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Frica este răspunsul vital, fundamental al �inței 
umane la un pericol �zic sau emoțional. Anumite frici 
sunt înnăscute și se regăsesc la toate �ințele umane, �-
ind utile, pentru că sprijină supraviețuirea și păstrează 
siguranța și integritatea individului. Dacă nu ar exista 
senzația de frică, nu am � capabili să ne protejăm de 
pericolele care apar și care pot avea consecințe grave, 
iar pe de altă parte dacă oamenilor nu le-ar � frică, ar 
face multe lucruri nepermise.

Pentru că frica este o emoție naturală și un 
mecanism fundamental de supraviețuire, când apare 
o amenințare reală sau percepută ca atare, organismul 
nostru răspunde în consecință. La cursul de capelani 
se învață că frica este răspunsul biochimic, dar și cel 
emoțional al �inței umane în fața unui pericol. Vasele 
de sânge se îngustează, inima va începe să bată mai re-
pede, să pompeze mult sânge către mușchi, vom începe 
să respirăm mai repede, astfel încât să avem un aport 
mai mare de oxigen care să �e transformat ulterior în 
energie.

Tensiunea musculară crește. Totul devine tensio-
nat, și adrenalina crește. Sângele este pompat la nivelul 
pieptului, a brațelor pentru a lupta, sau la nivelul bazi-
nului, a picioarelor pentru a fugi. Această reacție este 
cunoscută ca �ind un răspuns de tipul „luptă sau fugi”, 
în care organismul �e se pregătește să lupte, adică să 
înfrunte pericolul, �e să fugă, pentru a se salva.

De-a lungul istoriei, frica a fost folosită deseori 
pentru a-i determina pe oameni să acționeze. Părinții 
au folosit-o cu �ii și �icele lor (atenție părinți: nu mai 
speriați copiii cu bau-bau), angajatorii cu angajații, iar 
politicienii cu alegătorii. Puterea fricii se folosește și 
în marketing: unele reclame par că transmit mesajul 
implicit conform căruia, dacă nu cumpărăm produsele 
lor sau dacă ratăm cel mai nou joc video sau telefon 
mobil, riscăm să ducem viață mizerabilă și nefericită. 
Cred că nu vom permite niciodată să �m manipulați 
de aceste lucruri, dar uneori, permitem acest lucru. 
Mai rău, câteodată, folosim metode asemănătoare pen-
tru a-i convinge pe alții să facă acest lucru.

Câteva cauze ale fricii: pericole imediate din me-
diul înconjurător; obiecte sau situații speci�ce (în cazul 
fobiilor: frica de înălțime, frica de zbor cu avionul, de 
păianjeni, de întuneric, de spații înguste etc.); teama de 
necunoscut și de incertitudine; evenimente viitoare cu 
valoare emoțională importantă pentru noi – susținerea 
unei prezentări în public, un examen sau un interviu 
de angajare; interacțiunea socială și teama de respinge-
rea celorlalți ș.a.

Până la urmă, care dintre noi nu a fost cons-
trâns de frică: să respecte anumite reguli, să-și pună 
centura de siguranță, să facă mai multă mișcare, să 
economisească bani sau chiar să se pocăiască de 
păcate?

Cu timpul, fricile netratate duc la boli de inimă, 
ulcer, atacuri de panică sau depresie.

Trăim o perioadă tulbure și plină de perico-
le, dar nu trebuie să ne �e frică pentru că Dumne-
zeu Însuși a spus: „În lume veți avea necazuri, dar 
îndrăzniți, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33). Dacă în 
viață îți lipsesc anumite lucruri din cauza fricii, poți 
învăța cum să faci față fricii, cum să biruiești frica și 
să începi să experimentezi viața din belșug pe care 
Dumnezeu a plani�cat-o pentru tine: „Căci Dumne-
zeu nu ne-a dat un duh de frică, ci ne-a dat un duh de 
putere, de dragoste și de chibzuință.” (2 Timotei 1:7), 
iar în 1 Ioan 4:18 citim că: „În dragoste nu este frică; 
ci dragostea desăvârșită izgonește frica; pentru că frica 
are cu ea pedeapsa; și cine se teme n-a ajuns desăvârșit 
în dragoste.”

Așadar soluția pentru frică este dragostea lui 
Dumnezeu, de aceea noi trebuie să întreținem relația 
noastră cu Dumnezeu, iar dacă totuși frica încearcă 
să ne domine să ne aducem aminte ce a zis Isus: „Nu 
te teme! Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă, Cel viu. 
Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin 
cheile morții și ale Locuinței morților.” (Apocalipsa 
1:17-18)

Puiu Timofte

FRICA 

frică= stare de adâncă neliniște și de tulburare, provocată de un 
pericol real sau imaginar; lipsă de curaj și sentimentul de vulne-
rabilitate pe care aceasta îl provoacă; spaimă; repulsie (violentă) 

suscitată de ceva sau cineva.



6 • articol • 2022  |martie

Orice modalitate de slujire poartă cu sine o 
anumită doză de frică, într-o măsură mai mică sau 
mai mare. Psalmistul spune: „Slujiți Domnului cu 
frică” (Ps. 2:11), „Frica de Domnul este începutul 
înțelepciunii” (Prov. 1:7). Nu totdeauna frica este un 
rău în sine. Frica este o reacție la o primejdie sau un 
pericol. Ar trebui să înțelegem frica de Domnul ca 
�ind o reacție la păcat, frica de a înfăptui păcatul. 
Păcatul pune un zid de despărțire între mine și Dum-
nezeu, de aceea e nevoie să port frica păcatului pentru 
a avea o relație bună cu Dumnezeu.

MEREU NE ESTE FRICĂ DE CEVA
Trăim în �ecare zi cu frica de a greși. Nu există 

zi sau săptămână să nu ne �e frică de un virus numit 
corona, practicând teama ca pe ceva normal. Citind 
sau ascultând știrile din vremea de azi ne cuprinde un 
simptom al neliniștii. Nu este zi să nu auzim: pune ma-
sca, ia masca, vaccinați și nevaccinați, asta e realitatea 
imediată. Ne place să cultivăm vești rele, ne simțim 
bine înconjurați de oameni aducători de primejdii. Ne 
testăm de câteva ori pe săptămână de frica COVID-
ului. Vaccinații și nevaccinații căutăm frisonul groazei 
ca pe ceva normal. În vremea de azi trăim prin lentila 
acestei frici. Pe cât de greu urcăm treptele cunoașterii, 
pe atât de ușor ne cuprinde frica.

Domnul Isus le spune ucenicilor pe mare: 
„Pentru ce sunteți așa fricoși?” (Marcu 4:40). Ucenicii 
au fost cuprinși de teamă și Îi răspund: „Învățătorule, 
nu-ți pasă că pierim” (Marcu 4:38). Când frica intră 
în inima ucenicilor, credința nu mai are loc. Dacă lași 
frica să crească mai mult decât credința te cuprinde 
teama. Când ucenicii sunt cuprinși de teama că se 
vor îneca în mare, credința în Isus că El poate liniști 
marea a dispărut. Frica este un răspuns emoțional la 
un pericol. E important să nu-ți �e frică de mare ci de 
furtună. Unde-i frică, nu-i credință! Frica este opusul 
credinței. Credința se bazează pe un Dumnezeu al dra-
gostei care a făcut multe promisiuni și făgăduințe.

NU CREA FRICĂ
 Frica se �xează în mintea omului și ne plân-
gem de multe ori. Când apar situații mai grele ne plân-
gem. Există o nevoie constantă în om de a se plânge de 
tot felul de lucruri sau evenimente care ne fac nefericiți 
sau triști. Nu evenimentele produc frică, ci modul în 
care interpretăm lucrurile pe care le auzim, le vedem 
și le simțim în viața noastră. Dumnezeu nu ne-a dat 
duhul fricii, noi l-am creat! Diavolul se strecoară ușor 
în inimă când suntem cuprinși de frică. Se știe că este 
greu. Așadar, să renunțăm la duhul fricii!

Psalmistul în Psalmul 118:6 se întreabă: „ce pot 
să-mi facă niște oameni?...”. Tot el a găsit răspunsul 
„Eu nu mă tem...”. Teama de oameni este o cursă care 
întotdeauna aduce frică, dar încrederea în Dumnezeu 
aduce siguranță. Îngrijorarea de viitor, de singurătate, 
de boală, de moarte și de o mulțime de alte posibilități 
reale sau imaginare ne pot produce frică.

O VIAȚĂ FĂRĂ FRICĂ
O viață avem, ar trebui să ne încredem în 

Domnul din toată inima noastră, chiar dacă va trebui 
să trecem prin Valea Plângerii. Dragostea lui Dumne-
zeu izgonește frica din noi. Chiar dacă spitalele sunt 
moderne și oferă pacienților saloane pentru tratarea 
fricii, totuși frica de Domnul ne păzește de multe rele. 
Frica poate � folositoare când vom înțelege că trebuie 
să supraviețuim. Un proverb românesc sună astfel: 
„negustorul fricos nu face câștig”. Dumnezeu adresează 
cuvinte de încurajare poporului Său Israel: „Nu te 
teme; căci Eu sunt cu tine [...] Eu te întăresc[...]” (Isaia  
41:10) iar Iov spunea: „de ce mi-e frică, de aceea am 
parte! (Iov 3:25b).

Ghiță Bujdei
 

VIAȚA FĂRĂ 
FRICĂ!
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Din toate timpurile lucrarea lui Dumnezeu a 
avut nevoie de slujitori. În capitolul 5, Isaia vede starea 
poporului și-l mustră, dar nu își vedea starea lui. Dar în 
prima parte a capitolului 6, Isaia are o întâlnire personală 
cu Dumnezeu, își vede starea lui și a poporului și spune: 
„Atunci am zis: «Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un 
om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot 
cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, 
Domnul oştirilor!»” (Isaia 6:5). Când se privește în oglin-
da su�etului Isaia își vede starea lui, nu se mai compară 
cu nimeni, se pocăiește și așteaptă iertarea Domnului. De 
abia atunci poate sta la dispoziția Domnului „Am auzit 
glasul Domnului, întrebând: «Pe cine să trimit, şi cine va 
merge pentru Noi?» Eu am răspuns: «Iată-mă, trimite-
mă!»” (Isaia 6:8)

Poate și tu, cititorule, ai mai fost la biserică, ai 
văzut stările altora, le-ai comentat, poate te-ai poticnit 
sau te-ai răcit. Te îndemn, uită-te în oglinda Bibliei și 
vezi-ți adevărata stare. Prin Cuvânt poți să înțelegi starea 
de păcat și Dumnezeu poate să-ți s�nțească viața, dar 
poate mai mult, să-ți facă o chemare la slujire, asemenea 
lui Isaia. Dar înainte de toate Dumnezeu vrea să vii la El, 
să te pregătească și apoi să te trimită. Slujire înseamnă a 
ajuta pe oricine este în nevoie �zică, materială, socială 
sau spirituală. Lucrarea Lui Dumnezeu se realizează prin 

slujirea tuturor membrilor bisericii. Putem sluji în fami-
lie, în biserică, în societate sau în misiune. Dacă nu poți 
să slujești, poți să te rogi pentru cei ce sunt în nevoi sau 
pentru cei ce slujesc. Domnul Isus este modelul suprem 
de slujire din dragoste. El nu a căutat folosul Lui ci ne-a 
dat un exemplu de slujire în smerenie. Celor credincioși 
Domnul le încredințează slujbe: „Încolo, ce se cere de la 
ispravnici, este ca �ecare să �e găsit credincios în lucrul 
încredinţat lui. (1 Cor. 4:2)

Epafras a fost „un credincios slujitor al lui Hris-
tos pentru voi“ (Col. 1:7). Pentru aceasta „Nimeni să 
nu-şi caute folosul lui, ci �ecare să caute folosul altuia“ 
(1 Cor. 10:24). Slujba cere sacri�cii, efort și ungere de 
sus: „În sârguinţă, �ţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu 
duhul. Slujiţi Domnului“ (Romani 12:11). Când suntem 
în slujba aproapelui suntem în slujba lui Dumnezeu și El 
ne binecuvântă. Dumnezeu să te ajute să �i un slujitor 
credincios lui Hristos!

Ioan Varadin

Și tu poți � un slujitor 
credincios lui Hristos
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 Homosexualitatea este atracția sexuală pentru 
o persoană care aparține aceluiași gen sau compor-
tamentul sexual dintre două persoane identice ca 
gen. Unii diferențiază genul de sexul persoanei, sexul 
�ind cel atribuit la naștere, iar genul �ind cel cu care 
persoana se identi�că mai târziu. Pentru aceștia, genul 
persoanei poate � diferit de sexul acesteia. Contrar 
acestei opinii, genul nu diferă de sexul individului, 
deoarece acesta este un aspect obiectiv, după cum 
un bărbat bătrân nu poate susține că este tânăr, iar o 
femeie înaltă nu poate pretinde că este scundă. Chiar 
dacă practica homosexuală este veche, încercările de 
justi�care morală a acestui tip de comportament sunt 
mai variate și mai multe ca în generațiile trecute. Din 
aceste considerente, în lumina S�ntelor Scripturi, este 
important să răspundem acestor interpretări greșite 
spre apărarea adevărului Evangheliei și pentru salvarea 
celor care sunt în opoziție față de principiile și porun-
cile ei.
 
ESTE ORIENTAREA HOMOSEXUALĂ 
PĂCAT?
 Dumnezeu i-a zis lui Cain că „păcatul 
pândește la ușă, dar trebuie stăpânit” (Gen. 4:7). 
Cineva poate avea multe înclinații spre păcate variate 
și, totuși, să nu acționeze conform acestora. Așadar, 
atracția sau înclinația homosexuală nu este păcat. 
Totuși, radicalismul Domnului Isus referitor la punțile 
spre păcat este foarte bine ilustrat prin cuvintele „dacă 
mâna ta sau piciorul tău te fac să cazi în păcat, taie-
le…” (Matei 18:8). Desigur, Domnul nu s-a referit la 

faptul că literalmente cel ispitit trebuie să-și taie mâna 
sau piciorul care-l atrage spre păcat. Prin reducere la 
absurd, care ar � aplicația acestui pasaj în cazul mân-
driei, care este o atitudine păcătoasă la nivelul minții, 
tăierea capului? Cu siguranță aceasta nu este soluția 
viabilă. Mai degrabă, în cazul persoanei care are o 
atracție homosexuală, aplicația privește îndepărtarea 
oricăror surse spre păcat și menținerea distanței față de 
acestea, indiferent sub ce formă s-ar prezenta.
 
ESTE HOMOSEXUALITATEA 
ÎNNĂSCUTĂ?
 Încă de la începutul anilor ‘90 au existat 
încercări de a prezenta orientarea homosexuală drept 
o chestiune genetică, anume că, unele persoane se nasc 
cu o predispoziție naturală spre altele de același gen. În 
felul acesta, nu puțini au fost cei care au găsit justi�-
care morală pentru comportamentul homosexual în 
această predeterminare �zică. Au fost autori, precum 
soții Balswick („Authentic sexuality”), care au arătat că 
astfel de studii sunt neconcludente și sunt foarte rare 
referitor la lesbiene. Astăzi, comportamentul homo-
sexual este mult mai puțin motivat genetic. Psihologi 
și cercetători precum Michael Bailey, au stârnit critici 
și controverse din tabere opuse. Atât conservatorii cât 
și liberalii au criticat astfel de studii, deoarece și-au dat 
seama că în aceeași măsură și agresivitatea sau alco-
olismul pot � justi�cate. Pentru apostolul Pavel, ase-
menea pretexte nu ar � venit ca o surpriză: „...găsesc 
dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, 
răul este lipit de mine” (Rom. 7:21). Cu alte cuvinte, 
în �ecare om există o tendință spre păcat, dar aceasta 

HOMOSEXUALITATEA: 
ASPECTE ETICE

https://en.wikipedia.org/wiki/Sodom_and_Gomorrah
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nu justi�că niciun păcat înaintea lui Dumnezeu. Omul 
este responsabil de comportamentul său, indiferent de 
predispoziția genetică sau mediul în care se a�ă.
 
A VORBIT ISUS ÎMPOTRIVA 
HOMOSEXUALITĂȚII?
 Poate cea mai răspândită obiecție din partea 
creștinilor progresiști sau liberali care vor să justi�-
ce comportamentul homosexual este cea referitoare 
la faptul că, zic ei, Isus nu a spus nimic împotriva 
homosexualității. Oare chiar nu a sancționat Isus 
homosexualitatea? Pentru a înțelege învățătura Mân-
tuitorului cu privire la acest subiect, este necesar un 
scurt exemplu. Dacă cineva citește în legislația rutieră: 
„vorbitul la telefonul este permis numai cu dispozitiv 
handsfree”, este tentat să întrebe: „Dar dacă țin tele-
fonul la umăr?” Adverbul „numai”, implicit, exclude 
orice altă permisiune în afara celei speci�cate. Tot așa, 
când Domnul Isus a spus în Matei 19:6 „Ce a îm-
preunat Dumnezeu, omul să nu despartă”, implicit, a 
exclus orice alt tip de relație �zică în afara celei dintre 
un bărbat și o femeie uniți prin căsătorie. Mai mult, 
Domnul Hristos nu a venit să abrogheze Legea, ci să o 
împlinească (Matei 5:17). De exemplu, motivul pentru 
care astăzi nu aducem jertfe la Templu nu este pentru 
că principiile au fost abrogate, ci pentru că Mântuito-
rul S-a adus pe Sine ca jertfă o dată pentru totdeauna 
(Evrei 7:27), iar noi suntem temple ale lui Dumnezeu 
(1 Cor. 3:16). Domnul nu doar că a reiterat principiul 
edenic, ci l-a și poruncit în mod speci�c.
 
