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 În contextul 
lumii contemporane, 
nu cred sau cel puțin nu 
nădăjduiesc să fie vreo 
persoană adultă care în 
decursul vieții să nu fi 
primit sau să fi făcut un 
mic dar. De aceea când se 
pomenește sau se dezvoltă 
acest subiect putem vorbi 
din cunoștințele acumu-
late dar și prin prisma 
experienței personale. Cu-
vântul grecesc „filotimie“, 
care desemna acum câteva 
decade această virtute, se 
găsește și în vechiul vo-
cabular al limbii române. 
Acesta a fost uzual până la 
începuturile secolului tre-

DĂRNICIA

cut dar a cedat locul cuvintelor contemporane: dărnicie, 
generozitate sau mărinimie. El este format din cuvintele 
„filo” care înseamnă prietenie, iubire sau amiciție și 
„time” care înseamnă onoare și respect. Așadar dărnicia 
este o colaborare între sentimentul de agreabilitate între 
părțile implicate cât și o încărcătură de apreciere între 
ele. Scriptura aduce cuvintele Domnului Isus ca pe o 
realitate general valabilă în orice vreme, consemnând 
disponibilitatea oamenilor de a dărui „Deci, dacă voi, 
care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, 
cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da 
lucruri bune celor ce I le cer!” (Matei 7:11).

NECESITATEA UNEI DĂRNICII AUTENTICE
 Dărnicia ca manifestare este întotdeauna 
precedată de sentimente pozitive și intenții bune, dar 
nu toate darurile care pleacă din mâna oamenilor sunt 
făcute din acest motiv. Multe daruri „otrăvite“ au fost 

oferite oamenilor sub masca 
unui sentiment de dragoste 
prefăcut și a unui plan mârșav. 
Cel mai relevant și cu impact 
peste timp este așa zisul „sfat” 
dat de șarpe omului în grădina 
Edenului. Dar pentru că sub-
iectul nostru nu este aspectul 
negativ legat de daruri, nu vom 
merge mai departe pe această 
latură a discuției. În schimb 
vom vorbi despre necesitatea 
unei dărnicii autentice, de o 
abundență nefirească, precum 
darul oferit de Dumnezeu: 
„Fiindcă plata păcatului este 
moartea, dar darul fără plată 
al lui Dumnezeu este viața 
veșnică în Isus Hristos, Dom-
nul nostru.” (Rom. 6:23)

 Un lucru imperios pe care trebuie să îl 
înțelegem este faptul că valoarea dărniciei se măsoară 
îndeosebi după beneficiile pe care le produce. Aceasta 
ținând cont de faptul că nu tot ce este scump după 
sistemele de măsură omenești are impact pozitiv în 
viața oamenilor. Probabil imaginea cea mai relevantă 
din istoria poporului Israel este perioada de ocupație 
grecească din secolul al III-lea până pe la jumătatea 
secolul I î.Hr. Dacă la început limba greacă – care 
era vorbită la nivelul lumii cunoscute de atunci, fiind 
impusă de Alexandru Macedon și apoi pe timpul 
Ptolomeilor promovată – aducea prosperitate, atât 
prin cultură cât și prin curentele aerisite ale filosofiei și 
educației, mai târziu, decadența morală și libertinajul 
aceleiași culturi a făcut o adevărată ruptură ideologică 
și o diluare a spiritului teocratic în poporul evreu. Poa-
te și de aici vechiul proverb latin „Ferește-te de greci 
chiar și atunci când îți aduc daruri”.

editorial 



decembrie | 2021 • editorial • 5

Fiecare epocă a avut lideri, personalități cu influență, 
uneori oameni de știință, mai mult sau mai puțin bine 
intenționați care au dat sau au primit daruri, fără a 
preconiza influența lor pe termen lung. De dragul 
progresului au dăruit legi, motivație sau descoperiri 
care nu au fost decât efemere și înșelătoare. Un caz mai 
aproape de noi este acela al cunoscutului om de știință 
Alfred Nobel. El a fost cel care a dat lumii, prin cer-
cetare, utopia prosperității prin explozia controlată în 
cadrul avântului industrial și poarta nocivă a folosirii 
dinamitei în conflictele armate. Intenția de utilizare a 
fost bună, dar beneficiile ei pe termen îndelungat au 
adus mari nenorociri peste omenire. 

RELAȚIA PE CARE O AI CU DARUL
 Un alt punct ascuns adânc în act, dar care dă 
esență de fond dărniciei este adus de relația pe care o 
ai cu darul. Ca să înțelegem pe deplin conceptul poate 
este nevoie să amintim preambulul din Geneza 22:2, în 
care Dumnezeu îi cere lui Avraam fiul ca dar de jertfă 
prin cuvintele „...Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe 
care-l iubești“… ca să ajungem la darul Tatălui ceresc 
pentru omenire sintetizat în mod desăvârșit în versetul 
Ioan 3:16. La o scară mai mică dar mai la îndemână 
este imaginea pe care Isus o surprinde la visteria 
Templului. Acolo este imaginea cu văduva săracă, cea 
care arunca în vasul colector doi bănuți rătăciți printre 
sumele celor cu mână largă. Un paradox pentru cei 
buni la contabilitate, dar extrem de normal pentru cei 
care înțeleg conversia divina pe care o face Domnul. El 
explică faptul că valoarea lor este apreciată pe baza a 
ceea ce însemna mica sumă în economia vieții acestei 
femei, și nu în creșterea substanțială a debitului curent 
de la Templu. Ar mai rămâne multe de observat în 
vastul domeniu al dărniciei și vom putea descoperi 
valențe nebănuite între structurile Dumnezeirii pe 
de-o parte, ale Divinității cu omul sau a omului cu 
omul. Dar distincțiile de până acum ne sunt suficiente 
și de folos pentru a observa cum filantropia și gene-
rozitatea umană se surpă ca un castel de nisip în fața 
abundenței lui Dumnezeu.

FII DARNIC CU CEEA CE EȘTI
 Pavel întreabă retoric și ne lasă la îndemână 
posibilitatea de a ne răspunde nouă înșine: „Cine I-a 
dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi?” (Roma-
ni 11:35). Pentru că în cele din urmă asta ne învață 
Dumnezeu: înainte de a fi darnic cu ce ai și ce poți 

face, fii darnic cu ceea ce ești. Pavel structurează 
această învățătură chemând credincioșii la jertfire ca 
dar autentic a unor oameni predați și dăruiți: „Vă în-
demn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să 
aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută 
lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă 
duhovnicească.” (Romani 12:1)

 Suntem în preajma Sărbătorii 
Nașterii Domnului nostru și cadourile 
vor circula de la unul la altul împreună 
cu urările de bine și de sănătate. În de-
cursul anilor poate am neglijat faptul că 
atunci când dăruim, noi suntem partea 
principală din cadou și că sufletul nos-
tru, timpul și atenția noastră valorează 
mai mult decât ce poți împacheta într-o 
hârtie de calitate, pentru că este expre-
sia Dumnezeirii care s-a dăruit pe Sine. 
Este timpul să deosebim darurile între 
ele și să facem diferența între natura 
oamenilor darnici, pentru ca veridicita-
tea să aducă binecuvântare și cunoștința 
să ne ferească de înșelăciune !

Traian Suciu
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 În ultimii doi ani au apărut pe lângă 
îngrijorările obișnuite pe care le avea lumea mai 
înainte alte mai noi forme de îngrijorare și de anxie-
tate. Pe acestea generațiile care sunt astăzi în viață nu 
le cunoscuseră încă. Mulți se tem de pildă că se vor 
îmbolnăvi, alții se frământă ce măsuri vor mai lua gu-
vernele lumii iar alții își fac griji cu privire la economia 
țării și la siguranța locului de muncă.

DE CE SĂ NE FRĂMÂNTĂM MINTEA? 

 Din Matei capitolul 6 înțelegem că sunt unele 
lucruri care sunt și altele care nu sunt sub controlul 
nostru: „Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-
se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui?” 
(Mt 6:27) Dacă oricum nu putem schimba nimic, ce 
rost mai are să ne frământăm mintea? Ceea ce e sub 
controlul nostru e trăirea și atitudinea noastră față 
de Dumnezeu și față de semeni. Ceea ce nu e sub 
controlul nostru sunt împrejurările în care ne aflăm. 
Împrejurările sunt în mâna lui Dumnezeu.

            Să nu ne imaginăm însă că Domnul ne este 
dator să ne creeze împrejurări favorabile și că toate ar 
trebui să ne meargă ca pe roate. El ne poartă de grijă 
în ciuda împrejurărilor nefavorabile. Dacă Dumne-
zeu a hotărât să trecem prin boală, ne va purta de 
grijă acolo, dacă vrea să trăim în lipsuri sau în ocări și 
persecuții ne va purta de grijă și acolo.

SĂ AVEM GÂNDUL VEȘNICIEI

 Însă dacă credem că ni se datorează să fim 
întotdeauna sănătoși și prosperi, dacă gândul veșniciei 
e departe de noi, cu siguranță că vom intra în dispe-
rare sau alte probleme asemănătoare când așteptările 
noastre nu se duc la îndeplinire. Șă nu ne legăm așadar 
inima de nimic din lumea aceasta, nici de posesiuni, 

nici de poziție, nici familie, nici chiar de propria viață 
și sănătate. Toate acestea sunt în mâna lui Dumnezeu 
și El le dă cui vrea și când vrea. Hristos nu ne promite 
lux, ci doar strictul necesar vieții: „Nu vă îngrijorați 
dar, zicând: ‘Ce vom mânca?’ sau: ‘Ce vom bea?’ sau: 
‘Cu ce ne vom îmbrăca?’ Fiindcă toate aceste lucruri 
neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți 
trebuință de ele. Căutați mai întâi Împărăția lui Dum-
nezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se 
vor da pe deasupra.“ (Mt 6:31–33)

            Cât despre cei de afară, să ne rugăm pentru 
ei. Cu toții suntem suflete create de Dumnezeu după 
chipul și asemănarea Lui. Pe toți ne vrea în turma 
Lui. Dacă avem motive să credem că cineva vrea să ne 
facă rău e pentru că acea persoană nu Îl cunoaște cu 
adevărat pe Hristos și este robită de păcat. În aceeași 
situație am fost și noi odată și Domnul ne-a salvat. Să 
o facă Domnul și pentru ceilalți! Așadar nici aici nu 
merită să ne îngrijorăm, ci să ne rugăm pentru acești 
oameni și să le arătăm dragoste.

SĂ NE ÎNGĂDUIM UNII PE ALȚII

 Am avut însă neplăcerea de a vedea un rău 
mare între creștinii de azi. În loc să ne îndemnăm 
și să ne încurajăm reciproc, când își exprimă cineva 
îngrijorările se găsește totdeauna cineva să râdă și să 
zică: „Cum? Ție ți-e frică? De așa ceva?” De parcă lor 
nu le-ar fi frică niciodată… Oare așa ne învață Sfintele 
Scripturi? Nu ne învață mai degrabă să ne îngăduim? 
Apostolul ne îndeamnă: „Noi, care suntem tari, sun-
tem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne 
plăcem nouă înșine” (Rom. 15:1). Dacă ne considerăm 
mai tari, haideți să nu îi batjocorim pe cei slabi, ci să îi 
ajutăm și sprijinim cu toată dragostea.

Vasile Dan

ZIUA DE MÂINE SE VA 
ÎNGRIJORA DE EA ÎNSĂȘI

Acestea sunt cuvintele Mântuitorului din evanghelia după Matei 
(6:34). În context este vorba despre îngrijorarea cu privire la hrana 
zilnică și la îmbrăcăminte, dar înțelegem că principiul exprimat de 

Hristos aici se poate aplica la orice fel de îngrijorare.
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            Tot ceea ce vom avea după 
moarte, va fi ceea ce am dat cât am 
trăit. Dacă vrei să fii bogat dă cu 
inimă largă, dacă vrei să fii sărac, 
strânge totul pentru tine, dacă vrei 
belșug, împarte... Aruncă-ți pâinea 
pe ape și după multă vreme o vei 
găsi iarăși!

BIBLIA NE OFERĂ MULTE 
EXEMPLE DE DĂRUIRE

 Apostolul Pavel, în prima lui 
scrisoare către Corinteni, le scrie și îi 
face conștienți de faptul că toate lu-
crurile pe care le au sunt primite de 
la Dumnezeu, și să nu se laude ca și 
cum nu le-ar fi primit de la El. Ideea 
este că Dumnezeu este Cel care ne 
poartă de grijă, nu noi prin intelectul 
nostru sau îndemânarea noastră, ci 
pur și simplu prin faptul că ne-a dat 
sănătate, înțelepciune și putere, indi-
ferent dacă noi conștientizăm faptul 
acesta sau nu. Este datoria noastră 
să ne câștigăm pâinea, dar Dumne-
zeu este cel care ne-o pregătește. De 
aceea, Lui i se cuvine toată lauda, în 
veci de veci.

 Pe paginile Bibliei găsim 
destul de multe exemple de dăruire 
unde oamenii au contribuit la 
nevoile semenilor. Dumnezeu ne 
îndeamnă la dăruire, și mai mult 
decât atât, în primul rând chiar 
El este Cel care a dăruit. A creat o 
planetă propice pentru om, a dat 
sănătate oamenilor de-a lungul 
vieții, a păzit pe poporul Israel, cât și 
Biserica Lui. Familiile noastre sunt 
păzite în fiecare zi de El. Dumnezeu 
ne poartă de grijă să avem ce mânca 
și îmbrăca în fiecare zi. Dumnezeu 
prin cuvântul Său ne-a promis că se 
îngrijește de noi, și o face. De aceea 
așteaptă ca și noi să arătăm la rândul 
nostru prin dăruirea noastră faptele 

caracterului lui Dumnezeu. Iacov 
în epistola sa, cap. 4:17, ne spune: 
„Deci cine știe să facă bine și nu 
face, săvârșește un păcat!” În Gala-
teni capitolul 5:22 găsim facerea de 
bine ca fiind roadă a Duhului, ceea 
ce ne face să înțelegem că, Dumne-
zeu, prin Duhul, vrea să rodească 
în noi facerea de bine. Ideea este să 
nu ne intereseze numai de noi, ci și 
de frații noștri, de aproapele nostru. 
Când ajutăm pe cineva, de fapt Îl 
împrumutăm pe Dumnezeu. Nu îi 
dăm noi lui Dumnezeu ceva, sau Îl 
împrumutăm pe El la propriu, căci 
tot ceea ce avem și ce suntem nu 
este al nostru, ci ale Lui. Așa că dacă 
facem o ajutorare, nici măcar nu 
luăm din ce este al nostru, ci luăm 
din ceea ce Dumnezeu ne-a dat ca să 
administrăm în viața de pe pământ 
pentru noi și, pentru aceia pe care 
Dumnezeu îi scoate în cale. Apost-
olul Pavel la Efeseni 2:10 spune că 
Dumnezeu a pregătit faptele bune ca 
noi să trecem prin ele.

CUM SE ÎNGRIJEȘTE 
DUMNEZEU DE NOI?

 Prin resursele care sunt pe 
pământ. La fel ne îndreaptă și pe noi 
ca să îi ajutăm pe oamenii din pre-
ajma noastră. Dumnezeu poate să 
trimită ajutoare materiale și din cer! 
Și a făcut-o! Dar chiar este nevoie, 
când El are o armată de ambasadori 
care să-L reprezinte pe pământ? Sin-
gurele lucruri cu care ne vom întâlni 
în ceruri sunt faptele noastre bune, 
acelea vor fi răsplătite, și vor vorbi 
despre noi. Asta este tot ce luăm cu 
noi, în rest totul rămâne aici. Ceea ce 
seamănă omul, aceea va și secera.
Dăruirea noastră poate fi nu numai 
materială, ci și de natură spirituală, 
cum ar fi: rugăciune pentru ci-
neva care te-a solicitat să îl susții, 

susținere morală, zile de jertfă, 
consiliere spirituală, etc. De multe 
ori Dumnezeu ne cheamă să ajutăm 
pe cineva să iasă dintr-o legătură 
rea în care se află și nu ar putea să 
iasă singur. La aceasta ne-a chemat 
Dumnezeu, să fim agenții Lui în 
diferite situații, să mijlocim unii 
pentru alții și să simțim unii cu 
alții.

