecății ar fi eliminat la fel și 
motivele de judecată. 
Un al doilea răspuns la întrebarea de ce judecăm, 
este lipsa rugăciunii de mijlocire. Cei care practică 
rugăciunea de mijlocire au mintea formată să intervină 
la Dumnezeu pentru a cere maturizarea aproapelui și 
nu condamnarea lui. Isus Hristos care știa că Petru îl 
va trăda a apelat la mijlocire nu judecată „dar eu m-am 
rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta” (Luca 
22:32). De aceea trebuie ca informațiile pe care le 
considerăm negative despre persoane, să le convertim în 
motive de mijlocire urmând exemplul lui Hristos. 
În concluzie putem afirma că, perseverarea în procesul 
de maturizare spirituală individuală și rugăciunea de 
mijlocire, ne va face învingători împotriva păcatului 
judecății, astfel vom împlini porunca lui Hristos, de a nu 
judeca.

   Otniel	Gagea
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 În acest articol mă voi rezuma la cadrul 
suferinței părinților care au copii sau tineri cu diferite 
dizabilități (fizice, intelectuale sau emoționale). Deși 
nu am experiența de a fi un asemenea părinte, voi scrie 
câteva gânduri din perspectiva unui asistent social și 
consilier creștin. 

 După enunțarea câtorva provocări cu care ei se 
confruntă, voi scoate în evidență câteva motive datorită 
cărora acești părinți pot primi speranță vie, simțindu-se 
chiar onorați și binecuvântați de Dumnezeu în/și prin 
suferință.

 Provocările părinților care au copii sau tineri cu 
dizabilități fizice, intelectuale sau emoționale
Provocările inițiale au de-a face cu a te obișnui cu ideea, 
cu realitatea că ai un copil sau un tânăr cu nevoi specia-
le, prezente deja la naștere sau dobândite pe parcursul 
vieții. După șocul inițial, te vei confrunta cu întrebările: 
„De ce? De ce mi se întâmplă tocmai mie asta? De ce 
îngăduie un Dumnezeu iubitor suferința mea și suferința 
copilului meu?”.

 Părinții care nu au o relație vie și sănătoasă 
cu Dumnezeu vor crede că ceea ce li se întâmplă are 
de-a face cu vreun blestem, sau cu greșeli din trecutul 
lor. Unii se vor învinovăți pe ei înșiși. Unii se vor simți 
îngrădiți în libertățile lor, în timpul lor, în concedii. 
Unii vor fugi de realitate atât la figurat cât și la propriu, 
părăsind copilul și partenerul. Alții se vor simți singuri, 

neînțeleși, marginalizați, nesusținuți în rugăciune sau 
material. Alții vor aduna amărăciune sau mânie, ajung-
ând la depresii sau chiar la gânduri suicidale. Alții nu vor 
abandona copilul sau tânărul, dar se vor clătina puter-
nic în credință, vor fugi de Dumnezeul care a îngăduit 
suferința, Îi vor întoarce spatele, se vor răzvrăti față de El, 
Îl vor învinovăți pe El sau Îl vor ignora.

 O provocare continuă pentru acești părinți va 
fi aceea de a face față privirilor curioase ale celor din 
jur, întrebărilor lor uneori nepoliticoase, precum și 
judecăților deseori acuzatoare ale acestora. 

 Probabil că cea mai mare provocare este aceea 
de a vedea în fiecare zi durerea, neputința, incapacita-
tea și limitele copilului tău, neputând să faci nimic (sau 
aproape nimic) pentru a le înlătura. Este o durere surdă, 
o agonie care te macină pe dinăuntru. Orice suferință 
proprie e dureroasă, dar să vezi mereu durerea copilului 
tău este infinit mai greu…

 O astfel de durere nu o poate înțelege decât cel 
care a trecut prin ea. E bine să cauți ajutor și încurajare 
din partea unor părinți cu experiențe asemănătoare, 
dar te-ai gândit că Însuși Dumnezeu este un astfel de 
Părinte? El e primul Tată care a trebuit să asiste la du-
rerea Fiului, la batjocorirea Lui, la abuzarea Lui, chiar 
la moartea Lui… știind că totul are un rost și un sens, 
făcând parte dintr-un plan veșnic, și împlinind tocmai 
acest plan, dumnezeiesc: răscumpărarea multor suflete 
de la moartea veșnică! 

SUFERINȚA CA 
BINECUVÂNTARE

 Poate fi suferința o binecuvântare cu urmări veșnice, nu doar vre-
melnice? Poate ea să ducă la binele meu suprem? Mulți autori creștini 
au fost preocupați de această întrebare, încercând să-i aducă diferite 

răspunsuri.
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BINECUVÂNTĂRI DATE DE 
DUMNEZEU ÎN/ȘI PRIN 
SUFERINȚĂ
 Ca și părinte al unui copil sau tânăr cu nevoi 
speciale (indiferent că sunt datorate unor dizabilități de 
natură fizică, intelectuală sau emoțională) te-ai gândit 
vreodată că ești și tu un părinte special? Ești „special 
ales” de Dumnezeu, echipat de El pas cu pas, ca să fii 
capabil să te îngrijești de un copil nu doar special, ci mi-
nunat! Tu știi cel mai bine cât este de unic, de minunat, 
în ciuda tuturor dizabilităților sau incapacităților vremel-
nice, care pălesc în comparație cu veșnicia! 

 Dumnezeu te-a onorat alegându-te pe tine, 
găsindu-te vrednic să te treacă prin școala suferinței, a 
încercării, ca să Își facă Numele de slavă „N-a păcătuit 
nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să 
se arate în el lucrările lui Dumnezeu”. Acest verset din 
Ioan 9 se aplică nu doar în cazul vindecărilor miracu-
loase. Nu doar o vindecare poate să arate „o lucrare a lui 
Dumnezeu”. 

 Procesul maturizării spirituale în urma școlii 
suferinței va fi tot o lucrare a lui Dumnezeu, o roadă 
a prezenței Duhului Sfânt, mai tainică și nu atât de 
spectaculoasă ca o vindecare fizică propriu-zisă, dar fo-
arte valoroasă, cu efecte nu doar pământești, ci veșnice!

RĂBDAREA ÎN SUFERINȚĂ
 O altă roadă binecuvântată, o „arătare a 
lucrărilor lui Dumnezeu”, va fi și răbdarea ta, îndelun-
ga ta răbdare, și pacea lui Dumnezeu din tine, pacea 
cu Dumnezeu (Ioan 14:27). O astfel de pace o primești 
învățând încrederea în Dumnezeul care poartă de grijă 
în toate domeniile, cunoscând fiecare nevoie și fiecare 
tânjire a sufletului și a duhului tău. Încredințându-ți 
soarta în mâna lui Dumnezeu, vei putea să te bucuri 
totdeauna în El, în ciuda circumstanțelor. Bucuria ta nu 
va depinde de împrejurări, de atitudinile altor oameni 
față de tine, ci bucuria ta va fi vie și puternică în ciuda 
circumstanțelor, fiind ancorată în Dumnezeul statornic 
și credincios, stăpân al universului și stăpân al vieții 
tale, care e maestru să facă toate lucrurile „să lucreze 
împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu, 
și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul 
Său” (Romani 8:28).

 Învață să îți predai copilul în mâna lui Dum-
nezeu, și să te predai pe tine în mâna Lui, în sensul cel 
mai profund posibil al cuvântului! Asta înseamnă să 
recunoști că el nu îți aparține ție, și că fericirea lui nu 
depinde de tine, ci de Însuși Dumnezeu! Bineînțeles, asta 
nu te absolvă să îți faci partea ta omenească în îngrijirea 
lui, dar te va scuti de multă îngrijorare și teamă. 
 Predă visele și speranțele pe care le aveai pen-
tru copilul tău, înainte de a se naște el, Domnului. 
Predă visele pe care le aveai pentru tine, tot Domnului! 
Urmărește frumusețea visului lui Dumnezeu pentru tine 
și pentru copilul tău! Observă planul Său țesut minunat, 
chiar prin suferința de zi cu zi, an după an. Planul Său 
va fi acela de a vă dărui mântuirea dar și acela de a vă 
face o mărturie vie pentru alții. Veți fi o priveliște pentru 
oameni dar și pentru îngeri, asemeni lui Iov. Pacea și 
bucuria, care nu vor fi rezultatul eforturilor omenești, ci 
ale prezenței Duhului Sfânt îi vor atrage pe oameni spre 
Dumnezeu! Lumea are nevoie să vadă ceea ce poate face 
Dumnezeu în viața unui credincios, pentru a fi atrasă 
spre El! O inimă mereu mulțumitoare, o inimă plină de 
bucurie adâncă, supranaturală, dumnezeiască va reflecta 
mereu în afară, iar fața va străluci!

SUFERINȚA TE ÎNVAȚĂ SĂ 
VORBEȘTI
 Atunci când Duhul te va îndemna să vorbești 
despre Dumnezeu și prin cuvinte, nu doar prin fapte, cu-
vintele tale vor avea autoritate și impact tocmai datorită 
suferinței pe care ai învățat-o s-o trăiești cu Dumnezeu. 
Ajungând să Îl cunoști într-un mod autentic și profund 
pe Dumnezeu, recunoscând că ai fost „încercat pentru a 
lupta mai bine”, fiind plin de Duhul Sfânt, fiind călăuzit 
de El, îți va păsa de cei din jurul tău care suferă, vei simți 
cu ei, vei putea să îi încurajezi și să le slujești în dragoste.
 Minunându-te de felul extraordinar în care 
Dumnezeu a știut să transforme răul în bine, vei putea 
să-I mulțumești pentru că ai fost ales înainte de înte-
meierea lumii, ca să fii o mărturie vie a puterii harului 
Său, ca să slujești de laudă Slavei Sale. Vei birui cu El 
în momentele mai grele, în care firea te va îndemna să 
cârtești, să te îndoiești. Vei descoperi că ai putut să faci 
totul prin Hristos, care te-a întărit! Vei străluci ca o 
lumină în lume, binecuvântat să fii părintele special al 
unui copil special!

	 	 	 Daniela	Milinceanu
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 La începutul Epistolei către Romani apostolul 
Pavel afirmă că „însușirile nevăzute ale lui Dumne-
zeu se văd lămurit” iar acest fapt exclude orice scuză 
(Rom. 1:18). De-a lungul secolelor gânditorii creștini au 
prezentat diverse argumente pentru existența lui Dum-
nezeu. Unele sunt considerate mai puternice iar altele 
mai puțin convingătoare. Bunăoară, despre existența 
unei persoane putem avea dovezi mai mult sau mai 
puțin persuasive. Mărturia unei terțe persoane poate 
servi drept argument pentru existența cuiva. Gradul 
de convingere crește dacă vedem persoana despre care 
primim mărturie. Dar existența unei persoane este 
cel mai puternic vădită atunci când avem o relație cu 
ea: comunicăm gânduri și sentimente, întreprindem 
activități împreună sau lucrăm pentru scopuri comune. 
etc. Tot așa, cea mai puternică dovadă a existenței lui 
Dumnezeu este relația personală cu El. 

DEFINIȚIA RELAȚIEI PERSONALE CU 
DUMNEZEU ÎN CUVINTE BIBLICE
 Sintagma „relație personală cu Dumnezeu” 
este des folosită în rândurile creștinilor, dar poate ea fi 
susținută biblic? Chiar dacă în alte cuvinte sau expresii, 
ideea că omul poate avea relație personală cu Dumne-
zeu este clar reliefată în Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, 
observăm cum Domnul Hristos Însuși a spus că Duhul 
Sfânt va fi cu ai Lui și va locui în ei (Ioan 14:23). Mai 
departe, Mântuitorul a spus că El și Tatăl își fac locuință 
în cel care se întoarce cu iubire spre Dumnezeu (Ioan 
14:23). Apostolul Ioan afirmă în prima sa epistolă că 
avem părtășie cu Dumnezeu (1 Ioan 1:6).

RELAȚIA OMULUI CU DUMNEZEU ESTE 
PERSONALĂ DEOARECE DUMNEZEU 
ESTE PERSOANĂ
 Încă în urmă cu 2300 de ani, Aristotel a afirmat 
că omul este un animal rațional. Din punct de vedere 
biologic omul face parte din regnul animal. Însă, doar 
despre om Biblia afirmă că a fost creat după chipul și 

asemănarea lui Dumnezeu (Gen. 1:26,27). După cum 
Dumnezeu este o ființă rațională, cu sentimente și 
voință, tot așa, omul a fost creat cu rațiune, sentimente 
și voință. Aceste componente constitutive fac posibilă 
părtășia cu Dumnezeu. 