ESTE MORALITATEA BIBLICĂ 
PROGRESIVĂ?
 O altă obiecție a celor care vor să 
îndreptățească comportamentul homosexual face 
referire la așa-zisa progresie morală, observată de-a 
lungul istoriei revelației biblice. Bunăoară, zic ei, dacă 
în Vechiul Testament homosexualitatea era pedepsită 
cu moartea (Lev. 20:13), în Noul Testament pedepsele 
capitale au fost anulate. Un astfel de exemplu are meni-
rea de a convinge pe creștinii conservatori să admită 
că și practica homosexuală ar trebui scoasă de sub 
interdicție biblică.

 Împotriva acestor opinii greșite, revelația de 
Sine a lui Dumnezeu este mai degrabă progresivă (Ev-
rei 10:1), nu și moralitatea. De pildă, dacă în Vechiul 
Testament homosexualitatea era pedepsită cu moartea, 
apostolul Pavel a�rmă că „plata păcatului este moar-
tea” (Rom. 6:23). Cu alte cuvinte, orice păcat este pe-

depsit cu moartea. Moartea �zică ca pedeapsă pentru 
diverse păcate menționate în Vechiul Testament este o 
umbră a revelației viitoare, adică, Isus Însuși va judeca 
și va trimite în pedeapsa eternă pe cei care Îl vor � 
respins și vor � înfăptuit fărădelegea (Matei 13:41,42). 
În plus, cele trei instanțe de pedeapsă cu moartea din 
Noul Testament nu au avut de-a face cu păcate �zice. 
Anania și Sa�ra au fost omorâți pentru minciună (Fap-
te 5.1-10), iar Irod pentru mândrie (Fapte 12:23).
 
CONCLUZIE
 În acest scurt articol nu mi-am propus să pre-
zint exhaustiv punctul de vedere al Bibliei cu privire la 
comportamentul homosexual. Faptul că, printre alte 
motive, Dumnezeu a pedepsit Sodoma și Gomora pen-
tru păcatul homosexualității este puțin dezbătut, chiar 
și printre cei care justi�că moralitatea practicii homo-
sexuale. Referința la Sodoma și Gomora, a pedepsii 
pentru păcatul homosexualității, și poziția apostolului 
Pavel față de aceasta, aduce multe controverse (Rom. 
1:26-28). Începând cu cartea Geneza până la Apoca-
lipsa, Biblia abundă cu referințe explicite și implicite 
împotriva comportamentului homosexual. În ciuda 
abundenței acestor referințe biblice, așa-zișii creștini 
progresiști încearcă �e să reinterpreteze caracterul lui 
Dumnezeu, dragoste în detrimentul s�nțeniei, �e Cu-
vântul lui Dumnezeu. Însă, după cum am văzut, Fiul 
lui Dumnezeu a întărit atât de mult mesajul Vechiului 
Testament cu privire la comportamentul homosexual, 
că implicit a interzis căsătoria homosexuală, dar a și 
promis că Îl va trimite pe Duhul Sfânt care va aminti 
ucenicilor toate învățăturile Sale. Așadar, nu există 
dezacord între învățătura Vechiului Testament și a 
Noului Testament cu privire la practica homosexuală. 
Adevărul S�ntelor Scripturi trebuie proclamat întreg, 
indiferent de consecințele care ar putea urma.

Romică Ciocan
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 Dacă îi iubim cu adevărat 
pe oameni, ne dorim pentru ei mai 
mult decât ne stă nouă în putință să 
le dăruim, iar aceasta ne conduce la 
rugăciune. De multe ori în viață ne-
am concentrat așa de mult din punct 
de vedere tehnic să nu păcătuim, 
să devenim cât mai perfecți, fără să 
înțelegem că perfecți nu ne vom pu-
tea vedea niciodată… și așa am uitat 
să ne mai rugăm și să mijlocim la 
Dumnezeu pentru cei din jurul nos-
tru, și pentru cei nemântuiți.

SĂ NE RUGĂM UNII PEN-
TRU ALȚII
 Dumnezeu prin cuvântul 
Său ne îndeamnă să ne rugăm unii 
pentru alții. Suntem noi mijlocito-
rii oamenilor, între Dumnezeu și 
om? Nu! 1 Tim. 2:5 „…și este un 
singur Mijlocitor între Dumnezeu 
și oameni. Omul Isus Hristos …” 
Atunci, cum trebuie să mijlocim noi? 

Când Isus era pe pământ îl 
reprezenta pe Dumnezeu 
în lumea aceasta, iar acum 
El este la Tatăl în ceruri, și 
pe pământ este Biserica Lui 
care Îl reprezintă pe El, adică 
pe Isus. El este mijlocito-
rul nostru în fața tronului 
lui Dumnezeu, și face ca 
rugăciunile noastre să �e 
ascultate de Dumnezeu, dân-
du-le valoare prin jertfa Sa. 
Așa că rugăciunile noastre 
sunt ascultate de 
Dumnezeu dacă sunt dintr-o 
inimă sinceră, și nu o repeta-
re mecanică a unor cuvinte. 
Răspunsul îl primim cum și 
când Dumnezeu hotărăște.
A mijloci = a sta între. Poate 
oricine să mijlocească? Da, în mod 
general. Nu în cazuri speciale. De 
ce nu? Mai întâi de toate trebuie să 
vedem care este starea noastră față 
de situația pentru care vrem să ne 
rugăm. Dacă nu cumva vrem să 
salvăm pe cineva, dar tocmai noi 
suntem de�citari în diferite domenii. 
Dar, dorința noastră trebuie să �e 
aceasta de a-i ajuta pe cei în nevoi. 

PENTRU CINE TREBUIE SĂ 
MIJLOCIM?
 Pentru cei care ne cer aju-
torul, pentru cei care nu se mai pot 
salva și nici măcar nu mai au capaci-
tatea să îl ceară, și pentru dușmani. 
Cum îl ajută mijlocirea mea pe cel 
care mi-a cerut să-l ajut?
În primul rând, el știe că nu este sin-
gur în situația cu care se confruntă. 

Apoi, �ecare din noi avem de luptat 
cu gândurile, și în felul acesta cel 
puțin încă o persoană îl cheamă pe 
Dumnezeu să întărească granițele 
minții ca să nu pătrundă gânduri 
distrugătoare din partea celui rău în 
inimă, ca mai apoi să o abată de la 
adevăr.
Și cum îl pot ajuta pe cel ce nu 
mi-a cerut ajutorul, și nici măcar 
nu sesizează starea lui? (aici chiar 
vreau să fac apel la așa zisa mândrie 
a neprihănirii, care te face să ai o 
părere despre tine cum nu se cuvine. 
Biblia spune că: „Mândria merge 
înaintea pieirii …” (Prov. 16:18 ), în 
acest caz numai mila lui Dumnezeu 
te poate salva, pentru că în ochii tăi 

 „Caut printre ei un om care să înalțe un 
zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea 
Mea pentru țară, ca să n-o nimicesc; dar 
nu găsesc nici unul!” (Ezechiel 22:30)

CHEMAȚI SĂ MIJLOCIM
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sunt puțini dintre cei care îi vezi mai 
buni decât tine, și nu sunt prin zonă, 
ci pe undeva prin China …). Dar, 
revenind la cei care nu ne-au solicitat 
și totuși ei au nevoie de ajutor dar 
nu știu lucrul acesta. Aici intervine 
mijlocitorul care a sesizat nevoia sau 
chiar Duhul Sfânt a descoperit, și îl 
acreditează pe Dumnezeu la a inter-
veni pentru salvarea situației. Dacă 
Dumnezeu nu este chemat de un 
mijlocitor, nu ar putea să intervină. 
De ce? Dumnezeu nu poate să ierte 
pe un păcătos dacă acesta nu se 
pocăiește, pentru că El nu poate 
tolera răul. Noi oamenii putem să îi 
iertăm și pe dușmani, dar El nu, doar 
dacă aceștia se pocăiesc.

UN CAZ IPOTETIC
 Haideți să luăm un caz ipo-
tetic: dacă un om trăiește în imora-
litate, dar el nu se consideră așa, și 
Dumnezeu ar interveni, se va a�a în 
con�ict cu Satan (tocmai din cauza 
aceasta Dumnezeu îi pedepsește 
pe copiii Lui pe pământ, ca ei să 
își dea seama de problema lor și 
să se pocăiască, ca Dumnezeu să îi 
poată ierta). Diavolul îl va aborda 
la dreptatea Lui: Ești un Dumnezeu 
drept, care pedepsești păcatul cu 
moartea (iadul)! De ce salvezi un 
om care nu ți-a cerut să-l salvezi?, 
căci eu sunt stăpânul lui! Și noi știm 
bine că Dumnezeu așa a și făcut, a 
pedepsit păcatul în Domnul Isus, cu 
moartea. Dar în cazul în care noi, 
(care suntem copiii Lui pe pământ) Îl 
chemăm, Îl acredităm pe Dumnezeu 
la cazul respectiv, El va acționa în 
baza rugăciunilor noastre, pentru că, 
noi suntem frați și putem face lucrul 
acesta. El nu mai poate � acuzat că 
a lucrat nedrept. Tocmai din cauza 
aceasta suntem îndemnați să ne 
rugăm unii pentru alții, și să veghem 
unii asupra altora, (să mijlocim) ca 
să îi dăm ocazia lui Dumnezeu să 
lucreze unde El nu mai putea lucra. 
Așa că dacă îl văd pe fratele meu că 
el calcă strâmb, dar pentru el lucrul 
acesta nu este greșit, și nu îl pot 
lămuri de lucrul acesta, și îl iubesc 

precum spun, atunci nu îl voi judeca 
de starea lui ca și om, ci voi interveni 
în rugăciune, dându-I lui Dumnezeu 
autoritatea de a interveni, neputând 
� acuzat de diavolul. Unii oameni 
sunt în diferite stări pentru că i-a 
adus diavolul acolo, prin diferite 
porți ale păcatului.

CĂLĂUZIREA E 
IMPORTANTĂ
 Mai există și frica aceasta, că 
dacă te bagi în anumite lupte, ai de 
suferit din partea celui rău. Da, este 
adevărat, și logic, pentru că te duci la 
luptă. Domnul Isus a suferit mult ca 
să ne răscumpere pe noi. Dacă vreau 
să am pace cu diavolul, nu îl voi de-
ranja, și îl voi lăsa să își facă treaba. 
Dar dacă vreau să lupt în armata lui 
Dumnezeu, ca să distrugem tot mai 
mult împărăția celui rău, atunci cu 
siguranță voi � încercat. Dar Biblia 
ne promite că suntem protejați. Da, 
vom avea de luptat, dar vom birui în 
numele lui Isus, care deja l-a biruit 
pe satan cu toată armata lui de de-
moni.

 Suntem chemați la 
aceasta, și Dumnezeu 
Duhul Sfânt care este în 
noi ne va călăuzi, când 
și cum să lucrăm. Slavă 
Domnului în veci!

Stelian-Marius Ardean
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 Hristos zice, pe drept, cu cât ne 
apropiem mai mult de sfârșitul lumii cu 
atât mai puțină credință va � în lume. El 
se întreabă dacă, în momentul când va 
veni, va mai găsi credință și spune că în 
vremurile de pe urmă dragostea celor 
mai mulți se va răci.

I. Care sunt motivele pentru care credința adevărată 
și încrederea în Dumnezeu scad în lume de la o 
generație la alta?

Nu îl mai vedem pe Dumnezeu ca �ind creato-
rul și susținătorul Universului

Toți oamenii mari a lui Dumnezeu au un senti-
ment foarte puternic al admirației față de un 
Dumnezeu ce a creat Universul și e Stăpân peste 
creația Sa. Biblia merge mai încolo și Îl prezintă 
pe Dumnezeu nu numai creând universul dar și 
susținându-l prin îngrijire zilnică și personală. 
Acum știința pe nedrept numită astfel ne 
prezintă un Univers ce a apărut de la sine și care 
există prin sine însuși. Într-o astfel de explicare 
a lumii nu mai este nevoie de Dumnezeu. Ba 
mai mult în societatea de astăzi bazată pe viața 
la oraș, noi �ind foarte ocupați nu mai avem 
timp să admirăm cerul și ne lipsește admirația 

psalmistului „cerurile spun Slava lui Dumnezeu 
și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui.” 
(Ps. 19:1)

Al doilea mare motiv pentru care scade 
credința este că nu mai avem nevoie de 
Dumnezeu nu mai avem dependență de El

În societatea veacului trecut un țăran se ruga 
zilnic lui Dumnezeu să dea ploaie și să nu vină 
secetă pentru că altfel ar � rămas fără pâine 
pe masă. Astăzi într-o societate tehnologică 
chiar dacă nu vine ploaie chiar dacă vine seceta 
avem mâncare și nu mai avem nevoia de a ne 
ruga și de a striga către Dumnezeu. Nu ne mai 
rugăm pentru sănătate pentru că avem spitale 
și avem doctori. Ba mai mult am făcut pentru 
absolut toate lucrurile asigurări și considerând 
că ne descurcăm fără Dumnezeu bunăstarea și 
confortul creează un sentiment al independenței 
față de Dumnezeu și ne dă o falsă siguranță 
că ne putem descurca fără Dumnezeu. Când 
ne lovește o nenorocire, o boală abia atunci 
strigăm disperați după Dumnezeu și suntem 
nemulțumiți de faptul cum de ne-a lăsat să 
intrăm în o astfel de situație.

Al treilea mare motiv al depărtării de 
Dumnezeu este neînțelegerea caracterului Lui

01

02

De ce scade 
credința de la o 

generație la alta?
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dinea nu sunt considerate că aduc folos. Exact 
aceste lucruri sunt oglinda vremurilor de astăzi. 
Cu adevărat o societate fără Dumnezeu este 
iadul pe pământ.
Hristos se consideră pe Sine Calea, Adevărul 
și Viața. Când lipsește credința în Dumnezeu 
lipsește discernământul și este foarte greu de 
a�at care este adevărul. Suntem foarte ușor de 
manipulat și suntem foarte pregătiți pentru a ac-
cepta închinarea la o persoană ca Anticrist. Este 
foarte interesant faptul că în ciuda dezvoltării 
noastre tehnologice , cu toate informațiile no-
astre foarte vaste, internetul, cu atât e mai greu 
să a�ăm adevărul, cu atât este mai greu să a�ăm 
informații pe care să te poți baza, cu atât este 
mai greu să a�ăm stâlpi în care să ai încredere. 
„Acolo unde nu este Dumnezeu, nu este nimic.“

O societate fără Dumnezeu se îndreaptă spre 
pedeapsă. Numai că Dumnezeu ne pedepsește 
dar ne pedepsim și noi pe noi înșine, ne facem 
rău unul altuia, facem rău pământului pe care 
stăm și toate lucrurile astea duc la nenorocire.

III. Ce este de făcut?

Să te doară când vezi că societatea se desparte 
de Dumnezeu. În Ezechiel 9 este prezentată 
o vedenie cu Dumnezeu care trimite să 
pedepsească Israelul. Feriți sunt toți aceia „care 
suspină și gem din pricina tuturor urâciunilor 
care săvârșesc acolo.“ Ezechiel 9:4

În Ieremia 5 Dumnezeu caută un om care să 
înfăptuiască ce este drept, care să se țină de 
adevăr și promite că va ierta Ierusalimul. Într-o 
societate ce se îndepărtează de Dumnezeu noi 
să ne ținem de valorile lui Dumnezeu chiar dacă 
sunt disprețuite.

Încă se caută lucrători care să propovăduiască 
evanghelia lui Dumnezeu până la margini-
le pământului, care să răspândească valorile 
lui Dumnezeu și care să depună mărturie a 
credinței lor în Dumnezeu.

Când scade credința în Dumnezeu atun-
ci e mai mare nevoie de oameni care să 
dovedească lumii că ei cred în Dumnezeu 
până la moarte.

Psalmistul Asaf în Psalmul 73 se uită la cei răi și 
vede că le merge bine și reușesc în viață și fără 
să vrea, întreabă de ce să se lupte el să asculte 
de Dumnezeu că el nu o duce așa bine. Exact 
aceeași problemă o avem și noi, având de a face 
cu un Dumnezeu plin de milă ce își revarsă dra-
gostea și îndurarea peste toți, buni și răi, nu sun-
tem foarte convinși că slujirea și ascultarea de 
Dumnezeu ne este răsplătită. Asaf își revine în 
�re și își dă seama cât de greșit a judecat atunci 
când privește lucrurile din perspectiva veșniciei, 
pe cei răi sunt numiți în tot timpul că sunt 
pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năprasnic. 
Noi nu ajungem la nivelul lui de a vedea lucru-
rile din perspectiva veșniciei ci rămânem numai 
la punctul că slujirea și ascultarea de Dumnezeu 
nu prea merită.

