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MIJLOCUL

ÎNCINS CU ADEVĂRUL

SCUTUL 

CREDINŢEI

PICIOARELE ÎNCĂLȚATE 
CU RÂVNA EVANGHELIEI

PLATOŞA 
NEPRIHĂNIRII

COIFUL 

MÂNTUIRII

SABIA 

DUHULUI

Sabia Duhului. Este Cuvântul lui Dumnezeu. Sabia este o armă 
destinată atacului serios. Cuvântul lui Dumnezeu este arma noastră 
de luptă, arma noastră de atac. Deci, prin Cuvântul lui Dumnezeu 
noi suntem biruitori, biruitori în lupta spirituală, biruitori în lupta 
cu păcatul. 
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BIRUINȚA
Biruința - Succes deplin obținut printr-un efort deosebit (într-o luptă, într-o competiție 

sportivă, într-un domeniu de activitate etc.); victorie; izbândă. 
Biruința înseamnă să cuceresc ceva, să mă ridic în picioare atunci când vrăjmașul mă 

vrea jos, zdrobit, fără speranță și credință. 

editorial 

Mijlocul încins cu adevărul: Cuvântul Tău este adevărul (Ioan 17:17) 
este centura, (cureaua) pe care se atârna celelalte arme, apoi platoșa 
neprihănirii este scutul care apără organele vitale. Neprihănirea este 
scutul creștinului care trebuie purtat totdeauna. O viață neprihănită 
este o armă. 

Picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. De ce picioarele? 
Cu picioarele trebuie să te deplasezi. Deplasarea în luptă este foarte 
importantă – înainte, înapoi, într-o parte, în alta, să fugi ... 

Scutul credinței. Cu el vom putea stinge toate săgețile arzătoare 
ale celui rău, cum ar fi învățături nimicitoare care vin și lovesc în 
noi și vor să ne facă să ne îndoim de credința noastră. Cuvântul lui 
Dumnezeu spune: ”... credința vine în urma auzirii...” (Rom. 10:17), 
așadar avem nevoie să studiem Cuvântul lui Dumnezeu tot mai 
mult. 

Coiful mântuirii. Coiful se pune pe cap, acolo unde se iau toate de-
ciziile. Dacă am fost lovit aici, nu mai pot lua decizii înțelepte. Dacă 
am scos coiful de pe cap și mi s-a dat o lovitură în cap, nu mai pot 
decide, nu mai pot funcționa. Coiful mântuirii este siguranța mân-
tuirii. 

 Biruința înseamnă să umblu cu Dumnezeu 
mereu, să Îi cer ajutorul, puterea, intervenția, mila, 
să fac apel la generozitatea Lui în fiecare moment și 
fiecare situație din viața mea. Hristos nu a murit pe 
cruce ca eu să mă târăsc prin viață. El mă vrea un 
biruitor, un învingător. 

CUM PUTEM SĂ FIM BIRUITORI ÎN CRIZĂ, 
SAU ATUNCI CÂND AVEM PROBLEME?
 Nu există viață fără probleme, fără să treci 
printr-o criză. În Ioan 16:33 Isus spune: „… În lume 
veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lu-
mea.” Dumnezeu nu ne-a promis o viață fără prob-
leme, necazuri, crize. În viața aceasta trecem uneori 
prin văi adânci, prin situații incredibile, situații când 
avem impresia că totul se dărâmă, nu mai vedem 
orizontul din cauza valurilor. În aceste momente, 
noi, creștini născuți din nou, nu trebuie să fim slabi, 
jalnici, așteptând să ni se plângă de milă, târându-ne 
prin viață, ci trebuie să avem credința și îndrăzneala 
în Cel care ne va ridica deasupra tuturor problem-
elor și a greutăților cu care ne confruntăm pentru că 
El a biruit lumea. 

CUM PUTEM SĂ FIM BIRUITORI ÎN LUPTA CU PĂCATUL? 
 Pentru a putea birui păcatul trebuie în primul rând să fim 
născuți din nou, și prin puterea Duhului Sfânt putem fi mai mult de-
cât biruitori. Pentru aceasta avem nevoie de toată armătura pe care o 
găsim în Efeseni capitolul 6: ”...luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca 
să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare după 
ce veţi fi biruit totul. Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, 
îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râv-

  Puiu Timofte

na Evangheliei păcii. Pe deasu-
pra tuturor acestora, luaţi scutul 
credinţei cu care veţi putea stinge 
toate săgeţile arzătoare ale celui 
rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi 
sabia Duhului, care este Cuvântul 
lui Dumnezeu.” 

CE TREBUIE SĂ FACEM ÎN 
ASEMENEA SITUAȚII: 

01

Să ne rugăm Domnului cu 
credință, și în orice împreju-
rare să alegem să rămânem 
lângă Domnul, căci El ascultă 
rugăciunea făcută cu credință. 

02
Să ne încredem pe deplin în Dom-
nul și să nu ne pierdem nicio clipă 
încrederea în El. 

03
Să fim atenți la ceea ce ne trans-
mite Dumnezeu prin mesajele pe 
care le primim. 

04
Să acționăm în orice criză numai 
după voia lui Dumnezeu, pentru 
că numai așa, cu El și prin El, Cel 
care ne iubește, suntem și vom 
rămâne mai mult decât biruitori.



6 • articol • 2021 | septembrie septembrie | 2021 • articol • 7

I. ÎNCEP CU CINE SUNT DUȘMANII MEI?
 Nu am întâlnit pe nimeni care să vină să-mi 
spună că mă urăște, că îmi vrea răul, sau că îmi este 
vrăjmaș. Atunci cine sunt dușmanii mei? Pe toți aceia 
care îmi vor răul, care mă jignesc pe gratis, care mi-au 
înșelat prietenia sau încrederea pe care le-am acordat-o 
în momente de sinceritate, îi consider dușmani. Observ 
că am două feluri de dușmani. În prima categorie intră 
cei direcți, care își arată ostilitatea pe față, cu priviri gata 
să ucidă sau cu zâmbete disprețuitoare. Aceștia sunt 
mai de dorit, chiar dacă răutatea lor e surprinzătoare. Pe 
cealaltă parte sunt dușmanii prefăcuți: aceștia se declară 
prieteni, pretind că “îmi vor binele”, încât am ajuns să 
cred zicala “Doamne, ferește-mă de acești prieteni, că de 
dușmani mă feresc singur”. Mă îngrijorez când observ 
că pe listă sunt mulți frați în Domnul, însă mă liniștesc 
când mă gândesc că și Isus a avut o listă de dușmani 
plină cu preoți și cărturari care L-au dus la moarte. Ai 
mei au vrut în cel mai rău caz doar să mă bată. Sau poate 
că nu a venit încă vremea…

II. DE CE TREBUIE SĂ-MI IUBESC 
VRĂJMAȘII?

01

 E porunca Domnului „Dar Eu vă spun: Iubiți 
pe vrăjmașii voștri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, 
faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă 
asupresc și vă prigonesc.” (Matei 5:44)

 Această poruncă a Domnului e foarte radicală. 
Mi-ar fi plăcut o formă mai moale: „iubiți pe vrăjmașii 
voștri pe cât posibil” sau “încercați să-i iubiți” sau ceva 
de felul acesta. Ca să fie lucrurile și mai complicate, 
Domnul cere să-i binecuvântez pe cei ce mă blestemă, 
să le fac bine și să mă rog pentru ei. Am probleme la 
capitolul făcut bine. Pot să-i binecuvântez formal (am 
învățat asta), pot să mă rog doar de pe buze sau pentru 
urechile altora, dar la punctul “făcut bine” consider că 
nu merită, ei vor uita repede și o vor lua de la capăt. Dar 
cu toate acestea porunca Domnului e poruncă și trebuie 
îndeplinită.

02 

 E pentru binele meu. „ca să fiți fii ai Tatălui vos-
tru care este în ceruri... Dacă iubiţi numai pe cei ce vă 
iubesc, ce răsplată mai așteptaţi? Nu fac așa și vameșii? 
Și dacă îmbrăţișaţi cu dragoste numai pe fraţii voștri, ce 
lucru neobișnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel? Voi 
fiţi dar desăvârșiţi, după cum și Tatăl vostru cel ceresc 
este desăvârșit.” (Matei 5:45-48).

 M-a uimit întotdeauna cum Isus, care cunoaște 
oamenii mai bine ca oricine, nu vorbește de eliberarea 
de ură și dușmănie ca avantaje personale (mânia, furia, 
dușmănia ucide pe cel ce le are), ci le prezintă din per-
spectiva veșniciei. Dacă vreau să fiu fiu al Tatălui ceresc 
și îmi doresc răsplată veșnică, trebuie să-mi iubesc 
vrăjmașii.

03

  E pentru binele dușmanului. M-am motivat 
des în iubirea vrăjmașului prin încercarea de a-l câștiga, 
făcându-i bine. Așa cum scriam mai sus, nu prea cred 
că folosește. David îi face bine lui Saul care e plin de 
invidie în repetate rânduri. Saul are momentele lui de 
luciditate – 1 Sam. 24:17, 26:21: Saul a zis: „Am păcătuit; 
întoarce-te, fiul meu David, căci nu-ţi voi mai face rău, 
fiindcă în ziua aceasta viaţa mea a fost scumpă înaintea 
ta. Am lucrat ca un nebun și am făcut o mare greșeală.”, 
dar repede uită și o ia de la capăt cu vânarea lui David.

 Așa că mi-a rămas – Prov. 25:21-22: “Dacă este 
flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce, dacă-i 
este sete, dă-i apă să bea! Căci, făcând așa, aduni cărbuni 
aprinși pe capul lui, și Domnul îți va răsplăti.” Văzând 
cărbuni aprinși adunați pe capul lui s-ar putea să se 
schimbe și din dușman să am un prieten. Îmi place 
mai mult ideea de a-i face bine dușmanului, adunând 
cărbuni aprinși pe capul lui.

III. CUM SĂ-MI IUBESC DUȘMANII?
	 1.	Trebuie	să	țin	o	distanță
 În Matei 18:15 Isus prezintă 3 pași de urmat 
atunci când ți-a greșit fratele tău. Îl mustri între tine și 
el, apoi cu martori, iar la urmă îl spui bisericii. Dacă nu 
funcționează “să fie pentru tine ca un păgân și ca un 
vameș”.

 Orice rană ca să se vindece are nevoie de pansa-
re, izolare. Zgândărită într-una se infectează. Am nevoie 
în relația cu dușmanii mei de o perioadă de îndepărtare, 
detașare ca să se vindece rănile și ca celălalt să vadă că 
s-a întâmplat ceva. Problema e că mi-e greu să ies din 
starea asta și ajung la pasul doi.

	 2.	Caut	avantajele	pe	care	mi	le-a	adus			
	 dușmănia
 La un moment dat Biblia zice ca „Căci știa 
că din invidie dăduseră pe Isus în mâinile lui Pilat” 
(Matei 27:18). M-a ajutat mult acest verset. Nimeni 
nu te invidiază pe degeaba. Ei trebuie să vadă calități 
în mine pe care de multe ori nu le văd. De obicei sunt 
nemulțumit de mine. Vrăjmașii trebuie să vadă ceva 
bun, că altfel nu ar fi așa de porniți. Fără să vreau, am un 
sentiment de milă față de ei. Comparându-se cu mine în 
adâncimile minții lor se văd inferiori și dezavantajați. 
 
 Apoi s-ar putea ca vrăjmășia lor să mă fi ferit de 
mândrie și aroganță. Prin ei s-ar putea ca Dumnezeu să 
mă fi ținut într-o stare de smerenie.

	 3.	Trebuie	să	uit
 Un proverb spune că iertarea fără uitare e ca o 
fântână fără apă. Am observat că am o mare capacitate 
de uitare: uit răul pe care l-am făcut altora și binele ce 
mi s-a făcut. Mai uimitor am observat că uit conștient. 
Vreau să uit și uit.

 Această capacitate de a uita trebuie să o canali-
zez spre vrăjmași. Trebuie să uit ce mi-au făcut. Uitând 
iert.

DANIEL, IUBEȘTE-ȚI DUȘMANII DACĂ 
VREI RĂSPLATĂ VEȘNICĂ!
       

	 	 	 Daniel	Lucuța

CUM SĂ ÎȚI IUBEȘTI 
DUȘMANII, DANIEL?

Cea mai mare provocare pentru mine e iubirea 
dușmanilor. Din cauza aceasta scriu un articol pe care 

mi-l voi adresa mie: Cum să îmi iubesc dușmanii?
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	 Există	Cineva	care	știe	și	
cunoaște	totul	despre	noi,	dar	nu	ne	
condamnă.	Ne	privește	cu	dragoste,	
în	ciuda	tuturor	lucrurilor	care	sunt	

în	neregulă	în	viețile	noastre.	Ne	
iubește	așa	cum	suntem,	dar	trezește	

în	noi	dorința	de	a	trăi	o	altfel	de	
viață.	Cineva	care	a	schimbat	și	

continuă	să	schimbe	și	să	transfor-
me	viețile	noastre,	ducându-ne	din	
biruință	în	biruință.	Cineva	care	ne	

uimește	prin	puterea	lucrărilor	Sale.	
Mireasma	vieții	Lui	străbate	timpul	
și	spațiul	ajungând	până	la	noi,	ca	

un	izvor	de	putere	și	înțelepciune.	Ce	
bucurie!	Ce	mângâiere!	Este	Isus!	Este	

Domnul	oricărui	păcătos,	care	cere	
iertare	și	acceptă	harul	Său.	Este	și	
Domnul	Mariei	Magdalenei,	femeia	

păcătoasă	de	pe	paginile	Scripturilor.	
„De	aceea	îți	spun,	păcatele	ei	care	
sunt	multe	sunt	iertate,	căci	a	iubit	

mult”	(Luca	7:47).	„Femeie,	de	ce	plân-

gi?	Pentru	că	au	luat	pe	Domnul	meu	
și	nu	știu	unde	L-au	pus.“	(Ioan	23:13)

 Câtă iubire activă și înțelegere 
pentru muritori. „Iertate-ți sunt păcatele... 
du-te în pace“ (Luca 7:48,50). Maria Mag-
dalena, o femeie disprețuită pentru trecutul 
ei păcătos, se întâlnește cu Fiul lui 
Dumnezeu, care o eliberează de apăsarea 
celui rău, ridicând-o la înaltul titlu nobil de 
fiică de Împărat. 