TREBUIE SĂ MĂ IDENTIFIC 
CU NEVOIA APROAPELUI 
MEU
 Îmi amintesc de un frate 
care cu câțiva ani în urmă a trecut 
printr-o încercare, și vorbindu-mi 
despre încercarea lui, printre altele 
mi-a spus: Marius, dacă vrei să 
înțelegi pe cineva prin ce trece „tre-
buie să te pui în papucii lui”. Exact 
aceasta este ideea, da, eu trebuie 
să mă identific cu nevoia aproape-
lui meu și să mă dăruiesc, cum aș 
face pentru mine, chiar dacă mă 
costă timp, energie, etc. A ne dărui 
spiritual pentru alții în primul rând 
înseamnă să ne întoarcem înspre 
noi și să ne asigurăm că suntem 
într-o relație bună și corectă cu 
Dumnezeu. Un soldat care pornește 
într-o misiune, mai întâi de toate 
se asigură că este pregătit pentru 
acea misiune, apoi dacă își cunoaște 
misiunea, și dacă are echipamen-
tul necesar pentru acea misiune, 
pornește la drum.

DĂRUIRE? - DA! 

 În locul și chemarea pe 
care Dumnezeu mi le-a făcut. 
Dumnezeu să ne învrednicească 
prin Duhul Sfânt, să ne dea lumină, 
înțelepciune și putere, ca să ne dăm 
(dăruim) viața, pentru a o câștiga. 
Dumnezeu să fie lăudat în toate.

Marius Ardelean

DĂRUIREA
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            În decursul unui an există diferite ocazii pentru 
a oferi cuiva un dar, cum ar fi: ziua de naștere, Paștele 
sau Nașterea Mântuitorului. La onomastică oferim 
cadouri pentru că acea persoană ne este cunoscută și 
face parte din grupul nostru de prieteni. De Crăciun 
dăruim mai multor categorii de oameni, familie, prieteni 
și necunoscuți.

            În calitate de creștini dăruim de Crăciun pentru 
că Dumnezeu ne-a dăruit ce a avut mai scump, pe Fiul 
Său, pentru noi.

            Un cadou presupune costuri pentru cel care îl 
pregătește. Poate să fie costisitor sau mai ieftin, depin-
de de bugetul fiecăruia. Dăruim pentru că în primul 
rând ar trebui să ne pese de aproapele nostru. Suntem 
binecuvântați în fiecare zi și ar trebui să fim și noi o 
binecuvântare pentru cei din jur. E ușor să dăruim celor 
dragi, dar de multe ori mai greu cuiva pe care nu îl 
cunoaștem.
            De sărbători devenim mai sensibili și parcă se 
naște o dorință în interiorul nostru de a face o bucurie 
cuiva. Mulți orfani, văduve, persoane cu dizabilități, 
familii nevoiașe și tineri în închisoare se bucură de orice 
atenție primită în dar.
                                                                                                          

Vasile Pușcaș

De ce 
dăruim de 
sărbători?
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 Ne apropiem cu pași repezi de una dintre cele mai îndrăgite 
sărbători de la finalul anului creștin. În societatea modernă, 
Crăciunul pe de o parte este sărbătoarea care îi motivează pe 
creștini să facă acte de caritate, iar pe de cealaltă parte Crăciunul 
este văzut ca o sărbătoare prea comercializată, prea tumultuoasă, 
prea extenuantă și cu puține semnificații spirituale. 

 Toate acestea din cauză că creștinii au ajuns să 
sărbătorească Crăciunul fără Sărbătoritul – ISUS. 

 Bunicii și părinții generației de tineri de astăzi tânjesc/ râvnesc 
după întoarcerea la Crăciunul care îl avea în centru pe Isus, Biseri-
ca și familia. Așadar, această imagine creionată naște ideea unui 
trecut ideal care zugrăvește o epocă de aur, dar care nu a existat 
niciodată.

CRĂCIUNUL ÎN 
SOCIETATEA 
MODERNĂ
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CE SPUNE NOUL TESTAMENT DESPRE 
NAȘTEREA LUI ISUS?
 În opinia celor mai mulți creștini cele mai 
semnificative sărbători dintr-un an sunt Crăciunul și 
Paștele. Însă, privind în istoria creștinismului, putem 
observa că nu a fost întotdeauna așa. În primele secole 
ale creștinismului Biserica nu sărbătoarea nașterea lui 
Isus. Ci cea mai importantă sărbătoare a Bisericii a fost 
Paștele. Astfel, accentul era pus pe moartea și învierea 
lui Isus și pe așteptarea revenirii iminente a lui Isus 
Hristos.

 Evangheliile Noului Testament scot în 
evidență cel mai bine temele care au fost accentua-
te cel mai mult în Biserica primară. Din cele patru 
Evanghelii, doar două dne oferă o narațiune destul de 
importantă despre nașterea lui Isus Hristos. Și cu toate 
acestea, narațiunile din cele două Evanghelii sunt cu 
detalii și elemente diferite. Pe de o parte, Matei include 
detalii precum magii, steaua și fuga în Egipt, iar pe 
de cealaltă parte Luca menționează păstorii, îngerii și 
mulțimea de oștire cerească. Apoi apostolul Pavel în 
Epistola către Galateni 4:4 face un comentariu referitor 
la nașterea lui Isus. Așadar, în Noul Testament avem 
foarte puține referiri la nașterea lui Isus în comparație 
cu pericopele care prezintă moartea și învierea lui Isus, 
atât în Evanghelii, cât și în epistolele pauline.

 Crăciunul a devenit o sărbătoare creștină atât 
de importantă, încât ne este greu să privim înapoi și 
să răspundem la întrebările care se nasc: cât de mult 
vorbește Noul Testament despre sărbătoarea nașterii 
lui Isus?

CARE ESTE ISTORICUL CRĂCIUNULUI?
 De ce nu a fost sărbătorită nașterea lui Isus 
în primele trei secole? Când a fost sărbătorit prima 
dată Crăciunul? Care sunt factorii teologici pentru 
introducerea acestei sărbători în viața Bisericii? Care 
este contextul în care s-a propus stabilirea unei zile de 
naștere a lui Isus pentru a fi serbat? Care este mesajul 
Crăciunului astăzi? Astfel de întrebări sunt multe, 
dar câți dintre creștinii de astăzi mai sunt interesați 
să cunoască adevărul despre ceea ce ei pretind că știu 
ce sărbătoresc? Cu toate acestea faptele creștinilor în 
serbarea Crăciunului confirmă cât de departe sunt de 
Adevărul absolut.

 Sărbătoarea Crăciunului este asociată astăzi 
cu schimbarea cadourilor care exprimă afecțiunea 
personală. Argumentul cel mai des auzit pentru 
această asociere îi are în vedere pe magii care i-au adus 
daruri lui Isus. Întrebarea care se naște din această 
afirmație este: Ce legătură există între Crăciun și 
cadourile care au un rol atât de central astăzi în această 
sărbătoare? Răspunsul este unul simplu: nicio legătură. 
Atunci, de ce facem cadouri? Magii nu și-au schimbat 
darurile între ei, nu și-au făcut cadou unul altuia, ci ei 
i-au adus daruri lui Isus.

CARE ESTE DARUL PE CARE ÎL VEI ADU-
CE LUI ISUS?
 Care este darul pe care îl vei aduce lui Isus 
anul acesta când Îi vei serba ziua? Sau ești prea ocupat 
ca să te mai gândești și la Isus? Scopul multitudinii de 
întrebări retorice puse în acest articol au drept scop 
transmiterea unui mesaj de trezire. Putem spune cu 
certitudine că sărbătoarea Crăciunului în societatea 
modernă și-a pierdut puținele semnificații spirituale 
pe care le-a avut de-a lungul istoriei și a devenit un 
festival comercializat. Mesajul întrupării Cuvântului 
este trecut cu vederea ușor în ziua de Crăciun.                                                                                     

Ruben Vreme



12 • interviu • 2021 | decembrie

          Chiar dacă nu-l putem intervieva în realitate pe 
A.W.Tozer, fiind plecat la Domnul în anul 1963, avem 
harul să găsim răspuns la foarte multe întrebări și 
confruntări. De data aceasta vrem să aflăm câteva 
răspunsuri legate de biserică. Merită să dăm asculta-

re acestui frate, fiindcă Duhul Sfânt ne poate mișca 
prin scrierile și predicile sale, care sunt mult mai 
actuale în vremea noastră. Dumnezeu să ne ajute 
să asimilăm și mai ales apoi să aplicăm învățătura 
biblică sistematizată, spre Slava Lui Dumnezeu, în 
următoarele rânduri.

Scumpul nostru frate Tozer, ne puteți spune cum ar 

trebui să arate biserica din punctul dumneavoastră 

de vedere?

          Dumnezeu vrea să fim succesorii spirituali ai 
apostolilor. Vrea să fim descendenții morali ai Bise-
ricii primare care să dăm Duhului Sfânt același loc în 
biserică, pe care l-au dat ei în cartea Faptele Apostoli-
lor. El vrea să facem din Isus Hristos figura centrală 
în biserica noastră – nu doar să spunem că o facem, ci 
chiar s-o facem.

          Biserica nu trebuie să fie acceptată așa cum 
este sau așa cum o găsim. Trebuie să o verificăm prin 
Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem dacă e așa cum 
ar trebui să fie. Apoi, cu reverență și fără zarvă, încet, 
dar sigur, cu răbdare și dragoste, să aducem biseri-
ca în concordanță cu învățătura Noului Testament; 
concret trebuie să vedem dacă modul de manifestare 
și învățătură al Bisericii corespunde cu modul care e 
cerut de Duhul Sfânt. Și când se întâmplă lucrul aces-

ta, Duhul Sfânt începe să strălucească precum lumina 
în biserică și asta dorește inima mea să vadă.

 Acestea sunt lucrurile care contează: manifes-
tarea darurilor Duhului lui Dumnezeu prin energia 
Duhului. Acestea trebuie să fie importante în adunările 
noastre. Consecința acestora este că Duhul Sfânt Îl face 
pe Isus Cristos bucuria și încântarea noastră supremă.

Cum credeți că putem atinge practic acest deziderat?

          Cred că cel mai minunat lucru ar fi ca fieca-
re membru al Bisericii să devină atât de conștient 
de prezența lui Hristos și atât de iubitor de biserică, 
încât să ne curățim viețile, să ne sfințim inimile, să 
ne spălăm mâinile și să ne iertăm și iubim dușmanii. 
Atunci ne-am concentra asupra Lui, am învăța să 
trăim, să ne rugăm, să predicăm, să dăruim și să ne 
închinăm conștienți de prezența Fiului dragostei lui 
Dumnezeu. Cred că acesta ar fi cel mai frumos lucru 
din toată lumea asta.
          
 Nu ocolesc să spun că dacă aș ști că există un 
loc pe pământul acesta unde un grup de credincioși se 
bucură de această prezență atât de intens și minunat 
cum se cuvine, cred că aș încerca să-i găsesc și dacă 
m-ar primi, mi-aș petrece restul zilelor cu ei. E dulce 
părtășia când Domnul e în mijlocul bisericii.

Frate Tozer, cu ce problemă majoră se confruntă 

biserica în raport cu Dumnezeu?

          Biserica a abandonat concepția înaltă despre 
Dumnezeu pe care o avea cândva și a înlocuit-o cu 
una atât de ieftină și de lipsită de demnitate, încât 
aceasta a ajuns cu totul nevrednică de oameni (chiar 
și inteligenți) care vor să se închine cu adevărat. Ea 
nu a făcut lucrul acesta în mod deliberat, ci treptat și 
fără să-și dea seama; și tocmai această inconștiență 
a Bisericii face ca situația ei să fie cu atât mai tragică. 
Imaginea aceasta ieftină despre Dumnezeu, aproape 
universal prezentă în rândul creștinilor, este cauza a 
nenumărate alte rele mai mici. Din această eroare de 
bază a gândirii noastre religioase a rezultat o nouă 
filosofie a vieții creștine. Odată cu pierderea sentimen-

tului maiestății s-a pierdut și sentimentul de teamă 
sfântă și cel al conștiinței prezenței divine; s-a pierdut 
spiritul de închinare și capacitatea de a ne retrage 
în noi înșine pentru a-L întâmpina pe Dumnezeu în 
tăcere și adorare. Creștinismul modern nu produce de 
fapt acel tip de creștin care să poată prețui sau trăi 

Interviuri peste veacuri: Tozer, 
biserica și lumea

BISERICA ESTE PLINĂ DE OAMENI SFINȚI ȘI DESĂVÂRȘIȚI ... ÎN TEORIE
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o viață în Duhul. Cuvintele: „opriți-vă și să știți că Eu 
sunt Dumnezeu“ nu înseamnă aproape nimic pentru 
credinciosul agitat, sigur de sine al acestui mijloc de 
secol douăzeci.

Știm, frate pastor, că sunteți un duhovnic citit, ce 
părere aveți despre biserică și lume?

 De obicei, din păcate lumea absoarbe Biserica, 
înainte ca Biserica să absoarbă lumea. Citind Sfintele 
Scripturi, istoria bisericii și biografia creștină, constat 
că în biserică nu este nimic care să îi placă lumii și în 
lume nu este nimic care să îi placă adevăratei Biserici 
a lui Isus Hristos. Fiecare trezire din istoria bisericii 
a avut loc când Biserica a stat în contrast puternic cu 
lumea din jur. Slujbele noastre de închinare ar trebui 
să fie atât de sfinte și atât de pline de autenticitatea 
prezenței lui Dumnezeu încât oamenii nesfinți să 
se simtă foarte incomod. Acum am făcut lucrurile 
tocmai invers. Cel mai nesfânt om din oraș poate veni 
la biserică, simțindu-se destul de bine. Oamenii ar 
trebui să vină la o slujbă de închinare a bisericii nu în 
așteptarea divertismentului, ci așteptând înalta și sfânta 
manifestare a prezenței lui Dumnezeu.

Care ar trebui să fie relația dintre biserică și lume?

          Biserica și lumea s-au împletit atât de mult încât 
este greu să deosebești una de alta. Lumea a afectat 
standardele morale ale bisericii în așa măsură încât 
creștinii spun că ei cred în Hristos și totuși, nu s-au de-
ranjat niciodată să-și schimbe atitudinile și standardele 
morale.

 Lucrul pe care trebuie să-l facem este să ne 
întoarcem la trăirea noutestamentală. Trebuie să 
pătrundem Scripturile și să descoperim nivelul bi-
blic de etică și moralitate, care sunt caracteristicile 
adevăraților credincioși în Hristos. Trebuie să ne 
lepădăm de noi înșine și să renunțăm la lume pe toate 
planurile posibile și să păstrăm întotdeauna în minte 
faptul că creștinismul și cu lumea nu se împacă. Nu 
poți avea o lume creștină, dar din păcate, poți avea un 
creștin lumesc.

Ce părere aveți despre predicatorii din bisericile 

noastre?

          Astăzi nu ducem lipsă de învățători care să 
prezinte corect învățăturile lui Hristos. Dar prea 

mulți dintre ei sunt ciudat de inconștienți, fiindcă 
în slujba lor nu există nicio manifestare a prezenței 
divine, niciun lucru deosebit în viața lor personală; 
par mulțumiți să-i învețe pe alții an de an adevărurile 
fundamentale ale credinței. Ei slujesc în mod constant 
unor credincioși care simt în piepturile lor un dor, o 
sete pe care învățătura primită pur și simplu nu le-o 
astâmpără. Nădăjduiesc că o spun cu dragoste, dar 
sărăcia amvoanelor noastre este reală.