Al patrulea motiv al scăderii credinței este 
planul diavolului prezentat în Apocalipsă cu 
mii de ani în urmă.

Cel rău se luptă să producă o răzvrătire generală 
a omenirii contra lui Dumnezeu și să prezinte 
Stăpânului un Pământ care nu îl vrea. Vrăjmașul 
lui Dumnezeu se va lupta ca toți locuitorii 
pământului să se închine lui iar pe cei care vor 
refuza pur și simplu îi va omorî.

Un lucru foarte interesant este că scăderea 
credinței în Dumnezeu este urmată de creșterea 
credinței în tot felul de lucruri care nu au de a 
face cu Dumnezeu. Când oamenii nu mai cred 
în Dumnezeu nu este adevărat că ei nu cred 
nimic ci ei cred în toate lucrurile: crește credința 
în superstiții, în vrăjitorii în idolatrie și ocul-
tism. Cu adevărat omul când nu se închină lui 
Dumnezeu începe să danseze în jurul vițelului 
de aur. Acest lucru se observă în vremurile de 
astăzi.

II. Care sunt consecințele scăderii credinței?

Scăderea credinței nu este fără urmări:
O societate în care lipsește credința în Dumne-
zeu este o societate foarte rea. Oamenii nu mai 
au frică, fac tot felul de lucruri rele și violența, 
minciuna, lăcomia, furtul ajung la ordinea zilei. 
Exact acest lucru caracterizează societatea de 
astăzi, o societate fără Dumnezeu este o societa-
te în care familia nu mai are valoare, copiii sunt 
considerați o povară iar dreptatea, corectitu-
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FAMILIA ÎN PANDEMIE
 Atunci când Dumnezeu a instituit familia, El a dorit ca cei din familie să petreacă cât mai mult 
timp împreună. Perioada aceasta contemporană, a industrializării, a secolului vitezei, a adus însă un 

mare deserviciu familiei, reducând drastic timpul petrecut împreună.



martie|  2022 • articol • 15

 Cu toții am ajuns acum să trăim vremuri care 
ne-au adus provocări la care nu ne-am � gândit, având 
foarte multe interdicții pe perioade chiar lungi. Am 
fost nevoiți să ne restricționăm programul în așa fel 
încât să petrecem foarte mult timp în familie. Pentru 
familia creștină, cred că pandemia a fost cu adevărat o 
binecuvântare. Și a�rm aceasta, conștient �ind că pan-
demia în sine a produs durere în cadrul familiilor care 
și-au pierdut persoane dragi, a adus îngrijorare, teamă, 
prevenție, dar și mai multă responsabilizare.

De prea multe ori am fost cuprinși de viteza în 
care se mișcă societatea, având un program alert, aglo-
merat și organizat până la �ecare minut, de dimineața 
devreme până seara târziu. Și pentru cine a știut să 
recunoască controlul exercitat de Dumnezeu în toate 
aspectele vieții, a putut și să „audă cum Dumnezeu a 
spus „Stop!” la tot acest tăvălug. Multe familii petre-
ceau foarte puțin timp împreună cu copiii lor, la fel și 
timpul pe care soții îl aveau rezervat doar pentru ei.

 Paradoxal, o problemă medicală care a adus 
și a provocat atât de multe necazuri, a făcut ca pentru 
familia creștină să �e o perioadă bene�că. În timpul 
pandemiei, aici în Austria autoritățile au luat hotărâri, 
decretând perioade lungi de lockdown, lucru care ne-a 
ținut efectiv în casele noastre.

Pentru familia creștină autentică perioada ace-
asta a fost foarte bună, a reușit să adune membrii fa-
miliei, să îi apropie mai mult, petrecând timp mai mult 
împreună. Poate mai mult ca înainte, în perioada ace-
asta ne-am dat seama cât de mult înseamnă timpul de 
calitate petrecut în mijlocul familiei, discuțiile sincere 
cu copiii, sfaturile de care au atâta nevoie și punerea în 
practică a unor discipline spirituale personale.

O altă binecuvântare pentru familie a fost 
posibilitatea de a petrece mult timp în natură, având 
în vedere ieșirile în aer liber care au fost întotdeauna 
permise. Rutina noastră zilnică și programul mereu 
încărcat nu ne mai permiteau să facem ieșiri cu familia, 
dar pandemia ne-a adus posibilitatea de a admira 
minunata creație a lui Dumnezeu. Noi care trăim în 
Austria ne-am putut bucura mai mult ca oricând de 
aceasta, pentru că Austria este o țară binecuvântată de 
El cu multe locuri frumoase. Partea neplăcută a acestei 
perioade și presiunea la care a fost supusă familia 
creștină a dezvăluit din păcate o problemă, aceea că 
multe familii nu au avut o disciplină spirituală.

Activitatea spirituală însemnând pentru multe 
familii doar mersul la programele bisericii, lipsind total 
timpul în care părinții împreună cu copiii să desfășoare 
anumite activități de creștini autentici, cum ar � 
rugăciunea, cititul Bibliei, închinarea prin cântare sau 
discuțiile pe anumite subiecte relevante spirituale.

Pentru aceste familii, perioada de pandemie, 
în care bisericile au fost închise, a adus o vreme de 
instabilitate și a evidențiat o imaturitate spirituală cu 
perspective triste, multe dintre aceste familii lipsind 
de la biserică. Și poate cel mai trist lucru este faptul că 
mulți copii a acestor familii s-au îndepărtat de Biserică.

Casele noastre ar trebui să �e permanent 
adevărate oaze de liniște, de pace, de bucurie, de bună 
înțelegere și de prezența lui Dumnezeu. Din nefericire 
pentru unele familii timpul mult petrecut acasă a scos 
la iveală și multe neînțelegeri, multe probleme, inca-
pacitatea de a conviețui împreună, de a oferi respect și 
lipsa unei comunicări e�ciente. În unele familii au ieșit 
la iveală problemele și con�ictele demult nerezolvate, 
și aceasta datorită puținului timp petrecut împreună, 
înainte de perioada pandemiei. În alte cuvinte, putem 
spune că perioada de lockdown, a fost o șansă pentru 
�ecare dintre noi să remodelăm familiile noastre, să 
prețuim mai mult familia și dincolo de toate acestea, să 
ne concentrăm mai mult pe relația familiei noastre cu 
Dumnezeu.

În concluzie, perioada pandemiei a fost – din-
colo de aspectele medicale neplăcute – o binecuvântare 
pentru familie, dar și o provocare adresată bisericii, ca 
ea să acorde mai mult interes familiei prin organizarea 
de conferințe, seri de predici și o mai mare atenție în 
ceea ce privește consilierea premaritală. Dumnezeu 
să binecuvânteze �ecare familie cu perspectiva de a 
rămâne ceea ce a vrut EL să �e, locul în care să ne 
completăm unul pe celălalt, un loc în care să găsim 
consolare în momente di�cile și un loc al comunicării 
unii cu ceilalți și toți împreună cu Dumnezeu. Familia 
trebuie să �e un adevărat “Colț de Rai”!

 
Abel Homosdean
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Atunci când vorbim despre obiceiul de a bâr�, 
se pot lua în considerare două categorii de oameni cu 
trăsături de caracter și principii de viață diferite.

Din prima categorie fac parte acele persoane 
care nu bârfesc din principiu, indiferent dacă sunt 
sau nu ajutate, �ind conștienți și de faptul că a te feri 
de bârfă, indiferent de circumstanțe, este o poruncă a 
Domnului. Aceștia au un stil de viață mulțumitor, un 
caracter frumos care adâncește respectul față de Dum-
nezeu și față de oamenii din jurul lor, împlinind ceea 
ce stă scris în Proverbe 19:22: „Ceea ce face farmecul 
sau frumusețea unui om este bunătatea lui...".

A doua categorie se referă la oamenii care 
renunță la obiceiul de a bâr� doar în cazul persoane-
lor care le oferă un anumit ajutor. Iar în momentul în 
care nu se mai simt favorizați, aceștia scot la suprafață 
reproșuri, nemulțumiri, și aleg să vadă doar greșelile 
celuilalt. Persoanelor care au un asemenea compor-
tament le lipsește înțelegerea faptului că focusul nu 
trebuie pus doar pe propria persoană sau propria 
problemă, iar respectul și o atitudine potrivită față de 
ceilalți trebuie să �e necondiționat.

De multe ori atitudinea de nemulțumire și 
bârfă țâșnește din egoism și din lipsa altruismului. 
Aceste persoane pot � ajutate dacă le este îndreptată 
privirea înspre cei din jur și nevoile celorlalți, dacă 
le este prezentată importanța și necesitatea mâinilor 
împreunate în rugăciune pentru alții, a mâinilor harn-
ice, a mâinilor darnice, și nu doar a mâinilor dornice 
de a primi. Cultivând în noi și în alții sentimentul 
unic și măreț de a face bine semenilor ne îmbogățim 
duhovnicește, mulțumirea și dărnicia devenind cu tim-
pul un mod de viață, căci „este mai ferice să dai decât 
să primești”. (Faptele Apostolilor 20:35)

Domnul Isus poate schimba o inimă plină de 
răutate și veșnică nemulțumire și o poate umple cu 
bunătate, mulțumire și altruism față de cei în nevoie. 
Căci „omul bun scoate lucruri bune din visteria bună 
a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria 
rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura” 
(Luca 6:45). Doar atunci când suntem gata să Îl lăsăm 
pe Domnul să ne schimbe inima și stilul de viață, vom 
experimenta viața din belșug cu El. Dumnezeu să ne 
ajute la aceasta!

                                         Gabriela Tritean

OARE DE CE NU 
BÂRFESC OAMENII 
ATUNCI CÂND SUNT 

AJUTAȚI?
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 mărturie 

Melina este cel de-al doilea 
copil din familia noastră și cea mai 
ambițioasă. În școala primară I-IV 
a mers destul de greu cu școala. De 
altfel nu putea memora niciun ver-
set, mereu le spunea invers, coadă 
cap. Au fost momente când ne-am 
îngrijorat foarte tare din cauza asta 
și ne rugam pentru ea. Avea mo-
mente când nici ea nu credea în ea 
și se supăra foarte tare. Am început 
să lucrez cu ea prin a-i interzice să 
mai folosească cuvinte ca „nu pot, 
nu știu”.

A terminat clasa a IV-a și a 
mers la noi în sat, Mannersdorf, la 
școala Mittelschule. Chiar din clasa 
a V-a a început să avanseze foarte 
mult cu școala. A terminat clasa a 
V-a și a VI-a printre cei mai buni, 
așa că voia să se transfere la Gim-
naziu.

Eu nu am fost nicio clipă 
de-acord cu ea să își schimbe școala 
și să facă naveta încă din clasa a 
VII-a. Începuse vacanța de vară iar 
ea o ținea cu schimbarea școlii. Ca 
și mamă nu m-am simțit pregătită 
pentru această schimbare, mă 
întrebam dacă am investit și sădit 
în ea destul de mult Cuvântul Lui 
Dumnezeu, dacă plecarea ei nu o 
va schimba. Trebuie să recunosc 
că uneori exageram, dar îmi era 
frică să îi dau drumul la aripi și să 
zboare. Vedeam totul ca �ind prea 
devreme.

Într-o zi am avut o discuție 
un pic mai aprinsă în care i-am 
amintit tot ce vedeam eu negativ 
despre schimbarea școlii, crezând 
că o voi putea convinge să renunțe. 
Când am văzut că efortul meu este 
în zadar, i-am spus așa: Eu una nu 
sunt de-acord cu schimbarea școlii, 
dar în același timp nu aș vrea nici 
să-ți tai aripile așa că îți rămâne 
doar o singură variantă să ajungi la 
gimnaziu: să te rogi Domnului! Și, 
dacă este voia Lui ca tu să mergi la 
Gimnaziu, atunci El să te ajute, să 
îți trimită omul de care ai nevoie 
să te ajute să intri la acea școală 
(pentru că alte colege trimiseseră 
scrisori și fuseseră refuzate pe mo-
tiv că nu mai sunt locuri). Speram 
că nu va � loc nici pentru ea, și 
totodată credeam că voi îngreuna 
situația, gândindu-mă că nu o să 
vină nimeni să o întrebe dacă vrea 
să meargă la Gimnaziu.

Așa s-a terminat discuția 
noastră, ne-am îmbrățișat și �ecare 
știa ce are de făcut. Luna iulie a 
trecut extrem de repede, doar ce ne 
întorsesem din concediu și vecinii 
de peste drum care se îngrijeau de 
casa părintească, făcuseră curățenie 
în curte și erau pe punctul de 
plecare când eu am ajuns acasă de 
la cumpărături. Au coborât din 
mașina lor și au venit la mine, iar 
ca să nu stăm afară i-am invitat 
înăuntru. Din vorbă în vorbă, ei 
le-au întrebat pe fete cum merg cu 
școala, la ce școală sunt, etc, iar Me-

lina le-a spus că ea și-ar � dorit să 
meargă la Gimnaziu dar nu a reușit. 
Mai erau două săptămâni și începea 
școala și oricum era prea târziu să 
se mai poată înscrie.

Soțul vecinei a întrebat-o 
atunci dacă poate să îi arate diplo-
ma (Zeugnis), iar după ce Melina 
i-a adus-o, a felicitat-o și i-a spus: 
Vorbesc eu pentru tine, Melina, eu 
am fost directorul școlii vreo 30 de 
ani.

A fost exact cum am spus eu, 
deși am crezut că așa voi îngreuna 
lucrarea Lui Dumnezeu, uitând 
că Dumnezeu este un Dumnezeu 
al detaliilor. Din acel moment am 
înțeles că este voia Lui Dumnezeu 
ca ea să meargă acolo și tot din acel 
moment am știut că El îi va � scut 
și pavăză. După ce a vorbit și am 
fost să ducem hârtiile de care era 
nevoie, în timp ce așteptam, Melina 
mi-a spus: Trei săptămâni m-am 
rugat și nu s-a întâmplat nimic, 
apoi am început să mă rog altfel, 
dar niciodată nu am vrut să renunț, 
chiar dacă nu vedeam răspunsul, 
știam că va veni.

Dacă te rogi de multă 
vreme și nu vezi încă un răspuns, 
schimbă-ți rugăciunea, dar nu te 
da bătut/ă. Lui Dumnezeu îi pasă 
și de �rul de păr care îți cade. Nu 
uita că El este și un Dumnezeu al 
detaliilor!

Adina Năsăudeanu

TEAMA DE 
ZBORUL COPIILOR
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Odată cu păcatul, armonia 
din univers s-a distrus. Răutatea, 
silnicia și războiul guvernează in-
imile oamenilor, după cum este scris 
în Isaia 57:20-21 „Dar cei răi sunt 
ca marea înfuriată, care nu se poate 
liniști și ale cărei ape aruncă afară 
noroi și mâl. Cei răi n-au pace, zice 
Dumnezeul meu”.

Unul din mesajele învierii a 
fost: „pace vouă”, noi am fost învățați 
să ne salutăm cu „pace” și această 
Cale pe care suntem chemați să 
mergem se numește „calea păcii”. 
Isus Hristos este Prințul Păcii, El a 
venit să restaureze Împărăția păcii 
și dorește ca noi, credincioșii să �m 
mesagerii ei.

ÎNAINTE DE TOATE, PACE 
CU DUMNEZEU

Ca să � mesagerul ei, trebuie 
mai întâi să intri în pace cu Dum-
nezeu prin Domnul Isus, și precum 
scrie în Romani 5:1-2, să umbli după 
lucrurile lui Dumnezeu, deoarece „... 
umblarea după lucrurile Duhului, 
este viață și pace.” (Romani 8:6)

NU TE COMPROMITE CU 
PĂCATUL

A � împăciuitor nu 
înseamnă a te compromite cu 
păcatul sau cu diavolul. Împărăția 
păcii este în război cu „împărăția 
spaimelor”. Diavolul s-ar bucura 
să �m prieteni cu el, să-i acceptăm 
dorințele și să-i tolerăm lucrările. 
Sanherib așa promitea poporului 
lui Iuda: „... Faceți pace cu mine, 
supuneți-vă mie, [...] și veți trăi și nu 
veți muri” (2 Împ. 18:31,32). Pro-
misiunile diavolului sunt totdeauna 

mincinoase, cu el și cu lucrările lui 
nu putem face pace. De aceea spu-
nea Domnul: „să nu credeți că am 
venit să aduc pacea pe pământ, n-am 
venit să aduc pacea, ci sabia” (Matei 
10:34). În acest context Domnul 
vorbește de confruntarea ucenicilor 
cu lumea. El nu a venit să facă pace 
cu lumea, �indcă ea „... zace în cel 
rău” (1 Ioan 5:19b). Aici războiul va 
ține până la sfârșit. Este trist când 
unii creștini lumești sunt susținuți 
chiar în biserică, în numele dragostei 
și a păcii. Să ținem cont de ce e scris: 
„urmăriți cu toții pacea și s�nțirea, 
fără care nimeni nu va vedea pe 
Domnul” (Evrei 12:14).