 „Isus umbla din cetate în cetate... 
cei doisprezece erau cu El, și mai erau și 
niște femei care fuseseră tămăduite de 
duhurile rele și de boli, și Maria zis 
Magdalena din care ieșiseră șapte draci”. 
(Marcu 8:13)

Maria 
Magdalena 
biruitoare în 

Isus Hristos

 Maria Magdalena a devenit biruitoare prin 
Isus Hristos, ea L-a urmat necurmat de la începutul 
credinței sale. Oriunde o întâlnim în Scripturi ea se 
află în legătură nemijlocită cu Domnul. Ea nu a părăsit 
acest izvor al mântuirii, al harului, al păcii. Ea nu a ezitat 
nicio clipă, Isus trebuia de acum încolo să fie centrul 
vieții ei. Ea dorea să trăiască închinându-se Lui. Știa din 
experiență că nu-și permitea să minimalizeze puterea 
lui Satan. Dacă nu stătea aproape de Domnul (care este 
superior Diavolului), de una singură nu se putea apăra 
împotriva atacurilor celui rău. Deși Maria stătea aproape 
de Hristos pentru protecție și biruință, ea L-a urmat de 
asemenea din dragoste și recunoștință. Isus Hristos a 
strămutat-o din întuneric la lumină, de sub puterea lui 
Satan sub protecția lui Dumnezeu. Această schimbare 
avea să-i afecteze tot viitorul. De acum încolo, Maria va 
recunoaște numai un singur Domn.
Ea a ales să-L urmeze până la sfârșit, oricât de mult ar 
costa-o.

 „Lângă crucea lui Isus, stătea mama Lui și sora 
mamei Lui, Maria, nevasta lui Cleopa, și Maria Magdale-
na“(Ioan 19:25). „Dar Maria ședea afară lângă mormânt 
și plângea. (...) Și a văzut doi îngeri în alb (...). „Femeie”, 
i-au zis ei, „pentru ce plângi?” (Ioan 20:11-15). Când 
totul pare de neînțeles, când întrebările nu au răspuns, 
când de ce-urile continuă să persiste, când moartea pare 
că a triumfat, totuși Maria primește cea mai minunată 
veste din istorie: Hristos nu este în mormânt. Hristos 
a biruit moartea. „Isus, după ce a înviat, (...) S-a arătat 
mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese șapte 
draci” (Marcu 16:9). Și astfel, Maria Magdalena, pe care 
Domnul a ridicat- o „din pulbere cu harul” și pe care a 
făcut-o între timp un „mărgăritar“, o ucenică a 
Domnului, iat-o prima femeie „aducătoare de vești 
bune”, prima evanghelistă plină de bucurie, alergând să 
ducă vestea „Domnul meu e viu! A biruit!”. 
 
 El i-a descoperit relația nouă, minunată, în care 
i-a adus pe ai Săi la Dumnezeu. „Mergi la frații Mei și 
spune-le: „Mă sui la Tatăl Meu și Tatăl vostru, și la 
Dumnezeul Meu și Dumnezeul vostru” (Ioan 20:1-18).
 
 Maria Magdalena „și-a ales partea cea bună a 
lucrurilor”. Alege și tu. Alege să fi biruitor alături de Isus 
Hristos. Alege ca Isus să fie Domnul vieții tale. Alege ca 
viața ta să fie cristocentrică.

 Trăiește cu Isus. Trăiește cu El, pentru El și prin 
El. Trăiește pentru ceea ce ai fost creat: biruitor alături 

de El.       
Ramona	Murășan
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CE ESTE VINOVĂȚIA?
 Vinovăția este faptul de a fi responsabil de 
încălcarea unei legi și poate fi însoțită de emoții aferente 
stării de vinovăție. Uneori, statutul de a fi vinovat poa-
te să nu fie însoțit de sentimente de vinovăție. Alteori, o 
persoană poate avea false sentimente de vinovăție, adică 
nu s-a încălcat niciun standard 
moral obiectiv și totuși sentimente de vinovăție sunt pre-
zente. După cum poate exista boală fără durere (lepra sau 
forme de cancer), tot așa, poate exista durere fără boală. 

Vinovăția: 
ALIAT SAU DUȘMAN ÎN LUPTA SPIRITUALĂ

CE ESTE LUPTA 

SPIRITUALĂ?
 Lupta spirituală este 
războiul continuu pe care credincio-
sul îl are de purtat împotriva răului. 
Forțele răului pot fi reprezentate 
de duhurile rele, spiritul veacului și 
firea pământească. 

VINOVĂȚIA ȘI LUPTA SPIRITUALĂ
 De obicei, referințele la lupta spirituală cuprind discipline spiritua-
le precum lectura biblică, rugăciunea, postul, părtășia frățească. Arareori 
se vorbește de relația dintre vinovăție și lupta spirituală. Apostolul Pavel îi 
poruncește lui Timotei: „…să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința 
și un cuget curat, pe care unii le-au pierdut și au căzut din credință.” (1 
Tim. 1:18). Pentru apostolul Pavel, cugetul curat, alături de credință, sunt 
condițiile necesare pentru biruința în lupta spirituală. Eșecul în păstrarea 
acestora înseamnă înfrângere în lupta spirituală. Vinovăția este acel mesa-
ger al cugetului care informează atunci când standardul moral este încălcat. 
În vreme ce cuvântul lui Dumnezeu este îndreptarul vieții, cugetul este 
tribunalul minții unde au loc procesele morale, iar vinovăția este solul care 
vestește dacă atitudinile, gândurile și faptele sunt conforme poruncilor lui 
Dumnezeu. 

 Dar, după cum am anticipat, vinovăția poate fi un aliat de încre-
dere când semnalează mici înfrângeri în marele război spiritual. Pe de 
altă parte, vinovăția poate fi un dușman când rămâne singură fără să fie 
acordată la tonul credinței. 
 

VINOVĂȚIA CA ALIAT ÎN LUPTA SPIRITUALĂ
 Unii creștini consideră că, odată născut din nou, copilul lui Dum-
nezeu nu mai păcătuiește. Așa înțeleg ei cuvintele apostolului Ioan „oricine 
este născut din Dumnezeu nu păcătuiește” (1 Ioan 3:9). Dar, dacă apost-
olul Ioan s-ar referi la faptul că, odată născut din nou, credinciosul nu mai 
păcătuiește deloc, atunci s-ar contrazice pe sine. Câteva rânduri mai sus, la 
1 Ioan 1:8, el spune că „dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și 
adevărul nu este în noi.” Mai departe, la 1 Ioan 2:1, repetă: „Copilașilor, vă 

scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva 
a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, 
Cel neprihănit.” Așadar, în accepțiunea apostolului Ioan, 
copiii lui Dumnezeu pot și păcătui. Atunci care este 
răspunsul la această aparentă contradicție?

 În rezolvarea acestei aparente contradicții ne 
ajutăm de un proverb al împăratului Solomon: „Căci cel 
neprihănit de șapte ori cade și se ridică …” (Prov. 24:16). 
Prin urmare, în aceeași ordine de idei, pentru apost-
olul Ioan credinciosul nu poate să păcătuiască, adică să 
rămână înfrânt: el fie este sus fie tocmai se ridică. 

 Pe calea către patria de sus credinciosul are de 
luptat împotriva „duhurilor răutății care sunt în locu-
rile cerești” (Efes. 6:12), împotriva „chipului veacului 
de acum” (Rom. 12:2) și împotriva firii pământești 
(Rom. 7:23). Dar uneori se poate întâmpla ca, acciden-
tal, credinciosul să fie înfrânt, să „cadă deodată în vreo 
greșeală” (Gal. 6:1). În astfel de situații, sentimentele de 
vinovăție pot semnala abaterea de la dreptarul învățăturii 
sănătoase. Dar s-ar putea ca sufletul să nu simtă durere, 
remușcare pentru păcatul comis. Dacă cel căzut nu mai 
simte vinovăție pentru frângerea relației cu Dumne-
zeu îi rămâne vinovăția ca stare sau realizare a faptului 
că este greșit. Cu alte cuvinte, cel neprihănit poate nu 
simte că pentru a șaptea oară a căzut dar știe că a căzut. 
Este asemenea unui bolnav de cancer care nu simte că 
este bolnav dar în momentul în care i se spune că este 
bolnav el se încrede în medic și urmează tratamentul 
corespunzător. Deci, conștientizarea păcatului este pri-
mul pas în procesul de ridicare după cum un diagnostic 
corect este primul pas în procesul de vindecare al unui 
bolnav. 

 În consecință, atunci când sentimentele de 
vinovăție și vinovăția ca realizare a statutului de vinovat 
arată celui căzut depărtarea de standardul cerut, vorbim 
de vinovăție ca aliat în lupta spirituală.   

 Vinovăția ca dușman în lupta spirituală
 O durere de stomac poate semnala o boală, 
dar de cele mai multe ori nu este vorba de o boală. Cu 
alte cuvinte, durerea poate fi reală dar ar fi eronat să se 
asocieze întotdeauna cu boala. Tot așa, creștinul poate să 
aibă sentimente de vinovăție care să producă durere suf-
letului fără existența unei încălcări de lege. Acest tip de 
vinovăție se mai numește și falsă vinovăție. Nu se referă 
la faptul că durerea nu există, ci că nu există vinovăție 
ca stare de fapt în urma comiterii unui păcat. O astfel 
de vinovăție este dușman în lupta spirituală. Întâlnim 

pe unii creștini care au sentimente de vinovăție pentru 
păcatele pentru care au cerut iertare de la Dumnezeu 
cu mulți ani în urmă. Din păcate, în viața unora se 
formează un cerc vicios: vinovăția falsă îi determină 
să comită păcate și apoi se simt și mai vinovați. Ba 
chiar persistă în păcate și, cu vremea, sentimentele de 
vinovăție dispar. 

 În preajma morții Domnului Isus doi ucenici au 
comis păcate grave: unul L-a trădat și altul L-a tăgăduit. 
Este vorba despre Iuda și Petru. Pentru Iuda vinovăția 
a fost dușman care l-a condus la sinucidere iar pentru 
Petru a fost aliat care l-a condus din nou la dragostea lui 
Hristos. Banii sunt un mijloc pentru achiziționarea de 
bunuri dar pot deveni un idol, Mamona, când agoni-
sirea devine un scop în sine. Tot așa, vinovăția este o 
binecuvântare când ne aduce la Hristos, la pocăință. 
Însă, când ne oprim la starea de vinovăție și la durerea 
asociată ei, rămânem jos sau înregistrăm înfrângere 
după înfrângere. 

CONCLUZIE
 Diavolul este „pârâșul fraților noștri” (Apoc. 
12:10). Scopul lui este să-i acuze pe credincioși, fie 
înaintea lui Dumnezeu precum a vorbit despre Iov, fie 
să semene îndoială în inima credincioșilor. Totodată, 
el este cel care vrea să înlăture adevăratele sentimen-
te de vinovăție și, mai ales, să semene necredință în 
credincioși pentru a nu recunoaște greșeala sau a nu ac-
cepta iertarea atunci când le este oferită. La fel lucrează 
și spiritul veacului, lumea străină de Dumnezeu. Chipul 
veacului fie etichetează orice vinovăție drept falsă, fie 
învinovățește pe nedrept. Cedarea treptată și continuă 
în fața poftelor firii pământești naște un cuget insen-
sibil la păcat sau împovărează pe om cu sentimente de 
vinovăție care îl țin departe de iertare. 

 Vestea bună este că Isus Hristos a venit să aducă 
viață din abundență iar aceasta înseamnă echilibru 
(Ioan 10:10). Un suflet sănătos va simți vinovăție și va 
ști că este vinovat. Pentru aceasta e nevoie să aibă în 
vedere două repere importante: 1) „Să păstreze credința 
și un cuget curat” (1 Tim. 1:18) și 2) „Să lupte lupta cea 
bună a credinței” (1 Tim. 6:12). Cunoașterea stan-
dardului moral absolut și identificarea luptei va face ca 
vinovăția să fie un aliat credincios în lupta spirituală. 
Doar depărtarea de aceste două puncte de orientare face 
ca vinovăția să fie piedică în ridicarea neprihănitului 
căzut.

	 	 Romică	Ciocan
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 Am fost pentru prima dată la cură, îndrumată 
de doctor pentru reabilitarea spatelui meu. Acolo am 
văzut cum o echipă de specialiști, cum ar fi: doctori, 
terapeuți, bucătari, chelneri și așa mai departe, fiecare 
priceput în domeniul lui, trudeau  zile la rând, ca nouă 
pacienților să ne meargă bine, să nu mai avem dureri, 
sau cel puțin să fie alinate. Mi-a mers bine, am luat în 
serios fiecare exercițiu fizic și mă străduiam să execut 
exact cum terapeutul spunea și arăta. Am observat o 
anumită structură după care se ghidau cu toții. Există te-
rapie pasivă și terapie activă și o mare importanță pune-
au pe nutriție. În terapia pasivă erau incluse pachete de 
sulf, masaje și lampă cu infraroșu, iar terapia activă in-
cludea antrenament pentru formarea mușchilor și antre-
nament de rezistență. De ce împărtășesc toate acestea cu 
voi? Pentru că Dumnezeu mi-a arătat cât de importante 
sunt pentru sănătatea fizică și mi-a arătat o comparație 
între sănătatea fizică și sănătatea sufletească. Dumnezeu 
a spus că El mi-a pregătit acele 3 săptămâni în care să 
pot veghea asupra sănătății mele fizice dar dorește să mă 
ocup mai mult de sănătatea mea sufletească. 