RELAȚIA PERSONALĂ 
CU DUMNEZEU 

ca dovadă a existenței Lui

IDEEA DE RELAȚIE PERSONALĂ CU 
DUMNEZEU ESTE UNICĂ (BIBLIA)

 
 Biblia este singu-
ra carte care pretinde a 
fi revelație divină și care 
afirmă că Dumnezeu 
intră în relație personală 
cu omul. Trebuie 
menționat faptul că, fără 
Noul Testament ideea 
de relație personală cu 
Dumnezeu este precum 
o poveste căreia îi lipsește 
deznodământul. 
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În Vechiul Testament aceasta este doar amintită, 
profețită. Împlinirea acestei profeții apare doar în Noul 
Testament. Dumnezeu a profețit explicit prin Ezechiel 
că va pune Duhul Lui în copiii Lui și ei vor urma legile 
Lui (Ezechiel 36:27). Dar această profeție nu și-a găsit 
împlinirea decât la Cincizecime, după înălțarea Mân-
tuitorului. Templul, Casa lui Dumnezeu, era locul spre 
care erau îndreptate rugăciunile evreilor (1 Împ. 8:38), 
în vreme ce în Noul Testament Duhul Sfânt e Cel care 
mijlocește cu suspine negrăite în/și pentru credincios 
(Romani 8:26). De asemenea, Templul era locul unde se 
aduceau jertfe și unde avea loc închinarea. În Noul Tes-
tament, în limbaj profetic, Domnul Isus a spus femeii sa-
maritene că va veni vremea când adevărații închinători 
se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr (Ioan 4:23). 
Cât despre jertfe, trupul credinciosului devine locul 
de jertfă, el însuși fiind o jertfă necurmată înaintea lui 
Dumnezeu deoarece este templul Duhului Sfânt (Rom. 
12:1 și 1 Cor. 6:19).

 Considerând faptul că profețiile referitoare la 
locuirea permanentă și nepărtinitoare a lui Dumnezeu 
și-au găsit împlinirea doar în Noul Testament, putem 
afirma cu încredere că nicăieri nu se poate vorbi de 
relație personală cu Dumnezeu precum în creștinism. 
Cât despre Coran, pretinsa revelație a islamului, aces-
ta exclude cu desăvârșire ideea de relație personală cu 
Allah. De altfel, Mahomed însuși a pretins că a pri-
mit revelația printr-un înger. Însă, o replică aparent 
îndreptățită ar putea veni din partea mormonilor. Ca un 
contraargument la ideea că noțiunea de relație personală 
cu Dumnezeu este unică Bibliei, cineva ar putea exem-
plifica trimițând la Cartea lui Mormon. Cartea lui 
Mormon cuprinde referințe la Duhul Sfânt poate la fel 
de mult ca Noul Testament. La fel ar putea fi menționate 
și alte scrieri care pretind a fi revelație de la Dumnezeu. 
Acestei obiecții pertinente trebuie să i se răspundă cu 
argumente susținute. 

 Pe deoparte, relația personală cu Dumnezeu 
este subiectivă și cuprinde aspecte care nu pot fi descrise 
întotdeauna ci doar trăite de subiect. Pe de altă parte, 
relația personală cu Dumnezeu cuprinde aspecte obiec-
tive, care pot fi descrise și văzute și de alții. Nimeni nu 
cunoaște trăirile și relația pe care Isus le-a avut cu Tatăl 
când a fost dus de Duhul în pustie (Matei 4:1). Totuși, 
la botezul în apă al Domnului cei prezenți au putut auzi 
vocea Tatălui din cer care a confirmat identitatea Mân-
tuitorului: „Acesta este Fiul Meu preaiubit” (Matei 3:17). 
De asemenea, ei au putut vedea un semn exterior: Du-
hul Sfânt S-a coborât peste Hristos în chip de porumbel 

(Matei 3:16). Din discuția lui Isus cu iudeii, menționată 
de evanghelistul Ioan în cap. 8, reiese că atât iudeii cât și 
Domnul Hristos au înțeles că veridicitatea unei mărturii, 
printre alte criterii, trebuie să fie susținută de cel puțin 
doi martori. Tocmai de aceea Isus a spus că lucrările 
Lui, Scripturile cât și vocea Tatălui din cer mărturisesc 
despre El. O caracteristică pe care pretinsele revelații 
divine o au în comun este că sunt singulare în vreme ce 
revendică o continuitate a revelațiilor anterioare. Totuși, 
acestea contrazic Cuvântul lui Dumnezeu dovedit auten-
tic pe mărturia a sute de martori. Bunăoară, Coranul, 
în aproximativ 15 referințe, pretinde a fi confirmare a 
revelațiilor anterioare (Tora, Psalmii și Evangheliile) 
dar într-un singur verset contrazice moartea și învierea 
lui Hristos. Cartea lui Mormon contrazice de multe ori 
Biblia, dar poate cea mai relevantă subiectului nostru 
este distincția pe care o face între Duhul Sfânt și Spiritul 
Sfânt, acesta din urmă fiind lumina lui Hristos. Prin 
urmare, în accepțiunea mormonilor Duhul Sfânt este 
diferit de Spiritul Sfânt. Ceea ce trebuie subliniat e faptul 
că autorii acestor cărți au fost conștienți de principiul 
„doi sau trei martori” desprins din Biblie însă nu au 
dovedit că îl urmează.

RELAȚIA CU DUMNEZEU E DE PARTEA TA
 Puținele cuvinte nu au reușit să cuprindă mul-
titudinea de implicații și aplicații ale învățăturii despre 
relația personală cu Dumnezeu. Multe alte obiecții ar 
putea fi ridicate cărora nu am avut cum să le răspund 
sau să le întâmpin. Totuși, consider că cititorul va găsi 
suficiente motive pentru trezirea interesului cu privi-
re la conceptul de relație personală cu Dumnezeu în 
creștinism. Dumnezeu e Cel care face primul pas în 
căutarea omului. De aceea, condiția pentru intrarea în 
relație personală cu Dumnezeu e doar de partea omului. 
Acest mesaj l-a transmis apostolul Pavel atenienilor pe 
Dealul lui Marte: „ca ei să-L caute și să se silească să-L 
găsească bâjbâind” (Fapte 17:27). Creatorul universului 
nu și-a lăsat amprenta doar în natură ci și în conștiința 
omului. Și-a dovedit existența venind să locuiască prin-
tre oameni și în ei.     

       

	 	 	 	 	 Romică	Ciocan
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„ÎN CURÂND, CĂSĂTORIȚI”, 
DE ROB GREEN

 Cartea lui Rob Green e 
adresată tinerilor care vor păși 
pe drumul căsătoriei, însă ea 
este o unealtă prețioasă și pen-
tru cei care au dobândit de mai 
mult timp statutul de soț și/sau 
soție. Atunci când am procurat 
cartea, unul din frații cu care 
eram a încercat o mică glumă 
din cauza titlului cărții, eu fi-
ind deja de aproape un deceniu 
căsătorit. Replica mea la întreba-
rea dacă vreau să mă căsătoresc, 
a fost că nu am nevoie de cartea 
aceasta pentru mine, ci pentru 
alții. Astfel că, de aici mai reiese 
un rol al cărții, cel de material 
informațional pentru lideri de 
tineret, părinți și pastori.

	 Structura	cărții	e	simplă,	mesajul	cărții	însă	
nu	este	simplist.	Opt	capitole	cuprinse	în	160	de	
file,	plus	anexa	dedicată	mentorilor,	astfel	că	pentru	
cititorii	avizi,	bine	implicați	în	fenomenul	lecturii,	
va	fi	o	relaxare,	iar	pentru	cei	”neinițiați”,	pentru	
cei	fără	experiența	cititului,	cartea	poate	fi	un	mij-
loc	prin	care	se	poate	începe	o	activitate	susținută	
de	lecturare.	Asta	ca	să	încurajăm	pe	cei	care	nu	
citesc,	o	carte	sub	200	de	pagini	e	plafonul	minim	
de	unde	se	poate	crește.

	 Acest	volum,	care	se	dorește	a	fi	un	ghid	de	
consiliere	premaritală,	nu	este	o	carte	care	oferă	o	
rețetă	în	10	pași	pentru	o	căsătorie	de	succes.	Nu	
oferă	nici	o	formulă	matematică	prin	care	cititorul	
să	reușească	să	aibă	o	căsătorie	fericită.	În	schimb,	
consilierul	Rob	Green	ne	prezintă	principii	biblice	
care	urmate,	vor	ajuta	enorm	în	relația	dintre	viito-

rii	soți.

	 Autorul	amendează	cele	două	extreme,	pri-
ma	din	ele	fiind	cea	prin	care	unii	susțin	că,	de	fapt,	
căsătoria	e	o	caznă	în	sine,	și	că	nu	trebuie	să	ne	
așteptăm	la	nimic	bun.	La	polul	opus	sunt	cei	care	
cred	că	succesul	căsătoriei	vine	de	la	sine,	și	pentru	
care	nu	trebuie	depus	niciun	efort.	Adevărul	este	că	
familia	e	cel	mai	potrivit	loc	să	experimentezi	îm-

plinirea,	dar	aceasta	cu	un	efort	susținut.
Pastorul	Green	atinge	aspecte	importante,	domenii	
vitale	din	viața	unei	familii.	Înainte	însă	de	a	discu-

ta	despre	comunicarea	dintre	soți,	sau	despre	cum	
aceștia	să-și	rezolve	problemele,	el	așează	o	bază	
solidă,	la	care	revine	mereu	și	mereu	pe	parcursul	
întregii	cărți.	Autorul	este	un	creștin	convins,	în-

drăgostit	de	Hristos,	care	vede	reușita	unei	familii	
doar	în	măsura	în	care	cei	doi	se	vor	uni	și	se	vor	
dedica	Domnului	necondiționat.	

	 Cititorii	prezentului	volum	vor	descoperi	
că	titlul	primului	capitol	e	cel	mai	lung,	pentru	că	
vorbește	despre	fundația	(dacă	putem	spune	așa)	
familiei.	”Isus	trebuie	să	fie	în	centrul	vieții	noas-
tre”	este	adevărul	care	trebuie	să	ne	marcheze	viața	
pentru	totdeauna.	Doar	El	ne	oferă	resursele	nece-
sare	zidirii	familiilor	noastre.	E	absolut	remarcabil	
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ce	frumos	a	formulat	Green	un	subtitlu	în	capitol:	
”Isus	este	singurul	erou	al	soțului	tău	(soției	tale)”.
Consilierul	și	pastorul	Green	abordează	teme	arhi-
cunoscute	ca	dragostea,	rolurile	dar	și	așteptările	
partenerilor,	comunicarea	dintre	soți	și	chiar	intimi-
tatea	în	cadrul	familiei	care	se	formează.

	 Autorul	ne	prezintă	modelul	dragostei	su-

preme,	pe	Isus	Hristos,	după	ce	arată	cum	definește	
lumea	dragostea.	De	notat	că,	deși	atât	Biblia	cât	
și	societatea	folosesc	același	termen,	semnificațiile	
conferite	sunt	total	opuse.	Acest	fapt	se	reflectă	atât	
în	durabilitatea	relației	de	soț	și	soție,	cât	și	în	cali-
tatea	vieții	lor	trăite	împreună.

	 Problemele	trebuie	rezolvate	neapărat,	ur-
gent	chiar.	Rob	Green	se	referă	la	problemele	care	
apar	între	soți.	Ignorarea	dificultăților	nu	rezolvă	
nimic,	ci	agravează	situațiile.	Vina,	ca	întotdeauna	
se	împarte,	de	aceea	e	necesară	recunoașterea	gre-
șelilor	și	iertarea.	Încă	un	aspect	deosebit	de	impor-
tant	ține	de	mergerea	înainte.	Nu	ne	tot	poticnim	în	
ce	a	fost,	ci	urmând	exemplul	lui	Pavel,	uităm	ce	
este	în	urmă	și	ne	continuăm	drumul	împreună.

	 Viitorul	soț	trebuie	să	fie	deschis	să	învețe,	
dar	și	să	fie	un	lider	autentic	în	casa	lui.	De	la	soție	
se	așteaptă	să-și	trateze	soțul	cu	respect,	dar	și	să	se	
supună	lui.	Pastorul	Green	nu	se	sfiește	să	foloseas-
că	termenul	biblic	al	supunerii	soției	față	de	soțul	
ei	și	asta	într-o	societate	care	respinge	nu	de	ieri	
sau	de	azi	principiile	lui	Dumnezeu	cu	privire	la	
autoritate.

	 Capitolul	despre	comunicare	cuprinde	un	
studiu	de	caz,	bineînțeles	numele	soților	sunt	fic-
tive,	dar	exemplul	respectivilor	soți	e	mai	mult	
decât	binevenit	pentru	clarificarea	principiilor	co-

municării,	dar	și	pentru	evidențierea	greșelilor	în	
comunicare.	E	bine	să	nu	trecem	fugitiv	peste	acest	
capitol.	Unul	dintre	principii	vorbește	despre	faptul	
că	noi	trebuie	să	acționăm,	nu	să	reacționăm.	Avem	
de	muncit.