PACE ÎN CADRUL 
RELAȚIILOR

În relațiile tale �i omul 
păcii. Nu lăsa ca în inima ta să 
se cuibărească amărăciunea sau 
răutatea împotriva cuiva, ci „caută 
pacea și aleargă după ea” (Ps. 34:14). 
Ucenicul este agresat continuu de 
lucrările răutății, ca să-și piardă pa-
cea și să păcătuiască. Pentru pace va 
trebui adesea să renunți la drepturile 
tale, la dorințele tale și să plătești 
prețul ei.

Avraam, de dragul păcii, a 
oferit nepotului său dreptul alege-
rii. Lot a ales câmpiile mănoase ale 
Iordanului. Lui Avraam i-au rămas 
făgăduințele Domnului... Gen. 13:7-
12

Isaac a continuat să sape fân-
tâni, fără să-și revendice drepturile 
asupra fântânilor luate de �listeni. 
Și a făcut aceasta, până a fost pace... 
Gen. 26:12-22

Domnul Isus, ca să ne ofere 
pacea cu Dumnezeu, a luat păcatele 
noastre asupra Lui. „Pedeapsa care 
ne dă pacea, a căzut peste el” (Isaia 
53:5). „El este pacea noastră, care 
din doi a făcut unul, și a înlăturat 
vrăjmășia...” (Efes. 2:14-17). Să pri-
vim la sacri�ciul Său pentru noi, ca 
să putem și noi să plătim prețul ast-
fel să �m în pace cu semenii noștri. 
„Întrucât atârnă de noi să �m în 
pace cu toți oamenii” (Rom. 12:18).

NU LUA PARTE LA 
NEDREPTATE

Ajută-ți semenii implicați 
în relații șubrede. Nu participa și 
nu încuraja nedreptatea, răutatea 
sau vorbirile de rău și judecățile, ci 
„... să ne îndemnăm la dragoste și la 
fapte bune” (Evrei 10:24), pentru că 
„lucrarea neprihănirii va � pacea... ” 
(Isaia 32:17a). „Așadar, să urmărim 
lucrurile care duc la pacea și zidirea 
noastră.” (Romani 14:19)

FII UN SOL AL PĂCII!
Împlinește-ți slujba 

împăcării. Dumnezeu ne-a împăcat 
cu El, prin Isus Hristos „Noi, dar, 
suntem trimiși împuterniciți ai lui 
Hristos; [...] în numele lui Hristos: 
împăcați-vă cu Dumnezeu!” (2 
Cor. 5:20). Ucenicul este trăitorul 
și predicatorul păcii. „Ce frumoase 
sunt pe munți picioarele celui ce 
aduce vești bune, care vestește pacea 
...” (Isaia 52:7). Ferice de cel ce ajută 
și luptă pentru oameni, să se împace 
cu Dumnezeu. Doamne vreau să �u 
un sol al păcii, să �u și eu numit un 
�u al Tău! „Însuși Domnul păcii să 
vă dea totdeauna pacea în orice fel...” 
(2 Tes. 3:16).

Nelu Zlibuț

Drumul păcii
„Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor � chemați �i ai lui 

Dumnezeu!” (Matei 5:9)
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CUM ŞI UNDE S-A NĂSCUT 
FRICA? 

Ca atare, omul primordial 
locuia fără frică învăluit de Slava 
Prezenței Creatorului. Șarpele cel ve-
chi a vândut omului propriul său vis 
eșuat, visul de putere - voi � ca Cel 
Preaînalt. Diavolul a promis omului 
marea resetare: „Veți � ca Dumne-
zeu, cunoscând binele şi răul” (Gen. 
3:5b).

GENEZA FRICII
Biruit de seducția luciferică a 

îndumnezeirii prin s�darea propriu-
lui Creator, omul primordial constată 
că libertatea amăgirii aduce cu sine 
robia inevitabilă a consecințelor. 
Unde ești? Cine ți-a spus că ești 

gol? Ce ai făcut? Sunt întrebările 
noii paradigme ca și consecințe ale 
„gloriei” Căderii omului. Așa a avut 
loc această venire în devenire – frica: 
„Ți-am auzit glasul în grădină şi mi-a 
fost frică” (Gen. 3:10a).

Omul prin cădere s-a 
dezgolit de viața spirituală la care 
fusese înălțat la momentul creației, 
rămânând doar cu viața biologică. 
Ca atare, organismul său devine 
vulnerabil şi rob legilor obișnuite ale 
biochimiei şi a suferit tot ce poate 
pricinui acțiunea lor conjugată - 
durere, senilitate şi moarte. Mintea 
însăși a căzut sub stăpânirea legilor 
psihologice. Întreaga sa �ință a a�at 
ce înseamnă a � om; vincibil şi vul-
nerabil pe acorduri muribunde.

CĂDEREA ÎN EDENUL 
FRICII

Germenii fricii acolo s-au 
născut în Eden, care devenise im-
periul fricii. Așa a luat �ință frica – 
prin dezbrăcarea divinului şi încoro-
narea propriului sine ca Dumnezeu.

În marea Sa Îndurare, în pri-
mul act al judecății omului decăzut şi 
spre răscumpărarea acestuia, Dum-
nezeu se face în mod explicit prie-
tenul omului şi vrăjmașul Șarpelui 
(Geneza 3:15).

Emil Muthi

 

OMUL ŞI FRICA
„Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau 

foarte bune ...” (Geneza 1:31a). Dumnezeu aduce 
binele cu Sine. Dumnezeu este bun, toate lucrurile le-a 
făcut bune şi în vederea binelui. Dumnezeu nu crease 

frica.
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Suntem la Conferința națională de tineret pe anul 
2022, unde îl avem ca invitat pe fratele Ioan Szasz din 
Beclean. Bun venit la Viena!

IOAN SZASZ: Mulțumesc tare mult și pentru mine a 
fost o mare bucurie să particip la această Conferință 
extraordinară și plec de aici cu su�etul plin.

GABI BUJDEI: Îi avem la acest interviu pe Denis 
Roteliuc și Elisei Vizitiu, membrii în conducerea 
națională la Departamentul de tineret. Tema la această 
Conferință a fost „O minte sănătoasă”, iar motto-ul 
este Proverbe 4:23 „Păzește-ți inima mai mult decât 
orice, căci din ea ies izvoarele vieții.” În acest inter-
viu am vrea să descoperim cum putem să avem grijă 
de mintea noastră? Frate Denis ce înseamnă o minte 
înțeleaptă?

DENIS ROTELIUC: O minte înțeleaptă, luminată de 
Duhul lui Dumnezeu, este o minte care a trecut prin 
nașterea din nou, așa cum s-a evidențiat în cuvântul 
de predică, în mesajele care au fost rostite la această 
conferință. Mi-a plăcut exemplul amintit de fratele 
Szasz în predică, cum lucrează pocăința care duce la 
schimbarea minții, la un început nou cu Dumnezeu. 
Când Duhul lui Dumnezeu îți ia ochii și îi pune în 
primul rând pe tine, îți este rușine de ceea ce faci. Îți 
este rușine de tine când te uiți la faptele tale care nu au 
potrivit cu voia lui Dumnezeu și apoi în urma acelei 
etape ia ochii de pe tine și îi pune pe jertfa lui Isus 
Hristos. Acolo realizezi harul, dragostea și mila lui 
Dumnezeu pe care Și le arată față de tine prin prisma 
acestui mare adevăr sublim. Vorbim de Nicodim care a 
experimentat nașterea din nou și până la urma urmei 
mintea sănătoasă este mintea care a trecut prin aceste 
etape, și desigur a pornit cu hotărâre deplină și avânt 
de a merge pe drumul care este trasat de Isus Hristos în 
urma acestei realități petrecute.

GABI BUJDEI: Cuvântul special pentru schimbarea 
minții este metanoia sau schimbarea gândirii. Fra-
te Elisei Vizitiu, de ce ați ales această temă: o minte 
sănătoasă?

ELISEI VIZITIU: În momentul în care ne decidem 
pentru o temă, avem o întâlnire odată pe an cu liderii 
de tineret din Austria, ne rugăm, stăm în părtășie cu 
Domnul și El ne vorbește prin Duhul Sfânt. Au fost 
descoperiri pe linia minții că unii tineri au probleme 
în acest domeniu și astfel împreună cu fratele Szasz 
am decis să mergem pe această temă deoarece este o 
nevoie în zilele noastre. Având experiență cu tinerii la 
mărturisire, consiliere, am văzut că tinerii au nevoie să 
abordăm această temă.

GABI BUJDEI: Cum ar trebui să �e comportamentul 
unui tânăr creștin?

IOAN SZASZ: Dacă vorbim de tinerii creștini care au 
experimentat faptul că au o minte înnoită, au avut 
experiența pocăinței, a credinței, iar de acum urmează 
să trăiască și să demonstreze acest caracter cristic iar 
deciziile și alegerile lor trebuie să �e compatibile cu 
gândul și mintea lui Hristos. O minte înnoită, o minte 
s�nțită, o minte sănătoasă – cum este tema – se vede 
în caracter și comportament. Acesta este domeniul 
în care se manifestă o minte sănătoasă. Deci un prim 
aspect care iese în evidență în tânărul creștin este un 
caracter s�nțit.

GABI BUJDEI: Frate Denis, ce părere ai despre sloganul 
„o minte sănătoasă, un corp sănătos”?

DENIS ROTELIUC: O minte sănătoasă și un corp 
sănătos l-aș privi mai mult din punct de vedere spiri-
tual. Pentru că tu poți � bolnav din punct de vedere 
trupesc, dar să �i un om cu o minte sănătoasă, dar asta 
nu înseamnă că dacă ai trecut prin nașterea din nou, 
prin etapele pocăinței, gata, din punct de vedere tru-
pesc nu mai are voie să ți se întâmple nimic. De aceea 
un om cu minte sănătoasă privit din acest aspect are 
ceva ce biblia menționează: „îi veți cunoaște după roa-
de”. De aceea precum îți este sănătos corpul spiritual, 
așa îți vor � acțiunile tale prin prisma acestui adevăr. 
Atunci comportamentul și vorbirea vor � pe măsură. 
Dacă mintea are o problemă, toate lucrurile vor avea o 
problemă.

GABI BUJDEI: Frate Elisei, care este legătura dintre o 

CUM PUTEM SĂ AVEM GRIJĂ DE MINTEA NOASTRĂ?
interviu
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minte sănătoasă și muzica pe care o ascultăm, �lmele 
pe care le vizionăm, cărțile pe care le citim? Credeți că 
acestea in�uențează mintea noastră? De ce?

ELISEI VIZITIU: Mi-a plăcut foarte mult exemplul fra-
telui Ioan Szasz pe care l-a dat la începutul conferinței 
cu alimentarea mașinii. Dacă o mașină funcționează 
pe diesel, diesel trebuie să-i pui și nicidecum benzină. 
Așa și noi pentru a funcționa corect am fost creați în 
dependență de Dumnezeu, și ca omul să funcționeze 
corect și să �e sănătos din punct de vedere �zic are 
nevoie de Dumnezeu. Omul când începe să renunțe 
la Dumnezeu, să-L excludă pe Dumnezeu din viață, 
din societate, din toate domeniile vieții, își pierde din 
capacitate odată cu căderea în păcat. Noi avem nevoie 
de Dumnezeu, așa am fost concepuți, să ne alimentăm 
cu Dumnezeu. Toate lucrurile care Îl exclud sau Îl 
înlocuiesc pe Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu 
ne vor îmbolnăvi. Foarte mare atenție la lucrurile care 
pot deveni pentru noi un idol, înlocuirea lui Dumne-
zeu ne strică sănătatea. Îl putem înlocui pe Dumnezeu 
prin jocurile pe calculator, televizorul, anturajele, poate 
� mâncarea, poate � sportul; când investești prea mult 
în ele devin un idol, îl înlocuiesc pe Dumnezeu, mai 
devreme sau mai târziu ele vor dăuna și ne vor strica 
sănătatea psihică dar și sănătatea trupească.

GABI BUJDEI: Hristos trebuie să �e centrul. Astăzi 
am vorbit despre o minte sănătoasă, ceea ce înseamnă 
că trebuie să existe și o minte bolnavă. În Europa sunt 
peste 60 de milioane de oameni care suferă de depresie. 
Care sunt cauzele care ne duc la depresie?

IOAN SZASZ: Sunt mai multe cauze care ne duc la 
depresie, dar pandemia în sine ne întinde din punct de 
vedere emoțional, pentru că depresia este strâns legată 
de funcționarea corectă a emoțiilor noastre dar și a 
domeniului spiritual. Un dezechilibru atât în domeni-
ul emoțional cât și în domeniul spiritual, cât și în cel 
relațional i-a împins pe oameni în mod ciudat să se de-
scopere pe ei înșiși. Eu cred că adevărata cauză pentru 
cele mai multe depresii este că oamenii au fost forțați 
să se vadă pe ei înșiși așa cum sunt. Astfel avem câteva 
opțiuni: prima este să ne întoarcem fața către Dumne-
zeu și să cerem ajutorul Lui prin pocăință, alta este să 
ne încăpățânăm în pornirile noastre bolnave și să ne 
opunem chemării lui Dumnezeu, ceea ce va scoate din 
noi tot răul adunat, tot egoismul. Dar traiul acesta bun 
nu are întotdeauna consecințe spirituale bune, pentru 
că nu belșugul ne trezește partea spirituală, deoare-
ce de multe ori trebuie să ai o adevărată maturitate 

spirituală ca să vezi în belșug o binecuvântare. Atât 
America de Nord cât și Europa au înțeles belșugul ca 
materialism și nu ca o binecuvântare. N-au crescut în 
generozitate, ci în egoism. Pandemia aceasta ne-a pus 
singuri în cameră cu noi înșine. Deseori am spus, să 
ai grijă, că oriunde te duci - dai de tine. Asta a făcut 
pandemia din noi. Atunci unii oameni s-au speriat de 
ceea ce sunt.

GABI BUJDEI: Care este diferența dintre o minte 
sănătoasă și o gândire sănătoasă?

IOAN SZASZ: Când vorbim despre minte vorbim 
despre o entitate duhovnicească, iar când vorbim 
despre o gândire, vorbim despre mecanisme intelec-
tuale, raționale, afective și chiar spirituale. Noi suntem 
chemați să avem o minte sănătoasă pentru a avea 
o gândire sănătoasă, noi suntem chemați la a avea 
fapte sănătoase, o trăire și o slujire sănătoasă, relații 
sănătoase. Deci aceasta este etapizarea, noi nu pu-
tem să pornim de la capăt înspre început, adică viața 
noastră, comportamentul nostru, trăirea noastră așa 
după cum Dumnezeu o vrea este un efect nu o cauză. 
Iar cauza este prezența Duhului care ne înnoiește min-
tea pentru a avea o gândire sănătoasă, un comporta-
ment sănătos, relații sănătoase și o slujire sănătoasă. 

GABI BUJDEI: Care este diferența dintre înțelepciune 
și pricepere?

IOAN SZASZ: Ar trebui să facem distincția dintre 
înțelepciune și inteligență pentru că lumea de azi 
este o lume inteligentă dar nu neapărat înțeleaptă. 
Inteligența ține de informație, înțelepciunea ține de 
informație și formație, iar priceperea ține de abilitatea 
de a le aplica.

GABI BUJDEI: Înțelepciunea este partea teoretică, 
iar priceperea este partea practică. Credeți că mintea 
sănătoasă are de-a face cu disciplina? Cu cât ești mai 
disciplinat cu atât ai o minte mai sănătoasă?

IOAN SZASZ: Disciplina este necesară în vede-
rea păstrării unei minți sănătoase. Mintea ni se 
însănătoșește ca o lucrare miraculoasă a Duhului. Du-
hul este Cel care transformă o minte pervertită într-o 
minte s�nțită, adică o minte sănătoasă. Dar de la sine 
nu va rămânea așa, noi avem o responsabilitate față de 
noi, față de mintea noastră, iar responsabilitatea de a 
o păstra ține de disciplină. Când vorbesc de disciplină 

(continuare la pagina 38)



FAMILIA 
ESTE LOCUL UNDE TEAMA DISPARE
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 Dragi frați, nu este o noutate faptul că trăim 
vremuri dominate de un sentiment de teamă. Oame-
nii se tem de instabilitatea societății, lipsuri materiale, 
singurătate, pierderea locului de muncă, boală, război 
... ș.a. Te întrebi cum ai putea trăi fără teamă într-o 
lume atât de coruptă, o lume în care sentimentul de 
teamă este impus și accentuat tocmai de cei care ar tre-
bui să se ocupe cu asigurarea unui climat de siguranță? 
Cum te vei simți protejat într-o lume dominată de 
ură, egoism, desfrâu, lăcomie și nedreptate? În vre-
mea de acum, parcă este tot mai actual cuvântul scris 
de profetul Mica 7:2-6 „S-a dus omul de bine din 
țară ...“. Dumnezeu, în dragostea Lui, S-a îngrijit de 
noi dându-ne familia ca loc în care sentimentul de 
teamă să dispară. Singura condiție pentru împlinirea 
acestei meniri a familiei, este ca familia să �e parte a 
marii familii a Lui Dumnezeu. Psalmul 91 cred că este 
concludent pentru noi. Mai luăm ca exemplu popo-
rul evreu la ieșirea din Egipt. În timp ce afară bântuia 
groaza morții, familiile unite în ascultare de Domnul, 
la adăpostul Sângelui Mielului, aveau să vadă slava 
Domnului așa cum nu a mai văzut-o niciun alt popor. 
(Exod 12).