Ce ne puteți spune despre închinarea în biserică?

          Închinarea este giuvaerul pierdut în evanghelis-
mul modern. Suntem organizați, lucrăm, avem pro-
priile noastre agende. Avem aproape totul, dar există 
un lucru pe care bisericile, chiar și bisericile evangheli-
ce, nu îl au: acea abilitate de a se închina. Nu cultivăm 
arta închinării. Este singura nestemată strălucitoare 
care s-a pierdut în biserica modernă, iar eu cred că 
trebuie să o căutăm până o vom găsi. Noi avem biserici 
mari, sanctuare frumoase și ne unim cu toții în ref-
renul: „Nu avem nevoie de nimic”. Dar toate indiciile 
spun că suntem într-o mare nevoie de închinători au-
tentici/adevărați. Avem o mulțime de oameni doritori 
să aibă un loc în conducerea bisericii noastre, dar care 
nu au nici măcar o dorință pentru strălucire și bucurie 
spirituală și care nu se arată niciodată la întâlnirea de 
rugăciune a bisericii. Aceștia sunt cei care iau deseori 
deciziile cu privire la bugetul bisericii și cheltuielile 
ei, și unde anume vor fi așezate zorzoanele în noua 
clădire. Ei sunt indivizii care conduc biserica, dar pe 
care nu poți să-i aduci la întâlnirea de rugăciune.

 Deoarece nu suntem închinători adevărați 
petrecem o grămadă de timp în biserici doar învârtin-
du-ne roțile, consumând benzină, făcând zgomot, dar 
nu ajungem nicăieri.

 Oh, frate sau soră, Dumnezeu ne cheamă la 
închinare, dar de cele mai multe ori noi ne distrăm 
și nu facem decât un spectacol de mâna a doua... 
Mulți oameni despre care spunem că încercăm să-i 
evanghelizăm, nu vor veni niciodată în biserică pentru 
a vedea o grămadă de actori amatori punând în scenă 
un spectacol de calitate îndoielnică.

Ce faceți dumneavoastră în privința închinării mi-

nunate și pătrunse de respect profund pe care o vrea 

Dumnezeu?
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          Eu, unul, prefer să mă închin lui Dumnezeu mai 
mult decât să fac orice alt lucru pe care-l știu în lumea 
asta largă. Nici măcar nu voi încerca să vă spun câte 
cărți de cântări sunt îngrămădite în biroul meu. Nu am 
voce câtuși de puțin, dar asta nu privește pe nimeni. 
Dumnezeu crede că sunt o stea de operă. El mă ascultă 
în timp ce Îi cânt vechile imnuri franțuzești și latinești 
traduse. El mă ascultă în timp ce-I cânt vechile imnuri 
grecești din biserica răsăriteană, precum și frumoșii 
psalmi versificați și unele cântări mai simple ale lui 
Watts, Wesley și ceilalți.

          Îmi doresc să ne putem întoarce înapoi la închi-
nare. Atunci când oamenii vor veni în biserică, vor 
simți imediat că au venit în mijlocul unui popor sfânt, 
Poporul lui Dumnezeu. Ei vor putea mărturisi: „Cu 
adevărat, Dumnezeu este în locul acesta!”

Frate Consilier, din experiența dumneavoastră, ce 

sfat ne puteți da pentru viața noastră de închinare?

          Viața creștinului obișnuit e o învălmășeală de 
tot soiul de activități. Suntem implicați în mai multe 
activități decât putem ține pasul ca să ne menținem în 
același timp și viața interioară cu Dumnezeu. Unele lu-
cruri trebuie să fie dezrădăcinate din programul nostru 
zilnic pentru a face loc acelui singur lucru esențial din 
viața noastră: închinarea la Dumnezeu. Prea multe lu-
cruri din viața noastră sustrag resursele vieții din noi și 
nu sunt esențiale pentru o viață sănătoasă. Ar fi un lu-
cru bun să vă analizați programul o dată pe lună ca să 
găsiți un lucru ce se poate elimina. Puneți-l pe altar și 
vedeți cum vă răspunde Dumnezeu. Nu va trece mult 
până când cel mai important lucru din viața voastră va 
fi închinarea voastră personală la Dumnezeu.

Puteți să ne spuneți în finalul acestui interviu ceva 

despre biserica în care slujiți și un ultim cuvânt?

          Evaluez biserica al cărei pastor sunt. Onestitatea 
de bază îmi cere să spun că, în comparație cu bisericile 
obișnuite, este o biserică bună. Un mare procentaj din 
membri sunt oameni buni și morali. Dacă ar fi rugați 
să conducă rugăciunea, ar putea-o face. Mulți dintre 
ei ar putea ajuta un om care-L caută pe Hristos să-L 
găsească. Contribuie cu generozitate pentru misiuni 
și alte cauze nobile. Dar chiar și în adunarea mea, câtă 
dezordine este! În comparație cu ceea ce ar trebui să fie 
o biserică, cât de multă dezordine este în viețile noastre 
– dezordine spirituală în viețile și inimile noastre! 

Câtă risipă este! Există risipă a darurilor vitale ale lui 
Dumnezeu, risipă a abilităților, a vieții și a timpului. 
Pustia este caracterizată de risipă. Iar locurile care au 
fost risipite nu mai sunt bune nici pentru Dumnezeu, 
nici pentru oameni. Poate că și tu te vezi nevoit să 
recunoști că starea pe care am descris-o descrie de ase-
menea și viața ta. Poate că inima ta este mai degrabă ca 
o pustie decât o grădină, mai degrabă ca împrejurimile 
Iordanului decât ca grădina lui Dumnezeu. Foarte 
puțină vegetație crește în pustie și nimic nu ajunge 
la maturitate cu adevărat. Dacă există vreo roadă, 
este pipernicită. Dacă există grâne, sunt de calitate 
inferioară din cauza uscăciunii. Te întreb, ce Îi vei arăta 
Domnului ca urmare a slujirii tale? Cât este de tragic 
ca un om să fi fost născut din nou și totuși să nu aibă 
roadă pe care să o prezinte pentru credința lui creștină. 
Cât este de tragic să-ți trăiești viața fără să fi făcut ceva 
cu adevărat pentru Hristos!

„Doamne, trebuie să vorbesc despre Tine, ca nu 
cumva prin tăcerea mea să păcătuiesc împotri-
va acestei generații de copii ai Tăi. Ajută-mă să 
arăt puterea Ta acestei generați și tăria Ta tuturor 
acelora care vor urma. Ridică proroci și văzători în 
Biserica Ta, care să preamărească slava Ta și care, 
prin Duhul Tău cel Atotputernic, să redea popo-

rului Tău cunoașterea Celui Preasfânt. Amin.”

 

„O, fă Biserica Ta, iubite Salvator
O, lampă din aurul cel mai pur

Să ducă înaintea neamurilor
Adevărata lumină, ca-n vechime”

                                                                                                   
Muthi Ionel Junior
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 „Când Dumnezeu vrea să salveze un om, 
trimite pe cineva să îl iubească“. (Autor necunoscut). 
Cu mulți ani în urmă am citit o povestire care îl 
înfățișa pe Isus mergând din nou, după mai mulți ani, 
în Nazaretul copilăriei Lui. Orașul era diferit de cum 
îl știuse până atunci. În locul vaietelor și al plânsului 
pe care des le puteai auzi pe străzile Nazaretului, nu 
auzeai acum decât chiote și veselie și nu vedeai decât 
atmosferă de mare sărbătoare. 

 Pe o stradă importantă a orașului, Isus a 
văzut mai mulți robi care purtau coșuri pline cu alese 
feluri de mâncare și care mergeau înspre o casă foarte 
frumoasă. Învățătorul i-a urmat și a ajuns în interiorul 
unui castel, clădire zidită din marmură scumpă, care 
avea mai multe încăperi de fast. În unul din aceste 
saloane de jasp, robii duseseră bunătățile unui om 
care ședea tolănit pe perne moi. Ținuta acestuia era 
neîngrijită, buzele erau umede și roșii de vin, iar în 
părul lui nepieptănat erau încâlcite petale de trandafir. 
Isus s-a apropiat de el, i-a atins umărul și i-a zis: Pentru 
ce duci această viață? Omul s-a întors, L-a recunoscut 
și I-a răspuns: Eram lepros și Tu m-ai vindecat. De ce 
aș duce o altfel de viață?

 Isus a ieșit întristat. În stradă atenția I-a fost 
atrasă din nou. De data aceasta a zărit un bărbat care 

urmărea cu ochii plini de dorință o femeie fardată, 
care purta veșminte colorate și încălțări împodobite 
cu perle. Hristos s-a apropiat de omul acesta, i-a atins 
umărul și i-a zis: Pentru ce urmărești această femeie și 
o privești astfel? Omul, întorcându-se, L-a recunoscut 
și i-a răspuns: Eram orb și Tu m-ai vindecat. Ce aș pu-
tea face acum cu vederea mea? Și Hristos s-a apropiat 
de femeie: Calea pe care mergi tu este cea a păcatului; 
de ce mergi pe ea? Femeia, recunoscându-L, i-a zis 
râzând: Calea pe care merg acum e dulce și Tu mi-ai 
iertat toate păcatele.

 Atunci Isus s-a întristat foarte tare și a vrut să 
părăsească acel oraș. Dar ieșind din oraș, a văzut, în 
sfârșit, pe marginile unui șanț, pe un tânăr care plân-
gea. Isus s-a apropiat de el, și atingând-i buclele părului 
i-a zis: De ce plângi, prietene? Tânărul și-a ridicat 
ochii, și recunoscând-L i-a răspuns: Eram mort și Tu 
m-ai înviat, ce-aș putea face acum cu viața mea? 

Și acum, o întrebare pentru tine: 
Tu ce faci cu darul pe care l-ai 

primit?

Beniamin Vlăduț

Ce faci cu 
darul primit?
 

„DAR CÂND A VENIT ÎMPLINIREA VREMII, DUMNEZEU A 
TRIMIS PE FIUL SĂU...“ 

Galateni 4:4a
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În luna octombrie a anului trecut (2020) am fost vizitați la biserica Gloria Salz-
burg de două familii tinere cu copii. Ca de obicei, i-am abordat întrebându-i cu 
ce ocazie ne vizitează. Vreau să menționez faptul că aceste două familii nu se 
cunoșteau, dar amândouă au venit cu același scop: de a ne cere ajutor în vede-
rea deschiderii unei biserici în zona Tirol. Familia Bologan Dănuț și Simona 
locuiește în Wörgl lângă Kufstein, iar cea de-a doua familie, Bita George și soția, 
în St. Johann, Tirol. I-am sfătuit să se adune cel puțin trei, patru familii iar noi 
suntem alături de ei și îi susținem. Cei din St. Johann in Tirol au început să se 
adune pe la case, prin familii la rugăciune, ținând legătura cu pastorul Mihai 
Bumb.

Între timp au luat legătura cu 
biserica evanghelică austriacă 
din St. Johann. Astfel, cu 
îngăduința fraților austrieci, 
care le-au pus la dispoziție 
sala lor, pe data de 20.12.2020, 
are loc prima întâlnire, unde 
au participat următoarele 
persoane: Duma Ion, Duma 
Florentina, Almajan Slobodan 
Marian, Almajan Roxana, 
Perca Dorina, Cacalete Marin, 
Perca Tanța, Bita George.
În următoarea perioadă, 
până în 24.01.2021 s-au ținut 
servicii 
religioase.
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PRIMA BISERICA 
DIN REGI UNEA TIROL

După care, din cauza 
restricțiilor pe Aus-
tria, au fost suspen-
date întâlnirile până 
în 21.03.2021, când 
s-au reluat întâlnirile. 
În luna următoare, 
aprilie, fratele pas-
tor Mihai Bumb, 
împreună cu fratele 
Marc Cornel, ajung 
pentru prima dată în 
mijlocul lor.
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Biserica Emanuel din 
St. Johann in Tirol
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PRIMA BISERICA 
DIN REGI UNEA TIROL

În luna iulie, 
când biserica 
Gloria Salzburg 
a avut un botez 
noutestamental, 
biserica din St. 
Johann a avut 
primii patru 
candidați la 
botez: Voicu 
Liliana, Bolo-
gan Dănuț și 
Simona, Curcan 
Lavinia.

O lună mai 
târziu, pe data 
de 16.05.21 se 
sărbătorește pen-
tru prima dată 
Cina Domnului. 
Tot în luna mai 
s-au deschis 
granițele dintre 
Austria și Ger-
mania, astfel că 
am putut și noi 
cei din Germania 
să ne implicăm în 
această lucrare. 

În luna septembrie, fratele Duma 
Ion împreună cu fratele pastor Mihai 
Bumb au fost la Viena pentru a de-
pune actele necesare pentru ca noul 
locaș de închinare să fie recunoscut 
și autorizat în cadrul Organizației 
Gemeinde Gottes. Astfel dar, în luna 
octombrie 2021, a luat ființă prima 
biserică penticostală cu toate drep-
turile legale în zona Tirol, Biserica 
Emanuel. Ne bucurăm la fiecare 
întâlnire de părtășia cu Domnul, 
biserica este vizitată de prieteni, ne 
rugăm și sperăm ca în curând spațiul 
bisericii să devină neîncăpător. Cerem 
sprijinul în rugăciune pentru această 
lucrare din zona Tirol, este primul pas 
binecuvântat.
              
 Domnul să fie binecuvântat!

Zoli Bot
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într-un duh al rugăciunii, al mijlocirii, vom ierta și 
vom depăși multe „situații-limită”.

               Într-o măsură mai mică sau mai mare, fiecare 
dintre noi suntem familiari cu expresia „temperamente 
umane”, care se referă la tipologia, clasificarea oamenilor 
în funcție de trăsăturile lor interioare înnăscute (acti-
vi sau rezervați/pasivi), de motivațiile tiparelor lor de 
comportament (orientați spre oameni sau spre sarcini) 
precum și în funcție de modalitățile acestora de raporta-
re la ceilalți (extraversiunea sau introversiunea).

SE DISTING ASTFEL:
 Cei activi, extrovertiți, orientați spre oame-
ni, sangvinici: personalități influente, inspiratoare, 
interactive.Cei activi, orientați spre sarcini, coleri-
ci: personalități dominante, revendicatoare, ferme, 
hotărâte, determinante.

 Cei activi, orientați spre sarcini, coleri-
ci: personalități dominante, revendicatoare, ferme, 
hotărâte, determinante. Cei pasivi, introvertiți, orientați 
spre sarcini, melancolici: personalități competente, 
perfecționiste, grijulii, contemplatoare, abile și precaute.

 Nu există temperamente „pure 100%”, ci fiecare 
dintre noi avem un temperament predominant, însoțit 
de unele elemente din celelalte temperamente. Tempe-
ramentele nu sunt bune sau rele, nici superioare unul 
altuia, fiecare având atât trăsături pozitive cât și trăsături 
negative. În scurta și succinta descriere de mai sus au 
fost enunțate câteva aspecte pozitive ale temperamente-
lor.
               În cele ce urmează, voi reda un fragment din 
lucrarea „Ești unic în Cristos”, scris de Mels Carbonell, 
Ph.D. care reia fiecare temperament, specificându-i 
motivațiile, dorințele, precum și ce avem nevoie să 
învățăm, pe baza unor referințe biblice.

«TEMPERAMENTUL SANGVINIC
Ce îl motivează: recunoașterea și aprobarea.

Dorințele specifice: prestigiu, relații prietenești, eliberare 
de detalii, oportunități de a-i ajuta și de a-i motiva pe 
alții, ocazii de a-și exprima ideile.

Are nevoie să învețe că: timpul trebuie să fie bine admi-
nistrat, termenele limită sunt importante, a fi respon-
sabil este mult mai important ca a fi popular, a fi un 
mai bun ascultător îți îmbunătățește capacitatea de a-i 
influența pe ceilalți.