	 În	viața	fiecărui	cuplu,	mai	des	sau	mai	rar,	
discuțiile	se	aprind	și	de	la	bani.	Finanțele	sunt	
foarte	importante	într-o	familie.	Suntem	îndemnați	
la	cumpătare,	să	nu	risipim	și	să	ne	gândim	dacă	
prin	felul	cum	ne	consumăm	banii	Îi	aducem	glorie	
lui	Dumnezeu.

 În	partea	de	final	a	cărții,	autorul	Rob	Gre-
en	a	rezervat	două	capitole	pentru	două	teme	foarte	
importante:	Soții	în	raport	cu	ceilalți	și	în	raport	cu	
ei	înșiși,	ca	ființe	sexuale.

	 Logodnicii	de	azi	vor	face	parte	ca	și	cuplu	
dintr-o	comunitate,	cea	a	credinței.	Ne	sunt	prezen-

tate	succint	beneficiile	apartenenței	la	comunitatea	
numită	Biserică	sau	trupul	lui	Hristos,	un	aspect	
foarte	important	în	viața	unei	familii.

	 Ideea	esențială	a	capitolului	numit	Inti-
mitate	o	voi	rezuma	folosind	cuvintele	autorului:	
”relația	sexuală	nu	se	rezumă	la	performanță,	ci	
are	legătură	cu	relația”.	E	normal	ca	tema	intimi-
tății	soților	să	atragă,	citind	însă	cuvintele	frumos	
aranjate	ne	vom	da	seama	că	împlinirea	în	relația	
intimă	poate	fi	dobândită	doar	urmând	principiile	
lui	Dumnezeu,	El	care	ne-a	creat	ca	ființe	sexuale.	
De	fapt	și	când	vorbește	despre	intimitatea	dintre	
el	și	ea,	soțul	și	soția	sa,	Green	ne	dovedește	cât	de	
pasionat	e	de	Biblie	și	cât	de	mult	s-a	lăsat	condus	
de	învățăturile	ei.

	 Volumul	prezentat	poate	fi	parcurs	de	unul	
singur	sau	(recomand)	poate	fi	explorat	împreună	
de	către	cei	doi,	pentru	că	la	sfârșitul	fiecărui	capi-
tol	Rob	Green	a	avut	grijă	să	plaseze	întrebări	pen-

tru	discuție.	Iată	o	modalitate	de	a	petrece	timp	de	
calitate	și	folositor,	împreună.	Mai	mult	ca	atât,	se	
poate	aprofunda	fiecare	din	cele	opt	tematici,	fiind-

că	autorul,	aproape	la	finele	fiecărui	capitol	face	o	
recomandare	de	carte.
Lectură	cu	folos!

Samuel	Vlad
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DOMNUL E CU NOI

 Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră o experiență, printre multele pe care le-am avut cu Domnul Isus. 
Aceasta s-a petrecut într-o perioadă din viața mea, după ce m-am întors la Domnul, în care am avut o serie de 
încercări foarte mari, ajungând chiar să cred că Domnul Isus nu mai este cu mine. În acest timp m-am rugat Domnu-
lui și am spus: Doamne Isuse, dacă într-adevăr ești cu mine, dă-mi un semn ca să cunosc că Tu ești mereu cu mine.  
Chiar a doua zi de dimineață am luat un prieten cu mine în mașină cu care trebuia să merg împreună la un drum 
lung, el fiind ateu și necrezând în Dumnezeu. La un moment dat în timpul călătoriei, mi-a spus foarte extaziat că era 
să uite să-mi spună ce visase în seara precedentă. Mi-a spus: A venit la mine acest Isus al tău despre care îmi poves-
teai și mi-a spus să-ți spun următorul lucru: “Eu totdeauna sunt cu tine!”. Am știut în vis că pentru tine este foarte 
important acest lucru! 
 

M-AM BUCURAT PÂNĂ LA LACRIMI. EL E MEREU CU NOI!
	 	 	 	 	 	 	 	 	 David	Gärtner	Haid

 mărturie 
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 Nimănui nu-i place să 
muncească degeaba, fără rost, cu 
atât mai mult să creadă ceva sau 
în cineva fără niciun rost, fără 
niciun viitor, în zadar. A crede 
în înviere, la modul general, nu 
este ceva abstract. Se întâmplă în 
natură, în agricultură, este o rea-
litate. Învierea Lui Hristos este cu 
atât mai importantă, pentru că 
aceasta privește atât viața aceasta 
cât și viața veșnică.
 
 Referitor la înviere, totul a 
început atunci, în acea noapte, în 
Egipt, la primul Paște, cuvânt care 
mai înseamnă și trecere. Atunci, 
prin jertfirea mielului, evreii au 
marcat trecerea de la robie la li-
bertate, au înviat într-o nouă sta-
re, aceea de națiune liberă.

 Peste mai mulți ani, de 
data aceasta nu un popor ci lumea 
întreagă era în robia păcatului fără 
șansă de eliberare, indiferent câți 
miei ar fi jertfit. De aceea, nu prin 
jertfirea unui miel, ci prin jertfi-
rea Mielului Lui Dumnezeu, toți 
oamenii, prin credința în jertfa 
Lui, pot trece din robia păcatului 
la o viață liberă în Hristos.

 Fiindcă atât de mult a 
iubit Dumnezeu lumea, că a dat 
pe singurul Lui Fiu, pentru ca 
oricine crede în El, să nu piară, 
ci să aibă viață veșnică (Ioan 
3:16).

IMPORTANȚA ÎNVIERII LUI HRISTOS
Şi dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zădarnică, şi zădarnică 

este şi credința voastră. (1 Cor. 15:14) 

 Pentru toți acei care 
acceptă prin credință această 
ofertă a Lui Dumnezeu, care 
rămân statornici în această 
credință și rabdă până la sfârșit, 
va veni ziua când aceștia vor trece 
din viața acesta în viața veșnică.
 
 Dar cine va răbda până 
la sfârșit, va fi mântuit. (Matei 
24:13)

 În viață avem de rezol-
vat lucruri atât importante, cât 
și urgente. Cei care au înțeles 
importanța învierii lui Isus și au 
decis să facă voia Lui toată viața 
vor și beneficia de consecințele 
acestei alegeri.

 Pe cei care nu au consi-
derat importantă această decizie, 
ci au căutat până acum să alerge 
pentru rezolvarea lucrurilor ur-
gente în viață, și au amânat să-și 
facă timp pentru lucrurile im-
portante, îi îndemn să se oprească 
puțin din această alergare. Să facă 
o analiză profundă a faptului că 
Isus a murit dar a și înviat, că într-
o zi și noi vom muri dar vom și 
învia, „fiecare la rândul cetei lui” 
(1 Cor. 15:23). Și fiecare va merge 
fie în viața veșnică, fie în pedeap-
sa veșnică, în funcție de decizia pe 
care o ia cât este în viață.
 

 Eu L-am ales pe 
Hristos cel înviat, dar tu? 

                                                                                                        

Corneliu	Buda
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O SUFERINȚĂ
 Totul a decurs perfect până în a 35-a 
săptămână de sarcină, când au apărut unele probleme 
și am fost internată în spital acuzând dureri la rini-
chi. Ulterior, după o serie de investigații, medicii au 
constatat că din cauza sarcinii mari, s-a blocat scurge-
rea lichidului de la rinichi în vezică. Din aceasta cauză 
s-a produs o infecție serioasă la rinichi. Medicii mi-au 
propus varianta introducerii unei șine la rinichi, 
pentru a putea fi eliminat lichidul rezultat în urma 
infecției. A fost nevoie de o anestezie totală, iar după 
intubare am început să tușesc. Medicii nu înțelegeau 
de unde provine acea tuse. Au hotărât să îmi facă un 
nou set de analizele, iar când au sosit rezultatele, dia-
gnosticul a fost septicemie. M-au ținut peste noapte 
în unitatea de terapie intensivă pentru o supraveg-
here atentă. Tusea s-a accentuat, iar în următoarea 
dimineață mi-au refăcut analizele, constatând că 
infecția s-a dublat. 

 Acela a fost momentul în care medicii 
au hotărât ca de urgență să îmi facă operația de 
cezariană. Deoarece nu mai puteam respira foarte 
bine și pentru a fi tratată corespunzător, imediat după 
cezariană mi-a fost indusă coma artificială. Mi-au 
făcut raze la plămâni și au constatat că starea mea de 
sănătate se degrada din ce în ce mai tare și făcusem 
pneumonie într-un stadiu foarte avansat. După trei 
zile, infecția s-a extins și a ajuns la pancreas și intesti-
ne. Antibioticul administrat pentru tratarea infecției 
nu își făcea efectul, iar medicii au fost depășiți de 
situație și nu au mai știut ce să facă.

O RUGĂCIUNE ASCULTATĂ
 În spatele acestei încercări a stat Dumnezeu, 
care a vegheat în tot acest timp. Frați și surori de 
pretutindeni s-au unit în rugăciune cerând intervenția 
Domnului. Știind că nădejdea noastră este în Dum-
nezeu, soțul meu împreună cu familia au hotărât să 
caute un slujitor al Domnului pentru a face ungerea 
și rugăciunea în vederea vindecării. A fost contactat 
fratele păstor Ionel Vlas, care a ajuns la spital seara 
iar după ce a rostit rugăciunea a spus Amin! În acel 
moment eu mi-am deschis ochii și am spus la rândul 
meu Amin, inconștientă fiind. 

 La foarte scurt timp după rugăciune și ungere, 
am început să îmi revin și să tușesc iar astfel să elimin 
secreția din plămâni. Începând din a patra zi situația a 
început să se îmbunătățească vizibil. Infecția din sânge 
scădea și puteam tot mai bine să respir fără ajutorul 
aparatelor. După șase zile medicii au hotărât să mă 
trezească din comă iar recuperarea a decurs foarte 
rapid, spre uimirea medicilor. 

O MĂRTURIE FRUMOASĂ
 Astăzi dau slavă Domnului conștientă fiind 
că sunt răspunsul rugăciunilor, pe care Domnul le-a 
ascultat. Dumnezeu a scris o mărturie frumoasă în 
dreptul familiei noastre. Ne-a trecut biruitori prin 
toate aceste încercări și Îi mulțumim Lui pentru acest 
har. Cuvântul Lui e putere iar în dreptul meu a lăsat 
vindecare deplină. Un verset prin care Dumnezeu a 
dat speranță familiei mele în acele momente grele și 
prin care au fost asigurați că El este în control, este 
din Matei 4:16, unde zice: „Norodul acesta, care zăcea 

INES A VENIT ÎN 
LUMEA NOASTRĂ

 mărturie 

 Numele meu este Ghencian Daria, am 25 de ani și de 5 ani sunt căsătorită 
cu Samuel, locuim în orașul Kapfenberg din Austria. În urmă cu trei ani, pe data 
de 13 mai 2018, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o fetiță pe nume Ines. Venirea 

ei pe lume nu a fost chiar așa cum ne-am așteptat noi. 
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în întuneric, a văzut o mare lumină; și peste cei ce 
zăceau în ținutul și în umbra morții, a răsărit lumina.” 
Acum, după doi ani și opt luni, am primit din partea 
lui Dumnezeu o altă binecuvântare, pe micuța noastră 
Sarah. Și ea este o minune în viața noastră, pentru 

care Îi mulțumim Domnului. Isus a răspuns: „Ce este 
cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu.” 
Luca 18:27      

   

Daria	Ghencian	
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CUM RUPI 
LANȚURILE ROBIEI?

 Una din subiectele despre care se vorbește foarte puțin în bisericile noastre este dependența. 
Societatea este plină de mii și zeci de mii de persoane dependente de diferite lucruri și acest feno-

men a intrat din ce în ce mai adânc și în mijlocul celor ce se numesc copii ai lui Dumnezeu.

01  CE ESTE O DEPENDENȚĂ?
 Se numește dependență sau adicție orice formă 
de gândire și comportament care devine repetat și este di-
ficil sau imposibil de controlat.

02  CÂTE FELURI DE DEPENDENȚĂ EXISTĂ?
 Clasificarea adicțiilor este foarte variată pentru 
că gama dependenților este foarte mare. Ea începe de la 
lucruri pe care le considerăm banale ca dependența de ca-
fea, de energizante și continuă cu tulburări de mâncare, 
adicții de anumite substanțe ca tutun, alcool, droguri și 
ajunge la dependența de comportament ca pornografie, 
dependența de internet și de muncă.

 Adicția tinde să fie un proces care începe în mod 
lent și treptat, ajunge să dețină din ce în ce mai multă pu-
tere și control asupra persoanei. Controlul exercitat de 
dependență poate fi atât biologic, fizic cât și psihologic. 

03  EFECTELE ADICȚIEI
Efectele dependențelor sunt foarte variate și ele încep de 
la: 

 Vinovăție: Te simți vinovat pentru că faci  
 anumite lucruri, s-ar putea să încalci legile  
 țări sau să încalci legile lui Dumnezeu.