 Să vedem doar trei lucruri pe care familia le 
oferă, alungând astfel teama:

FAMILIA ÎȚI OFERĂ IDENTITATE 
 Câtă vreme știi cine ești, ai niște rădăcini bine 
de�nite, știi cui aparții – atunci sentimentul de teamă 
dispare. Apostolul Pavel scria în Romani 8:15 „Și voi 
n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați 
primit un duh de în�ere, care ne face să strigăm: «Ava 
adică: Tată!»“ Să nu uităm că identi�carea ca familie 
impune o purtare care să facă cinste familiei. Domnul 
întreabă în cartea Maleahi 1:6 „... dacă sunt Tată, unde 
este cinstea care Mi se cuvine?“

FAMILIA OFERĂ PURTARE DE GRIJĂ
 în familia creștină sunt valori pe care lumea nu 
le are: dragostea, iertarea, mila, grija față de toți mem-
brii familiei, �delitate, bucurie, rugăciune, nădejdea 
vieții veșnice ... Când le ai pe toate acestea, orice teamă 
dispare. Nimic și nimeni nu te vă desparți de dragostea 
lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, spunea apost-
olul Pavel în Romani 8:38-39 – nicio teamă!

FAMILIA OFERĂ O MOȘTENIRE 
 Aici nu mă refer la lucrurile materiale, care 
au și ele importanța lor, ci mă refer la valori spirituale, 
morale, educaționale pe care le moștenim de la familii-
le noastre, având obligația de a le transmite generațiilor 
viitoare. Psalmul 78:3-4 ne spune clar despre preluarea 
de la înaintași și transmiterea către generațiile viitoa-
re care la rândul lor vor transmite mai departe... În 
Romani 8:17, citim că „dacă suntem copii, suntem și 
moștenitori ai lui Dumnezeu“. Moștenim de la familie 
(și Biserică), de la învățături de bun simț elementar, 
până la cele despre revenirea Domnului, răpirea Bise-
ricii și veșnicia cu Domnul. Și atunci când ai identitate 
clară, când ai o familie care-ți este alături în orice 
situație și când ești moștenitor al cerului, cred din toată 
inima că teama dispare. Iar dacă mai apar „întristări 
ușoare, de o clipă“, ele nu vor reuși să ne strecoare în 
inimi teama, pentru că știm că toate vor trece, iar noi 
„vom � totdeauna cu Domnul“ (1 Tes. 4:17)

 Nu ai motive să te temi când El a promis că 
este cu tine-n �ecare zi pe pământ și-n veșnicie!

Costică Pirja 
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Fiecare dintre noi a experimentat frica sau tea-
ma la un moment dat în viața lui. Poate apărea brusc 
ca un atac sau lent, când te atrage subtil în capcanele 
ei. Frica poate deveni devastatoare, poate începe doar 
cu un gând legat de sănătate, de locul de muncă sau 
cu privire la ziua de mâine.

Și așa treptat, treptat, ușor dăm curs gându-
rilor de teamă și ele iau amploare în viețile noastre, 
și cresc. Frica dă naștere la și mai multă frică și are 
abilitatea de cele mai multe ori de a exagera, dar se 
poate ampli�ca mai mult dacă nu reușim să o ținem 
în control.

Când ne hrănim cu frică, de cele mai multe 
ori ne izolăm, și doar atunci unii pot observa ceva 
tulburări de comportament în noi care pot duce la 
depresie, iar depresia netratată corespunzător poate 
duce chiar la moarte.

 

EXPERIENȚA PERSONALĂ

Soțul meu și cu mine ne doream mult copii. 
După puțin timp am rămas însărcinată, și bucuria 
ne-a fost mare, dar la scurt timp am pierdut sarcina. 
Am acceptat, trecând cu ajutorul Domnului peste 
aceasta experiență negativă. Nu după mult timp am 
rămas din nou însărcinată, de această dată cu gemeni 
și ne gândeam cât de minunat ne surprinde Dum-
nezeu! În bucuria noastră ne-am anunțat prietenii și 
familia dându-le frumoasa veste, dar am pierdut din 
nou sarcina. Am fost copleșiți de durere, și ne-am pus 
întrebări de genul: De ce, Doamne?

Deși ne-a fost greu, Domnul ne-a ajutat să 
trecem și peste această pierdere, încurajată �ind 
de soțul meu care mi-a stat mereu alături... Ne-am 
rugat agățându-ne de promisiunile lui Dumnezeu 
din Cuvânt, iar Domnul care este credincios și care 
își ține promisiunile, ne-a ascultat rugăciunile și 
am rămas din nou însărcinată. Deși aveam un nou 

SĂ N-AI TEAMĂ 

Motto: „Frica are mai multă imaginație 
decât curajul", Nicolae Iorga

 mărturie 
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un motiv de bucurie, nu am reușit să trăiesc cu bucu-
rie, ci din contră, o stare de frică și neîncredere a pus 
stăpânire peste mine. Soțul meu îmi era mereu alături și 
mă încuraja, rostind cuvinte pline de har și îmi amintea 
de promisiunile lui Dumnezeu pentru viața noastră. Mă 
întrebam de multe ori dacă aceasta era voia lui Dumne-
zeu, ca eu să trăiesc zi de zi, pe parcursul acestei sarcini 
cu acea teamă care mă paraliza, doar când mă gândeam 
la pierderi, și la vreun simptom de durere, deja o asoci-
am cu o pierdere a sarcinii.

La doar o lună de la sarcină soțul meu mi-a spus 
că o să �e băiat și îi vom pune numele Samuel, pentru 
că Domnul îi vorbise cu mai mult timp în urmă, și era 
un copil așteptat de noi de mai multă vreme. I-am spus 
să nu spere, și să nu �e dezamăgit dacă are să �e fetiță, 
dar el mi-a răspuns că știe sigur că va � băiat; și așa a 
fost. Acum băiețelul nostru se apropie de vârsta de doi 
ani și ne umple de bucurie casa și inima noastră.

 
LECȚII ÎNVĂȚATE PE PARCURSUL 
SARCINII:

Chiar dacă uneori mai am temeri, am învățat 
totuși câteva lecții importante pe care doresc să le 
împărtășesc cu voi:

• Chiar dacă uneori mai am temeri, mă agăț cu 
totul de Cuvântul lui Dumnezeu care spune: 
"Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine..." 
(Ps. 56:3)

• Când m-am hrănit cu frică, am născut panică, 
așa cum spune și proverbul: „De ce ți-e frică, 
de-aia nu scapi“.

• Nouăzeci la sută din lucrurile de care m-am 
temut nu s-au întâmplat niciodată.

• Contează nouăzeci la sută cum răspund la cele 
zece la sută situații pe care nu le pot controla.

• îngrijorare mare este credință în diavol, și ea 
îl dezonorează pe Dumnezeu, pentru că „fără 
credință este cu neputință să îi �m plăcuți lui 
Dumnezeu“ (Evrei 11: 6a).

• Când o situație mă depășește, voi încerca să o 
las jos din mâini la crucea lui Isus. Biblia spune: 
„Aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, 
căci El Însuși îngrijește de voi“ (1 Petru 5:7).

• Când am lăsat din mâini "îngrijorări, frici și te-
meri“, Dumnezeu mi l-a pus în brațe pe Samuel, 
plus alte binecuvântări în mâini.

 

CREDE CĂ EL POATE!
De aceea, când te simți copleșit de 
provocările vieții, Dumnezeu te întreabă 
cu dragoste, la fel cum i-a întrebat și pe 
ucenici, „De ce ți-e așa de frică, puțin 
credinciosule“? Crede te rog, că așa cum 
a liniștit furtuna odinioară, El poate 
liniști și furtunile din viața ta, pentru că 
avem promisiunea că "El va � cu noi în 
toate zilele".

Carmen Vlăduț
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CUM PUTEM AVEA FRICĂ DE DOMNUL?
Moise a zis poporului: „Nu vă înspăimântați, căci 
Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încer-
care și ca să aveți frica Lui înaintea ochilor voștri, 
pentru ca să nu păcătuiți.” (Exodul 20:20).

01.  Ai încredere în slujitorii Domnului - 
"Moise a zis poporului" - Domnul lucrează împreună 
cu omul, de aceea este bine să îi recunoaștem prin 
ascultare ca şi de Domnul. 

02. Îndepărtează frica de a respinge binecu-
vântarea - "Nu vă înspăimântați" - nu putem avea o 
teamă sfântă, atâta timp cât ne vom lăsa in�uențați de 
împrejurări care ne vor clătina credința în binecuvân-
tarea promisă.

03. Înțelege care este planul binecuvântat - 
"căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încer-
care" - trebuie să privim încercarea ca făcând parte din 
binecuvântarea oferită de El.

04. Acceptă ca protecție frica sfântă - "și ca să 
aveți frica Lui înaintea ochilor voștri" - aceasta ne va 
ajuta să mergem pe mijlocul cărării neprihănite.

05. Cunoaște scopul fricii de El - "pentru ca 
să nu păcătuiți" - întotdeauna teama de Domnul ne 
va ajuta să avem un echilibru spiritual de care ne vom 
bucura urmărind desfășurarea planului Său minunat 
pe care îl are cu noi!

CUM POȚI FI PROTEJAT DE CEI RĂI PRIN 
FRICA DE DOMNUL?
"Nimeni nu va putea să stea împotriva voastră. 
Domnul Dumnezeul vostru va răspândi, cum v-a 
spus, frica și groaza de tine peste toată țara în care 
veți merge." (Deut. 11:25).

01. Încrederea neclintită în promisiunile Lui - 
"Nimeni nu va putea să stea împotriva voastră" - arma 
cea mai des folosită de cel rău este descurajarea pentru 
a dezechilibra binecuvântarea planului Său.

02. Nu accepta alte lucrări în viață care să 
�e peste voia Domnului, acestea sunt numite idoli. 
"Domnul Dumnezeul vostru" ne vrea cu gelozie, doar 
pentru El, de aceea trebuie să ne cercetăm dacă este cu-
adevărat Domn în toate compartimentele vieții.

03. Nu suntem singuri în lupta vieții - "Dom-
nul Dumnezeul vostru va răspândi," - întotdeau-
na acceptarea Lui Isus în viața noastră va lucra la 
desfășurarea minunată a lucrării Sale cu noi, prin care 
cei din jur vor putea descoperi în noi puterea Domnu-
lui. 

04. Meditează la promisiunile Lui, - "cum v-a 
spus," - aceasta întărește credința. Cu cât ne vom aținti 
privirile spre El, cu atât vom vedea protecția Sa.

05.  Oamenii vor avea respect față de noi, prin 
El - "frica și groaza de tine" - "Căci așa vorbește Dom-
nul oștirilor: «După slavă m-a trimis El la neamurile 

FRICA 
BINECUVÂNTATĂ
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care v-au jefuit; căci cel ce se atinge de voi se atinge de 
lumina ochilor Lui.» " (Zaharia 2:8)

05.  Nu există loc neprotejat, când suntem 
cu El - "peste toată țara în care veți merge" - uneori 
privind cu ochii de carne în felul lumii, la unele situații 
critice din viață s-ar putea să ne îndoim de biruință, 
dar atunci este foarte important să ne veri�căm relația 
cu Domnul!

 
CUM POȚI FI SIGUR CĂ AI FRICĂ DE 
DOMNUL?
"Acum, frica de Domnul să �e peste voi; vegheați 
asupra faptelor voastre, căci la Domnul Dumnezeul 
nostru nu este nicio nelegiuire, nici nu se are în vedere 
fața oamenilor, nici nu se primesc daruri." (2 Cronici 
19:7)

01.  Frica de Domnul nu este sezonieră - 
"Acum" - Nu putem să o variem după cum sunt 
împrejurările vieții, la unele lucruri să ne temem de 
Domnul, iar altele nici să nu ne intereseze dacă e voia 
Lui sau nu, doar că ne place, le acceptăm.

02.  Trebuie să facem diferența între frica de 
Domnul şi când căutăm să nu deranjăm principiile de 
încredințare ale cuiva - "frica de Domnul" - căci ea este 
o lucrare sfântă care duce la binecuvântare.

03.  Ea trebuie să �e acceptată - "să �e peste 
voi" - nu este o obligație, de aceea trebuie înțeleasă şi 
primită în inimă ca un dar din partea Lui.

04. Frica de Domnul implică responsabilitate 
în lucrurile încredințate - "vegheați asupra faptelor 
voastre," - prin aceasta va crește valoarea faptelor prin 
care trebuie să dăm dovadă că suntem copiii Lui.

05.  Cunoaște rânduielile Lui Dumnezeu - 
"căci la Domnul Dumnezeul nostru" – nu poți să ai 
teamă de cineva, dacă nu știi ce dorește, ce pretenții și 
planuri are.

06.  Întotdeauna voia Lui e infailibilă, adică 
fără greșeli - "nu este nicio nelegiuire," - de aceea când 
trecem prin anumite situații neplăcute în viață, nu 
putem da vina pe El, ci trebuie să ne cercetăm pe noi 
înșine.

07. Domnul nu are preferați - "nici nu se are 

în vedere fața oamenilor" - El este drept cu �ecare, 
de aceea să nu ne comparăm unii cu alții, căci pentru 
�ecare El are un plan deosebit în dreptul lui.

08.  Nu putem să Îl mituim - "nici nu se pri-
mesc daruri" - de aceea tot ceea ce trebuie să facem 
pentru El este să venim cu inima curată, căci El ne 
iubește și ne dorește să îi aparținem.

 
CUM POȚI ÎNVĂȚA FRICA DE DOMNUL?
"Veniți, �ilor, și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica 
de Domnul!" (Ps. 34:11).

01.  Fii omul de colaborare - "Veniți" - una 
din problemele majore ale vieții este timpul și interes-
ele personale, de aceea trebuie să dorim mai mult să 
cunoaștem frica de Domnul ca să putem depăși ceea ce 
ne-ar � piedici în acceptarea acesteia.

02.  Coboară-te la nivelul de �u, să poți bene-
�cia de ascultare - "�ilor" - smerenia este forma prin 
care se modelează cel mai ușor omul în a se pregăti de 
lucrarea Domnului.

03.  Acțiunea este răspunsul dovedit al 
acceptării planului Său cu noi - "și ascultați-mă" - de 
multe probleme am � scutiți dacă nu am lăsa �rea 
pământească cu po�ele ei să ne afecteze ținta în slujire.

05. Fii optimist în oferta primită - "căci vă voi 
învăța" - cu cât pesimismul persistă şi îl vom lăsa, cu 
atât dorința de a învăța va � mai greoaie, totodată şi 
Calea Domnului ni se va părea greu de mers pe ea.

05. Fii atent ce înveți în viață - "frica de Dom-
nul!" - cu cât vom învăța mai bine într-un domeniu al 
vieții, cu atât ne va � mai ușor. Să ne disciplinăm bine 
viața prin principii cu scopul ca voia Sa să �e făcută cu 
desăvârșire!

 
CUM POȚI DEVENI ÎNȚELEPT PRIN FRICA 
DE DOMNUL?
"Frica de Domnul este începutul înțelepciunii; toți cei 
ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava Lui ține în 
veci." (Ps. 111:10).

01. Prin părtășia cu Domnul bene�ciezi de 
binecuvântările Lui. El este Cel care ne-a creat, El este 
Cel care ne știe cel mai bine și totodată El este Începu-
tul şi Sfârșitul. El cuprinde tot ce există, de aceea să ne 
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apropiem de El şi vom vedea tot mai clar descoperirea 
atributelor Sale prin care putem să �m binecuvântați.

02. Respectând principiile s�nte vom înțelege 
tot mai mult planul Lui - "este începutul înțelepciunii" 
- doar prin ascultare și supunere față de Cuvântul 
Domnului vom putea discerne care sunt lucrurile de 
preț, față de cele fără valoare.

03.  Nu părăsi frica de El în niciun lucru - "toți 
cei ce o păzesc" - o protecție sigură este când vom 
căuta ca în orice lucru pe care îl facem să �m pe deplin 
convinși, că și Domnul este de acord cu el.

04. O apă fără nicio impuritate, oricât va 
� clătinată, ea va rămâne tot clară - "au o minte 
sănătoasă" - este foarte important să nu acceptăm în 
viața noastră lucrurile care nu ne apropie de El, ci să 
căutăm prin frica sfântă să facem o selecție corectă 
pentru a rămâne într-o gândire corectă.

05.  Pecetluirea se va vedea în cursul vieții - "și 
slava Lui ține în veci" - oamenii vor descoperi prin fri-
ca pe care o au față de El, lucrarea minunată a Domnu-
lui pe care o are cu oamenii de pe pământ.

 
CUM POȚI BIRUI PĂCATUL PRIN FRICA 
DE DOMNUL?
"Frica de Domnul este urârea răului; tru�a și mân-
dria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc 
eu." (Prov. 8:13).

01.  Când iubești nu poți face rău. - "Frica de 
Domnul" - Doar cunoscându-L şi dorindu-L pe Dom-
nul poți avea respect față de El.