 Fiind creați „după chipul și asemănarea lui 
Dumnezeu” (Gen. 1:26), avem o voință liberă, capaci-
tatea de a gândi, dorința de a ne relaționa, capacitatea 
de a iubi, de a crea, de a ne înmulți, de a conduce, de 
a organiza. Toate acestea sunt daruri minunate pen-
tru noi! Organismul nostru fizic este minunat, un 
microcosmos extraordinar, care reflectă măiestria și 
înțelepciunea lui Dumnezeu, primind „suflarea de 
viață” și devenind astfel trupul/recipientul unui suflet 
viu.

 David exclamă în Psalmul 134, versetele 13 
la 18: „Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai țesut în 
pântecele mamei mele: Te laud că sunt o făptură așa de 
minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede 
sufletul meu lucrul acesta! Trupul meu nu era ascuns 
de Tine, când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în 
chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu 
eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; 
şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau 
rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de 
nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, şi 
cât de mare este numărul lor! Dacă le număr, sunt mai 
multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot 
cu Tine.”
               
 Noi, oamenii, ne asemănăm în multe dome-
nii dar suntem în același timp extrem de diferiți unii 
față de alții. Planul și scopul lui Dumnezeu a fost să 
ne creeze ca persoane unice. El ne-a înzestrat ca să 
îl glorificăm pe El prin influențe specifice – în mod 
natural (cu personalitatea și temperamentul dăruit 
de El) și în mod supranatural (cu darurile spirituale 
dăruite de Duhul Sfânt). Descoperirea felului în care 
ne-a creat Dumnezeu ne poate aduce încântare și ilu-
minare. Cunoașterea și punerea în practică a imboldu-
rilor pe care le primim prin motivația dată de El sunt 
ambele indispensabile în biruințele noastre spirituale. 
Înțelegându-ne pe noi înșine și pe ceilalți (care sunt 
atât de „altfel”), înțelegând că toți avem atât trăsături 
pozitive, cât și negative, vom fi ajutați în a ne maturiza, 
a ne forma ca slujitori mai eficienți, vom rezolva mai 
ușor conflictele cu noi înșine și cu ceilalți. De aseme-
nea, cerând ajutorul Duhului Sfânt, vom putea să ne 
împotrivim slăbiciunilor noastre și să biruim propriile 
ispite. Vom înțelege că de cele mai multe ori cauza 
comportamentelor negative ale altora, care ne rănesc, 
nu este „reaua lor voință” ci lipsa biruinței lor asupra 
slăbiciunilor proprii. Fiind conștienți de asta, și mereu 

CREAȚI DUPĂ CHIPUL SĂU, CRESCÂND ÎN ASEMĂNAREA CU EL 
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Perspectiva biblică: Fii umil, evită mândria – 
• „Smerește-te înaintea lui Dumnezeu ” (Iacov 3:17) 
• Controlează-ți vorbirea – „Orice om să fie grabnic 

la ascultare și încet la vorbire” (Iacov 1:19)
• Fii mai organizat – „Toate să se facă în chip cuviin-

cios și cu rânduială” (1 Corinteni 14:10
• Fii răbdător – „Roada Duhului este … răbdarea” 

(Galateni 5:23).

TEMPERAMENTUL COLERIC
Ce îl motivează: provocările și dorința de control.

Dorințele specifice: să aibă autoritate, să iasă de sub con-
trolul altcuiva, să aibă activități cât mai variate, slujbele 
să fie dificile, să aibă oportunități de avansare, să nu i 
se dea ultimatumuri ci mai degrabă posibilitatea de a 
alege.

Are nevoie să învețe că: are nevoie și de alții, are voie să se 
relaxeze, e nevoie și de controale, fiecare are o autorita-
te, autocontrolul și înfrânarea sunt foarte importante, 
e nevoie să te concentrezi în a sfârși bine un lucru, este 
înțelept să ai sensibilitate față de nevoile oamenilor.

Perspectiva biblică:

• Fii mai sensibil, mai blând, nu mai autoritar – 
„înțelepciunea care vine de sus este (…) blândă”. 
(Iacov 3:17)

• Controlează-ți sentimentele și acțiunile – 
„Mâniați-vă și nu păcătuiți” (Efeseni 4:26)

• Concentrează-te asupra unui singur lucru odată – 
„…fac un singur lucru” (Filipeni 3:13)

• Să ai atitudinea unui slujitor – „Slujiți-vă unii alto-
ra în dragoste” (Galateni 5:13).

TEMPERAMENTUL MELANCOLIC
Ce îl motivează: corectitudinea și calitatea.

Dorințele specifice: să primească sarcini clar definite, bine 
planificate, detalii, riscuri limitate, timp de gândire.

Are nevoie să învețe că: sprijinul total nu este întotdeauna 
posibil, explicarea completă nu este totul, termenele 
limită trebuie atinse, mai multă credință va duce la o 
eficiență mai mare.

Perspectiva biblică:

• Fii mai încrezător – „Tot ce este vrednic de iu-

bit, tot ce este vrednic de cinste (…) aceea să vă 
însuflețească” (Filipeni 4:8)

• Evită un spirit critic și amar – „Orice amărăciune 
(...) să piară” (Efeseni 4:31)

• Fii bucuros – „Roada Duhului este (…) bucuria…” 
(Galateni 5:22)

• Nu te îngrijora – „Nu vă îngrijorați de nimic...” 
(Filipeni 4:6)

TEMPERAMENTUL FLEGMATIC
Ce îl motivează: stabilitatea, suportul, sprijinul.

Dorințele specifice: identificare cu un grup, domeniu 
de specializare, modele de lucru stabilite, siguranță a 
situației, mediu familiar constant

Are nevoie să învețe că: 

schimbarea înseamnă oportunitate, prietenia nu este 
totul, disciplina este bună, curajul și asumarea riscuri-
lor sunt necesare câteodată.

Perspectiva biblică:

• Fii curajos și puternic – „Întărește-te și 
îmbărbătează-te” (Iosua 1:16)

• Fii încrezător și fără frică – „Dumnezeu nu ne-a 
dat un duh de frică” (2 Timotei 1:7)

• Fii mai entuziasmat – „Orice faceți, să faceți din 
toată inima, ca pentru Domnul” (Coloseni 3:23)»

După această trecere în revistă a temperamentelor 
și specificului lor, ar fi important de enunțat câteva 
îndemnuri practice pentru fiecare dintre noi.
Să nu folosim ca scuză expresia „așa sunt eu”. Să nu îl 
considerăm pe Dumnezeu neputincios în a ne elibera 
de slăbiciunile din viețile noastre. Să nu fim prea dicta-
toriali, concentrați pe noi înșine, nici prea nesiguri, sau 
prea critici cu alții spunând „așa m-am născut eu”.
Prin relația personală cu Isus Hristos ca Domn și 
Mântuitor, prin credința în El, fiind transformați 
înspre asemănarea cu Hristos, ceea ce vom face va fi 
prin puterea lui Dumnezeu din viața noastră. Noi vom 
deveni ceea ce Dumnezeu vrea să devenim, eliberați 
de centrare pe sine, de egoism, de mânie necontrolată, 
de amărăciune, de hipersensibilitate. Vom învăța să 
fim controlați de îndemnurile Duhului Sfânt așa încât 
Dumnezeu să primească gloria din tot ceea ce spunem 
și facem.

Daniela Milinceanu 
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 Dumnezeu ne-a creat diferit, Adam nu semăna 
cu Eva, nici atunci, nici acum. Dumnezeu ne-a cre-
at intenționat diferit și bine a făcut. Cei doi însă, au 
reușit să folosească diferențele pentru a avea o relație 
armonioasă. Diferențele pot fi motiv pentru dezbina-
re sau pot fi și motiv pentru o unitate mai profundă, 
depinde de noi, de fiecare dintre noi.

MAI MULT DECÂT DOI
 Am început acest eseu reducând cadrul 
unității la un soț și o soție. Acum vreau să extind ca-
drul, spunând că Dumnezeu ne cheamă pe mai mulți 
decât doi să ”urmărim lucrurile care duc la pacea și 
zidirea noastră”. Dacă două persoane care locuiesc 
împreună și se cunosc atât de bine uneori reușesc cu 
greu atingerea acestui deziderat, ce șanse există pentru 
o comunitate de sute de persoane? Argumente există, 
pentru că Dumnezeu nu cere ceva ce e irealizabil și 
istoria Bisericii abundă în experiențe de relații pline de 
sens și semnificație între credincioși.

Cum să trăim în pace între noi 
și să ne edificăm reciproc?
 

”Așadar, să urmărim lucruri-
le care duc la pacea și zidirea 
noastră.” Romani 14:9
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SĂ TRĂIM PENTRU DOMNUL
Cine trăiește pentru Domnul și nu pentru 
sine, e altruist, dedicat cauzei lui Hristos. E 
interesat de pacea cu aproapele, are în vedere 
binele spiritual al celui de lângă el. Cel ce 
trăiește pentru Domnul e spiritual nu firesc, 
doar omul duhovnicesc poate ajuta la trăirea 
în pace și la realizarea zidirii spirituale.

SĂ ELIMINĂM JUDECATA ȘI DISPREȚUL
Preocuparea noastră trebuie să fie pentru 
zidire nu pentru identificarea diferențelor sau 
a punctelor slabe ale celorlalți credincioși. 
Cât timp ne uităm la cel de lângă noi, la soția 
lui, la copiii lui cu gând nesincer, de analiză 
spirituală după etalonul nostru (bine de 
menționat), avem verde (nu de la Domnul) la 
judecată și dispreț.

SĂ FACEM DIFERENȚĂ ÎNTRE 
ÎNCREDINȚARE ȘI PRINCIPIU BIBLIC

Încredințarea nu poate călca principiul biblic. 
A fura sau a nu fura nu poate fi încredințare. 
A cânta cu instrumente la slujbele bisericii 
e încredințare, nu principiu biblic. A pur-
ta barbă sau cravată nu e principiu biblic. 
Folclorul nostru evanghelic e larg. Așa că mai 
ales în diaspora, poate fi o provocare închi-
narea împreună a oamenilor veniți din toate 
colțurile României.

SĂ NE IUBIM CU FAPTA, NU CU VORBA

Existența dragostei schimbă lucrurile. Total. 
Acolo unde apare iubirea, apare pacea și 
zidirea reciprocă. Doar în condițiile acestea 
conservăm pacea și experimentăm zidirea.

 Atunci când iubești, îl asculți pe celălalt nu îl 
repezești. Numai atunci când iubești înțelegi, manifești 
empatie. Iubirea nu bate cu bâta. Iubirea aproapelui 
nu înseamnă să-mi impun punctul de vedere cu orice 
preț, călcând peste ceilalți sau peste opiniile lor.
O inimă plină de dragoste bate pentru comunitate, 
e preocupată de binele celorlalți, este o inimă care 
renunță la sine pentru ceilalți.
Așa să ne ajute Dumnezeu!

Samuel Vlad

SCOP DECLARAT: PACE ȘI EDIFICARE
 Acesta e țelul, nu țelul ultim, ci prim. Biblia ne 
cere trăirea în pace. Pavel, inspirat, nu doar în Roma-
ni, ci și în Corinteni, ne spune explicit că trebuie să 
lucrăm pentru edificarea, întărirea în credință a fratelui 
și a surorii noastre în Hristos.

 În biserica unde există pace între credincioși, 
există și un cadru propice pentru zidirea spirituală a 
acestora. Ordinea e semnificativă , apostolul a știut ce 
scrie, pace și zidire, nu zidire și pace.

 Pace în trupul lui Hristos înseamnă armonie, 
conlucrare în armonie, dragoste deplină. Cine crede 
că pace înseamnă armistițiu și lipsa războiului, nu se 
bucură de pace. Oare nu sunt destule comunități unde 
s-a declarat pace, dar atmosfera nu e destinsă, relațiile 
nu sunt calde? În politica românească au mai fost cazu-
ri de coabitare. Asta nu e pace.

 Zidirea spirituală înseamnă un cadru unde 
credinciosul crește în credință și e pregătit să facă 
față atacurilor întunerecului. Acolo unde este zidire, 
vorbim despre existența unor oameni pregătiți, care 
sunt în stare să lucreze pentru edificare. Pentru zidi-
re e nevoie de elemente care pot fi folosite eficient și 
specific. Zidirea e recunoscută de cel în cauză și trebuie 
remarcată prin trăire spirituală de calitate.

SĂ URMĂRIM!

Biserica trebuie să își propună calea aceasta spre 
făurirea păcii și zidirii credincioșilor. Un pastor bine 
intenționat și chiar susținut de o conducere spirituală 
și competentă, dar care are oameni îndărătnici în 
mulțime, va avea mult de lucrat și luptat.
Accentul trebuie pus pe verbul a urmări. Fiecare tre-
buie să urmărească. Toți împreună trebuie să urmărim. 
Întreaga adunare urmărește lucrurile care duc la pace 
și zidire.

CE TREBUIE SĂ URMĂRIM?

Lucruri. Ce cuvânt a ales Dumitru Cornilescu. Lui i s-a 
părut cel mai potrivit. Acum e acum. Oare cum putem 
practic defini, detalia și interpreta pentru noi acest 
cuvânt ”lucruri”?

01

02

03

04
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  Cu siguranță am avut cu toții momente în 
viață când am fost plini de râvnă, atât de motivați să 
facem un lucru bun pentru Dumnezeu, încât am uitat 
să echilibrăm totul prin Scriptură, rugăciune și sfaturi, 
pentru a primi călăuzirea Duhului Sfânt. Apolo este un 
exemplu de om care nu numai că era plin de pasiune 
pentru lucrarea lui Dumnezeu, dar cunoștea foarte 
bine și Cuvântul și atunci când și-a dat seama că îi 
lipsesc anumite noțiuni s-a smerit și s-a lăsat învățat și 
îndrumat de alții. În Scriptură ne sunt descrise câteva 
trăsături de bază ale lui Apolo:

01

„AVEA DARUL VORBIRII... UN DUH ÎNFO-
CAT... ȘI VORBEA CU ÎNDRĂZNEALĂ.“ 
(VERS. 24, 25, 26)

 În primul rând, Apolo își cunoștea chemarea, 
aceea de a vorbi oamenilor, și se folosea de acest dar 
pentru a-i învăța pe oameni despre Isus. Însă nu o 
făcea oricum, ci plin de pasiune și curaj.

02

„ERA TARE ÎN SCRIPTURI... ÎNVĂȚAT ÎN 
CE PRIVEȘTE CALEA LUI DUMNEZEU... ȘI 
ÎNVĂȚA AMĂNUNȚIT PE OAMENI.“ (VERS. 
24, 25)
 Chiar dacă avea darul de a vorbi, Apolo nu se 
baza doar pe capacitatea lui de a transmite un mesaj, 
ci studia cu atenție Scripturile. Și chiar dacă cunoștea 
doar botezul lui Ioan, avea grijă ca ceea ce știa despre 
Calea lui Dumnezeu să fie transmis cu acuratețe și 
minuțiozitate, fără improvizație sau superficialitate.

PORTRETUL LUI APOLO 
- UN OM PLIN DE RÂVNĂ ȘI ÎNȚELEPCIUNE 

03

„ACUILA ȘI PRISCILA I-AU ARĂTAT MAI 
CU DE-AMĂNUNTUL CALEA LUI DUMNE-
ZEU…“ (VERS. 26)

 Atunci când Apolo a început să vorbească în 
sinagogi, s-a făcut remarcat, iar Acuila și Priscila i-au 
recunoscut potențialul și l-au ajutat să înțeleagă întreg 
adevărul despre Isus, devenindu-i mentori spirituali. 
Apolo, om înzestrat și învățat, a dat dovadă de smere-
nie și s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu, acceptând 
faptul că mai era loc de învățătură.