Continuă cu:

Distrugerea sănătății fizice și mentale. Nu nu-
mai că are un efect dăunător asupra persoanei, 
dar dependența afectează familiile celor aflați în 
probleme și pe toți cei care au de a face cu astfel 
de persoane.

Și se ajunge la:

Robie: Persoana dependentă nu se mai poate 
opri din practica sau obiceiul rău, chiar dacă este 
conștientă că îi dăunează personal și face rău ce-
lor din jur. Robia este atât de mare încât chiar 
dacă se abţine pe o anumită perioadă de timp 
foarte des se întâmplă să se întoarcă la compor-
tamentul compulsiv.

04 CAUZELE ADICȚIEI
Societatea: 

Influența anturajului și anumite influențe soci-
ale. Tinerii trăiesc într-o lume foarte permisivă 
în care sunt chiar motivați să probeze tot felul 
de lucruri care până la urmă îi vor duce la robie.

Influența părinților: 

Exemplu și obiceiurilor părinților îi vor face pe 
mulți copii să pășească pe urmele lor.

Standarde confuze: 

Standardele confuze ale lumii de astăzi și ide-
alurile nerealiste despre cum trebuie să arate, 
despre cum trebuie să fie, au adus multe tulbu-
rări de mâncare si comportament.

Fuga de realitate: 

Societatea competitivă a lumii de astăzi a făcut 
ca foarte mulți tineri să nu poată face față cerin-
țelor din ce în ce mai ridicate și ei încearcă să 
fugă de această realitate și își găsesc satisfacție 
în droguri, în internet, etc.

a. 

b. 

c. 
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04  CE SPUNE SCRIPTURA CU PRIVIRE LA 
ADICȚII
 Cu toate că nu toate adicțiile sunt numite în 
Scriptură pe nume totuși sunt niște principii generale ale 
Scripturii referitoare la dependență:

 Să nu fii stăpânit de nimic: 1 Corinteni 6:12 
„Toate lucrurile îmi sunt îngăduite dar nu toate sunt de 
folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite dar nimic nu tre-
buie să pună stăpânire pe mine.” Apostolul Pavel se referă 
în special la mâncare și la sexualitate pe care nu le consi-
deră rele în sine dar pot fi folosite abuziv. Pe aceasta Pavel 
critică pe toți cei care sunt imorali, bețivi, lacomi ca fiind 
niște oameni care au scăpat de sub control.

 Templul Duhului Sfânt: 1 Corinteni 6:19 „Nu 
știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care lo-
cuiește în voi și pe care L-ați primit de la Dumnezeu? Și 
că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un 
preț. Proslăviți, dar, pe Dumnezeu în trupul și duhul vos-
tru care sunt a lui Dumnezeu”. Pavel precizează că trupul 
nostru a fost creat de Dumnezeu și că trupul îi aparține lui 
Dumnezeu și datoria noastră este să păstrăm acest trup 
sănătos și în curățenie. Asta exclude orice dependență 
chiar și cele care par nevinovate.

 Fiți plini de Duh: Efeseni 5:18 „Nu vă îmbătați 
de vin aceasta este destrăbălarea. Dimpotrivă, fiți plini de 
Duh.” Plinătatea lui Dumnezeu este în contradicție cu ori-
ce dependență și superioară oricărei încercări de a obține 
fericirea prin alte mijloace.

ȘI DE AICI AJUNGEM LA: CUM RUPI 
LANȚURILE ROBIEI?

Umple-te de Dumnezeu: Noi toți avem în noi 
o dorință pusă de Dumnezeu și o căutare după 
fericire, după împlinire, după satisfacție. Dar 
această dorință doar Dumnezeu o împlinește și 
o poate împlini în așa fel să ne aducă binecuvân-
tare fizică și spirituală. Acolo unde este adicție, 
acolo unde e dependență înseamnă că nu există 
Dumnezeu. Singurul mod de a ieși din această 
robie e să-ți umpli inima, mintea și sufletul cu 
Dumnezeu.

Crucea: Matei 11:28 „Veniți la mine toți cei 
trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă.” 
Vino la Hristos, recunoașteți starea, recunoașteți 
robia, cere iertare, cere eliberare și El promite. 1 
Ioan 1:9 „Dacă ne mărturisim păcatele, El este 
credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să 
ne curețe de orice nelegiuire.”

Cere ajutor: Cere ajutor spiritual, cere ajutor de 
specialitate. Nu te angaja în această luptă singur, 
lasă-te ajutat, lasă-te sprijinit, lasă-te îndrumat. 
Să nu îți pară greu, să ți se spună ce trebuie făcut 
și cum trebuie făcut și ce trebuie să faci.

Practică stăpânirea de sine: Proverbe 16:32 
„Cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult 
decât cine cucerește cetăți.” Prin jerfa lui Hristos 
de pe Cruce am fost eliberați de orice robie și 
avem puterea și tăria în Hristos de a trăi liberi, 
nerobiți. Dar această trăire liberă trebuie practi-
cată prin autocontrol și prin autodisciplină.

 

FILIPENI 4:13 „POT TO-
TUL ÎN HRISTOS CARE MĂ 
ÎNTĂREȘTE.” 

DOMNUL SĂ NE DEA PUTE-
RE ȘI TĂRIE SĂ TRĂIM O VIAȚĂ 
SFÂNTĂ DUPĂ VOIA LUI!

	 	 	 	 Daniel	Lucuța
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 Dicționarul traduce cuvântul blând ca: bun, bla-
jin, pașnic, domol, liniștit, plăcut. Fericirea aceasta nu 
are de-a face cu cel ce din natură este introvertit și pare 
mai liniștit, moale sau pașnic, după cum e vorba: „poți 
tăia lemne pe el”, sau oameni care prin disciplină pot să-
și stăpânească reacțiile și acțiunile. Blândețea la care face 
referire Cuvântul se referă la îmblânzire și supunere față 
de Domnul.

 Voința omului, din pricina căderii lui, adesea 
nu este în armonie cu voința divină. Ucenicul crede că 
ceea ce dorește Dumnezeu este mult mai bun decât ceea 
ce vrea el și decide de bună voie, chiar dacă lucrul acesta 
nu e ușor, să asculte.

Procură-ți o inimă supusă Cuvântului. 
Această „îngenunchiere” a dorințelor și voinței 
personale față de Voia lui Dumnezeu prezen-
tată în Cuvântul Său, este blândețea care ne 
oferă această minunată promisiune. După cum 
spunea apostolul Iacov, 1:21 „... lepădați orice 
necurăție și orice revărsare de răutate și primiți 
cu blândețe Cuvântul sădit în voi, care vă poate 
mântui sufletele”.

Ia jugul lui pe umeri, învață că nu tu ești câr-
maciul. Domnul spunea: „Luați Jugul Meu 
asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu 
sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi odihnă 
pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este 
bun...” (Matei 11:29,30).

 

 Omul în natura lui seamănă cu un cal sălbatic, 
care după ce a fost îmblânzit poate fi folositor. Dacă 
acceptăm ca El să ne conducă unde vrea El și noi ne su-
punem la cea dintâi poruncă, viața sub acest jug al supu-
nerii poate fi foarte frumoasă. Să învățăm de la El, că a 
zis: „Mâncarea Mea e să fac Voia Celui ce M-a trimis ...” 
(Ioan 4:34).

Voia Sa trebuie să aibă prioritate. Adesea 
observ în mine cum voința mea dorește să-L 
oblige pe Dumnezeu să facă ce vreau eu. Și 
mă rog, postesc, strig și caut să câștig ..., dar în 
sanctuarul sufletului, simt că trebuie să zic ca 
Domnul meu, „totuși Doamne, facă-se voia Ta 
nu voia mea” (Luca 22:42).

 Sărbătorim de obicei lunar cina Domnului, și 
ne aducem aminte de frângerea lui Hristos pentru noi. 
El a zis Tatălui Său: „... vin să fac voia Ta, Dumnezeule!” 
(Evrei 10:7b). Ajută-mă Doamne să zic și eu din adâncul 
ființei mele, facă-se voia Ta!

Întoarce-te în ascultare. Mă trezesc luptând 
în tainele sufletului, împotriva voii Sale. Duhul 
Sfânt îmi arată ce vrea Domnul de la mine, și 
eu mă trezesc ca Iona fugind „departe de fața 
Domnului”. Și dacă continui în nebunia mea, 
sfârșesc și eu ca Iona, la strâmtorare și pocăință, 
până la ceasul izbăvirii. 

Acceptă să fii rob. În viața aceasta ni se fac 
multe nedreptăți. Cel blând le ia pe toate ca din 
mâna Domnului. Cel ce luptă pentru dreptu-
rile lui aici, va pierde, dar cel ce acceptă să fie 
rob fără drepturi aici, „va moșteni pământul.” 
Domnul Isus s-a făcut rob fără niciun drept la 
oameni; s-a născut în iesle, a fost batjocorit, 
nedreptățit, jignit, apoi chinuit și omorât, pen-
tru că a acceptat să fie „blând și smerit”. Dar 
prin supunerea Lui a primit cel mai mare Nume 
și ca moștenire a primit Totul.

 

 Doamne, „deschide-mi urechea să ascult cum 
ascultă un ucenic.” (Isaia 50:4-5). Să ajung și eu să mă 
bucur cu sfinții pe Noul Pământ.

       

	 	 	 Nelu	Zlibuț

Drumul 
supunerii

„Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni 
pământul” (Mat. 5:5) 

01 

02 

04 
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CE ESTE ȘCOALA DUMINICALĂ? 
 Școala duminicală este un program care are 
scopul de a-i învăța pe copii despre Isus Hristos și de a 
le prezenta adevărurile Scripturii pe un limbaj adecvat 
lor. Acesta se desfășoară în general duminica, în sălile de 
clasă pregătite în incinta bisericii, și are loc în paralel cu 
una dintre slujbele religioase. 

 Un program de școală duminicală cuprinde de 
regulă: rugăciune, lecție biblică, cântare, verset de me-
morat, lecție misionară, joc recapitulativ, și alte activități 
(colecta, lucru manual, fișe de lucru etc.)

CARE SUNT SCOPURILE? 
 În cadrul programelor de școală duminicală 
copiii vor fi îndemnați și ajutați să înțeleagă Cuvântul 
lui Dumnezeu, să creadă în Domnul Isus, să crească în 
credință, să fie implicați în viața bisericii locale, dar și în 
lucrarea de misiune, să fie echipați pentru a fi lucrătorii 
de mâine, să fie organizați și pentru alte activități. 1

 Domnul Isus le-a spus ucenicilor: „Lăsați co-
pilașii să vină la Mine și nu-i opriți, căci Împărăția lui 
Dumnezeu este a celor ca ei.“ Ce cuvinte minunate și 
importante transmite Domnul Isus! Chiar dacă ucenicii 
voiau să îi îndepărteze pe cei ce aduceau copiii la Isus, 
totuși El își face timp pentru copii.

 Vedem în acest tablou ca Domnul Isus se află în 
opoziție cu ucenicii, ceea ce ne sugerează faptul că El le 
acordă copiilor aceeași importanță ca și adulților. Își face 
timp pentru ei, îi prețuiește, le arată dragostea Lui, vede 
sinceritatea lor. Atitudinea Lui intră în contrast cu cea 
a ucenicilor, care îi ceartă pe cei ce îi aduc, dorind astfel 
să îndepărteze copiii, care în opinia lor L-ar deranja pe 
Învățător.

1  Punctele	1,2,3	sunt	preluate	din	Cursul	de	instruire	PRO	7,	a	
învățătorilor	de	Școală	Duminicală,	nivelul	1

 Dacă Domnul Isus și-a făcut timp de ei, aceas-
ta înseamnă că și noi suntem datori să facem același 
lucru. Școala duminicală își propune să lucreze, alături 
de părinți, la modelarea acestei „perle“ minunate, adică 
sufletul copilului. Cu cât punem mai mult accentul pe 
lucrarea cu copiii, cu atât pregătim mai bine lucrătorii 
zilei de mâine. În aceste timpuri grele din punct de ve-
dere spiritual, copiii au nevoie mai mult ca oricând să 
fie plini de Duhul lui Dumnezeu, precum găsim scris în 
Biblie în Efeseni 6:13-17 “De aceea, luați toată armătura 
lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea 
și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați 
gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu 
platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna 
Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați 
scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile 
arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia 
Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.“

 Chiar dacă traversăm prin această pandemie cu 
restricțiile ei, chiar dacă poate vom ajunge din nou mo-
mentul în care nu vom mai reuși să ne întâlnim fizic în 
cadrul bisericii pentru a ține orele de Școală duminicală, 
putem să folosim tehnologia în scopul continuării pre-
dării adevărurilor biblice prin platformele Zoom, Webex 
sau altele, până vom reuși să lucrăm din nou în cadrul 
Școlii duminicale, în biserică. 