02.  Respinge întotdeauna ceea ce Domnul 
nu aprobă - "este urârea răului". Privind cu plăcere la 
lucrurile lumii acesteia păcătoase, chiar dacă nu le-ai 
înfăptuit, vei deveni tot mai obosit, puterea-ți va slăbi 
şi într-o zi vei ajunge să le și faci pentru că nu mai 
ai putere de împotrivire. De aceea este bine să avem 
la baza credinței noastre hotărârea de a privi viața 
păcătoasă cu scârbă, recunoscând că acele lucruri Îl 
întristează pe Cel pe care Îl iubim şi respectăm.

03.  Nu lua din slava Domnului pentru tine - 
"tru�a și mândria," - este păcatul care poate veni după 
ce ai înfăptuit neprihănirea, de aceea să Îl recunoaștem 
pe El în toate căile noastre.

04.  Nu este cinstit ca noi să avem o altă com-
portare cu cei din jur, față de cea pe care o are Domnul 
cu noi - "purtarea rea" - egoismul înseamnă stoparea 
binecuvântărilor cerești, de aceea să binecuvântăm şi 
ea se va înmulți.

05.  Nu poți să Îl ai pe Domnul în inimă şi să 
scoți răul prin buzele tale - "și gura mincinoasă" - nu se 
poate spune că inima este curată, dar vorba este rea, nu 
există așa ceva, căci gura vorbește din prisosul inimii.

06.  Nu poți iubi fără să urăști ce te împiedică 
să iubești - "iată ce urăsc eu" - claritatea în acțiunile 
noastre ne va da putere şi îndrăzneală în slujire, căci 
vor dispărea toate îndoielile, şi piedicile vor � ușor 
înlăturate.

CUM POȚI FI SUPUS PRIN FRICA DE 
DOMNUL?
"Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos." (Efes. 
5:21)

01.  Cu cât vom căuta să �m mai independenți, 
cu atât vom vedea nevoia de dependență - "Supuneți-
vă" - nu putem reuși de unii singuri, nerecunoașterea 
acestui fapt duce la o povară care în timp ne va obosi, 
ci trebuie să recunoaștem că despărțiți de El nu putem 
face nimic. De aceea supunerea înseamnă respect, dar 
numai prin respectul față de Domnul vom putea să ne 
respectăm autoritățile şi pe frații noștri, văzându-i mai 
presus decât pe noi.

02.  Nu se poate împlini planul Domnului cu 
noi dacă nu ne vom supune altora - "unii altora" - doar 
printr-o legătură frățească vom putea recunoaște că 
facem parte din trupul lui Isus Hristos.

03.  Domnul Isus este exemplul nostru - 
"în frica lui Hristos." - "El, măcar că avea chipul lui 
Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să 
�e deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine 
Însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea 
oamenilor."(Fil. 2:6-7).

Daniel Căuneac
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 Suntem recunoscători și mulțumitori lui Dum-
nezeu și Conducerii Bisericilor P�ngstkirche Gemein-
de Gottes (PKGG) din Austria, care ne-au încurajat și 
ajutat ca să în�ințăm Misiunea Evanghelică Apostolică 
(MEA, www.greatmission.eu), care este Departamentul 
de Evanghelizare și Misiune al Bisericilor PKGG.

Înainte ca să putem face această organizare, a 
fost nevoie de a cerceta mai atent această lucrare și 
felul cum este practicată de biserici.

O primă concluzie a fost că se fac multe activități 
în acest domeniu, la nivel de biserici, cu eforturi mari, 
atât �nanciare cât și de implicare și spirituale, lucru 
pentru care mulțumim Bisericilor și celor implicați.

Pe de altă parte, am identi�cat o nevoie vizibilă 
în alte biserici, nevoia de revitalizare a lucrării de 
evanghelizare și misiune, care nu este făcută totdeauna 
biblic și e�cient; iar în alte biserici trebuie începută, 
�ind inexistentă.

Dincolo, însă, de observațiile noastre, se impune 
să vedem ce spune Biblia despre nevoia de evanghe-
lizare și misiune. După cum observa unul din liderii 
providențiali pentru dezvoltarea misiunii mondiale în 
secolul XX, John Stott,[1]1

Fără Biblie, evanghelizarea lumii ar � nu doar 
imposibilă, ci și de neconceput. Biblia este cea care 
pune pe noi responsabilitatea de a evangheliza lumea, 
ne spune despre Vestea Bună care trebuie proclamată, 
ne învață cum să o răspândim și ne spune că ea este 

1. John R.W. Stott (1921-2011), predicator și autor de talie internațională, a fost, alături 
de Billy Graham, unul din artizanii Legământului de la Laussane (1974).

puterea lui Dumnezeu pentru salvarea tuturor celor 
care cred. Mai mult, este un fapt observat în istorie că 
nivelul de dăruire al Bisericii pentru evanghelizarea 
lumii este direct proporțional cu nivelul de convingere 
asupra autorității Bibliei. Când creștinii își pierd încre-
derea în Biblie, ei își pierd și zelul pentru evangheliza-
re. Reciproca este și ea valabilă: când ei sunt convinși 
de Biblie, sunt determinați și motivați să evanghelizeze. 
2

Scriptura ne responsabilizează cu privire la 
misiune și evanghelizare și tot Scriptura ne oferă bazele 
teologice și principiile practice ale acestor lucrări. Mai 
mult, însăși terminologia pe care o folosim astăzi își 
are originile în textul biblic.

Termenul „evanghelizare” provine din grece-
scul εὐαγγελίζω/εὐαγγελίζομαι, �ind forma verbală 
a substantivului εὐαγγέλιον, care înseamnă „veste 
bună”. Astfel, „evanghelizarea” este „acțiunea de a 
spune cuiva o veste bună”. 3 Pentru creștini, conținutul 
evanghelizării este însăși Evanghelia mântuirii, pe care 
Legământul de la Lausanne o de�nește astfel:

A evangheliza înseamnă a răspândi vestea 
bună că Isus Hristos a murit pentru păcatele noastre 
și a înviat din morți, după Scripturi și ca Domn care 
împărățește, și care oferă acum iertarea păcatelor și 
darul eliberator al Duhului Sfânt tuturor celor care se 
pocăiesc și cred. Prezența noastră ca și creștini în lume 
este necesară evanghelizării [...] care este proclamarea 
lui Hristos cel istoric și biblic ca Salvator și Domn, în 
vederea convingerii oamenilor să vină la El personal 
și astfel să �e împăcați cu Dumnezeu. În prezentarea 
invitației Evangheliei nu avem libertatea de a ascunde 
costurile uceniciei. Isus îi cheamă încă pe toți cei care 
doresc să-L urmeze să se lepede de ei înșiși, să-si ia 
crucea lor și să se identi�ce cu noua sa comunitate. 
Rezultatele evanghelizării includ ascultarea de Hristos, 
integrarea lor în Biserica Sa și slujirea responsabilă în 
lume.4  

Atât verbul „a evangheliza” cât și substantivul 
„evanghelie” sunt foarte prezente în textul grecesc 
al Bibliei, având peste 120 de ocurențe doar în Noul 

2. John R.W. Stott, „�e Bible in World Evangelization”, în Ralph Winter et al (editori), 
Perspectives on the World Christian Movement, ed. a II-a (Pasadena, CA: William 
Carey, 1981), pp. 1-2.
3. E.g., Douglas M. Cecil, �e 7 Principles of an Evangelistic Life (Chicago, IL: Moody 
Publishers, 2003), p. 32.
4. John R.W. Stott, �e Lausanne Covenant: Complete Text with Study Guide (Pea-
body, MA: Hendrickson, 2012).

EVANGHELIZAREA 
ȘI MISIUNEA
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Testament. 5 Pe lângă acestea, avem consemnate și trei 
uzanțe ale substantivului „evanghelist”, adică unul care 
are o chemare dar și o abilitate aparte de a proclama 
Evanghelia: Fapte 21:8; Efes. 4:11; 2 Tim. 4:5. 6 

În ce privește originea termenului „misiune”, 
aceasta trebuie căutată în traducerile latine ale Bibli-
ei. Substantivul „missio” este traducerea grecescului 
ἀποστολή, care înseamnă „trimitere, apostolie” (e.g., 
Rom. 1:5). Din aceeași familie de cuvinte fac par-
te verbul ἀποστέλλω („a trimite”) sau substantivul 
ἀπόστολος („apostol, trimis”). Astfel, „misiunea” 
creștină se de�nește ca „trimiterea cuiva cu predicarea 
Evangheliei”. Pentru John Hitchen, care face distincție 
între cei doi termeni.

Misiunea este termenul mai general care cuprin-
de tot ce Dumnezeu Tatăl le-a dat să facă Fiului Său și 
Duhului Sfânt în toată lumea. Aceasta clari�că rolul 
distinctiv al evanghelizării: misiunea include evanghe-
lizarea, care este una din dimensiunile sale esențiale. 
Evanghelizarea este proclamarea Salvării prin Hris-
tos tuturor celor ce nu cred în El, chemarea lor la 
pocăința și convertire, posibilitatea iertării păcatelor, 
invitarea lor ca să devină membri vii în comunitatea 
pământească a lui Hristos prin trăirea unei vieți de 
slujire altora prin puterea Duhului Sfânt. 7

La fel ca în cazul lui εὐαγγέλιον/εὐαγγελίζω/
εὐαγγελίζομαι, și ἀποστολή/ἀπόστολος/ ἀποστέλλω 
sunt foarte prezente în textul biblic, cu circa 250 
de ocurențe. 8 Pe lângă acești termeni consacrați, 
Scriptura descrie aceste două lucrări cu o variate de 
termeni sinonimi, din care amintim: „vorbiți altora 
despre lucrările Lui”; „vestiți popoarelor Numele Lui”; 
„povestiți printre Neamuri slava Lui”; „spuneți nea-
murilor că Domnul domnește”; „sunteți trimiși...”; „să 
duceți mântuirea Lui până la marginile pământului”; 
„să știe” sau „să cunoască toate popoarele slava Lui sau 
„puterea Lui”, etc. 9

Mai mult, textele biblice care pot � folosite 
pentru conturarea unei teologii a misiunii sunt nume-
roase: Gen. 12:1-3; Exod. 19:5-6; Isa. 6:1-8; Mat. 9:37-

5. James Strong, A Concise Dictionary of the Words in the Greek Testament and �e 
Hebrew Bible (Bellingham, WA: Logos Bible So�ware, 2009), p. 33.
6. Strong, Concise Dictionary, p. 33.
7. John M. Hitchen, „Evangelism and Mission – What is the Gospel?”, în Mission and 
Message: Report on the (Ecumenical) Conference on Evangelism in the Context of 
Aotearoa New Zealand (Wellington, 2-4 June 1995), pp. 38-60. Vezi Anexa 2.1.
8. Strong, Concise Dictionary, p. 15 et passim.
9. E.g., Exod. 9:16; 1 Împ. 8:59-60; 1 Cron. 16:23-25; Ps. 9:10-11; Isa. 12:4-5; 49:6; 
66:18-19; Ier. 31:10.

38; 10:5-15; 13:18-30, 37-43; 16:19; 22:9-10; 
24:14; 28:18-20; Luca 10:1-18; 24:46-53; Ioan 
14:11-12; 15:7-8,16; 17:15; 20:21; Fapte 1:8; 
2; 8:26-40; 10:42-48; 13:2-3; Rom. 10:13-15; 
Efes. 3:1-11; 1 Tes. 1:8; 2 Tim. 4:5; Evr. 2:1-3; 
11:39-12:2; 1 Pet. 2:4-10; Apoc. 22:17. 10

Dintre acestea, voi selecta câteva texte 
neotestamentare care surprind „trimit-
erea” („misiunea”) ucenicilor și acțiunea de 
„evanghelizare”, de proclamare a Evangheliei, 
care vor � prezentate în următoarele ediții ale 
Revistei Apa Vieții, sub titlul: Evanghelizarea 
și misiunea
                                                                                                          

Mihai Borze

10. Vezi, e.g., Christopher J.H. Wright, Misiunea lui Dumnezeu: 
Înțelegerea metanarațiunii Bibliei, trad. Ciprian-Flavius Terinte (Ora-
dea: Casa Cărții, 2016), care citește întreaga teologie biblică printr-o 
lentilă hermeneutică misiologică.
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PĂCAT, IMORALITATE SAU ILEGALITATE
Să încercăm a de�ni termenii aceștia. Cel mai ușor de de�nit este termenul de ilegal. 
Ilegal este tot ceea ce contravine legilor țării în care trăim. Păcat în schimb este tot 
ceea ce încalcă Legea lui Dumnezeu. Termenul de imoral este mai greu de de�nit 
deoarece diferiți oameni au diferite concepții despre ceea ce înseamnă moralitate. Cea 
mai des întâlnită de�niție a moralității e: ceea ce consideră societatea în care trăim, 
adică oamenii de rând, a � bine sau rău.

Una dintre cele mai vechi întrebări pe care le are omenirea cu 
privire la moralitate este următoarea: Este un lucru rău pentru 
că a poruncit Dumnezeu să nu-l facem, sau a poruncit Dum-
nezeu să nu facem acel lucru pentru că este rău? Personal sunt 
de părere că a doua opțiune este adevărată și anume: Dumne-
zeu a oprit un anumit lucru pentru că era și este rău. Răul nu 
este un lucru de sine stătător. Ceea ce noi numim rău nu este 
altceva decât absența binelui, după cum nu este nicio substanță 
numită întuneric, ci întunericul e doar absența luminii. Mân-
tuitorul ne spune că „Binele este Unul singur” (Matei 19:17), 
adică Dumnezeu. Răul este deci absența lui Dumnezeu.

LEGEA BINELUI 
ȘI A RĂULUI
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Foarte multe reguli le au aceste legi în comun, 
legea statului, Legea Domnului și intuiția morală a 
omului de rând. De pildă toate condamnă furtul. Există 
însă și diferențe. Adulterul bunăoară este complet legal 
dar considerat imoral de societate și în același timp un 
mare păcat. Necredința în schimb este atât legală cât și 
considerată morală de către societate. Noi însă știm din 
S�ntele Scripturi că este păcat.

Aici trebuie menționat că nu toată lumea are 
aceeași intuiție morală, ci aceasta diferă întrucâtva de 
la o persoană la alta. Cineva poate considera un lucru 
moral în timp ce altcineva îl poate considera imoral. 
Oamenii necredincioși nu sunt însă doar niște sociopați 
care umblă doar după propriile interese. Capacitatea de 
a raționa moral ne este dată de Dumnezeu, după cum 
ne spune și apostolul Pavel în epistola sa către Romani 
„Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din �re lucru-
rile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singuri 
lege” ( Rom. 2:14). Mintea neluminată de Duhul Sfânt 
însă își iubește de multe ori păcatele pe care le face, așa 
că le consideră morale și încearcă să îi convingă și pe 
alții. Pe măsură ce societatea modernă se secularizează, 
adică se depărtează de credință, cu atât mai mult diverge 
și moralitatea ei de Legea lui Dumnezeu.

PORUNCĂ ȘI ROADĂ
Dacă vreau să știu ce e ilegal întreb un jurist. Dacă 

vreau să știu ce e imoral fac un sondaj de opinie și întreb 
o mie de persoane. Dar cum a�u dacă ceva e păcat? Din 
S�ntele Scripturi. Uneori scrie negru pe alb că un lucru 
este păcat. Aici nu mai încape îndoială. Problema e când 
în Biblie nu scrie prea multe despre unele întrebări speci-
�ce societății moderne, cum ar � de exemplu tehnologia.

Apostolul Pavel ne arată în epistola sa către Gala-
teni că există două feluri de a trăi, și anume a face faptele 
cărnii (ale �rii pământești) sau a aduce roadele Duhului: 
„Și faptele �rii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: 
preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea 
la idoli, vrăjitoria, vrăjbiile, certurile, zavistiile, mâniile, 
neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, 
uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare 
cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că 
cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni Împărăția lui 
Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, 
bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de 
bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea po�elor. Împo-
triva acestor lucruri nu este lege.” (Gal. 5:19-22).

Așadar întrebarea pe care deseori ne-o punem 
nouă înșine sau slujitorilor bisericii, „Oare activitatea 

asta e păcat?”, nu e chiar întrebarea corectă. Nu este 
cea corectă pentru că e inexactă. Să întrebăm mai 
degrabă: Mă face lucrul acesta mai răbdător, sau mai 
mânios? Mai înfrânat sau mai desfrânat? Mai pașnic 
sau mai dezbinător, certăreț sau chiar - ferească Dum-
nezeu - ucigaș? A petrece ore în șir pe nu știu ce rețea 
de socializare mă face oare mai împăciuitor sau duce 
la certuri de partide? A sta lipit de ecran ca să �u la 
curent cu toate detaliile despre ceea ce se întâmplă cu 
pandemia sau prin Ucraina mă face mai încrezător în 
Dumnezeu sau mai panicat și deznădăjduit?

Facerea de bine nu este ideea nici inițiativa 
noastră. Îndemnul de a face un lucru bun este har de la 
Dumnezeu: „Inima îmi zice din partea Ta: «Caută Fața 
Mea!» Și Fața Ta, Doamne, o caut!”. Să nu ne împotri-
vim dar acestui îndemn, ci ori de câte ori îl primim să 
„[umblăm în] faptele bune pe care le-a pregătit Dum-
nezeu mai dinainte” (Efes. 2:10).