04

„ÎNFRUNTA CU PUTERE PE IUDEI… ȘI LE 
DOVEDEA DIN SCRIPTURI CĂ ISUS ESTE 
HRISTOSUL.“ (VERS. 28)
 Dacă înainte Apolo vorbea și îi învăța pe oa-
meni despre Calea lui Dumnezeu, odată ce s-a lăsat in-
struit și prelucrat în ce privește întreg adevărul despre 
Isus, a primit putere în lucrarea lui. De acum nu numai 
că transmitea un mesaj, dar și dovedea din Cuvânt că 
Isus este Hristosul, atingând în mod real inimile celor 
ce îl ascultau.
Domnul să ne ajute pe toți să fim conduși de pasiune, 
dar și de înțelepciune și smerenie, punându-ne în orice 
moment la dispoziția lui Dumnezeu spre creștere și 
împuternicire!

                                     Daniela Rodilă

REFERINȚĂ BIBLICĂ: 
FAPTELE APOSTOLILOR 18:23-28
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 Citind în biblie, înaintăm tot mai mult în 
cunoașterea lui Dumnezeu și a caracterului Său divin. 
Una dintre caracteristicile sale, care stă chiar la baza 
conceptului mântuirii este dărnicia (Ioan 3:16). Dum-
nezeu a dat pe singurul Său fiu, ca noi să fim mântuiți 
prin credință în jertfa Lui.

 Un om care dăruiește reflectă ceva din carac-
terul divin al Lui Dumnezeu, însă nu cred că există o 
unitate de măsură prin care, am putea măsura care este 
intensitatea apropierii de Dumnezeu, atunci când cine-
va este darnic. Există oameni care practică filantropia 
dintr-o slavă deșartă, dorind să dobândească faimă 
sau tot felul de interese meschine. Cea mai sigură cale 
în a ne apropia de Dumnezeu rămânând tot sfânta 
pocăință și sfințenia. Am să relatez totuși o întâmplare 
din viața mea și apoi voi concluziona!

 Într-o vară eram împreună cu familia în 
concediu în România, când o persoană din cadrul 
apropiat nouă, a apelat la bunăvoința noastră pentru ai 
împrumuta o sumă de bani. Avea nevoie de ei pentru 
a-și cumpăra o mașină second-hand. Trebuia să facă 
naveta la Timișoara deoarece era student în anul I de 
facultate. Nu am ezitat nici o clipă în a face această 
faptă, considerând că este un lucru bun. În perioa-
da aceea experimentam niște momente deosebite de 
părtășie în cadrul familiei și într-o noapte stând cu 
soția împreună în rugăciune, Duhul Sfânt ne-a vorbit 
amândurora să nu mai acceptăm ca acea datorie să ne 
fie înapoiată. A doua zi, am făcut o vizită acelei persoa-
ne, transmițându-i decizia pe care o luasem. Bucuria 
a fost așa de mare încât toți eram cu ochii în lacrimi. 
Fapta săvârșită a venit în urma apropierii de Domnul.
În concluzie am putea spune că, nu întotdeauna când 
dăruim, suntem mai aproape de Dumnezeu, dar cu cât 
suntem mai aproape de Domnul, vom dărui mai mult. 
Să ne dăm toate silințele să fim mai aproape de 
Domnul!

Ionuț Iordăchescu

Cu cât dau mai mult,
sunt mai aproape de Domnul?
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DRUMUL HARULUI
„Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!” (Matei 5:7)

 De obicei omul, când 
vede pe cineva care suferă, este 
cuprins de sensibilitate și simte 
nevoia de compătimire. Astfel este 
determinată acțiunea lui de bine, 
oferind ajutorul. Lucrul acesta este 
bun, însă această fericire nu face re-
ferire numai la acest tip de compor-
tament. Poate ați auzit de povestea 
unei femei, care a venit la regele 
Napoleon să ceară milă pentru fiul 
ei, condamnat la moarte. „Împărate, 
te rog ai milă de fiul meu!” a zis ea. 
„Femeie, băiatul tău a făcut lucruri 
vrednice de pedeapsa lui”, a răspuns 
regele. „Împărate, nu am venit să-mi 
faceți dreptate” a insistat ea. „Dar 
fiul tău nu merită milă”, a conti-
nuat regele. „Împărate, dar milă 
înseamnă ceva ce primești fără să 
meriți”, a sfârșit ea. Regele, deplin 
mișcat, l-a eliberat pe băiatul acestei 
femei. A fi milostiv înseamnă să 
oferi ajutor, grație, har, indulgență, 
compasiune, clemență, îndurare 
semenului tău. Să-i faci bine chiar 
dacă din punctul tău de vedere nu 
ar merita aceasta.

OFERĂ IERTARE SEMENI-
LOR TĂI
 Zilnic în jurul nostru sunt 
oameni care greșesc față de noi, de 
la partenerul nostru de viață până 
la cel cu care te întâlnești în trafic. 
De la prietenul nostru, până la cel 
care nu ne prea agreează. Domnul 
Isus ne prezintă o pildă în Matei 
18, ca să ne arate cât de important 
este să iertăm pe toți care ne-au 
greșit. Stăpânului I s-a făcut milă 
de robul cel dator, dar robul a fost 
nerecunoscător și nu a oferit iertare 
(milă) semenului său. Astfel robul 
cel nemilos a sfârșit chinuit, în 

temniță. Domnul în concluzie ne spune: „Tot așa va face și Tatăl Meu cel 
ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său”. (Matei 
18:35) „Și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților 
noștri” (Matei 6:12) și Domnul subliniază: „Dacă iertați oamenilor greșelile 
lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre” (Matei 6:15). Să nu 
uiți niciodată că ai căpătat îndurare, de aceea trebuie să fii și tu bun cu toți. 
Alegerea ta de astăzi determină iertarea sau pedeapsa ta de mâine!

NU FI JUDECĂTORUL OAMENILOR CI MIJLOCITORUL 
LOR ÎNAINTEA DOMNULUI
 Suntem ispitiți, când cineva calcă Scripturile, să-l condamnăm 

aspru, fără să ținem cont de circumstanțe. Ucenicii erau flămânzi într-o zi 
de Sabat, au trecut printr-un lan de grâu, și au început să rupă spice să le 
mănânce. Fariseii au condamnat această faptă, spunând că nu e îngăduit așa 
ceva într-o zi de sabat. Domnul a zis: «Dacă ați fi știut ce înseamnă: „Milă 
voiesc, iar nu jertfă”, n-ați fi osândit niște nevinovați.» (Matei 12:7) Nu te 
grăbi să judeci pe fratele tău, nu cunoști toate detaliile. Mai bine roagă-te și 
mijlocește înaintea Domnului ca fratele tău să fie salvat. „Căci cum ai făcut 
așa ți se va face” (Obadia 1:15). Dacă vrei în ziua căderii tale să fii ajutat, fi 
milos cu cei ce cad astăzi, ajută-i cu tot ce poți, în limitele neprihănirii.

IUBEȘTE-I PE CEI PĂCĂTOȘI ȘI CAUTĂ-I
 Iubește-i pe cei păcătoși și caută-i fiindcă peste tine s-a revărsat 
dragostea lui Dumnezeu. Într-o zi Domnul Isus era la masă și fariseii au 
început să-L judece: „... Pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii 
și cu păcătoșii?” (Matei 9:11b). Fariseii erau foarte silitori în ce privește 
păzirea Legii, jertfeau foarte mult pentru religia lor, dar în înțelegerea lor, 
oamenii păcătoși, trădători și săraci erau de disprețuit. Domnul îi mustră 
astfel: «Duceți-vă de învățați ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfă!”, că 
n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși». E 
important să învățăm să slujim pe cei ce nu merită dragostea noastră. Așa 
este harul lui Dumnezeu față de noi toți.

ÎMPARTE-ȚI PÂINEA CU CEL FLĂMÂND!
 „Ce bine îi merge omului care face milă și împrumută pe altul…” 
(Ps. 112:5a) „Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și El îi va 
răsplăti binefacerea” (Prov.19:17). Nu poți zice toată ziua în rugăciune: 
„Ai milă de mine, Doamne! ...” (Ps. 86:3a), dar tu să nu „... iubești mila ...”? 
(Mica 6:8). Fiindcă doar cei milostivi vor avea parte de ea. „Căci judecata 
este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruie judecata” (Iacov 
2:13). 

Doamne ajută!

Nelu Zlibuț
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INTERVIU CU FAMILIA ZĂGREAN ȘI FRATELE 

IONEL VLAS
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GABRIELA BUJDEI:  De ce nu ascultă copiii de părinții 
lor?

GABI ZĂGREAN: Pentru noi care citim Biblia nu este 
o foarte mare noutate, deoarece tocmai apostolul Pavel 
scrie în 2 Timotei 3:1-5, că în vremurile de pe urmă 
vor fi vremuri grele, nu vorbea în contextul unei crize 
economice neapărat. Una din caracteristicile acestor 
vremuri grele este neascultarea de părinți, rebeliunea 
sau răzvrătirea copiilor față de părinți, dar în general 
față de orice formă de autoritate. Cred că vorbim de 
un atac exterior, deoarece societatea în care trăim, 
adică educația care li se dă, este că ei trebuie să fie 
independenți. Li se predă asta, li se inspiră aceasta, 
din păcate de la școală. Noi am crescut în România, 
într-un mediu la școală în care trebuia să avem respect 
față de educatoare, învățătoare, profesori și părinți. 
Am spus, nu de mult, că atât copiii din generația mea 
cât și din generația mai mare decât mine, nu am avut 
doar doi părinți care ne educau, ci toată strada, toată 
strada erau părinții noștri. Toți aveau dreptul să ne 
sfătuiască, să ne certe, să ne mustre și chiar să ne disci-
plineze în anumite forme, pentru că părinții noștri le 
dădeau libertatea aceasta. Cert este că, noi am avut un 
mare avantaj. Generația aceasta nu l-au mai avut, iar 
educația actuală îi învață că trebuie să fie independenți 
cât mai devreme.

 Presiunea grupului. După școală ei se întâl-
nesc, discută, iar dacă unul din copiii noștri care are o 
altă gândire, mentalitate, vine și spune: Nu pot rămâne 
încă o jumătate de oră, deoarece mi-a spus mămica 
mea, nu pot să rămân. Cum adică?... Tu asculți încă 
de mămica ta? Cum se poate așa ceva? Eu nu am nicio 
problemă... Așa azi, așa mâine, își dă seama că nu este 
ceva în regulă cu el că ascultă de părinți și atunci va 
dori să se răzvrătească.

 Soția mea poate să confirme, că atunci când 
le stabilește la copii anumite reguli, de exemplu cât să 
stea sau când să plece, de multe ori vin copiii de pe 
stradă și întreabă: David nu poate veni cu noi la joacă? 
Și soția le răspunde că nu poate veni, iar lor li se pare 
că este ceva neclar cu noi ca părinți. Atunci pentru ei 
este o presiune foarte mare din afară.

 Există o problemă și înăuntru. Uneori, trebuie 
să spunem că, noi ca părinți, nu am fost pentru ei cele 
mai bune modele. Și aici aș dori să tragem un semnal 
de alarmă pentru părinți, pentru că acești copii poate 
nu ne dăm seama, dar ei ne urmăresc în permanență. 
Avem ca slujitori mărturii despre copii care s-au 
blocat undeva și nu au mai dorit să asculte de părinți, 
deoarece părinții aceia nu au dat dovadă de vrednicie, 
deoarece în anumite zone au pierdut, și ei și-au pierdut 
autoritatea în fața copiilor. Ei se închid în ei și orice le 
spunem ca părinți, ei o leagă cu frustrarea pe care o 
au ei față de noi, pentru că nu suntem exact ce noi le 
cerem lor. Adică, noi le cerem ca ei să fie așa, și tocmai 
noi, nu suntem așa și atunci autoritatea noastră scade 
dramatic în mintea lor. Și chiar dacă vor face un joc 
cumva, că vor accepta, că ascultă până la un punct, 
în ei nu mai au convingeri că este bine să asculte. 
Când copilul își pierde convingerile într-o anumită 
zonă, de aici este un pas foarte ușor înspre rebeliune 
totală, și chiar dacă nu o fac acum, deoarece îi ținem 
într-un mic șantaj de exemplu cu bani, să aibă unde 
să locuiască, dar cum vor prinde momentul și va fi pri-
mul „exit”, ei vor ieși și vor pleca în răzvrătire. Luptele 
vor fi foarte mari din exterior dar și din interior.

GABI BUJDEI: Sunteți mamă. Considerați că mamele 
poartă o vină în neascultarea copilului, a adolescentu-
lui?

MARI ZĂGREAN: Din punctul meu de vedere sunt 
unele mame care sunt pasive, care îi lasă să facă tot 
ceea ce ei aud, dar, sunt și mame active, care își dau tot 
interesul prin reguli simple, cum ar fi: La ora cutare 
ești acasă, de la ora respectivă până la ora respectivă, ai 
voie pe social media, tabletă, telefon... Toate lucrurile 
trebuie să fie cu limite. Noi trebuie să-l conștientizăm 
pe copil că trebuie să asculte de autoritatea pe care 
Dumnezeu a lăsat-o pe pământ, părinții.

GABI BUJDEI: Umbrela de autoritate este Dumnezeu 
- familie, tată, mamă și copii. Sunteți tată a trei tineri 
și toți sunt la credință. Sunteți un om implicat mult în 
slujire. Care sunt secretele care v-a ținut familia lângă 
Domnul?

 Știm că cea mai mare provocare pentru părinți este momentul când copiii și adolescenții lor nu ascultă. 
Știm și că majoritatea bisericilor se confruntă cu acest deficit.
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IONEL VLAS: Cred că este un har de la Domnul neme-
ritat. Este îndurarea și mila Lui. Nu pot să spun că am 
făcut ceva mai special sau mai deosebit decât au făcut 
alți părinți care n-au reușit chiar așa de bine și copiii 
le-au creat anumite probleme sau încă nu sunt întorși 
la Domnul. În primul rând dăm slavă Domnului pen-
tru îndurarea și mila Lui.

IATĂ CÂȚIVA PAȘI PE CARE PĂRINȚII 
SĂ-I FACĂ ÎN CREȘTEREA COPIILOR:

 Relația părinților cu Dumnezeu să fie 
transparentă, să știe să-și slujească unul altuia, să-și 
acorde iertarea, să-și acorde încrederea deplină. Și 
atunci când apar copii în familie de la primele luni, 
copiii să fie scutiți de certuri, de strigăte, de dezbinări. 
Copiii, chiar dacă nu percep în mod direct ceea ce se 
întâmplă în casa lor, vor fi foarte puternic influențați 
de atmosfera familiei, dacă e cântare, dacă e bucu-
rie, dacă e zâmbet. Atunci copilul acela de câteva 
săptămâni în scurt timp va crește frumos, obișnuit cu 
cântarea, cu zâmbetul. Însă dacă acest copil va crește 
în tensiune, în frustrarea părinților, desigur și aceasta 
va lăsa o amprentă asupra creșterii copilului.

 Acest pas la noi în familie a funcționat foarte 
bine, la vremea potrivită citind niște cărți care indicau 
creșterea copiilor, citind și Biblia. Sigur, Biblia fiind 
prima carte după care am căutat să ne ghidăm. Am 
înțeles că pe copil de mic trebuie să-l școlezi și să-i 
dai disciplină clară, ceea ce are de făcut. După cum 
se spune în aceste cărți, am observat că învățătura a 
fost la fel, copilul până la doi ani trebuie să primească 
porunci scurte, simple, clare. Nu-i voie, nu atinge, nu 
pune mâna. Astfel, dacă până la doi ani de zile copilul 
înțelege și pricepe aceste lucruri, atunci între 2-6 ani el 
trebuie doar ajustat, și nu va mai fi nevoie de pedep-
se grozave, vorbind în liniile generale, atunci când 
părinții le aplică în momente de nervi, de supărare 
excesivă și îi pedepsesc pe copii în mod necontrolat. 
Dar unii dintre ei au înțeles altfel educația copiilor, 
adică până la 3-4 ani nu le spune nimic, lasă-i să facă 
ce vor, trag totul de pe masă, nu-i nici o problemă, 
noi le punem înapoi că suntem maturi. Din punctul 
meu de vedere abordarea aceasta este greșită pentru 
creșterea unui copil. Astfel că, dacă îl obișnuiești pe un 
copil fără reguli până la 4-5 ani, apoi este foarte greu 
să-i mai impui copilului reguli.