TERAPIA PASIVĂ 
 Tatăl m-a lăsat să înțeleg că terapia pasivă este 

harul lui Dumnezeu care ne este dat să ne bucurăm de 
el. „Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și ace-
asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.” (Efe-
seni 2:8). Mi-a explicat că pachetele de sulf calde este 
echivalentul dragostei Lui, de fiecare dată când aveam 
această terapie mă așezam pe un pat unde la spate, pe 
toată coloana erau aceste pachete și eram învăluită într-
un cearșaf alb. Sulful cald îmi încălzea tot trupul până 
la transpirație, toată musculatura se înmuia și nu mai 
durea. Deci cel care simte cu adevărat căldura dragostei 
lui Dumnezeu se înmoaie și nu poate fi altfel decât mai 
bun. Când înțelegi că El, Dumnezeul atotputernic, din 
dragoste pentru tine și-a dat singurul Său Fiu să moară, 
nu poți să rămâi rece. 

MASAJUL

 Vreau să vă spun că de fiecare dată când l-am 
primit, era exact cum aveam nevoie, mai tare, mai încet, 
direct pe mușchii care mă dureau. Iar Domnul meu 
mi-a spus că prelucrarea mușchilor sufletești o face 
Duhul Sfânt. El ne cunoaște bine, și merge direct la țintă 
și scoate nodurile chiar și din domenii unde credeam 
că suntem bine, chiar suntem curați. Duhul Sfânt ne 
arată exact unde trebuie schimbare în viața noastră. 

„Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă 
călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, 
ci va vorbi tot ce va fi auzit, și vă va descoperi lucrurile 
viitoare.” (Ioan 16:13)

LAMPA CU INFRAROȘU
 Mă întindeam pe burtă pe un pat și o lampă 
destul de mare era pornită deasupra spatelui meu. Se 
simțea o anumită căldură dar nu prea mult. Recunosc 
că la început nu am prea înțeles folosul acestei terapii. 
Dar s-a întâmplat că mi-au căzut cheile jos pe podea 
exact după terapie și m-am aplecat fără durere de le-am 
ridicat. Și din nou Domnul meu mi-a spus: “Doar când 
crezi în jertfa lui Isus și o accepți pentru viața ta are un 
efect senzațional! „apoi zice: «Iată-Mă, vin să fac voia ta, 
Dumnezeule.»“ El desființează astfel pe cele dintâi ca să 
pună în loc pe a doua. Prin această «voie» am fost sfințiți 
noi, și anume prin jertfa trupului lui Isus Hristos, odată 
pentru totdeauna. (Evrei 10:9,10)

 Despre nutriție pot spune că au existat 3 feluri 
de alimentație, bazate pe alimente integrale, alimente 
vitale și vegetale. Când mă uitam pe meniu ca să îmi 
aleg ce doresc să mănânc, observam preferințele mele și 
mă consultam cu stomacul meu ce poate digera și ce nu. 
Hrana noastră din Cuvântul Domnului este tot atât de 
importantă ca și alimentația trupului. Fără mâncare nu 
o ducem prea mult, fără hrană spirituală, seacă sufletul 
în noi și suntem pradă ușoară pentru satana. „În adevăr, 
voi, care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși 
trebuință de cineva să vă învețe cele dintâi adevăruri ale 
cuvintelor lui Dumnezeu, și ați ajuns să aveți nevoie de 
lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu 
lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, 
căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii 
mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins , prin 
întrebuințare, să deosebească binele și răul. De aceea, să 
lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos, și să mer-
gem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou 
temelia pocăinței în Dumnezeu, învățătura despre bote-
zuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților 
și despre judecata vecinică.” (Evrei 5:12-14 și Evrei 6:1,2)

TERAPIA ACTIVĂ
 Aici a fost mult sport, mult antrenament! 
Antrenament pentru formarea mușchilor: După câteva 
seturi de antrenament am descoperit mușchi pe care 
nu știam că-i am, și am realizat cât de importanți sunt 
pentru susținerea corectă a coloanei vertebrale și pentru 
deplasare. Fiecare grupă de mușchi are importanța ei 
și toate împreună folosite duc la o armonie în trup. 
Domnul mi-a spus că și spiritual sufletul meu trebuie 
antrenat. Trebuie să cunosc voia Lui, să mi-o doresc și 

să o înfăptuiesc. Cum există diferite grupe de mușchi în 
trupul omenesc tot așa sunt diferite domenii în care noi 
trebuie să sporim. 2 Corinteni 8.7: „După cum sporiți în 
toate lucrurile: în credință, în cuvânt, în cunoștință, în 
orice râvnă, și în dragostea voastră pentru noi, căutați să 
sporiți și în această binefacere.”

ANTRENAMENT DE REZISTENȚĂ
 Aici pedalam din toate puterile pe o bicicletă 
fixă, la care după ce mă obișnuiam cu greutatea care mi 
se opunea, dintr-o dată mai creștea cu o treaptă, având 
impresia că trebuie să urc un deal. Când mă dădeam jos 
îmi tremurau genunchii, dar mai târziu am observat că 
urc scările pentru a merge la cameră mult mai ușor și 
fără dureri. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa în Iacov 
4:7 “Supuneți-vă, deci, lui Dumnezeu. Împotriviți-vă 
diavolului, și el va fugi de la voi”. Satan știe să fure, să 
înjunghie și să prăpădească și folosește orice ocazie, deci 
ce trebuie să facem, să veghem și să contracarăm, folo-
sind toate armele spirituale pe care le-am primit de la 
Dumnezeu : rugăciunea, lauda, Cuvântul Său, părtășia. 
„Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este 
Cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin 
Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la ace-
asta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții.” 
(Efeseni 6:17,18) Deci împotrivește-te satanei în fiecare 
domeniu al vieții tale și el va fugi de la tine, iar tu vei fi 
învingător. 

TRUPUL ȘI SUFLETUL SUNT IMPORTANTE
 După cum știm suntem din trup, duh și suflet, 
formați după asemănarea Creatorului nostru. Dacă cor-
pul are o așa mare însemnătate și investim atât de mult, 
să spunem, ca să nu avem dureri sau să fie frumos, deși 
se întoarce în țărână, cu atât mai mult duhul nostru este 
de mare preț, căci este o parte din Dumnezeu și ținta 
lui este la Dumnezeu. Deci dacă sistemul locomotor 
este important pentru mișcarea întregului corp, iar prin 
mișcarea și antrenarea lui se obține un corp sănătos, tot 
așa de important este sufletul nostru, care duce duhul 
nostru spre ținta dorită, Tatăl nostru, ca urmare, să ne 
hrănim și antrenăm sufletul. Filipeni 3:13,14: „Fraților, 
eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru: 
uitând ce este în urma mea, și aruncându-mă spre ce 
este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării 
cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.”

 Doamne, ajută-ne să cunoaștem, să dorim și să 
înfăptuim în fiecare secundă voia Ta, ca sufletul nostru 
să ajungă la țintă cu duhul pe care îl avem de la tine și 
tânjește după Tine! Mulțumesc Tată! 

       

	 	 	 Diana	Cristescu

SĂNĂTATEA
 CU TOȚII SUNTEM DE ACORD CĂ SĂNĂTATEA ESTE IMPORTANTĂ! CHIAR 

ȘI CEL CARE NU CREDE CU ADEVĂRAT ÎN DUMNEZEU SPUNE: “DOAMNE DĂ-MI 
SĂNĂTATE, CĂCI PE RESTUL LE FAC EU PE TOATE!”.
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GABRIELA BUJDEI 

Scopul dumneavoastră, fra-
te Nelu, în Austria este să 
participați la graduarea 
cursanților din cadrul Școlii Bi-
blice Pleroma. Această Școală 
Biblică este un parteneriat între 
Organizația Gemeinde Gottes 
din Austria și Seminarul Pen-
ticostal din București. Este un 
program de studiu de doi ani 
de zile în cadrul cărora sunt 
acceptați frați și surori care se 
pregătesc pentru diferite sluj-
be din cadrul Bisericii. Pentru 
departamentul de slujire prin 
predică pentru frați sau școală 
duminicală pentru surori, fieca-
re după măsura și darul pe care 
îl are din partea lui Dumnezeu.

CARE ESTE PROFILUL UNUI 
SLUJITOR CREȘTIN?

NELU BRIE
Oamenii cu un caracter frumos, integru, ales, cu frică de 
Dumnezeu, echipați în ce privește cunoștința Scripturii, 
cu temeinice învățături în Cuvântul Domnului, pe care 
apoi să le poată da mai departe altora, acolo unde Dum-
nezeu i-a așezat sau îi va așeza să slujească.
Gabriela Bujdei: Ca președinte al Organizației Pfingst-
kirche Gemeinde Gottes în Austria, cum vedeți această 
lucrare și cum motivați tinerii să se implice în această 
lucrare?

IONEL VLAS

Eu cred că, cu cât ne pregătim mai bine, cu atât vom pu-
tea face față mai bine provocărilor care sunt din ce în ce 
mai mari în vremea aceasta din urmă și cu cât ridicăm 
ștafeta mai sus, vom avea tineri și slujitori care au un 
caracter frumos și astfel Biserica se zidește. Eu cred 
că merită făcut efort, merită să contribuim cu toții. În 
primul rând cei care sunt simpli membri cu îndemnuri, 
iar pentru cei care nu vor predica poate niciodată de la 
amvon, dar dacă sunt bine pregătiți vor face față nevoi-
lor din societate, de a da răspunsurile cele mai corecte 
la întrebările care li se pun, iar dacă sunt cuprinși într-o 
lucrare de tineret, de școală duminicală, cu cât sunt mai 
bine pregătiți, cred că se poate face cât mai bine lucrarea 
Domnului.

GABRIELA BUJDEI 
Știu că aveți ca viziune realizarea unei școli biblice de 
grad universitar și în Austria. Care sunt pașii?
Nelu Brie: Această școală biblică deja există. Sărbătorim 
graduarea celei de-a doua promoții, aici în Austria. Mai 
avem o grupă în Gleisdorf și a treia grupă în zona Salz-
burg. Desigur, până a organiza o școală biblică, una care 
să funcționeze independent față de colaborarea cu alte 
școli este un drum lung. Este nevoie de un corp profe-
soral, care să poată să predea cursuri, să fie organizat, 
oameni pregătiți temeinic.

 Obiectivul este să depășim nivelul unei școli 
biblice de durată scurtă sau medie, să ne ducem către 
cursuri universitare. Așa visez, ca bisericile Gemeinde 
Gottes pe viitor să devină un Cult organizat, recu-
noscut de către statul austriac, și să se poată crea o 
școală biblică de grad universitar cu toate calificativele 

necesare. Noi cei de la Institut ne dăm toată silința să 
contribuim ajutând prin experiența acumulată de noi, 
prin expertiza pe care o avem acolo cu cadrele noastre 
didactice, ajutând și încurajând formarea unor lucrători, 
slujitori. Mă bucur să văd deja niște începuturi aici în 
biserică, în comunitate, anumiți frați care au activitate 
didactică și pe parcurs echipa să se întregească, așa cum 
și la noi la Institut cândva eram doi, trei și acum suntem 
16 oameni full-time, implicați în învățământ. Așa să vă 
ajute Dumnezeu să se întâmple și aici! Așa mă gân-
desc eu, ca peste cinci, zece ani să avem un protocol de 
colaborare între două instituții de învățământ superior, 
Școala Biblică din Austria, a cărui nume o să-l aflăm 
atunci, și Institutul Teologic Penticostal din București. 
Este un vis, dar cu siguranță dacă îl păstrăm în atenție, 
în rugăciune – eu consider că aceasta este voia lui Dum-
nezeu să facem aceasta – atunci se va realiza 100%. Cred 
că trebuie să mergem la următoarea etapă în care biseri-
ca să-și organizeze propriile structuri de învățământ, de 
pregătire a slujitorilor, colaborând cu cine consideră de 
cuviință cu alte organizații. Deci trecem la o altă etapă, 
dezvoltarea Școlilor Biblice proprii. Acesta ar fi planul.
M-am bucurat să văd deschidere, ideea aceasta nu este a 
noastră, ci noi doar am primit-o din partea fraților ca pe 
un strigăt de ajutor. Intenția noastră este să ajutăm și să 
punem pe picioare această școală biblică.

GABRIELA BUJDEI
De multe ori visele devin realitate. Cum vedeți această 
Școală Biblică în zece ani?

IONEL VLAS

Greu de spus dar, nădăjduim că Domnul își va împlini 
lucrarea prin noi. Desigur totul are de-a face cu vremu-
rile care vor veni și împrejurările pe care le vom trăi dar, 
dacă este să ne uităm în spate Dumnezeu a dat progrese 
în lucrarea din Austria, neașteptate sau chiar peste visele 
noastre. Așa cum spunea și fratele Nelu în cinci, zece ani 
ne putem gândi la ceva foarte serios și în acest timp un-
ele persoane se vor pregăti și didactic pentru a face față 
nevoilor care sunt pentru recunoașterea de către statul 
austriac a acestei Școli Biblice. Astfel cred că în cinci ani 
de zile vom putea realiza acest proiect în colaborare cu 
frații noștri de la București să demarăm lucrul acesta.

Cred că, cel mai bine se 
potrivește versetul din Filipeni 
4:13 „Pot totul în Hristos care 

mă întărește”.

Gabriela	Bujdei

INTERVIU
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 Neprihănire înseamnă 
dreptate, inocență, puritate, fără 
păcat sau fără pată. Chiar dacă 
omul are idealuri bune în sufle-
tul lui, corupția și compromisul 
îl însoțește în toate acțiunile sale. 
Biblia spune: „Nu este niciun om 
neprihănit, niciunul măcar. (...) 
Toți s-au abătut și au ajuns niște 
netrebnici.” (Rom. 3:10)
Dar, Slavă Celui Biruitor, care 
a venit din cer să ne îmbrace în 
neprihănirea Lui. Dar asta nu se 
întâmplă de la sine, sau trăind 
ca lumea aceasta; după cum este 
scris: „fiecare își vedea de drumul 
lui...” (Isaia 53:6). 