CU CE SCOP?
Noi, în calitate de credincioși, nu avem ca scop 

obținerea unor bunuri printr-o viață evlavioasă, nici 
chiar bunuri spirituale, cu atât mai puțin materiale. 
Dimpotrivă, vrem să facem ce este bine de dragul 
binelui și pentru că răul ne vatămă. Tot Binele vine de 
la Dumnezeu și cine Îl iubește pe Dumnezeu nu poate 
suferi să persiste în a face răul. Dragostea noastră încă 
nu este perfectă, dar „Sunt încredințat că Acela care a 
început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în 
ziua lui Isus Hristos.” (Fil. 1:6). În El ne încredem că ne 
va ține până la capăt în harul Său, iar nu pe statornicia 
noastră. De aceea ar � bine să ne rugăm pentru ceasul 
morții noastre, să nu ne găsească departe de Domnul, 
ci în harul Lui.

Ceea ce sperăm să obținem în urma alergării 
noastre pe pământ este pe Dumnezeu Însuși. 
Nădăjduim că va veni o zi când Îl vom vedea pe Hris-
tos față în față. De atunci încolo vom locui cu Dumne-
zeu în fericire pentru totdeauna.

Aici pe pământ suferința e inevitabilă. Cel tare 
bunăoară suferă într-un fel, cel slab într-altul. Cel sărac 
suferă într-un fel, cel bogat într-altul. Cel credincios 
într-un fel, iar cel necredincios într-altul. La scaunul 
de judecată a lui Hristos însă �ecare își va primi plata 
meritată. Oricât de greu ne-ar � pe pământ, nimic nu 
se compară cu chinurile veșnice ale iadului. De la aces-
tea ne-a scăpat Hristos ca să Îi slujim Lui.

Vasile Dan
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 După doi ani în care s-au 
pus pe pauză conferințele regionale 
și cea națională, din cauza pande-
miei și restricțiilor, am avut din nou 
deosebita bucurie ca anul acesta, în 
data de 19 februarie 2022, să putem 
organiza și avea o nouă conferință 
națională de tineret în Austria. Iar 
această pauză, cu toate restricțiile 
ei, a făcut ca această întâlnire să �e 
extraordinară și prin numărul mare 
de tineri care au fost prezenți la 
conferință. A fost peste așteptările 
noastre.

Deși nu am fost lipsiți de 
emoții și de tot felul de semne de 
întrebare vizavi de modul în care vor 
evolua pandemia și restricțiile, și de 
asemenea, de locația pe care trebuia 
să o alegem pentru anul acesta, 
totuși am fost încântați de modul 
în care ne-a călăuzit Domnul atât 
în alegerea locației cât și de mo-
dul în care a in�uențat Dumnezeu 
autoritățile, ca această conferință 
națională să poată avea loc.

Ne-am bucurat de �ecare lu-
cru, până la cele mai mici detalii, ca 
de exemplu, luarea mesei la prânz. 
Autoritățile din Austria au decis 
exact din 19.02.22 să se poată merge 
la restaurant pe baza reguli 3G. Ceea 
ce știm e, că nimic nu a fost la în-
tâmplare, ci că Domnul a coordonat 
lucrurile așa, iar asta nu ne face de-
cât să �m deosebit de recunoscători 
și să lăudăm Numele Lui.

Conferința din anul acesta a 
avut loc la Biserica Elim din Brunn 
am Gebirge, cu tema ,,O minte 
sănătoasă”, iar ca invitat l-am avut pe 

fratele pastor Ioan Szasz, profesor la 
Institutul Teologic Penticostal din 
București. Am ales această temă, 
conștienți �ind de problemele pe 
care le întâmpinăm tot mai des în 
lucrarea cu tinerii, dar nu numai, 
ci și la persoanele mai în vârstă, 
și de asemenea, și în multe familii 
căsătorite.

Tema minții sănătoase, a unei 
minți echilibrate, este deseori tratată 
de Duhul Sfânt prin scriitorii Bibliei, 
de aceea, nu de puține ori găsim 
versete ca cel din Psalmul 111:10 
,,Frica Domnului este începutul 
înțelepciunii; toți cei ce o găsesc au 
o minte sănătoasă”, sublinierea îmi 
aparține, sau de asemenea, versete 
ca cele din proverbe 3:3-4 unde din 
nou înțeleptul Solomon descrie cât 
de important e să avem o gândire 
sănătoasă.

Conferința s-a desfășurat 
pe parcursul a două sesiuni, una 
dimineața și una seara. În prima se-
siune s-a vorbit despre diferența din-
tre minte și creier, despre lucrurile 
care ne pot altera gândirea noastră, 
și de asemenea, despre pericolul de 
a trăi condus doar de simțuri, cu 
alte cuvinte, condus de ceea ce simt 
acum, de ceea ce îmi place sau nu.

Ca și o scurtă concluzie, 
spunea fratele Szasz, ,,Dumne-
zeu e mai interesat de schimbarea 
minții noastre, decât de schimbarea 
circumstanțelor noastre”.

A doua sesiune, s-a concentrat 
pe cauzele personale și spirituale 
care pot afecta gândirea noastră, 

cum ar � de exemplu: păcatul, ne-
legiuirea, egoismul, inconsecvența, 
materialismul, lipsa preocupărilor 
spirituale, succesul, răzbunarea. Iar 
opusul acestor lucruri, adică ceea 
ce ne ține mintea sănătoasă, este 
Adevărul lui Dumnezeu, Sfânta 
Scriptură.

Conferința națională de tineret la 
Biserica Elim Brunn

tineret
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În concluzie, noi cei din 
Departamentul Național de Tineret, 
putem spune că a fost o conferință 
binecuvântată, din mai multe puncte 
de vedere. Pe de-o parte, am avut 
parte de o învățătură sănătoasă, 
plină de Adevăr, și inspirată prin 
Duhul Sfânt. Tinerii au fost expuși 
adevărului S�ntei Scripturi. Pe de 
altă parte, am simțit într-un mod 
deosebit prezența lui Dumnezeu 
în mijlocul nostru. Tinerii au fost 
mișcați de Cuvântul Domnului, iar 
la sfârșit foarte mulți au venit în față, 
fără o chemare insistentă, pentru 
rugăciune personală. Unii au ieșit 
în față, hotărându-se pentru Dom-
nul pentru prima oară, predându-și 
viața în mâna Domnului; alții au 
venit pentru a-și mărturisi și plânge 
păcatul și înstrăinarea față de Dum-
nezeu, iar alții pentru rugăciune de 
vindecare. Am văzut tineri care au 
stat pe genunchi mai bine de o oră, 
doar din dorința de a se ruga cineva 
cu ei și pentru ei. Deși, sesiunea a 
doua era intenționată pentru apro-
ximativ 3 ore, după 4-5 ore slujitorii 
Domnului care au fost la conferință 
încă se rugau, făceau ungerea cu un-
delemn și primeau tineri care doreau 
să se mărturisească. A fost un timp 
deosebit, și noi am fost onorați să 
slujim Domnului nostru minunat.

Credem cu tărie că Dumne-
zeu încă mai are de lucru cu această 
generație din Austria, și ne rugăm ca 
Domnul să ridice oameni destoinici, 
plini de Duhul Sfânt, care să �e gata 
să slujească și să Îl onoreze pe Dum-
nezeu cu viața lor!

Flaviu Ilioni
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vorbesc de mai multe categorii de discipline, este 
nevoie și de o disciplină omenească, de o viață 
echilibrată, de decizii înțelepte care țin și de trup și 
de minte în sensul de intelect, dar țin și de discipline 
spirituale. Dacă vrem să păstrăm o minte sănătoasă 
trebuie să avem timp pentru lectură, pentru odihnă, o 
alimentație, relație sănătoasă, oameni care să ne ajute 
și să ne ridice nu să ne zdrobească, să ne coboare și 
să ne tragă în jos. Dar, în același timp avem nevoie de 
discipline spirituale care sunt căi prin care noi primim 
binecuvântări spirituale: studiu, post, rugăciune, închi-
nare, sărbătoare, mărturisire și toate celelalte discipline 
spirituale care ne țin mintea antrenată.

GABI BUJDEI: Pentru o minte sănătoasă avem nevoie 
în �ecare zi de mai multe exerciții. Omul este o �ință 
complexă. Care sunt roadele care pot să apară dintr-o 
gândire sănătoasă?

IOAN SZASZ: Noi suntem �ințe create, de fapt nu-
mai noi suntem �ințe, celelalte sunt creaturi când mă 
refer la lumea animală, avem cele trei segmente vii ale 
creației: lumea vegetală care are o formă rudimentară 
de viață să o numim așa, este lumea animală care are 
viață dar nu este conștientă de sine, iar pe de altă parte 
nu are comunicarea articulată. Noi ne diferențiem și 
de lumea vegetală și de lumea animală prin faptul că 
noi nu avem doar viață ci avem și existență. Diferența 
majoră este faptul că noi suntem creați după chipul și 
asemănarea lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că noi 
avem personalitate adică avem chipul lui Dumnezeu în 
noi, adică suntem conștienți de viața noastră, animal-
ele nu sunt conștiente și nici nu pot să-și comunice 
această realitate existențială. Oamenii sunt conștienți 
de existență, de viață și pot să o articuleze. Dumnezeu 
ni s-a revelat prin comunicarea articulată, prin cuvânt. 
Noi, oamenii, avem această capacitate de la Dumnezeu 
să comunicăm.

 Roadele de comunicare care se văd în 
relații, până la urmă toate roadele Duhului care sunt 
menționate în Galateni capitolul 5 conțin multe 
dintre ele și aspectele acestea ale comunicării sau ale 
relaționării. Sunt multe dintre ele care se aplică strict 
nevoilor noastre, caracterului nostru, spre exemplu 
înfrânarea, autocontrolul. Chiar și autocontrolul, 
într-o formă sau alta, se manifestă în relația cu ceilalți. 
Până la urmă toate roadele vin din capacitatea noastră 
lăsată de Dumnezeu prin creație de a-I purta chipul, și 
aceasta este poarta și capacitatea de a permite Duhului 
Sfânt să locuiască în noi. Duhul Sfânt numai în �ințe 

umane poate să locuiască pentru că interacționează la 
nivelul Duhului. Aceasta este calea prin care permitem 
Duhului să rodească în noi.

GABI BUJDEI: Ce înseamnă gândește ca și Hristos?

IOAN SZASZ: Făcând paralela a gândi ca și Hristos, 
gândul lui Hristos L-a transformat în adevăratul slu-
jitor. Deci a avea o minte sănătoasă se va manifesta în 
cele două direcții: în caracter dar și în slujire. Slujirea 
noastră este cel de-al doilea aspect vizibil, exprimat, 
poate cel mai evident pe care îl avem în momentul 
în care ne-am schimbat gândirea dintr-o gândire 
pervertită într-o gândire sănătoasă. Un om cu mintea 
sănătoasă ca a lui Hristos este un om cu un caracter 
ca a lui Hristos și cu o slujire ca a lui Hristos. În acel 
moment înțeleg care este scopul etern și unic pe care 
Dumnezeu îl are pentru �ințele noastre. Până la urmă 
lucrurile merg sau se reduc înspre zero. A avea o minte 
sănătoasă înseamnă a-ți descoperi scopul existenței 
pentru a-l aplica așa cum îl vrea Dumnezeu, atât în 
dreptul tău cât și prin slujire în dreptul altora. Asta 
înseamnă o minte sănătoasă.

GABI BUJDEI: Depresia este o simplă boală sau o boală 
spirituală?

IOAN SZASZ: Cred că este una din cele mai di�cile 
întrebări la care un păstor trebuie să răspundă, pen-
tru că �ecare caz este un caz particular. Nu putem să 
generalizăm, să vă explic de ce. Am întâlnit depresie 
generată de un dezechilibru chimic, n-a avut ne-
voie de ungere cu untdelemn și nici de eliberare ci a 
avut nevoie de puțin magneziu, un pic de potasiu, o 
substanță chimică pe care o glandă nu a produs-o cum 
trebuie. Pe de altă parte am văzut și depresie venită 
pe fond de factori externi, complexe de inferioritate, 
stresuri, oboseală, păcat, atât emoțional cât și spiritual 
care produc un fel de neîmplinire dusă la extrem, se 
întinde elasticul până plesnește. Repet �e prin tensiuni 
emoționale �e prin tensiuni spirituale. Lucrurile aces-
tea pot � întâmpinate prin consiliere, rugăciune, men-
torare, dar există și un al treilea palier al depresiei care 
poate � urmarea unui atac demonic. Aici sunt trei faze 
de lucru ale atacului demonic: este in�uența demonică, 
este atacul demonic și posesia demonică. Nu putem 
să generalizăm, păstorii au nevoie să aibă darul de 
discernământ, deosebirea duhurilor. De ce? Să nu în-
cepem să facem eliberare pentru cineva care are nevoie 
de o pastilă, dar nici să-i dăm o pastilă cuiva care are 

(urmare de la pagina 21)
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nevoie de ajutor spiritual, având nevoie de eliberare. 
Este una din cele mai complexe lucrări pastorale.

GABI BUJDEI: Vă rog să relatați o experiență marcantă 
a unui tânăr care suferea de depresie.

IOAN SZASZ: Vă relatez una foarte frumoasă: s-a 
întâmplat la două săptămâni după ce am fost ordinat 
păstor. Cu mulți ani în urmă eram un tânăr păstor, 
nu știam bine cu ce se așează pastorația, păstoream 
Biserica Betania din Oradea la acea vreme. Stăteam în 
birou și lucram la una din cele cinci predici pe care le 
aveam la acea perioadă. La un moment dat bate cineva 
la ușă. Se deschide ușa, intră o tânără fată, am văzut-o 
speriată, am văzut-o marcată, nu era credincioasă. S-a 
așezat pe scaun și mi-a zis că are nevoie de ajutor, a 
început să-mi povestească viața: în urmă cu câteva luni 
murise tatăl ei. Atât de tare a dezechilibrat-o psihic, a 
fost un șoc pentru ea încât nu și-a mai revenit. În loc 
să-și revină sau cel puțin să rămână pe linia de pluti-
re a încercat o răzbunare pe viață și pe Dumnezeu și 
s-a aruncat într-o viață păcătoasă, măcar că era foarte 
tânără, avea vreo 15 ani. Dar faptul că ea locuia foarte 
aproape de biserică, din când în când se mai oprea și 
intra în biserică chiar înainte de pierderea dramatică a 
tatălui ei. Deși în câteva luni și-a pierdut total echili-
brul, auzind Cuvântul aceasta a pus presiune pe ea, 
pentru că avea noțiunea adevărului și valoarea de sine 
ca noțiuni stabilite în mintea ei, dar realitatea vieții ei 
a împins-o atât de tare, încât chiar dacă era inteligentă, 
avea valori, era credincioasă ortodoxă, a vrut să-și 
pună capăt zilelor. O depresie dusă până la sinucidere. 
Lucru frumos: după o oră și jumătate când a plecat, a 
plecat cu Hristos în inimă și cu cererea de botez scrisă. 
La botez a mărturisit că a fost vindecată de depresie și 
în ziua de astăzi este una din slujitoarele de bază din 
biserică. S-a căsătorit, are o familie frumoasă și soțul 
ei slujește și ori de câte ori mă gândesc la familia lor, 
am rămas în relație foarte bună. Găsesc un răspuns la 
sensul și scopul pe care Dumnezeu l-a urmărit atunci 
când a zis: îți lași serviciul și intri în via mea.

GABI BUJDEI: Un mesaj de încurajare pentru cei care 
se luptă cu depresia.

IOAN SZASZ: Dumnezeu este același. Valoarea omu-
lui nu stă în ceea ce face el ci în cine este el. Oricât 
de jos am ajuns suntem creația lui Dumnezeu. În noi 
este chipul lui Dumnezeu care ne dă valoare. Noi 
nu putem să adăugăm nimic și nici să luăm nimic 

din valoarea pe care Dumnezeu a pus-o în noi. Toți 
suntem prețioși, dacă este cineva care este dărâmat 
vreau să îi spun cu toată libertatea dar și cu bucuria: 
are același preț în ochii lui Hristos pe care îl are cel 
mai mare sfânt care a călcat pe pământul acesta. Poate 
vor urma ani cu soare sau poate ani grei, viața de aici 
trece cu urcușuri și coborâșuri. Încă nu am întâlnit 
viață perfectă pe pământ, nu trebuie să așteptăm viața 
perfectă să ieșim din depresie ci trebuie să îl vedem 
pe Dumnezeu la lucru. Când ne vom uita mai mult în 
sus și mai puțin în jos este primul pas pe care îl facem 
spre ieșirea din depresie. Dincolo de ceea ce pot face 
alții sau chiar noi este Dumnezeu care vrea să facă și 
poate să facă, uneori pentru depresie este nevoie de 
o minune. Am o persoană foarte apropiată de familia 
noastră care a ajuns atât de jos în urmă cu vreo 30 de 
ani. Atât de dependentă era de medicamente pentru 
depresie, cele mai tari medicamente care existau, lua 
un pumn de medicamente pe zi. Nimeni nu a văzut 
nicio soluție, vreau să vă spun că acea persoană în ziua 
în care s-a decis pentru Hristos, în ziua în care urma 
să încheie legământul cu Domnul în apa botezului, în 
noaptea aceea, un miracol s-a produs instantaneu. Este 
o mărturie și astăzi a unui om care era dependent de 
un pumn de medicamente pentru depresie și de 30 de 
ani nu a mai luat un algocalmin pentru dureri de cap. 
De azi pe mâine, nu a fost un proces. Dumnezeu poate 
să vindece și instantaneu, dar poate să ne vindece ca 
și proces. Veți găsi oameni care sunt gata să vă ajute, 
nu stați singuri, nu stați izolați, singurătatea nu face 
niciodată bine la depresie.