 Să ne facem cât mai bine datoria în fața Dom-
nului, pentru ca El să spună: „Bine, rob bun și credin-
cios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune 
peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!”. 
Doamne ajută! Doamne dă izbândă! 

       

   Lenuța-Ana	Linu	

IMPORTANȚA ȘCOLII DUMINICALE 
în cadrul bisericii
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 Mă numesc Corneliu Apetroae, locuiesc în 
Austria din anul 1991, aș vrea să împărtășesc câteva 
din frumoasele experiențe de pe câmpul de misiune. 
Încă de când locuiam în țară, de pe vremea comunis-
mului, focul misiunii ardea în inima mea și merge-
am seară de seară la părtășie cu frații. Apoi am avut 
un grup, în care mergeam la părtășie și rugăciune 
cu frații. După care, am avut un alt grup de frați 
credincioși care mergeam în misiune în țară și ne 
bucuram în cântare, rugăciune și în ajutorarea fami-
liilor nevoiașe și în vestirea Evangheliei, în măsura 
în care puteam atunci. Ajuns în Austria, focul misiu-

nii nu s-a stins în inima mea, (deși Dumnezeu ne-a 
binecuvântat cu copii mai mulți, 14 la număr și din-
tre care 12 în viață). 

 Cu ajutorul Domnului am pus bazele Biseri-
cii Muntele Sionului Wolfsegg, am început cu 22 de 
membrii și astăzi biserica numără peste 650 de suf-
lete (inclusiv copii). Slăvim pe Domnul pentru ace-
asta. Am făcut parte din conducerea bisericii mult 
timp, răspunzând cu compartimentul ajutorării – și 
ani la rând am plecat în România, cu ajutoare pentru 
săraci uneori chiar de 14-16 ori pe an am fost în țară. 
 

ÎN UCRAINA
RASPUNSUL UNEI RUGACIUNI APRINSE 

misiune
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 Aș vrea să menționez că totdeauna am fost 
motivat să fac lucrarea de misiune cu multă pasiu-
ne și suflet, conform Matei 25:34-40 „Căci am fost 
flămând şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete şi 
Mi-aţi dat de băut; am fost străin şi M-aţi primit; am 
fost gol şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi aţi ve-
nit să Mă vedeţi; am fost în temniţă şi aţi venit pe 
la Mine. Atunci, cei neprihăniţi Îi vor răspunde: ‘Do-
amne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să 
mănânci sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut? 
Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit sau 
gol şi Te-am îmbrăcat? Când Te-am văzut noi străin 
şi Te-am primit sau gol şi Te-am îmbrăcat? Drept 
răspuns, Împăratul le va zice: Adevărat vă spun că, 
ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti 
foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.» 
și Iacov 1:27 „Religia curată şi neîntinată înaintea lui 
Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi 
pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi 
de lume.” 
 
 Aș vrea să împărtășesc una din experiențele 
pe care le-am trăit și că Dumnezeu ascultă postul și 
rugăciunea. În luna noiembrie a anului 2018 am fost 
vizitați de un grup de frați din America și Domnul a 
vorbit în plină biserică pentru mine personal: ,,Fra-
te Cornel, un grup de oameni plâng, postesc și se 
roagă, ca Dumnezeu să le vină în ajutor. Domnul îți 
va pune pe inimă unde trebuie să mergi.” Aveam în 
plan să plec în patru locuri diferite, în țară și în zona 
de război (Ucraina), Domnul mi-a pus pe inimă să 
merg la Luhansk, zona Donbas, zona conflictuală. 
Am pornit la jumătatea lunii decembrie, într-o zi de 
miercuri. Afară era o iarnă grea, am ajuns duminică 
dimineața la ora 09:00 în biserică și am fost invitat să 
slujesc la slujba de Evanghelizare, după care la prânz, 
în centru localității, am dat o masă caldă la aproxi-
mativ 100 de persoane. La urmă o soră ne spune că 
există o familie care are 19 copii și care stau în post 
de 40 de zile. Ei vor ca Dumnezeu să le vină în aju-
tor. Am ajuns după masă la ei, ei au încheiat postul 
de 40 de zile de sâmbăta seară. Alături de mine erau 
doi păstori ucraineni, am intrat și am vorbit cu fa-
milia. Am găsit o mamă în vârstă de 45/47 de ani, 
era înconjurată de mulți copii minunați. Vreau să vă 
spun că am mers în multe case de familii credincioa-

se dar aici am găsit ceva aparte, mirosea a Cer. Soțul 
sorei nu era acasă, era plecat în lucrare la o fami-
lie de credincioși, el făcând parte de la frații baptiști 
neînregistrați. Împreună cu frații, i-am întrebat care 
a fost motivul pentru care au postit, sora nu a vrut să 
ne spună, ca să nu se mândrească. 

 Noi le-am spus că facem parte din Biserica 
Penticostală unde Dumnezeu lucrează cu daruri ale 
Duhului Sfânt și astăzi. Printre lacrimi, sora ne-a 
mărturisit situația și cauza familiei lor. Menționez 
că pe drum, după ce am trecut de Kiev, Dumnezeu 
mi-a pus pe inimă să le cumpăr o mașina de spălat 
rufe de 8 kg, cea mai mare. Când a început sora să ne 
povestească, dorința cea mai mare a fost ca Dumne-
zeu să-i țină copiii în pocăință, pentru că este o zonă 
de risc, război și vărsare de sânge. După ce că se con-
fruntau cu multe probleme materiale și financiare, 
mașina de spălat rufe se defectase de trei săptămâni. 
Eram cu microbuzul plin cu cadouri, alimente și 
mașina de spălat rufe.

 Le-am dăruit toate acestea plus o sumă de 
bani. Pe drum, la întoarcere, sora a scris și a trimis 
un mesaj unui frate pastor ce era cu mine: ,,Voi ați 
fost solii lui Dumnezeu trimiși, special pentru fami-
lia noastră, și Domnul a ascultat rugăciunea în tim-
pul postului de 40 de zile. Mare este Dumnezeu!”
 
 Vreau să povestesc la toți ce frumoasă este 
misiunea, este ceva sublim ascuns în ea. La prima 
vedere este obositoare, foarte mult timp te costă, 
multă cheltuială, și foarte epuizant dar merită. Dacă 
dai de gustul ei, acolo Îl întâlnești pe Domnul Isus, 
El este și trăiește în fiecare familie săracă și lipsită. 

       

	 	 Corneliu	Apetroae
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CÂND I-AM SPUS LUI 
DUMNEZEU „DA“

 Mă numesc Calotescu 
Valentin, provin dintr-o fa-
milie cu patru copii, fiind cel 
mai mare dintre ei (din Tur-
nu-Severin, România). Ioan 
3:16 „Fiindcă atât de mult a 
iubit Dumnezeu lumea, că 
a dat pe singurul Lui Fiu, 
pentru ca oricine crede în El 
să nu piară, ci să aibă viață 
veșnică”.

 Numai cine este dragoste poate să iubească și 
acesta este Dumnezeu (și mai este cineva, cel născut 
din Dumnezeu, dar nu doresc să mă refer la aces-
ta acum). Dumnezeu este acela care a avut în vedere 
răscumpărarea noastră din păcat, făcându-se părtaș la 
viața veșnică prin credința în Fiul Său, Isus Hristos. În 
versetul de mai sus cuvântul „oricine” m-a inclus și pe 
mine, dar în același timp te include și pe tine, de aceea 
numără-te și tu printre aceia care au acceptat dragostea 
lui Dumnezeu în jertfa lui Hristos pentru a trăi veșnic în 
prezența Lui.

DUMNEZEU BATE LA INIMĂ
 Privind în urmă, pe parcursul vieții mele văd 
situații când Dumnezeu a bătut la inima mea pentru 
a-mi arăta dragostea Lui, ceea ce a făcut El pentru mine. 
Fiind dintr-o familie cu principii creștin ortodoxe eram 
reticent la cei ce îmi vorbeau despre jertfă și salvarea prin 
Hristos. Era prin anul 1985, când urmam cursurile Li-
ceului Silvic Timișoara, fiind în clasa a X-a. Dsin această 
perioadă mi-a rămas întipărită o întâmplare cu un coleg 
de clasă. Fiind boxer, acesta a avut o neînțelegere cu un 
alt coleg de clasă, pe care l-a și lovit cu un pumn în față, 
cel de-al doilea căzând din prima la pământ.

 Școala a vrut să-l exmatriculeze, dar în cele 
din urmă i-a scăzut numai nota la purtare. Dar în zilele 
următoare eu am remarcat o schimbare în viața colegu-
lui de clasă (el stând cu o bancă în spatele meu), acesta 
numindu-se Boțogină Laurențiu.

 El a început să-mi vorbească despre Isus, 
chemându-mă și pe mine la ei la adunare ca să ascult 
Evanghelia, să îl lăudăm pe Domnul, să ne rugăm 
împreună lui Dumnezeu, la care eu l-am întrebat ce se 
întâmplase cu el. I-am spus: „Măi, Boțogină, vino tu cu 
mine la Catedrala unde merg toți oamenii, nu în locuri 
ca acestea unde se fac lucruri rele“ (așa eram învățați pe 
timpul comunismului).

 „Vino și vezi dacă este așa!”, spune el. Nu m-am 
dus atunci, dar m-am convins mult mai târziu că nu era 
așa cum eram învățați și cum gândeam eu în acea vreme. 
Acesta este unul din episoadele când Dumnezeu a stat în 
dreptul meu să-mi vorbească și să mă cheme la El.

 După Revoluție, în anul 1990, fiind student la 
Craiova, Dumnezeu a adus alte situații în care să-mi bată 
la inimă și să-mi vorbească pentru a mă întoarce la El.
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DUMNEZEU ÎMI VORBEȘTE
 În centrul Craiovei așteptam pe cineva cu care 
să mă întâlnesc. Între timp a venit în dreptul meu o 
bătrânică (nu știam atunci de ce tocmai la mine, fiindcă 
erau oameni mult mai mulți în jur, și a venit direct la 
mine; acum o văd ca pe vocea lui Dumnezeu care mi-a 
vorbit atunci), care a început să-mi vorbească și ea de-
spre Isus, îndemnându-mă să mă pocăiesc, ea însăși fiind 
întristată de fiul ei (din discuție aflând că este profesorul 
meu de Politologie) că nu se pocăiește.

 Spre deosebire de colegul meu din liceu, această 
bătrânică a insistat foarte mult să-mi arate Casa de 
Rugăciune, și m-a îndemnat când voi avea timp să vin 
să ascult Evanghelia și să lăudăm pe Domnul împreună 
(printre frați aflându-se și studenți la diferite facultăți). 
Ajuns la poarta Casei de Rugăciune Penticostale mi-a 
prezentat un frate (acesta fiind student) care și el la rân-
dul lui a început să-mi vorbească despre Isus, invitându-
mă la programele adunării.

 Am spus că voi veni numai să pot scăpa de el și 
să fiu liber, fiindcă convorbirile atât cu bătrânica cât și cu 
el îmi răpiseră mult timp, dar din politețe le-am răspuns 
afirmativ. Dar și acum am întors spatele lui Dumnezeu, 
care mă chema prin acești frați.

AM AFLAT CĂ SORA MEA SE POCĂIEȘTE
 În vara anului 1991, când eram în vacanță, am 
observat la sora mea că studia niște cărți creștine, timp în 
care am întrebat-o ce erau acelea. Ea mi-a răspuns că se 
pocăiește și vrea să îl urmeze pe Domnul Isus. Eu, după 
aceasta, i-am spus că nu se poate, căci la noi în familie 
neam de neam nu este nimeni pocăit, și că ar trebui să 
renunțe la această hotărâre. În una din zile ea a spus că 
se duce la studiu biblic, iar eu i-am spus că voi veni și 
eu (dar nu din dorința de a asculta, ci de a o ocroti de 
oameni răi, având încă pe inimă învățăturile vechiului 
regim, considerându-i că nu merg bine).

 Ajungând acolo și văzând ce se petrece, cum 
aceștia lăudau pe Dumnezeu, se rugau și se îndemnau 
din Cuvânt (Biblia), Dumnezeu mi-a arătat inima mea, și 
atunci, în ziua de 03.08.1991, am acceptat ceea ce Isus a 
făcut pentru mine, jertfa Lui pentru păcatele mele și am 
hotărât ca El să fie Domnul meu. Ulterior, în 13.10.1991, 
am intrat în apa botezului mărturisind credința mea în 
Domnul Isus. În toate am văzut dragostea lui Dumne-
zeu, iar la vârsta de 21 de ani a fost arătată față de mine, 
și pentru aceasta îi sunt mulțumitor Lui, pentru dreptul 
acesta de a mă face copil al lui Dumnezeu (Ioan 1:12-13).
 

 Tu cel ce citești aceste rânduri și nu L-ai primit 
pe Isus ca Domn, nu ai crezut în Numele Lui și în jertfa 
Lui mântuitoare pentru păcatele tale, primește dragostea 
lui Dumnezeu manifestată pe Golgota în Isus Hristos și 
vei avea viață veșnică.