01. EL ESTE NEPRIHĂNIREA NOASTRĂ!
 E esențial să-ți procuri foame și sete după Dom-
nul. (Ps. 63; 45; 42). Numai celor care se întorc la Dom-
nul, sunt născuți din nou și întrețin o relație cu Domnul, 
li se dezvoltă acest apetit de foame și sete spirituală: 
„gustați și vedeți ce bun este Domnul” (Ps. 34:8). Căci 
după cum trupul are nevoie de hrană și băutură, tot așa 
și sufletul trebuie hrănit. Astăzi sunt prea mulți creștini 
care pot trăi zile, săptămâni și luni fără să-L caute pe 
Domnul în părtășie. 

 Omul trebuie să-L dorească cu toată ființa pe 
Dumnezeu, după cum este scris în Psalmul 42:1-2: 
„cum dorește un cerb izvoarele de apă (...), sufletul meu 
însetează după Dumnezeu ...” ; sau în Psalmul 63:1 „... 
îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul 
după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă”. El 
satură după dorință.

Dacă	nu	ai	această	foame	după	ce	e	sfânt	și	drept,	
trebuie	să-ți	faci	o	verificare	a	vieții	tale	spirituale.

02. CAUTĂ-L PE DOMNUL CHIAR CÂND 
BOALA A PĂTRUNS ÎN FIINȚA TA!
 Chiar dacă ne-am întors la Domnul, păcatul 
care apare în viața noastră ne indispune în a-L mai 
căuta. Ni se întâmplă ca lui Adam: goliciunea, frica 
și fuga de Domnul ne cuprinde. Domnul îl căuta în 
răcoarea zilei, dar Adam s-a ascuns, „... unde ești?. El a 
răspuns: «Ți-am auzit glasul în grădină; și mi-a fost frică 
pentru că eram gol și m-am ascuns.»” (Gen. 3:9,10). 
Domnul să ne ajute să ne întoarcem cu pocăință!

 Sunt multe alte motive de pierdere a apetitu-
lui spiritual: „... îngrijorările vieții acesteia ...” (Luca 
21:34); „... niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și 
necredincioasă ...” (Evrei 3:12); „... cine vrea fie prieten 
cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu” (Iacov 4:4). 
Vino la Domnul cu toate slăbiciunile și neputințele tale, 
că El a zis: „veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, 
și Eu vă voi da odihnă” (Mat. 11:28).

Lăudat	să	fie	Domnul	că	ne	primește	așa	cum	suntem,	
și	ne	vine	în	ajutor,	să	ne	vindece	sufletele!

03. IUBEȘTE NEPRIHĂNIREA, TRĂIND CU 
DREPTATE
 Domnul Isus a iubit neprihănirea și „... toiagul 
de domnie al Împărăției Tale este un toiag de dreptate“ 

(Ps. 45:6). În schimb, fariseii călcau dreptatea, măcar că 
erau foarte religioși. Trebuie să recunoaștem că ne do-
vedim subiectivi, adesea, în privința dreptății. Astăzi am 
ajuns să credem că fiecare are dreptatea lui, neprihănirea 
lui...
 Omul nu se poate curăți de subiectivismul lui, 
numai dacă Duhul Sfânt îi cucerește inima: „Cât de mult 
iubesc legea Ta! Toata ziua mă gândesc la ea. (...)” (Ps. 
119:97-106). Viața lui Hristos să pulseze în tine: „Am 
fost răstignit cu Hristos și trăiesc... dar nu mai trăiesc 
eu, ci Hristos trăiește în mine” (Gal. 2:20). Să ai ochii, 
inima și mintea sănătoasă, e posibil numai prin El. 
Domnul a luptat în rugăciune să fie neprihănit, „... către 
Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte ...” (Evrei 5:7). 
Dacă Domnul în natura Lui de om a trebuit să lupte 
așa, credeți voi că drumul nostru în lupta împotriva 
păcatului e mai ușor? „Voi nu v-ați împotrivit încă până 
la sânge în lupta împotriva păcatului.” (Ev 12:4). Dum-
nezeu să ne ajute să luptăm în rugăciune și veghere!

 Domnul judecă cu dreptate. El va face dreptate 
aleșilor Lui, iar în Împărăția Dreptății vor ajunge doar 
cei ce au trăit în neprihănire și cu dreptate...

 Doamne, vreau să fiu mereu flămând după Tine, 
să nu mă hrănesc la mesele străine, așa cum spune o 
cântare: „Să ard de sete tot n-aș bea, din apele stricate,/ 
Ce le-ntâlnesc în calea mea, prin lumea de păcate./ Să 
mor de foame tot n-ating, mâncăruri otrăvite./ Spre care 
ne-ncetat mă-mping/ Păcate și ispite”.

	 	 	 Nelu	Zlibuț	

DRUMUL 
NEPRIHĂNIRII

„Ferice	de	cei	flămânzi	și	însetați	după	
neprihănire,	căci	ei	vor	fi	săturați.”	

(Matei	5:6)
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 Fiecare am auzit cel puțin o dată în viață: ,,copi-
lul care nu plânge, nu primește nimic”. Deci un copil care 
este neglijat, are nevoie de afecțiune, el nu se simte iubit, 
dar învață că prin suferință poate dobândi ceea ce își 
dorește. Copilul este cel care observă că atunci când nu 
îi merge bine, suferă, plânge, părinții își îndreaptă toată 
atenția înspre el, devin mai buni, sunt preocupați de el. 
Ori, această convingere repetată și întărită îl va determi-
na ca mai târziu la vârsta adultă să caute situații care să îl 
mențină în starea de suferință, deoarece, doar în acest fel 
este convins că va primi atenție, afecțiune și sprijin din 
partea celorlalți.

 Complexul acesta de a ne plânge sau a ne victi-
miza presupune anumite tipare cognitiv - comportamen-
tale care încep să se formeze din copilărie, iar cu trecerea 
timpului se repetă și întăresc, acestea ajung apoi să ne 
influențeze și marcheze viața sub toate aspectele sale.
În terapia cognitiv - comportamentală este folosit cu 
succes Decalogul raționalității și pentru cunoaștere, 
Decalogul iraționalității. Din experiența practică pot 
spune că am constatat existența unui tipar de gândire 
negativ la foarte multe persoane, și majoritatea dintre 
acestea gândesc conform tiparului descris în Decalogul 
iraționalității. Când ești înconjurat de persoane care au 
un tipar de gândire negativă, mai devreme sau mai târziu 
vei ajunge și tu să gândești la fel.

 De cele mai multe ori ne plângem și ne 
victimizăm pentru că nu ne asumăm responsabili-
tatea pentru viața noastră. Chiar dacă noi suntem 
răspunzători de propriile noastre acțiuni și fapte, 
este mai ușor să căutăm justificări sau să încercăm să 
explicăm de ce suntem în situația aceasta. Întotdeauna 
altcineva este de vină, cineva ne-a îndrumat prost sau 
ne-a împins de la spate într-o direcție greșită, niciodată 

nu suntem noi de vină. Practic ne dorim să primim 
atenție și compasiune din partea celorlalți. Este mai ușor 
să dăm vina pe alții pentru ceea ce ni se întâmplă, justi-
ficându-ne în acest fel nefericirea, decât să ne asumăm 
greșelile făcute și faptul că noi suntem responsabili de 
viața noastră. Uneori ne plângem și ne victimizăm din 
comoditate, din păcate întâlnim acest tipar de comporta-
ment și în bisericile noastre. Oameni care se victimizează 
și se plâng, întotdeauna cineva are ceva cu ei, nimeni 
nu-i iubește sau simpatizează, ei pozează deseori în 
postura de martiri, asemenea lui Absalom din 2 Samuel 
15:3-6. Absalom nu avea nimic să îi reproșeze tatălui său 
și totuși făcea pe victima, își dorea puterea tatălui său 
David, dar nu și caracterul lui și a sfârșit-o tragic.

 Creștini fiind și aparținând lui Hristos nu ar 
trebui să ne plângem sau să ne victimizăm, apostolul 
Petru e categoric când ne spune ,,la aceasta ați fost 
chemați” (1 Petru 2:20-21). Deci suferința este apanajul 
creștinului, el nu trebuie să se plângă pentru că suferă, ci 
trebuie să aibă ca exemplu pe Iov care spune ,,Domnul 
a dat și Domnul a luat” (Iov 1:21). ,,Să ne uităm țintă la 
Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus 
...” (Evrei 12:2) și să luăm exemplul Lui ,,... totuși nu cum 
voiesc Eu, ci cum voiești Tu” (Matei 26:39).

VERSUL UNEI CÂNTĂRI SPUNE: ,,TU EȘTI 
CHEMAT, TU EȘTI CHEMAT, SĂ FII CREȘTIN 
CU ADEVĂRAT”.

Domnul să ne ajute să fim creștini cu adevărat și atunci 
nu ne vom mai plânge și nu ne vom victimiza.

       

	 	 	 Vasile	Leș

DE CE NE PLÂNGEM 
SAU NE VICTIMIZĂM?

Aș fi tentat să spun că a te plânge e ceva specific românesc, dar acest tipar se manifestă 
pretutindeni în fiecare cultură sau națiune. Este adevărat că nu ne naștem plângăcioși 

sau în postura de victime, dobândim acest tipar comportamental în urma experiențelor 
din viață, a persoanelor cu care interacționăm sau a mediului în care trăim.



septembrie | 2021 • articol • 2120 • mărturie • 2021 | septembrie

 Am fost crescut de mic în Biserică şi am auzit 
despre Dumnezeu încă din primii ani ai vieţii. Până 
la vârsta de nouă ani am mers cu familia la o biserică 
de Creştini după Evanghelie, dar după acea vârstă, aşa 
a fost situaţia, că a trebuit să ne mutăm în alt oraş şi 
totodată am început să frecventăm Biserica Baptistă 
Sfânta Treime din Brăila. Acesta a fost locul în care 
am început să cunosc cine este Dumnezeu şi de ce am 
fost creat. Am înţeles că Dumnezeu este atotputernic 

şi că mă iubeşte, veghind zi de zi asupra mea. Am mai 
priceput și că la sfârşitul vieţii voi fi judecat şi că tot ce 
fac pe pământ are un ecou în eternitate. Toate aceste lu-
cruri le înţelegeam raţional, dar nu aveam niciun fel de 
experienţă, de fapt Adevărul încă nu-mi fusese revelat.

 Crescând, îmi puneam tot felul de întrebări 
despre existenţa lui Dumnezeu şi manifestarea Lui. Din 
momentul în care am înţeles ce înseamnă păcatul şi 
că el mă desparte de Dumnezeu, am căutat să evit cât 
puteam de mult să mai păcătuiesc. În momentul în care 
eram doborât de un păcat aveam remuşcări adânci, dar 
nu reuşeam să am o victorie asupra lui şi mă găseam 
deseori doborât şi descurajat. Deşi îmi predasem viaţa 
Domnului de câteva ori (îmi amintesc că prima dată a 
fost cu ocazia predicii fratelui Paul Washer în biserica 
noastră) încă nu luasem o decizie să mă botez. În acei 
ani viaţa spirituală a fost plină de lupte, de frământări 
şi întrebări. Deşi nu reușeam să găsesc aplicabilitatea 
lucrurilor asimilate în biserică în viaţa cotidiană, nu am 
renunțat să lupt căutând răspunsuri. Poate datorită firii 
mele ambiţioase şi pragmatice, mereu m-am ferit de 
letargia spirituală. Ştiam că viaţa spirituală trebuie să fie 
marcată de experienţe şi adevăruri profunde revelate la 
nivelul duhului, dar cum? 

 În una din întâlnirile de tineret, un păstor invi-
tat ne-a motivat să-I cerem lui Dumnezeu să facă ceva 
în viaţa noastră în mod concret, şi anume să ne vinde-
ce dacă aveam vreo suferinţă trupească. Eu am sesizat 
oportunitatea de a testa existenţa şi puterea Creatorului. 
Ştiu că aveam o mică problemă de sănătate care îmi 
crea un mic disconfort. Eu m-am rugat spunându-I lui 
Dumnezeu că dacă chiar există să mă vindece de acea 
problemă. Îmi amintesc că m-am rugat o perioadă de 
şase luni, dar nu am primit răspuns la rugăciune. Exact 
în acea perioadă a avut loc evenimentul când am fost 
aproape să fiu lovit de o maşină: „Inima îmi pompa sân-
ge în vene cu un debit mai mare ca al Dunării, simţeam 
că levitez. Adrenalina îmi crescuse la niveluri nemai-
întâlnite. Aveam un tumult de sentimente de bucurie, 
mulţumire, recunoaştere și eliberare.” Deşi un coleg 
de clasă m-a tras înapoi, maşina a trecut milimetric pe 
lângă mine. Drumul spre casă mi-a oferit un răgaz să 
meditez asupra a tot ce s-a întâmplat în ultimul an. În 
seara aceleiaşi zile avusesem timp de părtăşie personală 
cu Domnul şi dintr-o dată toate întrebările şi luptele din 
mintea mea, tot haosul s-a aliniat și Dumnezeu mi-a 
deschis mintea şi a aşezat totul în ordine. Ce moment 
minunat!

 Am înţeles cu adevărat dragostea Lui, nu mi-a 
dat ce I-am cerut. Mi-a arătat cât sunt de ipocrit pentru 
că mă rugam să primesc un lucru, dar nu vedeam restul 
binecuvântărilor. Eram supărat că nu-mi răspunde, dar nu 
vedeam că m-a ţinut în braţele Lui de Tată de când am ve-
nit pe lume şi mi-a călăuzit fiecare pas. Faptul că m-a ferit 
de acel accident şi am fost conştient de realitatea pericolu-
lui a fost o mică atenţionare ca eu să realizez că El este în 
control şi că poate ar mai fi fost milioane de situaţii prin 
care să fiu rănit, şi El m-a protejat fără ca eu să realizez. 
Am înţeles dragostea pe care o are pentru mine zi de zi şi 
că mă ţine în mâna Lui. 