 Eu am căutat să aplic aceste reguli la mine în 
casă împreună cu soția, dar aici este foarte import-
ant ca ambii părinți să fie pe aceeași linie în creșterea 
copiilor. La noi, s-a nimerit lucrul acesta, poate cu 
mici excepții, când poate eu am fost mai dur sau în alte 
cazuri Alina a fost mai dură, dar aceste lucruri le-am 
clarificat apoi între noi sau poate altădată am fost fo-
arte îngăduitori, și acest lucru se întâmplă. Prin harul 
lui Dumnezeu am fost la același nivel, eu cred că și 
aceasta contează, copilul să nu aibă un loc de refugiu, 
dacă vrea să ceară ceva de la mama, mama să nu-i dea, 
dar merge la tata, că știe că tata îi dă posibilitatea sau 
invers.

 În concluzie, dacă va vedea copilul hotărârea 
părinților, își va da seama că aceștia gândesc la fel, 
au aceeași direcție. Atunci, nu va avea ce face și se va 
conforma. Criza adolescenței oricum vine și eu am 
trecut prin ea, noi toți am trecut prin ea, dar se trece 
cu bine doar dacă s-au pus bazele cum e necesar: 
Familia să fie curată la inimă, la suflet și copiii să fie 
învățați potrivit cu vârsta lor. În momentul când ei 
ajung la adolescență, chiar dacă trec prin criză, deja ei 
au un model în tine, i-ai cucerit ca prieteni. Câte unul 
este foarte introvertit, foarte greu intri în inima lui, 
dar fie mama fie tata au cât de cât acces la ei și atunci 
îi ții totuși mai aproape, și chiar dacă mai fac totuși 
câte o gafă, știu că la mama sau la tata au întotdeauna 
ușa deschisă, plângem împreună, ne rugăm împreună. 
Căutând pe copil să-l ții aproape va avea întotdeauna 
curaj să vină la tine chiar și cu prostiile lui, să se de-
scarce și atunci îl încurajezi.
Aceasta este linia generală, excepții sunt întotdeauna, 
când au fost părinți minunați care au căutat întotdeau-
na să se teamă de Domnul, au căutat potrivit cu Biblia, 
dar totuși unii copii au apucat-o pe linia răzvrătirii. 
Apoi contează foarte mult anturajul de la școală, prie-
tenii, cartierul unde locuiești, zona.

 Dar, niciodată nu trebuie pierdută nădejdea, 
dacă undeva s-a greșit, îndemnul meu este cu pocăință 
venim și ne smerim înaintea Domnului, ne cerem 
iertare noi ca părinți, și în continuare ne rugăm pentru 
copiii noștri. Să nu uităm că lupta între bine și rău 
a pornit foarte vizibil de la căderea omului în păcat. 
Și de atunci până acum sunt tot felul de urcușuri și 
coborâșuri, așa că, cu Domnul înainte și Domnul să 
dea izbândă!
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GABI BUJDEI: Ca slujitor știu că aveți în biserică 
familii credincioase dar cu copii rebeli. Ce îi sfătuiți pe 
acești părinți, să renunțe sau efectiv să lupte?

GABI ZĂGREAN: Trebuie să luptăm în orice condiții, 

să luptăm până la capăt. Îmi aduc aminte de un exem-
plu de genul acesta, într-o familie numeroasă, mai 
mulți copii au luat-o pe căi lăturalnice și au ales calea 
de răzvrătire față de Dumnezeu, față de părinți, față 
de învățătură și față de biserică. Totul a pornit de la cel 
mai mare copil, s-au lăsat inspirați apoi și următorii, 2 
sau 3. Astfel, într-o seară a venit la mine tatăl, cu foarte 
mare durere, după terminarea unui program unde era 
discuția despre familie, deoarece tema predicii l-a du-
rut enorm de mult, și mi-a zis: Frate Gabi, efectiv am 
ajuns în punctul că nu mai pot să mă rog pentru ei, au 
trecut niște ani. Și mi-a mai zis: Ce să fac? Atunci i-am 
spus: Frate, cât mai bate o inimă în dumneavoastră, 
cât mai aveți putere și glas să vă rugați, să nu renunțați 
niciodată. După câțiva ani, mama acestor copii a murit. 
Eu am predicat la acea înmormântare și unul dintre 
cei trei copii la înmormântarea mamei s-a întors la 
Dumnezeu.

 Deci, trebuie să ne ducem lupta până la capăt. 
Am văzut foarte multe familii, vedem aceasta și în 
Biblie, Cain și Abel.  Abel avea un caracter fantastic 
dar Cain era în extrema cealaltă, au primit aceeași 
educație, dar au reacționat diferit. Nu putem da toate 
răspunsurile la toate întrebările de ce? Dar atunci când 
se întâmplă, noi trebuie să credem în puterea lui Dum-
nezeu și în îndurarea lui Dumnezeu. Căci până la urmă 
fiecare din noi am avut nevoie de iertarea lui Dum-
nezeu, înseamnă că nu eram perfecți, avem nevoie în 
continuare de sprijinul Lui. Trebuie să-L implicăm pe 
Dumnezeu în lupta aceasta, dar una e să-ți faci dato-
ria cât depinde de tine și alta e să trăiești cu un regret 
foarte mare că nu ai făcut totul atunci când trebuia. 
Cineva a întrebat odată: Pastorii unde se mărturisesc? 
La cine? Un coleg de-al nostru ne-a provocat și mi s-a 
părut foarte interesantă această idee. Ar fi o idee să ne 
mărturisim unul celuilalt. Când l-am auzit pe fratele 
Vlas mi-am amintit de ceva. Și noi suntem oameni, nu 
sunt un tată perfect, eram mult timp plecat de acasă 
și de multe ori eram prea îngăduitor cu copiii. Când 
soția era mai fermă eu am dat semnale și am greșit. De 
multe ori îmi cer iertare soției ca să îi încurajez pe toți.

GABI BUJDEI: Ce a-ți făcut când copiii nu te ascultau?

MARI ZĂGREAN: Au fost multe momente când copiii 
n-au ascultat, în primul rând m-am întors în interiorul 
meu și mi-am zis că am făcut eu ceva greșit, poate nu 
am trăit eu ceva sau nu am știut să vorbesc cu copi-
lul, pentru că am învățat și eu că atunci când vrei să 
te asculte copilul trebuie să ai un contact vizual cu el, 
între patru ochi, nu poți să vorbești cu el cu spatele la 
el sau să strigi de undeva de sus și atunci m-am dus 
eu și m-am retras, mi-am făcut o introspecție a mea și 
am zis acolo, acolo și acolo am greșit. Am încercat să 
mă schimb eu puțin câte puțin pentru că sunt o mamă 
simplă, nu sunt o mamă super erou, sunt o mamă cum 
sunt mai toate mamele din România. Simplu m-am dus 
la rugăciune, am încercat eu să mă fac auzită, să cobor 
tonul, să nu vin în fața copilului ca un om superior. De 
multe ori asta tindem, să abuzăm de autoritatea noastră 
de mamă când nu este tata acasă, să fim noi „șefi”. 
Când ne-am făcut înțeleși și auziți de copiii noștri, ei au 
răspuns. E foarte important să ai un contact vizual și o 
atingere, să-l iei de mână spunându-i: Tu, ascultă-mă, 
uită-te în ochii mei.

 
Gabi Bujdei
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 Cartea aceasta a fost tipărită prima oară în 2016 de Succeed 
Publishing Medgidia, fiind tradusă sub coordonarea APME (Agenția 
Penticostală de Misiune Externă).

 Autorul cărții este Dr. Thomas (probabil un pseudonim, deoarece 
autorul nu dorește să-și dezvăluie adevărata identitate din pricina riscului 
de a fi identificat de unii musulmani radicali, care ar putea să-i facă rău). 
El are o experiență misionară de aproape 50 de ani, fiind evanghelist, plan-
tator de biserici, mentor și profesor universitar, predând la institute din 
întreaga lume. A călătorit, predicat și predat în zeci de națiuni ale lumii. 
Este autorul mai multor cărți despre evanghelizare, ucenicizare, trezire 
spirituală și despre diferite subiecte biblice, precum cele șapte biserici ale 
cărții Apocalipsa.

CARTEA ARE 15 CAPITO-
LE ȘI ESTE ÎMPĂRȚITĂ ÎN 
PATRU PĂRȚI ASTFEL:
• Partea întâi, formată din capi-

tolele 1-2, pune bazele religiei 
islamice legate de Mahomed – 
fondatorul religiei și al Cora-
nul, Cartea sfântă a musulma-
nilor;

• Partea a doua descrie credințele 
lor: cap.3 – stâlpii credinței 
islamice; cap. 4 – șase credințe 
de bază; cap. 5 – Dumnezeu – 
Allah; cap. 6 – Isus – Ișa; cap. 
7 – păcat și mântuire; cap.8 – 
viața de dincolo;

• Partea a treia este capitolul 9 și 
se referă la pietrele de poticni-
re;

• Partea a patra descrie cum să 
îți împărtășești credința: cap. 
10 – două chei; cap.11 – sfa-
turi practice, cap. 12 – om al 
păcii, cap.13 – arată dragostea 
lui Dumnezeu într-un mod 

practic, cap. 14 – abordarea lui 
Isus și cap. 15 – împărtășind 
Evanghelia.

• În încheiere se vorbește despre 
“Vestea bună a lui Isus“ și „Șase 
versete care explică Evanghe-
lia“.

Mai jos menționez câteva lucruri și 
informații importante ce reies din 
carte:

• Fondatorul islamului a fost Ma-
homed, care s-a născut la circa 
570 de ani după nașterea lui 
Isus și a murit în anul 632 e.n.;

• Mahomed a început să pre-
dice la Mecca. Mesajele sale 
făceau apel la oameni, ca ei să 
se închine singurului dumne-
zeu adevărat, Allah. El le cerea 
să renunțe la idolii lor și să-l 
recunoască pe el ca profet;

• Pe 16 iulie 622 Mahomed 
fuge de la Mecca la Medina, 

unde ajunge pe 24 septem-
brie 622, fiind bine primit în 
regiune, deoarece acolo exista 
o puternică tradiție de mono-
teism iudaic;

• De câteva ori în întregul Coran, 
Allah face excepții pentru 
Mahomed de la legile date 
anterior;

• Pe urmă, evreii l-au respins și 
ridiculizat, fapt pentru care el 
a schimbat Coranul să afirme 
că musulmanii nu mai trebuie 
să se roage cu fața spre Ieru-
salim ci spre Kaaba / Mecca 
(sura 2:142 și sura 2:125, sura 
fiind numele pentru capitol din 
Coran);

• Coranul este temelia credinței 
islamice și înseamnă recitare. 
Musulmanii cred că îngerul 
Gabriel i-a transmis Coranul 
lui Mahomed, pe o perioadă 
de 23 de ani (cf. sura 25:32; 
17:106), și are 114 capitole 
(sure), împărțite în versete 
(ayat), iar fiecare sură începe cu 
bismillah (“În numele lui Allah, 
Cel Milostiv, Îndurător”);

• Musulmanii consideră Coranul 
ca fiind veșnic, iar legea Sharia 
este cheia înțelegerii islamului, 
care trebuie impusă tuturor 
națiunilor pământului;

• Coranul are mai multe sure 
care conțin mesaje împotriva 
evreilor (antisemite) cum ar fi: 
sura 2:87 (”sunt aroganți”), 5:13 

CUM SĂ ÎȚI 
ÎMPĂRTAȘEȘTI CREDINȚA
DR. THOMAS

recensie de carte
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(”Allah i-a blestemat”), 2:96 
(”sunt cei mai lacomi oameni 
de pe pământ”);

• Sura 9 reprezintă un îndemn 
la război împotriva evreilor și 
a creștinilor, iar versetul 5 este 
numit “versetul sabiei”;

• Mărturia și cuvântul unei femei 
valorează jumătate din cele ale 
unui bărbat (sura 2:282);

• Femeile trebuie bătute dacă nu 
ascultă de soții lor (sura 4:34);

• Există unele contradicții și 
greșeli în Coran: exemplu: sura 
19:27-28 o numește pe Maria, 
mama lui Isus ca fiind sora lui 
Aaron, fratele lui Moise;

STÂLPII CREDINȚEI ISLA-
MICE SUNT:

01
declarația de credință (shahada) 
– “Nu este alt Dumnezeu decât 
Allah și Mahomed este trimisul lui 
Dumnezeu”, care trebuie rostită la 
fiecare rugăciune; 

02
rugăciunea (salat) – care trebuie 
făcută obligatoriu de cinci ori pe 
zi, în urma chemării la rugăciune 
(Adan) care spune:

„Dumnezeu este mare (de 4x)
Mărturisesc că nu e nimeni vrednic 
de închinare decât Dumnezeu (de 
2x) Mărturisesc că Mahomed este 
trimisul lui Dumnezeu (de 2x)
Veniți la rugăciune! (de 2x)
Veniți la izbândă! (de 2x)
Dumnezeu este mare (de 2x)
Nu este nimeni vrednic de închina-
re decât Allah”;

03
milostenia (zakat) care înseamnă 
2.5% din venit care trebuie dată ca 
act caritabil; 

04
postul (sawn în luna Ramadan) 
care presupune abstinența de la: 
hrană, băutură (adică apă, că mu-
sulmanii nu au voie să bea alcool) și 
relații intime, de la răsăritul soare-
lui până la apusul lui și 

05
pelerinajul la Mecca (hajj) – acesta 
presupune că fiecare musulman, 
care este apt fizic și financiar, 
trebuie să facă un pelerinaj măcar 
odată în viață la Mecca.
 
Pe lângă acești cinci stâlpi, mai 
trebuie menționate și legea Sharia și 
războiul sfânt (Jihadul).
Musulmanii au șase credințe de 
bază: cred într-un singur Dum-
nezeu – Allah; cred în îngeri; cred 
în 124000 de profeți, dar Coranul 
menționează doar 25, printre care 
sunt și Adam, Avraam, Moise și 
Isus; cred că Vechiul și Noul Testa-
ment au fost cărți sfinte; cred în 
predestinare și în ziua judecății.
Musulmanii cred că Isus este fiul 
Mariei (sura 4:171), că s-a născut 
din fecioară (sura 3:47), că este 
Mesia (sura 3:45), că este doar un 
profet (sura 19:30), că este Cuvân-
tul lui Dumnezeu (sura 4:171), că 
a făcut minuni (sura 3:49 și 5:100), 
că nu a fost fiul lui Dumnezeu și nu 
este Dumnezeu (sura 25:2), că Isus 
nu a fost răstignit, nici nu a înviat 
din morți (sura 4:157), Isus nu 
mântuiește de păcat (sura 39:7), dar 
că Isus va reveni a doua oară (sura 
43:61).
 
Pentru musulmani există viața de 
dincolo (sura 3:185), există înviere 
și judecată (sura 75 este numită 

sura învierii), cred în paradis/rai ca 
un loc senzual cu femei și fecioare, 
precum și alte bogății (lumești) 
ca: perne, covoare, aur și bijuterii 
(surele 22:23, 43, 44, 55, 56, 76), dar 
cred și în iad.

Pietrele de poticnire cele mai 
frecvente care apar în discuțiile cu 
musulmanii sunt legate de: cine este 
Mahomed, ce este Biblia, Trinitatea 
și Dumnezeirea lui Isus precum și 
moartea Sa.