O EXPERIENȚĂ DIN VIAȚA MEA
 Aș dori să mai amintesc una din lucrările pe care 
Dumnezeu le-a făcut în viața mea. În anul 1992 m-am 
căsătorit, iar în 1993 împreună cu soția și alte persoa-
ne am plecat în Germania. Pentru aceasta am trecut 
granița dintre Polonia și Germania printr-o pădure unde 
aveam să trecem două ape (o apă mică iar a doua mai 
mare aproximativ până la piept). Era iarnă, 31 ianuarie 
spre 1 februarie, afară ger. Alergând prin pădure eram 
înfierbântați când am ajuns la cea de-a doua apă. Aici 
ne-am pregătit hainele să le punem pe umeri atunci când 
vom trece apa să nu le ude și să le putem lua uscate pe 
malul celălalt.

 Pe malul apei, dorind să mă las prudent în 
jos înainte de a ajunge la apa înghețată – fiindcă era o 
anumită distanță de sus de pe mal până la nivelul apei 
– eu am alunecat în acest moment pe malul abrupt, 
spărgându-se gheața sub picioarele mele și intrând în apă 
până la piept.

 Atunci am crezut că s-a încheiat viața mea pe 
pământ, simțind cum viața, sufletul iese din mine, de la 
tălpile picioarelor în sus, oprindu-se la nivelul gâtului.

 În clipa aceea am spus soției care era pe mal 
că eu mor: „Cami, eu mor”. Nu vreau să mărturisesc pe 
altcineva decât pe Dumnezeul cel Atotputernic, pe Isus 
Domnul meu plin de dragoste, care atunci în dreptul 
meu a rostit viață, fiindcă El Însuși este viață. (Ioan 14:6)

TRĂIESC DATORITĂ LUI ISUS 
 Viața a început să inunde corpul meu din nou, 
iar eu am început să-L slăvesc pe Domnul cu cântarea 
„Slavă lui Isus, slavă lui Isus!”. Dacă acum când scriu 
aceste rânduri trăiesc este datorită lui Isus care în acea 
noapte geroasă din 1993, El cel Atotputernic a scris ce 
numai el poate scrie, rostește ce numai El poate rosti: 
„VIAȚĂ!”. De aceea pe El Îl laud și-L preamăresc pentru 
că numai El merită toată lauda și gloria și acum și în 
veci!
       

Valentin	Calotescu
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DE CE NU TREBUIE SĂ FIE 
JUDECAȚI ADOLESCENȚII?

 Ideea centrală a acestui subiect este focusarea atenției asupra unei teme 
foarte delicate, având la baza ei suflete care își caută sensul în viață, mai 

precis identitatea lor în societate. Confruntând-se cu o mulțime de întrebări, 
ei încearcă să găsească răspunsuri căutând, în cele mai multe cazuri, nu în 

cadrul familial, ci în societate sau la persoanele pe care ei le consideră mode-
le demne de urmat. De ce nu trebuie să fie judecați adolescenții? 

JUDECATA
 Un prim aspect important este prezentat de 
apostolul Iacov, care călăuzit fiind de Duhul lui Dumne-
zeu și plin de putere, mustrând și îndemnând la căință 
pe parcursul întregului capitol, amintește și această temă 
frecvent întâlnită între oameni – judecata. Prea pripiți 
suntem uneori în a judeca înfățișarea, comportamentul 
sau faptele unui om. Devenim într-o oarecare măsură 
psihologi, dezvoltând un instinct instant de cunoaștere a 
naturii umane și transformându-ne deseori în judecători 
aspri când vine vorba despre alții. Să fim receptivi la cu-
vintele Mântuitorului care se află în Matei 7:1, 2a „Nu ju-
decați, ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați 

„Dar tu cine ești de judeci pe aproapele tău?” Iacov 3:12b

veți fi judecați (...)”. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață 
de nenumărate ori că doar Dumnezeu este dătătorul și 
judecătorul Legii – nu omul. 

RESPINGEREA
 În al doilea rând aș vrea să încercăm să înțele-
gem starea emoțională, dezvoltarea socială și căutarea 
independenței care se manifestă, mai devreme sau mai 
târziu, în viața oricărui individ. Adolescenții sunt foarte 
sensibili și de aceea se simt ușor ofensați când au parte 
de respingere din partea celor mai maturi. O mare parte 
a adolescenței este preocuparea lor cu întrebările: Cine 
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 Scopul principal al taberei a fost che-
marea la apropiere de Dumnezeu prin înnoirea 
gândirii, a faptelor și a relațiilor. Astfel, tema 
taberei, care a fost desfășurată pe parcursul a 
trei zile, a avut titlul „Înnoit”. 
 
 Pastorul Lucian Neagu din Suceava 
a fost invitatul special pentru prezentarea 
lecțiunilor aferente subiectului ales. În prima 
sesiune el a subliniat importanța înnoirii, con-
tinuând apoi cu înnoirea gândirii, a faptelor, 
finalizând cu importanța înnoirii relațiilor. 
Între programele de închinare, care au avut loc 

Biserica Logos Gleisdorf

TABĂRĂ

sunt eu?, Care este rolul meu? Ce mă definește pe mine 
ca individ? Doritori să afle un răspuns la aceste între-
bări, căutând cu naivitate o acceptare în grupurile lor de 
prieteni și în societate, ei iau decizii, fără a se îngrijora 
de consecințele și riscurile acestora. De aceea este cu 
atât mai important să pricepem cât de serioasă și fun-
damentală este influența morală a unui creștin matur în 
viața lor. Cu atât mai necesar este să înțelegem nevoia de 
acceptare a personalității lor pentru a putea avea parte 
de comunicare deschisă, privindu-ne ca pe un prieten, 
pe urmă obținând încredere și o bună bază de colabora-
re cu ei. Nu este nevoie să aplicăm vechile metode „Co-
pil – Adult”, ci ei au nevoie de o temelie nouă de comu-
nicare. Adaptând vocabularul la cel din zilele noastre și 
fiind ei generația care au crescut cu Instagram, au nevoie 
de un „Influencer” care să îi îndrume spre Domnul Isus 
Hristos. Nicidecum de un judecător care să critice orice 
decizie și să creeze mai mari tensiuni în încercarea de a 
explica adolescentului cât de greșit este comportamentul 

său, sau orice altă greșeală realizată, pe care, privind 
retrospectiv le-am experimentat și noi mai mult sau 
mai puțin în viețile noastre. 

COPIII AU VALOARE
 În încheiere aș dori să relatez o întâmplare 
pe care a trăit-o evanghelistul D. L. Moody. Întorcân-
du-se de la o evanghelizare. Un prieten de al lui l-a 
întrebat câți oameni și-au predat viața în mâna lui 
Dumnezeu, iar Moody răspunde: „Doi și jumătate”. 
Prietenul său, dorind să înțeleagă mai clar cele auzite 
întreabă „Doi adulți și un tânăr?”, însă Moody răs-
punde „Nu, doi tineri și un adult, cei tineri mai au o 
viață întreagă la dispoziție să îl slujească pe Dumne-
zeu”. Haideți să înțelegem adevărata valoare a copiilor, 
adolescenților și tinerilor noștri, îndemnând și nu 
judecând! 

	 	 	 Dennis	Mărcuș

între orele 10:00 și 12:00, respectiv 19:00-20:30, tinerii 
au organizat diverse activități. Feedback-ul a fost în cea 
mai mare parte pozitiv, ceea ce a însemnat o motivație 
în plus pentru a organiza și în viitor astfel de tabere. Au 
fost tineri care s-au întors cu motivații și gânduri noi de 
a-L sluji pe Dumnezeu și de a frecventa întâlnirile de 
tineret de la biserică.

 Pentru binecuvântările spirituale revărsate în 
timpul petrecut în tabără cât și pentru părtășia pe care 
am avut-o acolo Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu. 
De asemenea, El să răsplătească tuturor celor care în 
variate forme s-au implicat în organizarea taberei. 
  

Romică	Ciocan

În perioada 3-6 iunie, 
tinerii bisericii „Logos”, 
Gleisdorf, împreună cu 
liderii lor, au organizat o 
tabără la Wagrain, Salz-
burg. Ca și în alte tabere, 
și de data aceasta, au 
participat și tineri din alte 
biserici din Austria.

INFO
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BISERICII ELIM BRUNN 
 inaugurarea

 Iubiți creștini, în primul rând vreau să-I mulțumesc lui Dumnezeu pentru oportu-
nitatea de a face parte din echipa de coordonare a lucrării de construcție de la Elim Brunn. 
În cadrul acestei lucrări am văzut în fiecare etapă, de la negocieri, aprobări, execuție, până la 
finalizare călăuzirea și mâna Domnului, care a deschis uși și a pregătit oameni competenți în 
toate domeniile de activitate, și cu ajutorul Lui s-a dus la bun sfârșit această lucrare măreață.

 Indiferent cât de modești am fi, trebuie să recunoaștem că lucrarea a întrecut 
așteptările multora prin arhitectură, desing, calitate și funcționalitate. Acest lucru s-a făcut în 
proporție de 95% prin voluntariat în numele Domnului, ceea ce pentru oamenii din jur este 
de necrezut și neconceput, dar slăvim pe Dumnezeu pentru această minune arhitecturală.

 Lucrarea a fost făcută cu ajutorul lui Dumnezeu, prin viziunea pe termen lung a 
fraților pastori, bunăvoința membrilor prin participare financiară și fizică și cu foarte mult 
efort, pe care Dumnezeu îl va răsplăti cu siguranță conform promisiunii Lui aici pe pământ, 
cât și în ceruri cu viață veșnică.

 Aș formula foarte scurt executarea lucrării: știință, experiență și calitate austriacă 
combinată cu inteligență, dibăcie și hărnicie românească!

 Doresc ca în toate Dumnezeu să fie lăudat și proslăvit, și chiar îmi doresc cât de re-
pede posibil ca biserica aceasta să devină neîncăpătoare, iar tinerii noștri inteligenți, școliți în 
universitățile austriece să proiecteze și să plănuiască următoarea casă de rugăciune, și lucrarea 
de mântuire a Domnului să propășească.  Fiți binecuvântați de Domnul!

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Radu	Juravle

 Prin harul lui Dumnezeu și cu ajutorul Dom-
nului Isus Hristos, în data de 8 mai 2021, în Brunn am 
Gebirge, Rennweg 85 a avut loc deschiderea noului locaș 
de închinare numit Biserica Penticostală Elim Brunn am 
Gebirge. Într-o atmosferă binecuvântată, serviciul divin la 
această sărbătoare a bucuriei, a mulțumirii și a laudei lui 
Dumnezeu a fost condus de pastorul bisericii Ioan Vlas, 
președintele Organizației Gemeinde Gottes din Austria. 
Din partea Organizației au participat și următorii frați: 
Traian Supuran, Ioan Irimuș, vicepreședinți și Zaharie 
Hancheș.

 Programul a fost împletit cu cântări spre slava lui 
Dumnezeu. Din pricina pandemiei, grupurile corale cor 
mixt și cor bărbătesc au dat slavă lui Dumnezeu în formă 
mai restrânsă. Grupul Ada și fanfara au slujit Domnului.
 
 Au luat cuvântul mai mulți frați, primul dintre 
ei fiind fratele Sorin Popa. Chiar el mărturisește: ”mi s-a 
întâmplat de multe ori să fiu primul care vorbesc, mai ales 
pe câmpul de misiune”.

 Fratele Stefan Sabău a făcut o prezentare despre 
cum s-a ajuns la această locație unde s-a construit biserica 
în Brunn am Gebirge, Rennweg 85. A mulțumit tuturor 
celor care s-au implicat într-un mod sau altul, financiar și 
cu munca.

 Fratele Daniel Lörinz a rostit următoarea bine-
cuvântare: Dumnezeu să binecuvânteze această Casă de 
rugăciune. „Dumnezeu să lucreze în așa fel încât în acest 
loc oamenii să fie mântuiți și să fie eliberați de păcatele 
lor. Când oamenii vin aici să se coboare Slava lui Dumne-
zeu peste adunare.”

 Fratele Nelu Zlibuț a citit un text din Genesa 
1:28a, apoi a lansat o întrebare: „Pentru ce se deschid 
biserici?” A dat patru răspunsuri:
01 Creșteți! Biserica trebuie să „crească în toate lucrurile” în   
mod desăvârșit, precum Cel care este Capul.
02 Înmulțiți-vă! Biserica este chemată să nască.
03 Umpleți! Să umplem cerul cu oameni aduși la mântuire.
04 Supuneți-l!

HĂRNICIA ROMÂNEASCĂ
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 Fratele Nelu Irimuș a vorbit despre ziua 
consacrării Bisericii ca o zi a bucuriei, o zi de aducere 
aminte și o zi a mulțumirii. Ceea ce dă valoare a acestei 
clădiri este mulțimea celor care se adună împreună în 
numele lui Dumnezeu.