 În acea perioadă am hotărât să mă botez, de fapt 
am fost încurajat şi am știut că nu trebuie să fiu per-
fect şi sfânt pentru a fi vrednic de botez. A fost cea mai 
importantă decizie din viaţa mea când am hotărât să-L 
urmez pe Cel ce m-a mântuit, până la moarte şi dincolo în 
veşnicie. Pentru mine cel mai important lucru este botezul 
prin moartea şi învierea Domnului Isus, devenind astfel 
ucenicul Lui. Duhul Sfânt ne va da tot ce ne trebuie pen-
tru a fi urmaşii Lui şi aşteaptă cu nerăbdare să-I dăm voie 
să se manifeste în/şi prin noi.

 Acesta a fost momentul convertirii mele, când 
conștientizând existența lui Dumnezeu mi-am pus toată 
credinţa în El şi în Fiul Lui, că El este neprihănirea mea şi 
că mă va învia din morţi în ziua de apoi.

 Al doilea moment deosebit din viaţa mea 
spirituală a fost biruinţa şi ruperea puterii păcatului, 
lucruri care au fost înfăptuite prin mila Duhului Sfânt. 
Lupta cu păcatul a continuat după botez ca şi înainte. Am 
ştiut că Dumnezeu ne vrea sfinţi şi maturi spiritual, dar 
cum puteam obține așa ceva când mă găseam deseori 
doborât de aceleaşi păcate? Realizam că erau în viaţa mea 
păcate pe care nu le puteam birui definitiv sau cel puţin să 
le ţin sub control. Căutam cu propriile puteri, cu voinţa 
şi disciplina mea să biruiesc. Eram în fiecare zi preocu-
pat cum să mă feresc de păcat. Tot postul şi rugăciunea 
erau preocupate de a birui acele păcate dar şi de regretul 
săvârşirii lor.

 Anii au trecut şi căram povara unei vieţi înfrânte 
şi descurajate, pentru că nu puteam trăi din plin bucuria 
unei vieți pline de Isus! Acest ţel devenise un ideal utopic 
imposibil de ajuns dar nu am renunţat! Această luptă a 
continuat până în anii facultății. Eram doborât de mân-
drie, care îmi distrugea relaţiile cu cei din jur, de eul meu, 
de aroganţă, de pornografie, etc. Ştiam că Dumnezeu 
ne poate elibera de orice păcat, dar cum? Nu ştiam ce să 
fac, îmi lipsea un ingredient din reţetă. Căram mereu cu 
mine un bagaj greu, similar cu personajul din „Călătoria 

Creştinului”. În acea perioadă am avut momente când 
m-am îndepărtat de credință, dar dragostea Lui nu m-a 
abandonat şi m-a adus din nou lângă El.

 În seara unei zile, în anul doi de facultate, am 
concluzionat că ceva îmi lipsea din viaţa spirituală, deşi 
mă rugam, posteam şi mergeam regulat la biserică şi 
studii biblice. Am demarat căutările despre cum să ai o 
viață spirituală statornică, matură şi plină de pace. Aveam 
siguranţa mântuirii, dar nu aveam satisfacţia şi bucuria 
unei vieţi biruitoare pline de Duhul Sfânt. În timp ce 
căutam informaţii am găsit un păstor pe nume Zac Poo-
nen, care avea în acea predică ca text de bază Matei 11:28-
30 „Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă 
voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi 
de la Mine, căci eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi 
găsi odihnă pentru trupurile voastre. Căci jugul Meu este 
bun şi sarcina Mea este uşoară”. Ştim că Evanghelia după 
Matei este scrisă evreilor deja convertiţi, care-L urmează 
pe Isus. M-am regăsit în acea descriere a creştinului trudit 
şi împovărat de propriile eşecuri. Am înţeles în sfârşit că 
poverile, luptele şi grijile mele trebuie să le las în mâna lui 
Isus, El se va ocupa de ele, nu mai trebuie să lupt singur. 
Preocuparea mea centrală trebuie să fie cunoaşterea lui 
Isus. Când te apropii de lumină, automat întunericul 
din jurul tău dispare. Zac Poonen mai spunea că singuri 
niciodată nu vom reuşi să câştigăm lupta oricât ne-am 
strădui. Recomandarea lui a fost să renunţ la a mai lupta 
singur şi să pun totul în grija lui Isus şi să cer în rugăciune 
ca Duhul Sfânt să-mi dea putere în tot ce fac zi de zi și 
ca El să-mi călăuzească viața. Mi se părea un pic ciudat, 
pentru că eu deja frecventam biserici penticostale şi 
singurul scop pentru care mă rugam Duhului sfânt era 
să primesc daruri supranaturale. Am urmat sfaturile lui 
Zac Poonen şi la scurt timp am fost eliberat de poverile pe 
care le purtam, prin Duhul Sfânt am fost biruitor asupra 
păcatului şi în sfârşit s-a rupt puterea lui în viaţa mea. Am 
fost pe deplin liber! De atunci și până astăzi relația mea cu 
Isus s-a maturizat treptat şi procesul sfinţirii funcţionează 
minunat.

 Motivul pentru care am scris aceste rânduri este 
pentru a da slavă Domnului și pentru a-i motiva pe cei 
care citesc. Dacă te afli la primul pas în care eşti preocupat 
de existenţa lui Dumnezeu te rog nu renunţa şi cere-I să-ţi 
răspundă, pune-L la încercare şi dacă-L cauţi din toată 
inima El sigur ţi se va descoperi. Dar dacă L-ai acceptat în 
viaţa ta şi de ani de zile te lupţi cu păcate şi încă puterea 
păcatului nu a fost ruptă în viaţa ta, nu renunţa la luptă 
şi caută prezenţa Duhului Sfânt pentru că te va elibera. 
Slăvit să fie Domnul!

	 Daniel	Coman

ELIBERAT DE IAD, 
DAR ŞI DE PĂCAT

 În următoarele rânduri vreau să de-
scriu două din cele mai importante momente 
din viaţa mea spirituală şi din umblarea mea 
cu Isus. Locuiesc în Viena, sunt căsătorit și am 
doi copii. Imediat după absolvirea studiilor 
Universității Politehnice din București m-am 
mutat în Austria, unde locuiesc deja de şase ani. 
Pentru a crea cadrul acestor evenimente va tre-
buie să merg cu doisprezece ani în urmă în clasa 
a-XI-a în liceu, când după terminarea orelor mă 
îndreptam spre staţia de autobuz şi am fost pe 
cale să fiu lovit de o maşină. Această întâmplare 
m-a motivat să iau câteva hotărâri radicale vis-
a-vis de frământările pe care le aveam în suflet, 
hotărâri care mi-au dictat începutul relaţiei cu 
Dumnezeu.

 mărturie 
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 Misiunea Evanghelică Apostolică (MEA) a 
organizat în data de 30 iulie 2021 la Biserica Elim din 
Viena un studiu pe tema Islamului, ținut de familia 
Ștefan și Ioana Balic, misionari ai Agenției Penticostale 
de Misiune Externă din România (APME), care lucrează 
acum printre familiile musulmane din Spania. Lucrarea 
misionară au început-o în 2010 la un centru de misiune 
din Salvador. Mulțumim familiei Balic pentru slujirea în 
Spania și în diaspora, Dumnezeu să-i binecuvânteze și să 
le răsplătească toate eforturile cu ocrotirea Lui și cu viață 
veșnică în Împărăția Lui!

 Ținând cont de contextul specific al religiei 
islamice, participanții la acest studiu au fost împărțiți în 
două grupe: surorile au fost învățate de către Ioana Balic 
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cum să le abordeze pe femeile musulmane, cum să se 
apropie de ele și cum să le ajute în integrarea în țările în 
care locuiesc, iar bărbații au fost învățați cum să îi abor-
deze pe bărbații musulmani.

 În partea a doua a studiului toți s-au întâlnit 
în sanctuarul Bisericii, iar fratele Ștefan ne-a motivat 
la implicare și slujire printre musulmani (și nu nu-
mai!), în contextul în care tot mai mulți imigranți care 
vin în vestul Europei sunt din țările care au ca religie 
predominantă islamul.

 Cât privește Austria: aici locuiesc peste 700 000 
de musulmani (cca 500.000 turci), cărora avem ocazia 
să le vorbim despre dragostea lui Dumnezeu și iertarea 
păcatelor prin credința în Isus. ATEIȘTI ÎN EUROPA

 
Desigur, cei care trebuie să audă Vestea Bună a Evang-
heliei nu sunt doar musulmanii, ci toate națiunile/etniile 
din lume, care încă nu au auzit de jertfa mântuitoare a 
lui Isus Hristos. Din cele peste 17 000 de etnii din lume, 
peste 5000 încă nu au auzit de Isus Hristos.
În mesajele transmise, ni s-au prezentat (printre multe 
altele) următoarele lucruri:

 • Prea puțini creștini practică frecvent și sufi-
cient rugăciunea pentru grupurile etnice și limbile încă 
neatinse de Evanghelie, prima lucrare care face diferența 
în slujire.

 • Încă avem libertatea de a-L mărturisi pe Dom-
nul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, dar din păcate, 
prea puțini o fac, motiv pentru care e urgentă mobiliza-
rea lor.

 • Dacă Îl punem pe Dumnezeu și Cuvântul 
Său ca prioritate în viața noastră, atunci înțelegem că 
MISIUNEA este urgentă, iar timpul nostru îl dăruim în 
primul rând lui Dumnezeu și Bisericii.

 • Textul din Matei 24:14 ne responsabilizează și 
ne provoacă la misiune: “Evanghelia aceasta a Împărăției 
va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de 
mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.”
În încheierea mesajului, am fost provocați să răspundem 
la întrebarea: Cum să câștigăm Europa plină de atei și 
agnostici pentru Hristos, în vremuri ca acestea? Secu-
larismul imperativ al Europei de vest poate fi răsturnat 
doar cu o responsabilă și susținută reevanghelizare a 
continentului nostru.

       

	 	 	 	 Mihai	Borze
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 misiune

  În anul 2009, Domnul mi-a vorbit de 
3 ori despre misiunea din Africa. De fiecare dată, 
am auzit o șoaptă adâncă „Tu de ce nu mergi în 
Africa? Tu de ce nu faci misiune acolo?”. Abia 
a treia oară am răspuns chemării Domnului. În 
2011 am plecat pentru prima dată în Sudanul 
de Sud. Ce frumos e în lucrarea Lui... Am vizitat 
multe familii de săraci, multe biserici, mulți copii, 
localități care s-au bucurat de ajutor și încurajare.

O MISIUNE DUPĂ 
CHEMAREA 
DOMNULUI

Biserica	din	Bamusuuta

Biserica	din	Katuugo

 În vara anului 2019, în urma unor mici 
discuții (diavolul nu doarme), voiam să renunț. În 
data de 26.11.2019, în localitatea Banda, credeam că 
va fi ultima misiune. Dar Domnul Isus avea un plan 
pe care eu nu îl știam.

 Pentru prima dată în Africa, o soră din sudul 
Ugandei a venit atunci la Biserica din Banda și a 
prorocit următoarele cuvinte: „Bărbatule, pentru ce 
vrei să renunți la chemarea Domnului? Să nu renunți, 
Domnul va deschide noi uși, lucrări de misiune, vei 
vedea și te vei bucura. Amin!” Glorie Domnului Isus 
care vorbește dar și împlinește ce spune.

 De la această dată de 26.11.2019 s-au cons-
truit 3 biserici în Uganda, s-au forat 4 fântâni de 
apă, iar 3 familii sărace s-au mutat în case noi. Unor 
familii li s-au cumpărat teren pentru grădină, de 
asemenea unii copii au fost operați și tratați etc.

 Construcția bisericii din Banda s-a încheiat, 
cei peste 100 de membri se bucură de condiții bune 
pentru a asculta Cuvântul Domnului Isus. Sunt în 
biserică peste 60 de copii, care nu mai stau jos pe 
pământ și în praf, ci pe scaune. De asemenea s-a forat 
o fântână de apă în apropierea bisericii din Banda. 18 
persoane s-au întors la Domnul Isus după deschide-
rea bisericii. Glorie Domnului Isus! Domnul Isus să 
răsplătească pe frații care au întins o mână de ajutor. 

 Lucrarea din Biserica din Katuugo e de 
asemenea gata. 120 de frați au o biserică frumoasă și 
cu bune condiții. Copiii bisericii se bucură de ajuto-
rul dăruit. Sunt în jur de 100 de copii. Slavă Dom-
nului! Lângă biserică de asemenea este o fântână 
de apă proaspătă, curată și limpede. Domnul Isus 
să răsplătească pe toți cei care au întins o mână de 
ajutor lucrării din Katuugo.

 Cât despre Biserica din Bamusuuta, suntem la 
final cu zugrăvitul înăuntru și afară. Sunt 60 de mem-
bri care vor avea o nouă biserică în câteva săptămâni. 
Mulțumesc mult Domnului Isus, fraților și bisericilor 
care au întins o mână de ajutor lucrării din Africa. Mem-
brii și copiii din Bamusuuta se vor bucura de o lucrare 
frumoasă. Domnul Isus să fie Slăvit!
 
 De asemenea în localitatea Iganga, copiii din 
acea școală au condiții mai bune în noua clădire: paturi 
noi, apă proaspătă, curent electric în clase și în dormit-
oare. Domnul a promis că va deschide noi uși lucrării 
din Africa, și așa a făcut. Amin! 

 Pe viitor dorim să construim un Liceu în 
localitatea Kiringa (Iganga). Dacă Domnul îți vorbește, 
te îndeamnă, ascultă și lucrează cât încă se mai 

poate! 