În mărturisirea noastră făcută mu-
sulmanilor ne putem și trebuie să 
ne folosim de două chei importan-
te: puterea, lucrarea și manifestările 
Duhului Sfânt pe de o parte și 
Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu.
Începând cu capitolul 11 se prezintă 
multe sfaturi practice de abordare 
cu înțelepciune, bunătate și sensibi-
litate a musulmanilor.
 
Recomand această carte tuturor 
românilor din diaspora care au 
contacte cu musulmani, fie că au 
vecini sau colegi de școală sau de 
lucru musulmani, fie că doresc să 
se implice în a-i ajuta pe aceștia să 
se integreze în societatea vestică, 
dar să aibă parte de o integrare 
sănătoasă, după principiile biblice, 
și nu doar o integrare socială sau 
economică.

Dumnezeu să-i binecuvânteze pe 
musulmani cu o înțelegere corectă 
a Bibliei și a dragostei lui Isus care 
s-a jertfit pentru fiecare om, iar 
pe noi, să ne ajute să fim martori 
credincioși ai Lui.

Mihai Borze
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 A le sluji altora este o caracteristică a 
creștinismului adevărat. Biblia relatează în detaliu 
despre slujirea plină de devotament a lui Isus Hristos 
față de alții, și-i încurajează pe ucenicii Săi să facă la 
fel. Biblia arată de asemenea că a-i ajuta pe alți oameni, 
înseamnă a-L sluji pe Dumnezeu și aceasta aduce cu sine 
binecuvântări și multă întărire spirituală. Încurajați de 
Cuvântul Lui, am început să ajutăm în mai multe zone 
ale României și nu numai.

 Vreau să vă împărtășesc o experiență în care am 
văzut cum Dumnezeu ascultă rugăciunea nevoiașilor 
și cum noi am putut lua parte la lucrarea Sa măreață. 
Eram în România în Brăila și am simțit în interiorul 
meu că trebuie să cumpărăm ceva alimente și cartofi 
pentru familiile nevoiașe, fără să vorbim în prealabil cu 
frații de acolo. Ne-am organizat cum am reușit mai bine 
și am mers să le distribuim cu pastorii din zona aceea. 
Am mers la mai multe familii și la una dintre familiile 
mai greu încercate, am lăsat ce Dumnezeu ne-a pus pe 
inimă. Ieșind afară, fratele pastor ne-a spus că trebuie 
să ne mărturisească ceva și anume că familia respectivă 
l-a sunat în dimineața aceea să îi ceară ajutor, pentru că 
nu mai aveau ce să mănânce și toată nădejdea lor era în 
Dumnezeu. Pentru noi a fost o experiență extraordinară, 
în primul rând am văzut cum El poartă de grijă 
sărmanilor. În al doilea rând, am văzut că și noi putem 
face parte din lucrarea Lui. Am primit astfel un imbold 
puternic de a merge mai departe.

 Cu ajutorul Domnului am început să distribu-
im cartofi în diferite zone ale țării, lucrarea s-a extins la 
nivel de biserică și am început să distribuim din ce în 

ce mai multe Biblii și saci cu cartofi în mai multe zone 
din România și Nepal. În felul acesta Dumnezeu a atins 
multe inimi care s-au întors la Domnul. În anul 2020 
am reușit să distribuim 183 de tone de cartofi, 1300 de 
Biblii și materiale creștine. În anul 2021 am mers mai 
departe și Dumnezeu a fost de partea noastră. Am reușit 
să distribuim lunar în jur de 25 de tone de cartofi, 300 de 
Biblii și 500 de Noi Testamente, acestea ajungând la mii 
de familii nevoiașe și la foarte mulți oameni care încă nu 
Îl cunosc pe Dumnezeu. Am căutat să facem lucrarea în 
colaborare cu frații din zonele respective pentru a avea 
timpul necesar să verificăm nevoile și să stăm cu fiecare 
persoană în parte și Dumnezeu a atins multe inimi care 
s-au întors la El.

 Vreau să vă îndemn pe fiecare să vă deschideți 
inima și haideți să fim oamenii care să facem parte din 
marea trimitere de a duce Evanghelia până la marginile 
pământului. Totodată, să nu uităm de cel care trece prin 
nevoi, să ne îngrijim cu dragoste unii de alții, cu garanția 
că lucrul acesta ne va aduce multă împlinire sufletească, 
pe lângă multele binecuvântări pe care le primim din 
mâna Creatorului nostru.

FII UN OM DEVOTAT!

Petru Ciocan

 misiune

CARTOFI ȘI BIBLII
În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că, lucrând astfel, tre-
buie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului 

Isus, care Însuşi a zis: „Este mai ferice să dai decât să primeşti.“
Faptele apostolilor 20:35
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 În cadrul botezului noutestamental, 
oficiat în data de 31.10.2021 în Biserica Ma-
ranata, am avut parte de momente deosebite. 
Înainte de botez, în sâmbăta de 30.10.2021, am 
avut o seară de stăruință după botezul cu Du-
hul Sfânt. Domnul a lucrat deosebit, botezând 
6 suflete cu Duhul Sfânt, dintre care 2 persoa-
ne au încheiat Legământ cu Domnul în apa 
botezului. Slavă Domnului! La acest botez am 
avut ca invitați pe mai mulți frați care au slujit: 
Nicu Lazăr din Arad cu un cuvânt de îndemn, 
Daniel Cojocărescu cu îndemn și cântări, 
Dorel Bîrte cu un cuvânt de învățătură și Ghiță 
Bere cu predica de bază. Actul botezului, în 
cadrul căruia 4 persoane au încheiat legământ 
cu Isus, a fost oficiat de către fratele prezbiter 
Ilie Cozachevici și Matei Cimpoieș, diacon.

Ilie Cozachevici

Biserica Maranata din
Viena 

BOTEZ

  Prin harul lui Dumnezeu, într-un an 
marcat de pandemie și restricții, pe data de 26 
septembrie 2021 , la biserica Logos a avut loc 
cel de-al doilea botez noutestamental, în cadrul 
căruia 17 suflete au încheiat legământ cu Dom-
nul Isus. Cuvântul Domnului din Luca 19:1-10 
a fost vestit de fratele Nelu Brie, pastor al bise-
ricii Emanuel din Sibiu. Omul are parte de trei 
chemări din partea lui Dumnezeu: chemarea la 
mântuire, chemarea la moarte și chemarea la 
judecată.

 La ultimele două chemări omul nu are 
de ales, se naște, trăiește iar când Dumnezeu îl 
cheamă la moarte, omul se prezintă urgent, la 
fel cum toți oamenii se vor înfățișa la scaunul 
de judecată. Nu tot așa este cu chemarea la 
mântuire din Luca 19:5. Chemarea la mântuire 
este personală, specifică, auzi chemarea și fie-
care trebuie să răspundă la ea prin da sau nu. 
Ea este viziunea unei schimbări urgente, care 
nu se amână! Chemarea la mântuire are valabi-
litate limitată, căci astăzi trebuie să intre mân-
tuirea în casa ta și să rămână acolo. „Zacheu 
s-a dat jos în grabă și L-a primit cu bucurie” 
(Luca 19:6). A da loc chemării la mântuire este 
un mare câștig pentru ziua în care va reveni 
Isus Hristos.

Samuel Brindea

Biserica Logos din 
Gleisdorf

BOTEZ
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 Cu ajutorul Domnului, la biserica 
Gloria din Salzburg a avut loc cel de-al doilea 
botez noutestamental în anul acesta. Un motiv 
special de bucurie este faptul că generația 
tânără se întoarce la Domnul.

 Slavă Domnului Isus Hristos, care 
și astăzi lucrează în mijlocul poporului Său.
„Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a 
zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe 
pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate 
neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și 
al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să 
păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu 
sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul vea-
cului. Amin” (Matei 28:18-20)

Mihai Bumb

Biserica Gloria din 
Salzburg 

BOTEZ

   
 La data de 12.09.2021 la Betel, Bruck 
an der Leitha a avut loc un botez noutesta-
mental, cu ocazia căruia următorii 8 tineri au 
încheiat cu Domnul legământul în apă: Contra 
Beatrice, Mutu Tabita, Lucuț Anamaria, Kis 
Julia, Strauss Helene, Coțan Emanuel, Moldo-
van Justin și Magda Robert. Au fost prezenți 
slujitorii bisericii: Dorel Bîrte, Cristian Kamer-
gruber, Dumitru Rus și Adorian Don.

 Dorim ca Domnul să-i țină în credință 
toată viața pe acești tineri!

Christian Kamergruber

Biserica Betel din 
Bruck an der Leitha

BOTEZ

 
 La data de 24.10.2021, la Betel Bruck 
an der Leitha, a avut loc ordinarea fratelui 
Cristian Zimmermann în slujba de diacon.
Pe lângă slujitorii locali ai bisericii a mai fost 
prezent fratele pastor Irimuș Ioan care a avut 
mesajul de bază la acest eveniment.

Christian Kamergruber

Biserica Betel din 
Bruck an der Leitha

ORDINARE
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 În data de 10 octombrie anul acesta, în 
Biserica Betania din Mattighofen a avut loc or-
dinarea fratelui nostru drag, Mihai Lupancu, în 
slujba de prezbiter. Alături de slujitorii bisericii 
locale, au participat și au susținut lucrarea, ca 
și de alte dăți, frați scumpi în Domnul precum: 
Nelu Irimuș, Marius Mal, Daniel Dunca și 
Rusu Florinel. Mulțumim Domnului pentru 
slujire.

 Binecuvântarea Domnului să fie peste 
întreaga biserică!

                                         Cristian Urdă
 

Biserica Betania din
Mattighofen

ORDINARE

 În data de 26.09.2021 a avut loc oficie-
rea unui botez noutestamental în apă a 14 per-
soane. Împreună cu cerul întreg ne-am bucurat 
de cei care s-au hotărât pentru Țara promisă. 
Dumnezeu le-a pus pe Hristos în ei dar şi pe ei 
în Hristos cum ne spune Scriptura în 2 Co-
rinteni 5:17 „Căci, dacă este cineva în Hristos, 
este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată 
că toate lucrurile s-au făcut noi“. Botezul a fost 
oficiat de către frații: Traian Chira, pastorul 
bisericii, și prezbiterul Ruben Maryas. Domnul 
Isus să binecuvânteze pe cei 14 candidați şi să 
ne ajute pe noi toți să rămânem în așteptarea 
venirii Lui!

Onisim Răduțiu 

Biserica Philadelphia din 
Neudau

BOTEZ

 În data de 20.11.2021, în Biserica 
Speranța din Linz a avut loc un botez noutesta-
mental unde 19 persoane au încheiat legământ 
în apa botezului. Serviciul divin a fost coordo-
nat de fratele pastor Doru Mircea iar mesajul 
evangheliei a fost transmis de către fratele 
pastor Ioan Vlas, președintele Organizației 
Gemeinde Gottes (GeGo) din Austria. Botezul 
în apă a fost oficiat de către frații prezbiteri ai 
bisericii, Marius Mal și Nicu Coste.

Marius Mal

 

Biserica Speranța din Linz
BOTEZ
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 Anul acesta în data de 28 noiembrie, 
fiind ultima duminică din această lună, în 
biserica penticostală Elim din Viena a fost o 
zi specială de sărbătoare, 9 suflete au încheiat 
legământul cu Domnul prin botezul noutes-
tamental, făcând mărturisirea că Isus Hristos 
este Domnul și mântuitorul lor personal.
Botezul a fost oficiat de doi frați lucrători, și 
anume de fratele pastor Daniel Lörinț și de fra-
tele prezbiter Adinel Onea. Bunul Dumnezeu 
să-i binecuvânteze pe noii membri ai bisericii 
Elim și harul Lui să-i țină tari și puternici în 
credință până la capăt.

 Trăim cu nădejdea că Domnul Isus 
Hristos vine în curând!

David Chiosea

Biserica Elim din Viena 
BOTEZ

  Prin harul lui Dumnezeu, Biserica 
Eben-Ezer din Dornbirn a avut privilegiul de 
a organiza un botez noutestamental în data 
de 21.11.2021. Șase candidați au încheiat 
legământ cu Domnul, Fam. Bogdan Florin și 
Ana-Maria, Cociuba Patrik, Danga Darius și 
Lorenzo, Beza Natanael. Din cuvântul Dom-
nului au slujit frații: pastorul Nelu Aron din 
Câmpia Turzii, România; pastor Adrian Poe-
nar și Lucian Cenan, prezbiter din Salzburg și 
diaconul Cristi Costan din Italia. Botezul a fost 
oficiat de Nelu Aron și prezbiter Mitică Beza, 
responsabil al bisericii locale.

 Mulțumim Domnului pentru felul 
cum lucrează în mijlocul nostru, deși este 
o lucrare nouă. Domnul ne surprinde cum 
lucrează de minunat și anume în fiecare an 
până acum am avut botez în apă în cadrul bise-
ricii. Domnul să fie slăvit în toate!

Dumitru Beza

Biserica Eben-Ezer din 
Dornbirn

BOTEZ

 În data de 10 octombrie 2021 în 
biserica Poarta Cerurilor din Linz a avut loc 
un botez noutestamental, trei suflete: Mariana 
Hendre, Florentina Bot și Adrian Iancu au în-
cheind legământ cu Domnul în apa botezului. 
Dumnezeu le scrie numele lor în cartea vieții 
pentru că cine crede și se botează va fi mântuit! 
Domnul să fie slăvit în toate!

Remus Duia

 

Biserica Poarta Cerului din 
Linz

BOTEZ
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INFO

 Biserica Poarta Cerurilor este o 
biserică conservatoare din zona orașului 
Wiener Neustadt. Deschiderea bisericii Poarta 
Cerului a avut loc în data de 12.09.2021 în 
localul bisericii din orașul Wiener Neustadt la 
următoarea adresă: Baumkirchnerring 6, 2700, 
Wiener Neustadt. La deschidere au participat 
în jur de 150-160 de persoane în afară de copii. 
Slujba a început la ora 10, slujind mai mulți 
frați cu îndemnuri, cu cântări având ca invitat 
pentru predica de bază pe fratele Petrică Stoian 
de la Biserica Emanuel din Viena.

LA INIȚIEREA ACESTEI LUCRĂRI 
AU PARTICIPAT CÂȚIVA FRAȚI: 

• Ilie Cozachievici prezbiter în Biserica 
Maranata din Viena, totodată fiind primul 
frate ordinat,

• Ilie Bobu fiind responsabilul bisericii,
• Beniamin Morar, secretarul bisericii,
• Mihai Bogdan, casierul bisericii,
• Ștefan Daniel Cornușcă cenzor.

 Biserica Poarta Cerului are în prezent 
59 de persoane dintre care 22 de persoane 
cu cerere de membralitate și 37 de membri 
aparținători în afară de copii.

Beniamin Morar

Biserica Poarta Cerului 
din Wiener Neustadt

INAUGURAREA

 Pe data de 21 noiembrie a avut loc 
un botez noutestamental la Biserica Elim din 
Brunn am Gebirge, în cadrul căruia au încheiat 
legământ cu Domnul 9 persoane. Printre mulți 
alții, au slujit Domnului prin cântare atât corul 
cât și fanfara bisericii, precum și candidații, și 
un grup de tineri reunit de la biserica Elim din 
Viena și din Brunn am Gebirge.

 Candidații, dar și întreaga biserică, am 
fost îndemnați de către slujitori precum Ruben 
Avram și Denis Roteliuc, dar nu numai, la o 
stare continuă de mulțumire și recunoștință 
pentru starea din care ne-a scos Dumnezeu 
și faptul că ne-a chemat pe nume pentru a 
umbla „ca niște copii ai luminii“ (Efeseni 5:8). 
Fratele Ioan Irimuș a avut mai apoi mesajul 
de bază, vorbind despre principiile de viață pe 
care trebuie să le avem atunci când umblăm cu 
Dumnezeu, care ne protejează de influențele 
tot mai nimicitoare ale lumii.