 Fratele Traian Supuran a vorbit despre consacra-
rea bisericii. Ce este biserica? Cine este biserica? Biserica 
aceasta este locul împlinirii voii lui Dumnezeu. ”...voi 
zidi Biserica Mea ... Îți voi da cheile Împărăției ceruri-
lor...” (Matei 16 18b-19a). Isus Hristos păstorește Biserica, 
o duce la pășuni verzi. Duhul Sfânt pregătește această 
biserică pentru a o înfățișa înaintea Mirelui.

 Spre final s-a citit un cuvânt de consacrare a 
acestui locaș înaintea Domnului: „Consacrăm acest locaș 
pentru gloria veșnică a Tatălui, a Fiului și Duhului Sfânt. 
Consacrăm acest locaș ca loc de rugăciune și de închi-
nare în Duh și în adevăr înaintea Dumnezeului celui 
Sfânt, singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. 
Consacrăm acest locaș pentru propovăduirea Cuvântului 
lui Dumnezeu spre cunoașterea voii Lui, pentru mântui-

rea oamenilor prin har, prin credință în jertfa desăvârșită 
a Fiului lui Dumnezeu. Consacrăm acest locaș pentru 
slujbele divine în vederea creșterii și maturizării spirituale 
a credincioșilor și pentru luminarea căii de întoarcere cu 
pocăință a fiilor risipitori înapoi la Tatăl Ceresc care îi 
așteaptă. Consacrăm acest locaș pentru lucrarea de vinde-
care spirituală și trupească a celor în nevoie prin puterea 
și rănile Domnului Isus Hristos. Consacrăm acest locaș 
pentru preamărirea numelui lui Dumnezeu, prin cântarea 
de laudă potrivit Duhului, închinări cu evlavie și pentru 
păstrarea credinței dată sfinților odată și pentru totdeauna 
în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, Amin!”
 
 Toată biserica s-a rugat Domnului pentru bine-
cuvântare, apoi fratele Ionel Vlas a înălțat rugăciunea de 
consacrare a bisericii.
 
 Mulțumim Domnului pentru ridicarea acestei 
Case de rugăciune, care constituie un răspuns din partea 
lui Dumnezeu la rugăciunile membrilor bisericii.

  

Gabriela	Bujdei
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 În data de 28.03.2021 în Biserica Logos 
din Gleisdorf a avut loc oficierea unui botez 
noutestamental în cadrul căreia 12 persoane au 
încheiat legământ cu Domnul în apa botezului. 
Mesajul din Cuvântul lui Dumnezeu cu ocazia 
botezului a fost transmis de către pastorul 
Vasile Bejera. Actul de botez a fost oficiat de 
pastorul Marinel Ciocan împreună cu diaconul 
Vasile Remețean. „Cine va crede și se va boteza 
va fi mântuit... (Marcu 16:16a).

Samuel	Brindea	

Biserica Logos Gleisdorf
BOTEZ

 Prin harul Domnului, la data de 
21.03.2021, în biserica Betel-Bruck an der 
Leitha, următorii 5 tineri au încheiat legământ 
cu Domnul prin botezul în apă: Lucuța Darius, 
Scripniciuc Ilie, Scripniciuc Costel, Jarda Ema-
nuel și Perca Mădălin. Noi le dorim statornicie 
și putere de a rămâne credincioși Domnului 
toată viața!
Au luat parte slujitorii bisericii locale: Adorian 
Don, pastor coordonator, Mitică Rus, pastor, 
Dorel Birte, prezbiter, Cristian Kamergruber, 
diacon.
  Christian	Kamergruber

Biserica Betel Bruck an der 
Leitha

BOTEZ

 În data de 28 martie 2021, în bise-
rica Emanuel Viena, zece tineri au încheiat 
legământ cu Domnul în apa botezului. Având 
viața întreagă înainte, au declarat fieca-
re pe rând că au decis sa Îl urmeze pe Isus 
toată viața. Fie ca prin harul lui Dumnezeu, 
hotărârea lor să rămână în picioare până 
în veșnicie. Actul botezului a fost oficiat de 
frații prezbiteri Cosmin Codoban și Daniel 
Sătmărean.

 Numele candidaților: Stein Narcis, 
Barbu David, Mureșan Andrei, Veciunca 
Beniamin, Varvara Emanuel, Chira Daniel, 
Lucaciu Iosua, Rus Rahela, Thonhauser Elissa 
și Pop Ramona.

Florin	Hanis

Biserica Emanuel Viena
BOTEZ

INFO
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BOTEZ

 În data de 22 mai 2021 a avut loc un 
botez noutestamental în cadrul Bisericii Muntele 
Garizim din Linz în cadrul căruia 16 persoane au 
încheiat legământ cu Domnul. A fost o minune a 
Domnului prin faptul că de la înființarea bisericii 
și până acum au fost oficiate patru botezuri, în 
timp de trei ani și opt luni. La primul botez a fost 
o singură persoană, la al doilea patru, la al treilea 
8 persoane, iar acum 16 suflete care au încheiat 
legământ cu Domnul. La al treilea botez pe malul 
apei am întrebat: la următorul botez vor fi 16? Iată 
că Dumnezeu a răspuns rugăciunilor bisericii. 
Slăvit să fie Domnul! La acest eveniment au slujit 
frații: Pompei Mureșan de la Kapfenberg și Daniel 
Hozan.  Încredeți-vă în Domnul și în puterea 
tăriei Lui. Fiți binecuvântați de Domnul!
      

Daniel	Hozan

Biserica Muntele Garizim 
Linz

 Dumnezeu binecuvântează poporul 
Lui, înmulțindu-l. Bucuria aceasta este mare în 
cer și pe pământ. Lacrimi de bucurie și emoții 
s-au putut observa pe chipurile părinților, ai 
căror copii au încheiat legământul cu Domnul. 
În apa botezului au intrat 13 tineri, care au 
declarat credință pentru totdeauna lui Dumne-
zeu. Oficierea actului de botez noutestamental 
a fost oficiat de pastorul bisericii, Daniel Suin-
giu ajutat de fratele diacon Samuel Trînc. 

Samuel	Vlad

Biserica Maranatha 
Kapfenberg

BOTEZ

 ”Cine va crede și se va boteza va fi 
mântuit,”  acest verset a fost împlinit astăzi 
20 iunie 2021, în Biserica Bethlehem Graz, 
unde Croitor Beatrice, Gula Naomi, Ludușan 
Medeea, Covaci Nicole, Gavrilovici Bogdan, 
Gavrilovici Liviu, Carp Valentin, Uta Daniel, 
Drăgoi Carolina, Drăgoi Ananie, Ieremie Liviu 
și Ștrango Marius au încheiat legământ cu 
Dumnezeu, intrând în apa botezului. Slujba a 
fost condusă de fratele păstor Hancheș Zaha-
rie, iar mesajul a fost transmis de către fratele 
păstor Fedor Covaci, care împreună cu fratele 
Ionel Secheli, au oficiat slujba de botez.

Onisim	Istrate	

Biserica Bethlehem Graz
BOTEZ
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 În cadrul Bisericii Speranţa din Linz, 
în data de 12 iunie 2021, a avut loc un bo-
tez noutestamental, unde 22 de persoane au 
încheiat legământ în apa botezului. Dumnezeu 
a binecuvântat lucrarea din Biserica Speranţa 
din Linz şi Biserica Speranţa din Perg, deoa-
rece patru persoane din Biserica Speranţa 
din Perg păstorită de fratele Doru Mircea, au 
mărturisit credința lor în apa botezului. 
Mesajul evangheliei a fost transmis de către 
fratele pastor Doru Mircea, iar oficierea bote-
zului în apă s-a realizat de către frații prezbiteri 
Marius Mal și Nicu Coste. Mulțumim Domnu-
lui pentru că şi azi mântuiește suflete. 
    

Marius	Mal

Biserica Speranța Linz 

BOTEZ

 În data de 14 februarie 2021, Biserica 
Betania din Mattighofen a avut parte de o mare 
bucurie: învestirea în slujba de diacon a fratelui 
Daniel Bojor. Un frate cu multă dragoste față 
de Dumnezeu, slujind în cadrul bisericii cu 
multă responsabilitate și dăruire. Serviciul di-
vin a fost condus de fratele pastor Ioan Irimuș, 
iar cuvântul a fost propovăduit de următorii 
frați: Ioan Vlas, președintele Gemeinde Gottes; 
Marius Mal, prezbiter; Cristinel Bojor, prezbi-
ter Mihai Lupancu, diacon.

Florin	Linu
 

Biserica Betania Mattighofen

ORDINARE

Biserica Klagenfurt
 În data de 24 aprilie 2021, la Pfingst-
kirche Klagenfurt a avut loc oficierea unui 
botez noutestamental. Un număr de patru 
persoane, majoritatea nou convertite, au 
ales ca în mod public în apa botezului să își 
mărturisească credința în Isus Hristos. Actul 
de botez și întreaga slujbă a fost oficiată de 
către slujitorii bisericii locale. Biserica și întreg 
cerul se bucură de această decizie a lor și este 
disponibilă pentru a acorda întregul sprijin 
spiritual în vederea creșterii și a maturizării 
creștine. Noi le dorim o măsură dublă din 
harul felurit a lui Dumnezeu. 
      

	 	 Adrian	Moldovan	

BOTEZ
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 Ca urmarea a nevoii de slujitori 
identificate în Biserică, în urma confirmării 
alegerii lui Dumnezeu prin votul bisericii, în 
data de 30 mai 2021, în biserica Sion din Graz, 
au fost ordinați în slujba de diaconi fratele 
Ovidiu Opriș şi fratele Vasile Ciuta. La această 
sărbătoare au participat împreună cu membrii 
și prietenii bisericii, pastori din comitetul Exe-
cutiv Gemeinde Gottes (GeGo): Ioan Pădurețu 
(Secretar), Traian Supuran (Vicepreședinte) 
de asemenea fratele pastor Daniel Lörinţ de 
la Biserica Elim Viena, alături de pastorul 
biserici locale Vasile Opriș. Frații pastori Ioan 
Pădurețu și Traian Supuran au predicat din 
Evanghelie, 1 Timotei capitolul 3 care ne învață 
cum trebuie să fie un episcop, ce caracter 
să aibă un episcop, și ce comportament să-l 
însoțească pe acel care dorește să fie episcop. 
Cu deplină recunoștință conducerea bisericii 
Sion mulțumește Domnului, dar şi lucrătorilor 
prezenți pentru mesajul de îmbărbătare şi 
încurajare pentru tinerii diaconi şi biserica 
întreagă. 
	 	 	 	 Ovidiu	Opriș	

Biserica Sion Graz

ORDINARE

INFO

 În cadrul bisericii Betania din Kapfen-
berg, în data de 13 iunie a.c. a avut loc ordi-
narea în slujba de diacon a fratelui Ioan Boja. 
Serviciul divin a fost coordonat de prezbiterul 
bisericii locale Liviu Săran, iar rugăciunea de 
consacrare în slujbă a fost rostită de fratele 
Traian Supuran, vicepreședintele Organizației 
Gemeinde Gottes din Austria.
Doamne binecuvântează slujitorii și dă izbândă 
slujirii lor!

Beniamin	Pop

Biserica Betania 
Kapfenberg

ORDINARE
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 In meinen 28 unbekehrten Jahren lebte ich 
die meisten meiner Begierden aus und schlussendlich 
kostete es mich meine Beziehung. Er war für mich die 
Welt und diese brach mit seinem Gehen komplett in sich 
zusammen. 

EIN RAT
 Am Rande des Suizids folgte ich den Rat einer 
Familienfreundin, eine Ausbildung zum Videogame 
Artist zu machen und in Frankfurt fand ich eine Aus-
bildungsstätte. Ich investierte alles was ich hatte auf diese 
Karte und es schien als bekäme ich mein Leben wieder 
in den Griff. Ich genoss ein hohes Ansehen auf Grund 
meines Fleißes, was mir einige Möglichkeiten innerhalb 
der Branche (Messen, Praktikum, etc.) öffnete. Wieso litt 
ich dann weiterhin unter Depressionen? Warum kamen 
Panikattacken hinzu? Warum fühlte ich mich noch im-
mer wie „die verlassene Frau, die niemand haben will“?. 
Tagsüber erstickte ich die Gedanken in Arbeit. Nachts 
aber, weinte und litt ich. 

ALS ICH ALLES VERLOR
 Nach erfolgreichem Abschluss im Sept. 2018 
brach mein Leben ein weiteres Mal auseinander: Ich ver-
lor meine Wohnung, das Geld wurde zu knapp, und trotz 
meiner Errungenschaften bekam ich keinen Job, obwohl 
ich mich in die ganze Welt bewarb. Es reichte einfach 
nicht. Ich hatte ALLES gegeben und doch war es nie 
genug. Was soll ich denn noch geben, wenn ich nichts 
mehr zu geben habe? Ich war am absoluten Tiefpunkt 
meines Lebens. 