Grigore	Baias

Construcția	Liceului	Creștin	în	Kiringa
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 Trăim vremuri asemănătoare vremurilor celor 
din cartea Maleahi când poporul Israel s-a depărtat de 
Dumnezeu iar mesagerul lui Dumnezeu are un mesaj de 
speranță pentru cei care se tem de Numele Domnului. În 
mijlocul acestor vremuri pe care noi le trăim, putem ve-
dea limpede că există o teamă iar această teamă vine de 
la cel rău și controlează individul. În contrast cu această 
teamă în versetul de mai sus suntem chemați să avem 
doar o singură teamă: “teama de Numele Meu”. Aceasta 
este una benefică și care dă libertate omului. Beneficiile 
aceste temeri sunt următoarele: 

 • “va răsări Soarele neprihănirii”...a răsări soarele 
ne duce cu gândul la avea lumină, seninătate, bucurie, 
speranță... 

 • ”tămăduirea va fi sub aripile Lui”.....aripile Lui 
sunt cea mai bună protecție a noastră iar pentru cei ce 
stau sub protecția Lui, vindecarea este garantată; 

 • “veți ieși și veți sări...”...a ieși înseamnă a fi de-
sprins de orice fel de legături, înseamnă a fi liber.
Prin teamă cel rău vrea să controleze iar controlul lui va 
duce la pierderea beneficiilor de mai sus. Așadar tea-
ma de Numele Lui este singura teamă care ar trebui să 
predomine! După o perioadă lungă de restricții datorate 
pandemiei, biserica Emanuel Amstetten, ne-am dorit 

să fim împreună la activități în aer liber. Astfel că pe 
data de 19 iunie 2021 am organizat o ieșire la Gösling, 
un loc amenajat pentru Wander (plimbare). Am avut 
aproape munții și apa care ne-a însoțit pe tot parcursul 
traseului de aproximativ 3,5 km. Un loc minunat unde 
se poate vedea cât de frumos a creat Dumnezeu natura. 
Împreună cu părinții, grupele de copii și tinerii am for-
mat un grup de aproximativ 90 persoane. Am avut parte 
de o zi însorită astfel că unii dintre cei prezenți s-au 
stropit cu apa de-a binelea. La finele traseului ne-am 
întins pe iarbă și am servit un picnic. A urmat apoi vizita 
la gaterul din preajmă, jocurile copilăriei, cântarea și 
rugăciunea finală. După o astfel de zi, la care ni s-a părut 
așa de scurtă, dorința multora a fost ca să mai repetam 
asemenea activități. Am putut vedea cât de benefică este 
legătura frățească și în astfel de evenimente. Am putut 
vedea ce mult înseamnă să te simți ca un copil, să te 
bucuri ca un copil și să te bucuri alături de copii. Am 
putut vedea ce înseamnă să ”... ieși și să sari...” Astfel de 
evenimente contribuie și la sănătatea personală dar și 
la sănătatea relațiilor dintre membri bisericii. Aducem 
mulțumirii echipei de conducere a bisericii Emanuel și 
în special fratelui Filip Murza și Beniamin Sporea care 
au organizat această drumeție. Domnul să binecuvânteze 
marea familie Emanuel!    

	 	 	 Daniel	Mic

VEȚI IEȘI ȘI VEȚI SĂRI
DAR PENTRU VOI, CARE VĂ TEMEŢI DE NUMELE MEU, VA 

RĂSĂRI SOARELE NEPRIHĂNIRII ŞI TĂMĂDUIREA VA FI SUB 
ARIPILE LUI; VEŢI IEŞI ŞI VEŢI SĂRI CA VIŢEII DIN GRAJD.” 

(MALEAHI 4:2)

 C. S. Lewis (1898-1963) este considerat de mulți 
cel mai important apologet al creștinismului din secolul 
XX. Profesor de literatură medievală, a predat la Oxford 
și la Cambridge, fiind un fel de simbol al elitei universi-
tare britanice.

 Născut în Belfast, Irlanda, la 29 noiembrie 1898, 
Clive Staples Lewis (poreclit Jack) a crescut în preajma 
cărților, ceea ce a născut în inima sa o iubire profundă 
pentru lectură.

 Lewis și-a pierdut mama la o vârstă foarte 
fragedă, ceea ce a avut un impact negativ profund asupra 
vieții lui spirituale. Fără înțelepciunea și îndrumarea 
ei, în urma unei educații agnostice, s-a îndepărtat de 
credință, iar în adolescență a devenit ateu.

 A continuat mereu să își caute un sens în 
viață, întorcându-se la credință la vârsta de 32 de ani, 
influențat de scrierile lui George McDonald și alți colegi 
și prieteni precum Tolkien și Chesterton.

 O cunoaște pe Joy Davidman o evreică, cei doi 
s-au căsătorit, însă Joy a murit din cauza cancerului la 
doar patru ani de la căsătorie, la 45 de ani. 

 După patru ani se stinge și el din viață lăsând 
în urma sa o comoară imensă, literatură creștină care va 
inspira milioane de oameni. Un blocaj renal i-a pecet-
luit soarta. A murit în 22 noiembrie, cu o săptămână 
înainte de împlinirea vârstei de 65 de ani. Recomand 
următoarele cărți scrise de C. S. Lewis.

SURPRINS DE BUCURIE
 Este o carte vibrantă despre creștinism, atât 
de convingătoare pentru că izvorăște din încărcătura 
emoțională a propriei sale convertiri. Chiar despre 
această convertire, oarecum surprinzătoare, e vorba 
în cartea de față. Autorul relatează despre necredința 
frivolă din tinerețe și, în final despre credința profundă 
în Dumnezeu. Merită citita cu siguranță!

PROBLEMA DURERII
 Unicul scop al cărții este de a dezlega problema 
intelectuală a suferinței. Cartea are un impact puternic 
pentru că este scrisă de cel care a experimentat dure-
rea în adevăratul sens al cuvântului. Numai cel care 
experimentează durerea poate scrie cu greutate despre 
durere. O carte care este un adevărat balsam pentru cei 
care trec prin valea umbrei morții.

CELE PATRU IUBIRI
 Este o carte mai accesibilă decât alte opere 
de-ale sale, pentru că fiecare dintre noi a experimentat 
cel puțin una dintre aceste iubiri în viața sa. În carte 
găsim o diferențiere a tipurilor de dragoste pe care le 
putem manifesta în relațiile noastre. Cele patru iubiri 
sunt afecțiunea, prietenia, romantismul și mila. O carte 
fascinantă. O recomand cu căldură.

CREȘTINISMUL REDUS LA ESENȚE
 O carte pe înțelesul tuturor, accesibilă pentru 
toți. Prin această carte C. S. Lewis a ajutat pe mulți să se 
întoarcă la Dumnezeu. O strălucită și profundă prezen-
tare a credințelor fundamentale ale creștinismului, o 
carte care produce o delectare pentru intelect și o tonică 
înaripare a credinței. De la data primei apariții (1941) și 
până astăzi, cartea s-a vândut în sute de mii de exempla-
re slujind multor intelectuali drept călăuza pentru înto-
arcerea la o credință vie și mântuitoare în Dumnezeu.
       

	 	 	 Fedor	Covaci

CLIVE STAPLES LEWIS 

(PORECLIT JACK)
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 Necesitatea unei pregătiri teologice 
pentru frații și surorile care activează în dife-
ritele departamente și slujbe al bisericilor din 
Gemeinde Gottes a devenit tot mai evidentă 
în scurgerea anilor. Acest subiect a devenit tot 
mai important, și ca urmare – prin ajutorul lui 
Dumnezeu – în luna octombrie a anului 2018 
s-a început cu o echipă de frați și surori din 
bisericile Gemeinde Gottes cursurile teologice 
oferite în cadrul Colegiului Biblic Pleroma 
– ITP și predate de către frați profesori de la 
Institutul Teologic Penticostal din București.
 
 După o perioadă de trei ani (datorită 
pandemiei), 41 de persoane au ajuns cu bine 
la finalizarea cursurilor în urma absolvirii 
examenului final. Bucuria a fost deplină și 
însoțită de un sentiment aparte la festivitatea 
de absolvire, care a avut loc pe data de 27 iunie 
2021 la Biserica ELIM din Brunn am Gebirge. 
 
 Alături de intervențiile care au avut 
loc prin frații Denis Roteliuc, Ruben Avram și 
Ioan Irimuș - responsabil național de Departa-
mentul de Învățământ, Cuvântul lui Dumne-
zeu a fost vestit prin fratele Nelu Brie, rector al 
Institutului Teologic Penticostal din București. 

ITP în Viena
FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE 

În partea finală a acestei festivități le-au fost 
înmânate diplomele de absolvire. La acest eve-
niment important a fost prezent și fratele Ioan 
Vlas - președintele Gemeinde Gottes.

 Suntem recunoscători lui Dumne-
zeu pentru ajutorul și sprijinul Său în timpul 
acestor ani. Totodată apreciem pe fiecare soră 
și frate, care a înțeles chemarea lui Dumnezeu 
la slujire și că acesta aduce cu sine responsabi-
litatea pregătirii adecvate. Nu în ultimul rând 
dorim să mulțumim fraților profesori de la ITP, 
care și-au pus timpul și resursele la dispoziția 
acestei lucrări. Dumnezeu să fie slăvit și El să îi 
răsplătească fiecăruia osteneala și devotamen-
tul dovedit.

 Le dorim tuturor absolvenților 
însoțirea lui Dumnezeu, călăuzirea Duhului 
Sfânt și continuitate echilibrată în lucrarea la 
care au fost chemați pentru gloria Împărăției 
lui Dumnezeu!

”Voi dar întăriţi-vă şi nu lăsaţi să vă slăbească 

mâinile, căci faptele voastre vor avea o 

răsplată.” (1 Cronici 15:7)

	 	 	 Echipa	de	conducere

 În data de 27 iunie, la Biserica Logos 
Gleisdorf, a avut loc festivitatea de absolvi-
re a fraților care au fost înscriși la cursurile 
de teologie PLEROMA, cursuri care au fost 
susținute de Institutul Teologic Penticostal din 
București. La această sărbătoare frumoasă au 
participat frați din toată zona de sud a Austriei: 
de la Sankt Veit, Graz, Gleisdorf, Oberwart și 
Neudau, în total un număr de 31 de frați.
 
 Cu această ocazie, au fost împreună 
cu noi, din partea Institutului Teologic Pen-
ticostal București (ITPB), fratele păstor Ioan 
Brie, Rectorul Institutului, care a avut un mesaj 
motivatoriu pe tema slujirii, adresat cu specific 
celor ce au absolvit în acea zi cât și celorlalți 
frați prezenți la această sărbătoare. De aseme-
nea, un cuvânt de salut a avut și fratele Zaharia 
Hancheș, păstor la Biserica Bethleem Graz și 
fratele Traian Supuran, păstor la Biserica Logos 
și vicepreședintele Gemeinde Gottes.

 Din partea absolvenților au luat cuvân-
tul fratele Aron Florin, diacon și lider de tine-
ret în Biserica penticostală Betel din Sankt Veit 
an der Glan, și fratele Ciocan Marinel păstor 
și lider de tineret în Biserica Logos, Gleisdorf. 

ITP în Gleisdorf
FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE 

Fiecare din cei doi frați au scos în evidență 
importanța acestor cursuri în formarea slujito-
rilor, cât și experiențele, relațiile și cunoștințele 
pe care le-au acumulat pe parcursul acestor 
seminarii.
 Suntem nespus de recunoscători lui 
Dumnezeu, că și în aceste vremuri dificile și 
deosebit de tulburi, sunt încă oameni care do-
resc să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu mai 
profund, și de asemenea, oameni care doresc 
să se pună în slujba lui Dumnezeu, atât prin 
predicare, dar nu numai, ci și prin exemplul 
personal. Nu toți cei care au absolvit vor fi pre-
dicatori, dar toți pot duce mai departe respon-
sabilitatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, de 
a duce Evanghelia lui Hristos la toți oamenii. 
Unii dintre ei vor sluji la Școala Duminicală, 
alții la departamentele de tineret, fiecare în 
locul în care îi va chema Dumnezeu. 

Flaviu	Ilioni
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 Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru 
toți care caută cu multă râvnă să cunoască 
Cuvântul Domnului cât mai bine și mai apoi 
să învețe și pe alții, ca împreună să creștem în 
cunoștința și în înțelepciunea lui Dumnezeu. 
 
  Ne bucurăm de fratele păstor Viorel 
Boldor de la Biserica Betania Krems, de fratele 
Daniel Mariș de la Biserica Elim Viena și de 
fratele Ruben Vreme de la Biserica Pfingstkir-
che Klagenfurt, care recent au absolvit progra-
mul de master “Biblie și Societate” la Facultatea 
de Teologie Penticostală din cadrul Institutului 
Teologic Penticostal din București. 

  Festivitatea de absolvire a avut loc în 
data de 11 iulie, în cadrul slujbei Bisericii Pen-
ticostale „Betel” din Oradea, biserică păstorită 
de fratele Liviu Apolzan. În cadrul serviciului 
divin, din partea Institutului, au luat cuvântul 
fratele păstor dr. Ioan Brie, Rector al Institutu-
lui Teologic Penticostal din București (ITPB), 
păstor dr. Ciprian Terinte, păstor dr. Ioan Szasz 
și alți frați profesori.  

  Prof. univ. dr. Mircea Brie, de la Uni-
versitatea Oradea, a avut un mesaj despre 
importanța bisericii, dar și a școlii în viața 
fiecărui creștin. Biserica și școala sunt două 
instituții importante și necesare în viața fiecărui 
om, de aceea e important să îndemnăm oamenii 
să iubească biserica, dar și școala. 

  Mesajul de predică la această întâlnire 
l-a avut păstorul Moise Ardelean, Președintele 
Cultului Creștin Penticostal din România. El a 
avut ca temă principală „slujirea“, și le-a vor-
bit direct fraților absolvenți ITPB pentru a-i 
conștientiza despre ce înseamnă să fi un slujitor 
autentic. 