 Dumnezeu să îi ajute pe cei care au 
încheiat acest legământ să își țină promisiunea 
pe care au făcut-o prin cântare în această zi de 
sărbătoare:
„Am luat hotărârea, înapoi nu voi da. Cu privi-
rea doar la cruce, lumea-n spate-o voi lăsa.“
                                                                                                                       

Daniela Rodilă

Biserica Elim Brunn am 
Gebierge

BOTEZ
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 Sâmbătă, 30 octombrie 2021, la 
Biserica Elim Brunn am Gebirge, a avut loc 
Conferința de tineret a bisericilor penticos-
tale Gemeinde Gottes din Austria. În aceeași 
zi, conferința s-a desfășurat în două sesiuni: 
prima sesiune a fost condusă de fratele Au-
gustin Barna, cea de-a doua fiind coordonată 
de Samuel Dem. Tema conferinței a fost: Frica 
(Plângerile lui Ieremia 3:25).

 La acest eveniment au participat în 
mare parte tineri din mai multe biserici din 
Austria, iar ca invitat și vorbitor a slujit din 
Cuvântul lui Dumnezeu fratele Virgil Neagu 
de la Biserica Betel din Dumbrăveni, județul 
Suceava. Tinerii din bisericile Elim Viena, Elim 
Brunn, Agape, Maranatha Wiener-Neustad ș.a 
au slujit Domnului prin cântare.

 Fiecare dintre noi avem o teamă 
pentru că suntem la mijloc, pe deoparte este 
diavolul, păcatul care atacă ființele noastre cu 
tot felul de temeri, spaimă, iar de cealaltă parte 
este Unul care a biruit moartea, îngrijorarea, a 
biruit necazul din lume. Între cele două temeri 
sunt tinerii care frecventează biserica. Tinerii 
au fost îndemnați să poarte jugul robiei, jugul 
limitărilor și jugul slujirii.

Conferința de Tineret la 
Biserica Elim Brunn

TINERET

 Jugul robiei. Pentru ca tinerii să fie 
scăpați de frică și temere, este important să-și 
ia jugul robiei care îi face să fie dependenți de 
Domnul lor. Fratele Virgil ne sfătuiește: „după 
ce ai luat jugul robiei, ai grijă că trebuie să faci 
un legământ cu Domnul”.

 Jugul limitărilor. În primul rând, acest 
jug te limitează și îți oferă protecție. În al doilea 
rând, jugul limitărilor îți oferă rentabilitate (Ps. 
1) și în al treilea rând, te antrenează să reziști în 
viață.

 Jugul slujirii. Suntem chemați de 
Dumnezeu să facem o slujbă unică, între noi 
nu are loc concurența. Când un tânăr vine la 
Domnul, El îi dă un dar cu dedicație, unic. Ești 
chemat de Dumnezeu să-ți găsești darul tău, 
slujirea ta. Fiecare dintre noi suntem chemați să 
slujim Domnului cu ceea ce putem și cu ceea ce 
știm mai bine.

Dumnezeu să binecuvânteze tinerii!

Ghiță Bujdei
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 Biserica este lucrarea lui Dumnezeu și fiecare 
acțiune de-a noastră în interiorul Bisericii, cât și în 
exteriorul ei, nu este nimic altceva decât supunerea 
noastră la lucrarea pe care El o face. Fiecare lucrare 
umană este o lucrare a lui Dumnezeu și astfel a fost 
gândită și lucrarea de ajutorare făcută de grupul de 
tineri al Bisericii Bethlehem, Graz.

 Mâna Domnului a fost cea care a vegheat 
asupra ei; astfel de la voință s-a ajuns la faptă. Din ceea 
ce noi înșine am primit, s-a dat mai departe, pentru 
ca și alții să se poată bucura de darul primit. Strân-
gerea noastră și darurile pregătite au avut ca țintă de 
data aceasta un număr de adolescenți, tineri și tinere 
din trei case de tip familial din Satu Mare, România. 
Darurile acestea, deși la prima vedere materiale, au dus 
cu sine și vestea bună a nașterii Domnului nostru, Isus 
Hristos; a îndurării Sale.

 Prin aceasta, nădejdea noastră pentru cei pe 
care noi i-am întâlnit și care și pentru noi sunt motiv 
de apropiere de Domnul – căci harul de a le putea sluji 
nu ne-a fost dat prin merit – este ca această întâlnire să 
le fie pricină de bucurie și laudă în momentul cercetării 
lor. Căci chiar astfel, Cuvântul întrupat s-a apropiat și 
de ei.

Denisa Bura

Să aveţi o purtare bună printre neamuri, pentru ca [...] 
văzând faptele voastre bune, să-L slăvească pe Dumnezeu 

în ziua cercetării.
1 Petru 2:12

DARURI PENTRU TINERII 
DIN SATU-MARE

 misiune



Cine face să-nverzească
Frunza-n crâng?
Cine face să roșească Macii,
Colo sus pe coastă?
Cine face să-ncolțească Grâul,
Câmpul să rodească?
 
Cine poate s-ogoiască,
Lacrima să o topească
La orfanii care plâng?
 
Cine face să răsară Soarele,
Iar înspre seară
Mândra lună să răsară
Sus pe cer?
 
Cine face dimineața
Când ziua-și arată fața 
Dup-o noapte de mister?
Cine a făcut pământul,
Ploaia, zăpada și vântul
Și stelele de pe cer?
Cine a făcut atomul,
Astrele, natura, omul?
 

Cine te-a ales din lume,
Cine te-a chemat pe nume
Ca să ai la toți a spune
Ca din neagra-ntunecime 
Te-a salvat?
 
Cin`te-a luminat în noapte,
Cine te-a scăpat de moarte
Și de multele păcate 
Te-a iertat?
 
Cin`ți-a pus ca într-o glastră
Dor și dragoste maiastră
Pentru patria cerească 
Cea de sus?

Nu mai sta pe gânduri dus
Ci închină-te, supus:
Cel ce pace omenirii a adus,
Nu-i aici, e sus în slavă
Iar când răsări-vor zorii,
Și se vor risipi norii
În sunete de fanfară
Sus pe bolta înstelată
O s-apară EL.

ISUS!
Cornel Avram

Cine?
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 Fiecare dintre noi muncim într-un fel sau altul, dar pentru aceasta avem nevoie de 
timp. Timpul e la fel pentru toată lumea, format din 24 de ore. Pe măsură ce înaintăm în 
vârstă ne dăm seama că viața este scurtă, timpul trece. Dar de fapt nu timpul trece, ci noi 
trecem. Acul care indică timpul pe cadranul vieții noastre se învârte doar într-o singură 

direcție: înainte, mereu înainte. Se naște întrebarea: cum s-a ajuns la ziua de muncă de 8 
ore?

 Pe 23 iunie 1906 Robert August Bosch a 
fost unul dintre primii industriași din Germania 
care a introdus ziua de muncă de 8 ore la compania 
lui din Stuttgart. Programul de lucru era de la 8 
dimineața până la ora 6 seara cu o pauză de masă 
de 2 ore. Săptămâna de lucru era de 48 de ore, se 
lucra și sâmbăta. Chiar Bosch mărturisea: „Am 
introdus foarte devreme timpul de lucru de 8 ore 
[...] pentru că l-am considerat cel mai economic și 
cel mai benefic pentru menținerea muncii umane.”

 Revoluția industrială a început în Marea 
Britanie și s-a răspândit în Europa și Statele Unite 
ale Americii în primele decenii ale secolului al XIX-
lea. Muncitorii erau nevoiți să lucreze între 10 și 18 
ore pe zi. 

 Primul care a sugerat ca programul de lu-
cru să fie de 8 ore a fost britanicul Robert Owen în 
1817 sub deviza: „munca de 8 ore, 8 ore de recreere 
și 8 ore de odihnă”. Această inițiativă de reducere 
a programului de lucru la 8 ore nu a avut izbândă, 
autoritățile de la acea vreme susțineau că doar 
femeile și copiii pot să lucreze doar 10 ore pe zi, dar 
bărbații trebuie mult mai mult.

 În 1872, circa 100 000 de oameni din New 
York au manifestat cerând reducerea timpului de 
lucru la 8 ore. Iar pe data de 1 mai 1886, în Chicago 
au ieșit în stradă în jur de 90.000 de oameni, dintre 
care circa 40 de mii erau în grevă și au cerut „ziua 
legală de muncă de 8 ore”. Muncitorii au câștigat 
dreptul la ziua de muncă de 8 ore, fără să li se 
micșoreze salariul. Ziua de 1 mai este considerată 
Ziua Internațională a Muncii, sărbătorită în întrea-
ga lume.

 Timpul normal de muncă în Austria este 
reglementat prin Legea Federală cu privire la timpul 
de lucru – Bundesgesetz vom 11. Dezember 1969 über 
die Regelung der Arbeitszeit (Arbeitszeitgesetz), StF: 
BGBl. Nr. 461/1969, textul integral poate fi găsit aici: 
https://www.jusline.at/gesetz/azg

 Legea reglementează timpului normal de 
muncă de 40 de ore pe săptămână, opt ore pe zi, 5 zile 
pe săptămână. Legea definește programul de lucru 
ca fiind timpul în care angajatul se află la dispoziția 
angajatorului. Timpul în care angajatul nu se află la 
dispoziția angajatorului este denumit timp liber.

 Există anumite limite pentru cât de mult 
putem lucra în timp de 24 de ore pe zi. Dacă lucrați 
în ture, noaptea sau duminica, programul normal de 
lucru este de 38 sau 36 de ore pe săptămână. Durata 
și dispoziția orelor de lucru zilnice și săptămânale 
trebuie menționate în contractul dumneavoastră de 
muncă.

 Există și timp flexibil de muncă în Austria 
(Gleitzeit). Timpul flexibil de muncă este încheiat în 
formă scrisă un acord cu privire la un program de 
muncă flexibil, acolo unde firma este de acord. Cadru 
de muncă flexibilă înseamnă începutul zilei de muncă 
mai devreme și sfârșitul zilei de muncă mai târziu. 

 A venit vremea în Austria, în perioada pan-
demiei, să poți lucra de acasă. Munca la domiciliu nu 
poate fi impusă de către angajator și nici nu poate fi 
inițiată de către salariat/salariată. Homeoffice trebuie 
să fie întotdeauna cu acordul ambelor părți.
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 În Portugalia, recent a apărut o lege prin care 
li se permite angajaților care au copii să lucreze de la 
distanță pe termen nelimitat, fără a solicita aproba-
rea prealabilă a angajatorilor, până când copilul lor 
împlinește vârsta de opt ani. Companiile care au peste 
10 angajați s-ar putea confrunta cu amenzi dacă șeful 
contactează angajații în afara orelor de muncă prin sms 
sau e-mail.

 În Norvegia Legea Mediului de Muncă preve-
de limite pentru cât de mult puteți lucra în timpul ce-
lor 24 de ore pe zi și pe săptămână. Programul normal 
de lucru este de 9 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. 
Dacă lucrați în ture, noaptea sau duminica, timpul de 
lucru este de 38 sau 36 de ore pe săptămână. 

 Orele suplimentare în Austria sunt de maxim 
două ore pe zi, cinci zile pe săptămână, pe lângă aceas-
ta alte 60 distribuite pe parcursul întregului an. Totuși, 
numărul de zece ore săptămânal cât şi numărul maxim 
de 10 ore de muncă pe zi nu trebuie să fie depășite. 
Prin contractele colective de muncă şi convențiile co-
lective interne la nivel de unitate, în anumite condiții, 
pot fi permise adițional ore suplimentare.

PAUZE
 La o zi de lucru care depășește 6 ore, pauza 
trebuie să nu fie mai mică de 30 de minute. Timpul 
destinat pauzei nu reprezintă timp de muncă. În cazul 
programului de lucru continuu sau a organizării aces-
tuia în mai multe schimburi, trebuie acordate pauze 
scurte plătite. La executarea muncii grele de noapte, 
fiecărui schimb i se cuvine o pauză plătită de zece mi-
nute.

 În Norvegia, dacă lucrați 2 ore în plus față de 
programul de lucru obișnuit, aveți dreptul la o pauză 
de odihnă de 30 de minute, aceasta fiind considerată 
timp de muncă.

 Timp de odihnă: „Între zilele de muncă trebuie 
să se acorde un timp neîntrerupt de odihnă, de cel 
puţin 11 ore. La sfârşitul săptămânii, angajaţilor li se 
cuvine o pauză neîntreruptă de 36 de ore. Sunt posibile 
excepţii stipulate în contractele colective de muncă 
şi regulamentul intern. În acest caz în săptămâna 
calendaristică respectivă angajaţii vor beneficia de o 
pauză de 36 de ore din timpul zilelor de muncă. Dacă 
odihna de la sfârşitul săptămânii (Wochenruhe) va fi 
întreruptă în decursul celor 36 de ore, înainte de înce-

perea următoarei săptămâni de muncă, angajaţilor li se 
va oferi timp de repaus compensatoriu. Durata acestuia 
corespunde timpului utilizat pentru muncă din cele 
36 de ore destinate odihnei. Conform Legii privind 
Reglementarea Timpului de Muncă și Contractului 
Colectiv de Muncă, dreptul la repaus compensatoriu 
nu afectează dreptul la achitarea orelor suplimentare.” 
Pentru mai multe detalii puteți consulta broșura ÖGB, 
ediția 2021 în limba română. 

 Wolfgang Katzian, președintele Uniunii 
Sindicale din Austria spune foarte hotărât: „Condiții 
echitabile de muncă și remunerare corectă nu întotde-
auna reprezintă ceva de la sine înțeles. Doar cei care își 
cunosc drepturile, le pot cere.” 

 Ai drepturi, încearcă să le cunoști! A-ți 
cunoaște drepturile înseamnă a fi un om puternic. Îmi 
amintesc de perioada când nu am avut drept de muncă 
în Austria, am fost nevoit să aștept. Dacă ai dreptul la 
muncă e bine să lucrezi. Cuvântul lui Dumnezeu spu-
ne: „Căci, ...cine nu vrea să lucreze nici să nu mănânce” 
(2 Tes. 3:10). Cea mai scumpă comoară pentru om 
este munca „... dar comoara de preț a unui om este 
munca” (Prov. 12:27). Trebuie să ne dăm seama că „... 
munca este un dar de la Dumnezeu” (Ecles. 3:13), cu 
alte cuvinte să ai dragoste de a munci este un dar. Cine 
lucrează va avea belșug și va prețui munca altora „... 
dar oamenii care umblă după lucrurile de nimic sunt 
fără minte”(Prov. 12:11).

Ghiță Bujdei
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În freamătul de iarnă și-n șuierul de vânt
S-a coborât Mesia cândva pe-acest pământ
S-aducă mântuire la oamenii pierduți
Precum și mângâiere la mulți necunoscuți.

Așa lucrata Tatăl la planul minunat
Prin fiul Său Mesia, Isus s-a întrupat.
În ieslea ce-a săracă Isus a coborât
Înconjurat de îngeri și de păstorii-n câmp.

Maria și cu Iosif au stat și l-au vegheat
Cu multă dăruire și dragoste-au umblat,
De-atunci și până acuma Isus a rezolvat
Problema mântuirii, ieșirea din păcat.

Și te așteaptă astăzi să spui și tu un da,
La mântuirea-ți mare te-așteaptă nu mai sta.
Primește-l azi pe Isus stăpân în viața ta
Și vei avea viață cu El în slava Sa.

Cu Tatăl în mărire cu Fiul Prea Înalt
Vei fi o veșnicie în slavă îmbrăcat,
Și-ți vei primii răsplata atunci în viața ta
Și-n slava ce-a eternă tu fericit vei sta!

        Ioan Secheli

MÂNTUIREA