 An einem Novembertag beschloss ich spazieren 
zu gehen und kann nicht sagen, ob ich den Tag überlebt 
hätte, hätte mich der Herr nicht gefunden. Auf meinem 
Weg stand ich plötzlich vor einer Gabelung. Ich fühl-
te, ich sollte den schmaleren Weg auf der rechten Seite 
folgen auch wenn ich nicht erkennen konnte, wohin er 
mich führte. Keine 20 Meter folgte ich der Biegung, als 
ich vor einer Kirche stand. 

DIE OFFENE, AUFGEFUNDENE KIRCHE
 Erzürnt blickte ich zum Himmel auf und fragte 
Gott, warum er mich spottete; wie sollte eine Kirche 
mir nun helfen? Ich sagte jedoch auch, sollte die Kirche 
geöffnet sein, werde ich hineingehen und beten. Wenn 
nicht, gehe ich meiner Wege und das war es dann. Die 
Kirche war geöffnet (aber nur an diesem Tag!) und es 
passierte etwas Wunderbares. Ich wurde komplett ruhig, 
als ich über die Türschwelle trat. Die negativen Stimmen 

 În cei 28 de ani rătăcitori ai mei mi-am împlinit 
în mare parte toate poftele, iar într-un final aceasta m-a 
costat relația mea. El era tot ce aveam, și odată cu pleca-
rea lui s-a năruit întreaga lume pentru mine. 

UN SFAT
 Când aveam de gând să îmi pun capăt zilelor, o 
prietenă de familie m-a sfătuit să dobândesc o formare 
profesională în domeniul de designer al jocurilor pe 
calculator și găsisem în această privință un post de spe-
cializare în Frankfurt. Am investit tot ce am avut în acest 
domeniu și părea că pot lua din nou frâul vieții mele în 
mâini. M-am bucurat de privilegii datorită hărniciei de 
care dădeam dovadă și acest lucru mi-a deschis porți în 
acest domeniu (practică, expoziții etc.). Dar care a fost 
motivul pentru care încă sufeream de depresie? De ce 
încă aveam atacuri de panică? De ce mă simțeam ca fiind 
„femeia pe care nu o dorește nimeni?“. În timpul zilei îmi 
adânceam gândurile în muncă. Dar noaptea plângeam și 
sufeream mult. 

AM PIERDUT TOTUL
 După încheierea cu succes a specializării, în sep-
tembrie 2018, s-a năruit viața mea pentru a doua oară: 
mi-am pierdut locuința, banii îmi erau la limită, și în ciu-
da faptului că aveam așa de multă experiență acumulată 
nu îmi găseam loc de muncă, chiar dacă mi-am depus 
CV-ul peste tot pe glob. Nu era de-ajuns. Dădusem totul 
și totuși nu era destul. Ce aș mai fi putut da, când eu nu 
mai aveam ce da? Ajunsesem la capătul puterilor mele. 

 Într-o zi de noiembrie m-am hotărât să mă 
duc la plimbare, și dacă nu m-aș fi întâlnit cu Domnul 
nu cred că aș fi supraviețuit acea zi. Mergând pe drum, 
ajunsesem la un moment dat la o răscruce. Simțeam 
că trebuie să merg pe drumul cel îngust de pe partea 
dreaptă, chiar dacă nu știam încotro mă duce. La nici 20 
de metri distanță am ajuns în fața unei biserici. Plină de 
mânie am privit spre cer și L-am întrebat pe Dumnezeu 
de ce își bate joc de mine, cum ar putea să mă ajute pe 
mine o biserică?

AM GĂSIT O BISERICĂ DESCHISĂ
 Totuși mi-am spus că, dacă ar fi să găsesc 
biserica deschisă, voi intra în ea și mă voi ruga. Dacă 
nu, îmi voi continua drumul. Biserica fusese deschisă 
(doar în acea zi!) și s-a întâmplat ceva minunat. M-am 
liniștit complet când am intrat pe porțile bisericii. Vocile 
negative au încetat de parcă le-ar fi amuțit cineva. Inima 
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verstummten, als hätte sie mir jemand aus dem Kopf ge-
zogen. Mein Herz wurde still und weich. Ich fühlte eine 
Ehrfurcht für Gott, die ich davor nie spürte und gleich-
zeitig eine ebenso unbekannte und tiefe Vertrautheit. 

 Die Kirche war menschenleer und ich setzte 
mich in die erste Reihe. Draußen nahm ich mir noch 
vor, Gott so richtig die Meinung zu sagen, warum er 
denn alles in meinem Leben wegnahm. Nun aber war 
mein Kopf angenehm entleert. Es war warm, ruhig und 
friedlich in mir. Und ich begann aufrichtig zu weinen. 
Es brach aus mir heraus, wie bei einem neugeborenen 
Kind. Der einzige Gedanke, den Jesus mir ließ, war: 
„Ich brauche dir nichts zu sagen, denn du kennst mich 
bereits...“. Während ich weinte, breitete sich diese Ver-
trautheit in meinem Herzen mehr und mehr aus. Ich 
fühlte wie ich mich von der Bank erhob und vor den 
Altar, mit einem großen Kreuz, welches von der Decke 
hing, trat und niederkniete bis meine Stirn den Boden 
berührte. „Herr, ich kann nicht mehr! Ich kann einfach 
nicht mehr... Ich habe alles gegeben und nichts funk-
tioniert. Hilf mir, Herr, hilf mir!“. Es war mein erstes, 
richtiges Gebet, welches nicht ein auswendig gelerntes 
„Vaterunser“ war. Und Gott hörte... Er hörte mich. 

INNERER FRIEDEN 
 Kurz nach diesem Gebet beruhigte ich mich 
mit einer plötzlichen inneren Zuversicht: „Alles wird 
gut werden“. Ich ging nach Hause und meiner täglichen 
Routine des Lernens und Bewerbens nach. „Irgendwie 
wird es schon weitergehen; es muss!“, dachte ich mir. 
Am gleichen Abend meldete sich ein Ausbildungskolle-
ge bei mir: „Hey Andrea, ich habe heute die Zeichnung 
gefunden, die du mir vor zwei Jahren gemalt hast. Ich 
brauche einen Artist, brauchst du einen Job?“. 

 Schockiert und mit großen Augen sah ich seine 
Nachricht an. Aus familiären Gründen wollte ich nie 
wieder nach Österreich zurück. Aber der Herr leitete die 
Behörden, meinen abgelaufenen Ausweis zu finden und 
mich aus Deutschland abzuschieben. Heute, drei Jahre 
später, arbeite ich immer noch in der Firma meines Kol-
legen, der mich an jenem Abend anschrieb. Er ist nicht 
nur Christ, sondern auch Mitglied der Gemeinde Elim. 
So wie ich nun auch. 

 Es ist allein Gottes Gnade, dass ich noch lebe. 
Jedes Mal, saß Er bei mir am Bett und Er sah jede Träne, 
die ich heimlich vergoss. Er wollte mich, als mich nie-
mand wollte. Nichts von Seiner Güte verdiene ich. Und 
ich bete, dass ich mein Leben lang im Haus des Herrn 
bleiben darf.          

Andrea	Bergmann

mea s-a liniștit și s-a înmuiat. Simțeam o teamă sfântă de 
Dumnezeu, pe care până atunci nu o simțisem niciodată, 
și totodată o familiaritate necunoscută și adâncă. 
 
 Biserica a fost goală și m-am pus pe primul 
rând. Înainte să intru îmi propusesem să Îl iau la rost pe 
Dumnezeu pentru tot ce îmi luase în viață. Acum, însă, 
mintea mea era goală, dar într-un mod plăcut. Era cald, 
liniște și calm în mine. Și am început să plâng tare. Plân-
geam ca un copil nou născut. Singurul gând pe care mi 
l-a lăsat Isus a fost: „Nu am nevoie să îți spun nimic, pen-
tru că Mă cunoști deja...”. În timp ce plângeam, se întin-
dea acea încredere tot mai mult în inima mea. Simțeam 
cum mă ridic de pe bancă înaintea altarului care avea o 
cruce mare atârnând din tavan și cum atingeam podeaua 
cu fruntea, îngenunchind. „Doamne, nu mai pot! Pur 
și simplu nu mai pot... Am dat tot ce am avut mai bun 
în mine și nimic nu a funcționat. Ajută-mă, Doamne, 
ajută-mă!”. A fost prima mea rugăciune adevărată, care 
nu fusese una învățată pe de rost precum „Tatăl nostru”. 
Și Dumnezeu m-a ascultat... El m-a ascultat. 

M-AM LINIȘTIT SUFLETEȘTE
 Scurt după această rugăciune m-am liniștit 
spunându-mi plină de încredere: „Totul va fi bine.” M-am 
dus acasă și mi-am reluat rutina mea zilnică în căutarea 
unui loc de muncă. „Cumva, cândva, se va ivi ceva, 
trebuie să se ivească!”, m-am gândit. În aceeași seară m-a 
sunat un coleg cu care studiasem și mi-a zis: „Ciao, And-
rea, am găsit astăzi desenul pe care mi l-ai pictat în urmă 
cu 2 ani. Am nevoie de un designer, ai nevoie de un loc 
de muncă?”.

 În stare de șoc și cu ochii mari cât cepele de 
mirare, m-am uitat la mesajul lui. Din motive familiale 
nu mai doream să mă întorc niciodată în Austria. Dar 
Domnul a călăuzit autoritățile să îmi găsească cartea de 
identitate și să mă pot îndrepta dinspre Germania spre 
Austria. Astăzi, 3 ani mai târziu, lucrez încă la firma 
colegului meu care mă contactase în acea seară. El nu 
numai că este creștin, dar este și membru al adunării 
Elim. La fel cum sunt și eu azi. 

 Trăiesc datorită milei lui Dumnezeu. De fiecare 
dată când plângeam în taină acasă în patul meu, El îmi 
vedea lacrimile. El m-a dorit când nimeni nu m-a vrut. 
Nu merit bunătatea Lui. Și mă rog să pot rămâne o viață 
întreagă în Casa Domnului.

tradus	de	Diana	Rus
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De n-am iubi, nu ar mai fi senin pe cer
De n-am iubi, n-ar mai exista culoare,
Nu ar mai fi în univers nici un mister 
Și pofta de-a trăi sub razele de soare.

De n-am iubi, nu am cunoaște ce e în inimă fiorul, 
Nici starea durerilor sfâșietoare,
De n-am iubi, ne-ar fi ocolit în viață dorul
Și n-am înțelege ce înseamnă să dăruiești o floare.

De n-am iubi, n-am putea ierta pe nimeni
Căci fără dragoste nu poți greșeala a-înțelege,
Nici viața cu grijă nu ne-am primeni,
Căci fără iubire nu ar exista pentru dărnicie lege.

De nu am iubi, am fi posaci și ursuzi, 
O altă formă a ceea ce înseamnă viață, 
De n-am iubi, am fi fără de scop și confuzi
Și gri ne-ar fi ziua în fiecare dimineață.

De n-am iubi, n-am fi din Dumnezeu plămadă,
Iar frumusețea universului ar fi doar o materie în 
derivă,
De n-am iubi nu I-am înțelege durerea din a ocolu-
lui livadă
Și inima Lui frântă ce s-a jertfit din dragoste nativă.

De n-am iubi, divinitatea nu ne-ar fi dăruit poezia
Și portativul nu ar fi purtat comorile din cer 
născute,
Am fi molâi și isipizi, căci n-am cunoaște frenezia
Acelor triluri de frumuseți profunde sau acute.

De n-am iubi, ne-am risipi în cele patru vânturi 
morții
Și nu i-am așeza cu lacrima sub glie,
De n-am iubi, destinul l-am lăsa cum îl vor alege 
sorții 
Și n-am primi în suflet a Domnului solie.

De n-am iubi, ne-am înstrăina complet de noi,
Și mintea noastră s-ar rătăci în multe nebuloase,
Am fi fără de dragoste în suflet sărăcăcioși și goi
Și bogăția ne-ar fi belșug de temeri și angoase.

De n-am iubi, ce rost ar mai avea a lumii existență
Și unde ne-ar căra fără de destinație, timpul?!
Ce ne-ar unii și ce ar fi a ființei chintesență
De nu ne-ar fi asezonat cu dragoste, răstimpul!

De n-am iubi, am rosti într-una vorbe fără de folos,
Am fi un vuiet prăpăstios ca o cascadă,
De n-am iubi, am fi un giuvaier din focuri scos,
Ce e închis în zgură iarăși, ca nimeni să nu-l vadă.

Și câte Doamne nu am fi, de nu ai fi fost 
un Dumnezeu-iubire,
Și câte alte oare, de nu ne-ai fi dăruit a sfintei 
frumuseți,
În mii și mii de alte moduri, geneze de trai și ome-
nire ... 
Dar Tu ai ales s-o știm, ca și copii de Tine înfiați!

      

Traian	Suciu
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