  Cunoaștem faptul că frații din Comitetul 
Executiv al Organizației Pfingstkirche Gemeinde 
Gottes (PKGG) au în plan să formeze un Semi-
nar Teologic în Austria, având profesori proprii. 
Acest fapt ne bucură și ne dorim ca inimile cât 
mai multor credincioși să fie pasionate de studiul 
Sfintelor Scripturi într-o astfel de școală.

	 	 	 Daniel	Centeș

în Biserica Betel Oradea
FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE 

 Prin harul și bunătatea lui Dumne-
zeu, la porunca Domnului Isus în data de 20 
iunie în biserica Betesda Viena a fost prilej 
de sărbătoare. Au încheiat legământ în apă 
șase persoane care l-au mărturisit public pe 
Dumnezeu ca Domn și Mântuitor. Biserica 
le-a fost alături și au devenit parte din familia 
Betesda. Ne-am bucurat în cântare, rugăciune 
și cuvânt. Am fost onorați de prezența fratelui 
Ioan Zlibuț pastor în biserica Elim Viena, ne-a 
slujit în dragoste din cuvântul lui Dumnezeu. 
La încheierea serviciului divin s-a continuat 
părtășia printr-o masă de dragoste. Suntem 
recunoscători lui Dumnezeu pentru îndurarea 
Sa și pentru modul minunat în care lucrează în 
biserica Betesda, a Lui să fie toată lauda. 

Ioan	Kudor	

Biserica Betezda din Viena
BOTEZ

 Tabăra de tineret a avut loc între 9-15 
august la St. Johann im Pongau, o regiune 
binecuvântată de Dumnezeu, ce încântă prin 
specificul reliefului său. Anul acesta am avut 
posibilitatea să ne unim tineri din Biserica 
Elim Viena cu tineri din Biserica Elim Brunn 
am Gebirge. Chiar dacă tabăra nu a fost lipsită 
de provocări, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a 
călăuzit și ne-a dat biruință. Pe lângă faptul 
că am avut excursii și jocuri, am putut petre-
ce timp între noi tinerii și cu liderii noștri de 
tineret într-un mod mai apropiat. „Păzeşte-ţi 
inima mai mult decât orice, căci din ea ies 
izvoarele vieţii!“ (Proverbe 4:23) – acest verset 
a fost tema acestei tabere. Pe parcursul a patru 
zile ne-au fost prezentate cu de-amănuntul 
următoarele subiecte: 

1. Inima omului, 
2. Pazește-ți inima, 
3. Vindecarea inimii rănite, 
4. O inimă predată lui Dumnezeu. 

A fost un timp binecuvântat, cercetarea lui 
Dumnezeu, sub impactul Cuvântului și a 
prezenței Duhului Său, lăsând o amprentă 
adâncă în inimile și viețile celor prezenți. Am 
văzut cum Dumnezeu a lucrat din prima zi 
la inimile tinerilor. Mulți și-au predat viața 

Biserica Elim Viena și 
Elim Brunn

TABĂRĂ TINERET

și au mărturisit că tabăra 2021 a fost o tabără 
decisivă în viața lor de credință, în care au 
decis să Îl urmeze pe Dumnezeu pe calea cea 
dreaptă. Mulțumim în primul rând lui Dum-
nezeu că a fost și este prezent cu tinerii din 
Biserica Lui. Și în al doilea rând mulțumim 
și liderilor care și-au luat timp să ne slujească 
nouă tinerilor. Domnul să fie binecuvântat și 
slăvit în toate! 

Lois	Bujdei
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 La data de 21 martie 2021, în biserica 
Betel Bruck an der Leitha a avut loc un botez 
noutestamental în cadrul căruia următorii 
tineri au încheiat legământ cu Domnul: Ilie 
Scripniciuc, Costel Scripniciuc, Emanuel Jarda, 
Darius Lucuța și Mădălin Perca.
Au fost prezenți slujitorii bisericii: Don Ado-
rian, Rus Mitică, Birte Dorel și Kamergruber 
Cristian.
 Cu toate că în această zi am avut parte 
de două controale din partea poliției, Domnul 
a fost de partea noastră și botezul s-a efectuat 
în condiții normale. Slavă Domnului pentru 
protecția Sa!

Kamergruber	Cristian

Biserica Betel din Bruck an 
der Leitha

BOTEZ

 În plin sezon de seceriș, pe data de 11 
iulie, pentru Biserica Agape din Viena a fost 
o zi specială de sărbătoare. A trăit bucuria 
sublimă adusă de Botezul Noutestamental – 
sărbătoarea lărgirii Împărăţiei lui Dumnezeu. 

 Trei tineri îmbrăcați în haine albe 
au pășit în apa botezului, promițând să-și 
continue drumul vieții de mână cu Isus, 
Răscumpărătorul lor.

 Dumnezeu să îi binecuvânteze pe noii 
membrii ai bisericii Agape, să facă să crească 
înaintea Lui, să conștientizeze legământul pe 
care l-au făcut și să-l poată ține până la capăt.
      

	 	 	 Dumitrița	Lavu

Biserica Agape din Viena
BOTEZ

În data de 11 iulie 2021 la biserica Betel din 
Sankt Veit An Der Glan a avut loc un 
botez Noutestamental. Trei tineri au încheiat 
legământ în apa botezului dovedind public și 
mărturisind că Isus Hristos este Domnul și 
Mântuitorul lor. Botezul a fost oficiat de fratele 
pastor Vasile Bejera și fratele prezbiter Ionel 
Juratoni.

Florin	Aron

Biserica Betel din Sankt 
Veit an der Glan

BOTEZ

BOTEZ

 Prin harul lui Dumnezeu, biserica Betel 
Viena a avut privilegiul de a organiza un botez 
noutestamental în data de 20 iunie 2021, când 6 
candidați au spus DA chemării lui Hristos și s-au 
înrolat în armata Lui.

 Slujba a fost coordonată de fratele Remus 
Oros, pastorul Bisericii, iar Cuvântul Domnului 
a fost transmis prin fratele Vasile Leș, prezbiter 
al bisericii Betel Viena și pastorul Remus Oros. 
Tinerii bisericii au lăudat pe Dumnezeu prin 
cântări.

 Bucuria a fost mare, pentru că Domnul 
cheamă și astăzi oameni la pocăință, iar cei ce 
ascultă înțeleg, cred și Îl urmează. Apoi le-a zis: 
„Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evang-
helia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza 
va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit.”
(Marcu 16:15-16)

 Este uimitor și Îi mulțumim lui Dumne-
zeu pentru felul în care deschide inima românilor 
de dincolo de granițele României să se apropie 
de Dumnezeu și să încheie legământ cu El în apa 
botezului, hotărând astfel să fie dedicați și respon-
sabili, să trăiască în voia lui Dumnezeu. 

       

	 	 	 Vasile	Leș

Biserica Betel din Viena

 În data de 18.7.2021, 11 persoane au 
încheiat legământ prin botezul noutestamental, 
mărturisind pe Isus Hristos ca Domn și Mân-
tuitor în viețile lor. 

 O zi de sărbătoare în care bucuria 
și emoția au fost resimțite de cei prezenți. 
Nicodim un fruntaș al Iudeilor nu putea să 
înțeleagă semnele făcute de El. Domnul Isus 
din nou îi răspunde, afirmând cu autoritate: 
„Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se 
naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să 
intre în Împărăţia lui Dumnezeu.” (Matei 3:5)
Importanța acestor cuvinte dorim să fie 
înțelese și de cei care încă nu l-au primit pe 
Domnul Isus în inimile lor.

„Dumnezeu să vă binecuvânteze și să rămâneți 
o mărturie pentru cei din jurul vostru!“

      

	 	 	 	 Moni	Varadin

Biserica Maranatha Wr. 
Neustadt

BOTEZ
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 Cu ajutorul Domnului, implicarea 
învățătorilor și nu în ultimul rând a fratelui 
coordonator Virgil Paul, a fost organizată și 
anul acesta o tabără de vară în perioada 3-9 iu-
lie 2021 în Wagrain, Salzburg. La grupa Mini, 
un număr de 48 de copii s-au putut bucura de 
o săptămână plină de activități și învățături 
biblice. 
 Tema taberei noastre a fost: Fortăreața: 
Învinge uriașii din viața ta!, astfel că zilnic co-
piii erau confruntați cu un uriaș din viața lor:
 
01 Învinge presiunea anturajului, 
02 Învinge complexul de inferioritate, 
03 Învinge păcatul, 
04 Învinge încăpățânarea,
05 Învinge teama. 

 Împărțiți pe diferite stațiuni (lecție, 
muzică, verset, lucru manual) și potrivit cu te-
matica zilei, copiii au putut învăța adevărurile 
din Cuvântul lui Dumnezeu într-un mod 
foarte creativ și interactiv. În discuțiile avute 
cu copiii în grupe mai mici ne-am putut da 
seama că inamicul nostru diavolul, se luptă 
cu toată puterea să câștige chiar și sufletele 
celor mici. Împreună am spus lui Isus luptele 
și problemele noastre și L-am rugat ca El să 
ne elibereze și să ne ajute să învingem uriașii 

Biserica Elim Viena și 
Elim Brunn

TABĂRĂ MINI

din viața noastră. În urma rugăciunilor făcute 
cu copiii am putut observa cum Duhul Sfânt 
a cercetat și transformat inimile multor copii. 
Ca învățător, văzând clar acest lucru în com-
portamentul schimbat și mărturisirea copilu-
lui, nu poți decât să cazi în genunchi și să Îl 
slăvești pe Dumnezeu care astăzi lucrează și Își 
împlinește Cuvântul Său față de noi. Înainte ca 
această tabără să înceapă, echipa de învățători 
și grupuri de mijlocire din biserică s-au rugat 
în mod deosebit ca și anul acesta Isus să vină 
personal cu noi și să vedem cum sămânța 
semănată aduce rod. Am fost încurajați și prin 
mesajele primite de la părinți, care în urma 
taberei s-au bucurat să vadă transformarea în 
bine a copiilor lor precum și interesul lor de 
a-L cunoaște mai mult pe Dumnezeu. Slavă 
Domnului pentru acești copii minunați și mai 
presus de toate pentru faptul că El și de data 
aceasta ne-a onorat cu prezența Sa!

      

Doris Dem 

FORTĂREAȚA - ÎNVINGE URIAȘII DIN VIAȚA TA
 Un titlu care pare că ne duce în lumea 
poveștilor, care promite aventuri și un final 
glorios. Dar care de fapt se referă la luptele 
pe care oricare dintre noi le avem de dus zi 
de zi. Fiecare avem nevoie să recunoaștem 
și să combatem eficient problemele, ispitele, 
necazurile cu care ne confruntăm. Și adesea, 
în mijlocul acestor lupte suntem tentați să 
considerăm că provocările noastre personale 
sunt mult mai grave și importante decât ale 
copiilor. Dar dacă ne uităm în Cuvânt, vedem 
clar că Domnul Isus îi tratează pe copii la fel ca 
și pe adulți, acordându-le aceeași importanță. 
Atunci când aude de problemele lor, El își face 
timp și discută cu ei, îi vindecă, îi eliberează, îi 
aduce la viață. Nu i se pare un lucru neînsem-
nat să privească către ei sau nici nu li se pare că 
a pierdut timpul, pe care ar fi putut să îl dedice 
altor lucrări mai mărețe. ”Lăsați copilașii să 
vină la Mine …”

 În această tabără am căutat împreună 
cu copiii în Cuvânt și am găsit acolo sfaturi 
și soluții de a rezolva conflictele și a învin-
ge ispitele, temerile. De la Iosua și Caleb am 
învățat că putem sta în picioare chiar și atunci 
când presiunea anturajului devine copleșitoare. 
Înconjurând zidurile Ierihonului am căpătat 
certitudinea că ascultând de Dumnezeu, 
chiar dacă ne simțim inferiori, vom birui cu 

Biserica Elim Viena și 
Elim Brunn

TABĂRĂ MAXI

siguranță. Uitându-ne la modul în care Acan 
a fost pedepsit pentru păcatul său, ne-am dat 
seama că Dumnezeu ne acordă șansa de a fi 
reabilitați în ochii Lui ,dacă venim la El cu sin-
ceritate și ne mărturisim vina. Iosua și poporul 
israelit, când s-au întâlnit cu cei din Gabaon, 
au fost un exemplu pentru noi în a fi atenți 
când avem de luat decizii, să o facem fără a 
ne grăbi și ascultând cu atenție ceea ce Dum-
nezeu vrea de la noi. Aceste decizii pot avea 
consecințe nu doar de moment, ci și pentru 
viitor. Și dacă privim în ziua de azi la eveni-
mentele care au loc în jurul nostru, la mersul 
societății, am avea nenumărate motive să ne 
îngrijorăm și să lăsăm ca frica să își întindă 
umbra peste noi. Dar Dumnezeu ne spune 
același lucru și nouă ca și lui Iosua, când se afla 
în fața mulțimii de oști ale regelui Iabin: ”Nu te 
teme…” 
 Toate aceste învățături sunt pietre de 
bază, pe care le punem la temelia formării 
copiilor pentru viitor. Au nevoie de sprijinul 
și ajutorul nostru și acum, dar vor avea nevoie 
și mai târziu să își găsească puncte de reper 
care să îi ajute în umblarea pe Cale, alături de 
Domnul. Dumnezeu să facă această sămânță 
pusă în ei să rodească și să îi transforme în 
oameni vrednici pentru Împărăția Sa. 

      

	 	 	 Violeta	Drăgoi
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 Când neamurile se frământă și 
împărățiile se clatină Dumnezeu își întărește 
stâlpii bisericii Lui, lucrarea care a făcut-o și în 
biserica Betel Viena în 14.03.2021. La slujba de 
după-masă au participat din partea conducerii 
Gemeinde Gottes frații: Ionel Vlas, președinte; 
Ioan Irimuș, vicepreședinte și pastorul local 
Remus Oros. Prin împuternicirea dată de 
Domnul și de biserică, au pus în slujba de 
Prezbiter pe fratele Vasile Leș care a slujit ca 
Diacon în ultimii 3 ani în biserica noastră. 
Ne-am bucurat în toată perioada aceasta de o 
slujire binecuvântată, ca Diacon și ca psiholog 
și ne rugăm ca Domnul să îl binecuvânteze și 
în slujba de Prezbiter, cu înțelepciune, ungere 
divină și putere de slujire. Fii binecuvântat 
frate prezbiter!

Remus Oros

Biserica Betel din Viena
ORDINARE

Tineretul Bisericii Agape este mulțumitor lui 
Dumnezeu că anul aceasta s-a putut realiza 
Tabăra de vară, care a avut loc între 15-21 au-
gust la Jugendhotel Oberwimm, Wagrain. 
 
 Tema taberei a fost: Învață-ne să ne 
rugăm. Împreună cu fratele Nelu Mureșan din 
Turda am parcurs anumite subiecte foarte zi-
ditoare dar și provocatoare în același timp. Am 
înțeles că rugăciunea nu este o obligație, nici o 
datorie a unui creștin, ci este o nevoie zilnică. 
 
 Zilnic am avut un timp de laudă și 
închinare prin cântare și rugăciune, activități, 
jocuri, drumeții și părtășie cu tinerii pentru a 
ne cunoaște unul pe altul mai bine și a deveni 
prieteni mai buni. Am constatat ca rezultat că 
după tabără s-au format prietenii noi.
 
 Mai presus de toate activitățile, am 
văzut cum Dumnezeu ne-a binecuvântat prin 
prezența Sa și a mișcat inimile noastre. Mulți 
tineri au luat decizii noi pentru a avea o viață 
mai aproape de Dumnezeu. Pe deasupra au 
fost mărturii a unor tineri cum Dumnezeu i-a 
eliberat de anumite stări de frică.

	 	 Andreas	Măgerușan

Biserica Agape din Viena
TABARA

 La data de 30 mai 2021, în biserica 
Betel-Bruck an der Leitha a avut loc învesti-
rea fratelui Cristian Kamergruber în slujba de 
prezbiter. La acest eveniment au fost prezenți 
toți slujitorii bisericii: Don Adorian, Rus 
Mitică, Birte Dorel, Popovics Nelu, cât și fra-
tele Ularu Lucian, păstor în biserica Menorah-
Caransebeș. Au luat parte și frații păstori Vlas 
Ionel și Irimuș Ioan, ei având și mesajele de 
bază.

Samuel	Vlad

Biserica Betel din Bruck an 
der Leitha

ORDINARE
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 Mein Name ist Elisabeth Delia Panazan, ich 
bin derzeit 21 Jahre alt und bin Gott sehr dankbar, dass 
ich in einer gläubigen Familie aufwachsen durfte. Ich 
möchte gerne persönliche Erfahrungen aus dem Jahr 
2013 teilen, welches für meine Familie und mich kein 
einfaches, aber ein segensreiches Jahr war, in dem wir 
unseren großen Gott näher spüren und kennenlernen 
durften.

 Ich war damals ein 13-jähriges Mädchen und 
meine Mutter bemerkte, dass meine Lymphknoten 
im Halsbereich ungewöhnlich angeschwollen waren. 
Obwohl die Ärzte zunächst meinten, dass dies nicht be-
sorgniserregend sei, wurden die Lymphknoten sichtlich 
größer. Ich musste deswegen gemeinsam mit meiner da-
mals schwangeren Mutter ins Krankenhaus, um meinen 
Hals untersuchen zu lassen. Dort kamen im Zuge der 
Untersuchung immer mehr Ärzte hinzu und uns wurde 
allmählich klar, dass etwas nicht in Ordnung war.
Sehr bald teilte uns einer der Oberärzte seine Ver-
mutung mit: Es sei wahrscheinlich, dass sich bösartige 
Krebszellen in meinem Körper befinden würden. Meine 
Mutter brach in Tränen aus und das hat mir in dem 
Moment am meisten weh getan, nämlich zu sehen, wie 
meine Mutter um mich weinte. Diese traurige Nachricht 
traf uns völlig unerwartet. Die Vermutung des Arztes 
bewahrheitete sich schließlich und ich hatte Lymphdrü-
senkrebs. Das Außergewöhnliche in dieser schwierigen 
Zeit war unter anderem die Reaktion meiner Eltern. 
Natürlich waren sie sehr traurig, aber sie schienen nicht 
verzweifelt zu sein – sie wussten, in wen sie ihr ganzes 
Vertrauen setzen: in den allmächtigen Gott! Und ich 
wurde von einer Ruhe erfüllt, die ich nicht beschreiben 
kann. Ich war mir sicher, dass Gott uns beistehen und 
alles gut sein wird. Ich staune heute noch immer über 
den Glauben, den Gott mir damals als Kind geschenkt 
hat!

 Sehr gerne erinnere ich mich an einen Morgen, 
als meine Mutter mich aufgeregt aus dem Schlaf weck-
te, um mir am Himmel etwas zu zeigen. Ich schaute 
zum Himmel hinaus, konnte aber nichts erkennen. Sie 
wollte mir einen wunderschönen Regenbogen zeigen. 
Ich wünschte mir so sehr, ihn auch zu sehen, aber es 
gab keine Anzeichen dafür. Als ich aber fünf Minuten 
später erneut aus dem Fenster blickte, konnte ich den 
Regenbogen erblicken, der mir sofort ein Lächeln ins 
Gesicht zauberte. Am selben Tag durfte ich den Regen-
bogen sogar sechs Mal bewundern! Damit zeigte Gott 
mir persönlich ganz klar, dass Er bei mir ist und ich in 
stürmigen Zeiten in Ihm Ruhe finden kann. 

 Mă numesc Elisabeth Delia Panazan, am 21 de 
ani și sunt mulțumitoare Domnului că am putut crește 
într-o familie credincioasă. Aș dori să împărtășesc 
experiențe personale pe care le-am trăit în anul 2013, 
care atât pentru mine cât și pentru familia mea a 
fost un an de grea încercare și totodată revărsat de  
binecuvântări prin care L-am simțit și cunoscut mai 
îndeaproape pe Dumnezeu. 

 Aveam 13 ani când mama mea a observat că 
nodulii limfatici ( ganglionii ) din jurul gâtului meu erau 
neobișnuit de măriți. Chiar dacă medicii ne spuneau să 
nu ne facem griji din cauza lor, ei deveneau din ce în 
ce mai mari. A trebuit să merg cu mama mea, care în 
acea perioada fusese gravidă, la spital pentru a investiga 
gâtul meu. În timpul investigației veneau din ce în ce 
mai mulți medici și ne era clar că ceva nu este în ordine. 
Curând, unul dintre medicii specialiști superiori ne-a 
spus ce anume presupune el a fi, și anume, că undeva în 
corpul meu s-ar afla celule canceroase maligne. Mama 
mea a izbucnit în lacrimi, ceea ce mi-a provocat cea 
mai mare durere, aceea de a vedea cum plânge mama 
mea pentru mine. Această veste a venit peste noi pe 
neașteptate. Bănuiala medicului a fost adeverită și ave-
am cancer la ganglionii limfatici. Cel mai aparte lucru 
în această perioada grea a fost reacția părinților mei. Cu 
siguranță au fost foarte triști,  dar nu arătau disperați, ei 
știau în cine își puseseră nădejdea, anume în Dumnezeu 
Atotputernic. Eu am primit o pace pe care nu o pot de-
scrie. Știam că Dumnezeu va fi cu noi și totul va fi bine. 
Și acuma mă minunez de credința pe care o primisem 
atunci de la Dumnezeu. 

 Cu plăcere îmi aduc aminte de acea dimineață 
în care m-a trezit mama mea plină de entuziasm să îmi 
arate ceva pe cer. Mă uitam la cer însă nu puteam vedea 
nimic. Ea voia să îmi arate un curcubeu minunat. Atâta 
de mult îmi doream să îl văd, dar nu puteam. Dar după 
cinci minute când m-am uitat din nou pe fereastră,  
am putut vedea curcubeul și mi-a înflorit un zâmbet 
pe buze. În aceeași zi, am putut admira acel curcubeu 
de șase ori. Prin acest lucru mi-a arătat Dumnezeu că 
este cu mine și că în vremuri de tulburare poate să îmi 
dea liniște în El. La scurt timp după diagnostic a urmat 
prima chemoterapie. Eram conștientă că nu va fi un 
tratament ușor, dar am fost decisă să îl fac. Credeam cu 
toată ființa mea că Domnul mă va purta pe brațele Sale. 

Kurz nach der Diagnose folgte die erste Chemothera-
pie. Mir war bewusst, dass dies keine leichte Therapie 
sein werde, aber ich war entschlossen, diese zu machen. 
Immerhin glaubte ich fest daran, dass Jesus mich durch-
tragen wird.

 Die erste Nacht nach der Therapie war die 
schlimmste Nacht meines Lebens, denn ich litt an un-
beschreiblichen Schmerzen. Mein Körper fühlte sich 
schwach und schwer an. In diesem Moment habe ich zu 
Gott gebetet und Ihn gefragt: „Gott, warum ich? Warum 
muss ausgerechnet ich diese Schmerzen erleiden?“
Eine Woche später stand ich wie jeden Tag auf, nur eine 
Sache war an diesem Morgen anders: Auf meinem Kis-
sen lagen ungewöhnlich viele Haare, die mir vom Kopf 
abgefallen waren. Das war keine einfache Sache, über 
die ich einfach hinwegsehen konnte, wie sicher jedes 
Mädchen nachvollziehen kann. Als ich wenige Tage 
später vor einem Spiegel saß und die Frisörin begann 
mir die Haare abzurasieren, musste ich kurz über mich 
selbst lachen. Die Frau, die mir die Haare abrasierte, war 
von meiner Reaktion verwundert. Doch ich war noch 
immer davon überzeugt, dass es Hoffnung gibt! 

 Heute weiß ich, dass nur Gott mir Kraft und 
Mut gegeben hat. Ihm sei Dank und Lob, dass Er 
unsere Gebete erhörte und ich nach einiger Zeit wieder 
ganz gesund wurde. Gott gab mir sogar die Antwort 
auf meine Frage, warum ich denn Leid ertragen habe 
müssen: Ich habe dadurch relativ früh erkennen dürfen, 
welchen großartigen und vertrauenswürdigen Gott wir 
haben! Ich erkannte, dass ein Leben ohne Jesus sinnlos 
ist. Denn in Ihm sind „alle Schätze der Weisheit und der 
Erkenntnis verborgen“! (Kolosser 2,3).

 Gott hat mich verstehen lassen, dass Jesus Gott 
ist. Er ist ohne Sünde am Kreuz gestorben und von den 
Toten auferstanden, sodass ich, eine sündhafte Person, 
und die gesamte sündhafte Menschheit durch den Glau-
ben an Ihn vor dem Tod gerettet werden können. Kurz 
gesagt: Ich habe Jesus kennengelernt und das stellt das 
aufregendste Ereignis in meinem Leben dar. Außerdem 
hat Gott durch meine Krankheit meine damals 18-jäh-
rige Schwester, die zuvor starke Zweifel an der Existenz 
Gottes hatte, zu Sich gezogen. Sie begann sich intensiv 
mit der Bibel auseinanderzusetzen und erkannte dar-
aufhin Jesus als ihren Erretter an. Sind Gottes Wege und 
Seine Gedanken nicht so viel höher als unsere Wege und 
unsere Gedanken? (vgl. Jesaja 55,9). 

Elisabeth	Delia	Panazan

 Prima noapte după tratament a fost cea mai rea 
din viața mea, pentru că am suferit dureri de nedescris. 
Trupul mi-l simțeam slăbit și greu. În acel moment 
m-am rugat Domnului și L-am intrebat: „Dumnezeu-
le, de ce eu? De ce tocmai eu trebuie să am asemenea 
suferințe?“ După o săptămână, m-am trezit ca deobicei 
dimineața doar un singur lucru a fost pe perna mea 
altfel. Pe perna mea era grozav de mult păr ce îmi căzuse 
din cap. Nu a fost un lucru prea ușor pentru mine peste 
care să pot trece cu ușurință, cum de altfel poate să 
înțeleagă orice fată de vârsta mea. Când după câteva zile 
am stat în fața unei oglinzi și coafeza începuse să îmi 
radă părul, a trebuit să râd puțin de mine. Doamna care 
mă tundea a fost mirată de reacția mea. Dar eu am fost 
convinsă că mai este speranță. 

 Astăzi știu că doar Dumnezeu mi-a dat putere și 
curaj. Toată mulțumirea și lauda o merită doar El, pentru 
că ne-a ascultat rugăciunile și în scurt timp mă vindeca-
se. Mi-a răspuns și la întrebarea de ce tocmai eu trebuia 
să suport acele suferințe mari. Prin acest lucru am putut 
vedea destul de timpuriu ce Dumnezeu grozav și credin-
cios avem. Am ajuns la concluzia că o viață fără Domnul 
Isus nu are sens. Căci în  El sunt  „ascunse toate comorile 
înțelepciunii și ale științei“ (Col. 2:3).  

 Dumnezeu mi-a dat de înțeles că Isus, care este 
Dumnezeu fără de păcat,  a murit pe cruce și a înviat,  
pentru ca eu, o ființă păcătoasă,  precum și întreaga ome-
nire păcătoasă, să fim salvați de la moarte prin credința 
în El. Cu alte cuvinte: L-am întâlnit pe Isus și acest lucru 
reprezintă cel mai frumos eveniment din viața mea. Pe 
lângă asta, Dumnezeu a întors-o pe sora mea la El, care 
pe atunci avea 18 ani și se îndoia de existența lui Dum-
nezeu. Începuse să studieze intensiv Biblia și Îl primise 
pe Isus ca Domn și Mântuitor. Nu sunt căile și gândurile 
Domnului mult mai presus decât ale noastre? 
(comparație făcută de Isaia în capitolul 55:9).

tradus	de	Diana	Rus

EIN TRIUMPHIERENDES ERLEBNIS O EXPERIENȚĂ TRIUMFĂTOARE
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