GABI BUJDEI: Frate Ruben, ce părere aveți despre 
această Conferință?

RUBEN AVRAM: Pot să spun Slavă lui Dumnezeu, 
avem satisfacția că Dumnezeu ne iubește așa de mult, 
iubește această generație, vede nevoile mai mult decât 
putem vedea și cunoaște noi, ca Păstorul cel bun și oile 
Lui. S-a ocupat în această seară de nevoile speci�ce ale 
acestei generații, cunoaște rănile, cunoaște problem-
ele, multă vinovăție. Dumnezeu a fost aici ca să ierte, 
să vindece, să elibereze, să întindă mâna, și cred că a 
fost o seară nu numai a unei treziri ci a fost o seară în 
care Dumnezeu și-a echipat această generație cu niște 
mărturii care vor sta la baza unor vieți pe care Dumne-
zeu le va folosi pentru o lume care va deveni din ce în 
ce mai nebună, mai tulbure și mai dezorientată.

GABI BUJDEI: Vă mulțumesc!
Gabi Bujdei
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Pavel a avut parte de nenumărate situații în care 
a trebuit să se apere împotriva unei mulțimi care îl acuza 
pe nedrept. Când ai un cuget curat și trebuie să te aperi, 
nu intri în panică, deoarece știi că oricât ai � cercetat, vei 
ieși tot cu fruntea sus, pentru că nu există niciun lucru 
pentru care să existe un reproș. A avea un cuget curat 
nu este ceva ce se obține ușor, ci ține de antrenament, 
practică, exersare, și aceasta nu câteodată, ci în mod 
continuu, �ind o luptă care se duce în �ecare zi. A ne sili 
să avem o conștiință curată nu stă însă numai în puterea 
noastră, ci o putem face doar prin harul și Duhul Sfânt al 
lui Dumnezeu, care te curăță.

TRANSPARENȚĂ ÎN PROPOVĂDUIRE
 „Dar, pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre 
înfrânare şi despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a 
zis: „De astă dată, du-te; când voi mai avea prilej, te voi 
chema.” (Fapte 24:25)

Pavel a atras adesea atenția cu privire la 
învățăturile false sau o Evanghelie alterată, care să 
mulțumească omul și să îl pună în centrul atenției, iar în 
propovăduirea lui, urmând călăuzirea lui Dumnezeu, nu 
s-a ferit să vorbească despre adevărurile Bibliei cu privire 
la păcat și judecată.

Atunci când Pavel a fost audiat de către Felix, în 
mod ironic, deși Pavel era cel judecat, Felix e cel care se 
îngrozește. Vedem astfel că sentința spirituală dată de 
Pavel era una mai îngrozitoare decât cea care îl aștepta 
pe Pavel pe pământ. Pavel a știut, �ind călăuzit de Duhul 
Sfânt, cum să pună accentul atunci când a vorbit cu un 
roman corupt și păcătos, așa că l-a străpuns în adâncul 
inimii. El nu a prezentat numai partea bună a Evangheli-
ei, ci a vorbit clar despre păcat și consecințele rămânerii 
în păcat. Astfel a apărut condamnarea în su�etul lui 
Felix, care se pare că avea conștiința trează, motiv pentru 
care s-a și îngrozit.

DRAGOSTE FAȚĂ DE CEI EVANGHELIZAȚI
„Pavele, eşti nebun! (...)” – „Nu sunt nebun, preaalesule 
Festus” (Fapte 26:24,25)

Festus i se adresează lui Pavel cu apelativul ”ești 
nebun”. Pavel îi răspunde lui Festus cu apelativul ”preaa-
lesule Festus”. Standardul după care trăiește Pavel nu se 
pliază pe situațiile prin care trece. Nu răspunde și nu 
alimentează aparențele provocări. Să îi iubim pe oameni! 
Noi ducem Evanghelia mai departe tocmai pentru că îi 
iubim pe oameni. Toate lucrurile să se axeze pe dragoste, 
pentru a nu cădea în atitudini greșite, dragostea �ind și 
�rul roșu în întreaga Biblie.

Daniela Rodilă

TRANSPARENȚĂ ÎN TRĂIRE
  „De aceea mă silesc să am tot-
deauna un cuget curat înaintea 

lui Dumnezeu şi înaintea oame-
nilor. “ (Fapte 24:16)

Înainte de a propovădui, Pa-
vel a putut dovedi întotdeauna 
transparență în ce privea viața 

personală de credință, punând o 
mare valoare pe păstrarea unui 

cuget curat, atât înaintea oame-
nilor cât și înaintea lui Dumne-
zeu. Deoarece mărturia lui era 
vie, și ceea ce spunea și împli-

nea, își putea consolida adesea 
mărturia publică apelând la 

propria strădanie de a-și păstra 
un cuget curat în cel mai mic 

lucru, nelăsând loc de îndoială 
nimănui, asemenea modelului 

lui Isus Hristos.

MODELUL LUI 
PAVEL DE 

EVANGHELIZARE
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INFO

 Prin harul Domnului Isus în luna 
octombrie 2021 am misionat în Uganda cu un 
grup de frați și surori. În această țară am găsit 
un grup de vreo 50 de frați și surori care se 
adunau în câmp sub cerul liber pentru că nu 
aveau unde. O familie din Biserica Bethlehem 
Graz a hotărât să construiască o Biserică, lucru 
care s-a și întâmplat. Iar în luna ianuarie 2022 
a avut loc un botez noutestamental unde s-au 
botezat 116 su�ete. Astăzi Biserica numără în 
jur de 200 de membri, glorie Domnului Isus!

 În data de 23.02.2022 intenționăm 
să facem deschiderea o�cială. Pe data de 
19.02.2022 voi zbura împreună cu 13 frați și 
surori din Biserica noastră în Uganda unde 
vom participa și la deschiderea Liceului creștin 
pe care l-a construit Organizația Eben-Ezer. 
Zic ca Domnul să �e slăvit pentru toate. 
Mulțumesc Domnului pentru frații și surorile 
din Biserică, care au susținut misiunea din 
Uganda. Dumnezeu să le răsplătească!

Ioan Secheli

 

Africa (Uganda)

MISIUNE

 Cu ajutorul Domnului în perioada 
13.01-24.01.2022, un grup: Daniel Ani, Ruben 
Avram, Nicu Ani, Sara Baias, Cornel Burciu 
și Grigore Baias am fost în misiune în Africa. 
Am vizitat patru biserici, ajutând familiile de 
săraci, copiii și bolnavii. În trei dintre biserici 
a fost și botez, mulți oameni au fost mișcați de 
lucrarea Domnului și s-au predat Domnului 
Isus. În Biserica din Katuugo 47 de persoane, 
în Biserica din Masindi 73 de persoane, în 
Biserica din Kiringa 116 persoane au încheiat 
Legământ cu Domnul Isus în apa botezului. 
Glorie Domnului Isus pentru acest rod! Dom-
nul Isus să răsplătească tuturor celor care au 
dăruit lucrării din Africa!

 Suntem în Aeroportul Entebbe 
(Uganda), urmează să ne întoarcem acasă. Vă 
mulțumesc mult pentru ajutorul acordat și 
pentru rugăciune. Domnul Isus a fost cu noi 
în misiune, �ind una dintre cele mai frumoase 
misiuni din Africa, Glorie Domnului! Ne în-
toarcem plini de bucurie, s-a deschis și școala 
din Kiringa unde sunt deja peste 543 de copii. 
S-a zugrăvit școala și s-au făcut la toți copiii 
uniforme.  

 Vă mulțumesc din inimă pentru că 
fără Domnul și fără voi nu se făceau aceste 
lucrări. Domnul Isus să vă răsplătească!

Grigore Baias

Africa 
MISIUNE
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 În data de 21 noiembrie 2021, trei 
persoane au decis să con�rme o�cial, prin 
botezul în apă, că ISUS HRISTOS este mân-
tuitorul lor personal. Sora Selina Constantin, 
Daniel Retegan junior și Sebastian Sirbu, s-au 
bucurat de botezul în apă, care a fost o�ciat de 
fratele păstor Traian Chira, împreună cu frații 
prezbiteri ai bisericii, Pavel Cotuțiu și Daniel 
Retegan. Domnul să binecuvânteze pe cei trei 
noi membri ai bisericii, și să ne ajute pe noi toți 
să rămânem în așteptarea venirii Lui!
 

Vasile Cotut

Biserica Bethel din 
Oberwart

BOTEZ

 Prin Harul Tatălui ceresc, în data de 
6.02.2022, a avut loc o�cierea botezului nou-
testamental în apă, astfel 3 persoane au închei-
at legământul cu Dumnezeirea.
”Cine va crede și se va boteza va � mântuit” 
(Marcu 16:16a).
Lacrimi de bucurie și emoții au avut Alina, 
Merima și Alexander, bobocei în pragul vieții, 
un adevărat model demn de urmat pentru fa-
milliile lor, considerând legământul cu eterni-
tatea indispensabil în aceste vremuri tulburi.
Numele candidaților: Ciornei Alina, Radislav 
Merima, Solinghar Alexander. Actul de botez a 
fost o�ciat de: Pastorul Daniel Lorinț, Pasto-
rul Ioan Varadin, Prezbiterul Iulian Spânu și 
Diaconul Florin Odor.
                                                                                          

Sifora Sava

Botez la Biserica Betezda 
din Viena

BOTEZ

 Cu bucurie dorim să vă aducem la 
cunoștință că în data de 13 februarie 2022, 
prin îndurarea Domnului, s-a o�ciat slujba de 
promovare a fratelui nostru Retegan Daniel ca 
prezbiter. Mesajul de bază a fost rostit de fra-
tele Traian Supuran, vicepreședinte Gemeinde 
Gottes. Ne-am bucurat de harul Domnului 
împreună cu biserica Bethel Oberwart, și cu 
diferiți frați din Gleisdorf, Linz, St. Veit și Wr. 
Neustadt. Binecuvântarea Domnului să �e 
peste întreaga biserică!

Vasile Cotut

Biserica Bethel din 
Oberwart

ORDINARE
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 Isus când și-a chemat ucenicii ca să-L 
urmeze nu le-a pomenit nimic despre menirea 
de a merge la alții cu Evanghelia. Mai întâi 
i-a condus către o experiență personală cu 
Dumnezeu și apoi le-a dat șansa să vadă cum 
lucrează El cu oamenii. Ucenicii procurau hra-
na și se interesau de locul de poposire pentru 
grup. Am călătorit din Austria, singur cu multă 
oboseală să ajung în Teleorman, România, 
călătorind peste 1000 de kilometri. Am găsit 
o zonă săracă unde chiar după atâția zeci de 
ani, urmele comunismului au lăsat o amprentă 
tristă. Oamenii de la sate locuiesc în aceleași 
case vechi și dărăpănate, mulți dintre ei în mari 
lipsuri și sărăcie. În Alexandria, multe blo-
curi sunt construite din epoca „cincinalelor“. 
Acolo l-am întâlnit pe pastorul Onisim Ciuriuc 
alergând zi de zi prin oraș, dar și prin satele și 
comunele dimprejur, păstorind mielușeii – unii 
de curând născuți –, oile și oițele de pe fru-
moasele coline ale Teleormanului. Am parti-
cipat într-o duminică dimineață la serviciul 
divin, am văzut nevoile, dar totodată și cât de 
greu se nasc oamenii pentru cer. S-a construit 
o casă de rugăciune din panouri sandwich, în 
care ar � foarte mare nevoie de scaune, vreo 
130 bucăți. Ne rugăm Domnului să apară 
un om cu o inimă mare care să le cumpere. 
Teleormanul are printre cei mai puțini creștini 
evanghelici dintre toate județele țării! M-am 
întors de acolo cu inima îndurerată, îmi răsună 
mereu în minte cuvintele Domnului Isus: 
„Mare este secerișul dar puțini sunt lucrătorii!” 
(Luca 10:2)  

Binecuvântez pe Domnul și Mântuito-
rul meu drag Isus Hristos! El, care și de data 
aceasta și-a arătat bunătatea și îndurarea față 
de mine; Psalmul 34:6-8. Am fost afectată și 
eu de acest virus pe care Domnul l-a îngăduit 
pe pământ! Am început să mă simt din ce în 
ce mai rău, nu mai aveam nicio putere să mă 
ridic din pat, am simțit că plec la Domnul! Am 
scris celor dragi din familie, copiilor, fraților și 
neamurilor din România, America și Australia 
să se roage pentru mine că dacă Domnul nu 
intervine plec acasă la Domnul! În acest timp 
am stat de vorbă cu Domnul în odăiță și l-am 
întrebat dacă a venit timpul să mă ia acasă 
și l-am rugat că dacă am greșit cu ceva și am 
uitat să rezolv, El să îmi aducă aminte de acele 
lucruri.

Domnul mi-a adus în minte unele lucru-
ri care eu credeam că sunt rezolvate; le-am re-
zolvat, iar a doua zi dimineață m-am trezit din 
pat ca și când nu aș � fost bolnavă! Domnul s-a 
atins cu vindecare de mine și nu pot decât să 
îi mulțumesc! Menționez că soțul meu Ghiță, 
copiii și nepoții au strigat la Domnul pentru 
vindecare și Domnul m-a vindecat! Duminică 
urma să �e Cina Domnului la biserică, am stat 
la masă cu Domnul și cu întreaga biserică și 
am simțit pe deplin vindecarea Domnului!

Aceasta e doar una din multele minuni 
făcute de Domnul în casa noastră! Domnul să 
�e binecuvântat!

Tina Soporan

TeleormanVindecare
MISIUNEMĂRTURIE

Corneliu Apetroae
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 Duminică, 20 februarie 2022, în bi-
serica Maranatha din Wiener Neustadt a avut 
loc învestirea în slujba de diaconi a fraților: 
Daniel  Grigoraș, Aron Man, Ionuț Romitan 
și Beniamin Varadin. Slujba a fost cârmuită de 
fratele Victor Ștrango, pastorul coordonator al 
bisericii. În acest cadru au slujit la Cuvânt prin 
îndemnuri și propovăduire frații pastori din 
conducerea națională GeGo Austria, Ioan Vlas 
și Traian Supuran; frații pastori din România: 
Simion Bumbar de la Sighetul Marmației, 
secretar general al Cultului Creștin Penticostal, 
Samuel Man de la biserica Elim, Satu Mare; 
frații prezbiteri: Cornel Țibu de la Viena și 
Ioan Romitan din România, județul Sălaj, iar 
din biserica locală, pastorul Ioan Varadin. 
Rugăciunea de consacrare a fost rostită de 
frații Victor Ștrango și Ioan Vlas. Au mai slujit 
din cântare frați și surori din biserică, corul de 
tineri, grupul „Maranata“, familia lărgită Man, 
și frați musa�ri, David Romitan și Ilie Neag.

Biserica Maranatha din 
Wr. Neustadt

ORDINARE

 „De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte 
bărbaţi vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi 
înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta [...] 
I-au adus înaintea apostolilor, care, după ce s-au rugat, 
şi-au pus mâinile peste ei.“ (Fapte 6:3;6)

 Dumnezeu să binecuvânteze acești patru frați 
și familiile lor care s-au pus astfel în slujba comunității 
frățești pentru lucrarea Domnului. Fiți tari în Domnul! 
„În veci să ţină slava Domnului! Să Se bucure Domnul 
de lucrările Lui!“ (Ps. 104:31).

Silviu Bura

sus de la stânga: C. Țibu, D. Baldean, V. Ștrango, I. Romitan, I. Varadin, I. Vlas, S. Bumbar, T. Supuran, 
S. Man, A. Ungureanu și P. Dănuț. jos de la stânga: cei patru frați ordinați cu soțiile, Daniel Grigoraș, 
Beniamin Varadin, Aron Man și Ionuț Romitan.
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“Cei săraci vor mânca şi se vor sătura, cei ce 
caută pe Domnul Îl vor lăuda. Veselă să vă �e inima pe 
vecie! Toate marginile pământului își vor aduce aminte 
şi se vor întoarce la Domnul; toate familiile neamu-
rilor se vor închina înaintea Ta. Căci a Domnului 
este Împărăția: El stăpânește peste neamuri.” Psalmul 
22:26-28)

 
În versetele de mai sus este foarte evident 

faptul că pământul este un loc peste care Dumne-
zeu stăpânește și El este un Stăpân perfect! El a creat 
pământul cu resursele necesare pentru existență, a 
creat prima pereche de oameni și tot ce a creat a fost 
perfect! Dar în urma căderii omului în păcat, prin 
alegerea lui personală, omul devine imperfect. Am 
devenit oameni cu o natură și gândire păcătoasă și 
cu alegeri egoiste. De-a lungul vremii observăm că 
în multe locuri pe pământ, a existat și există sărăcie, 
neajunsuri, copii abandonați, etc. Alegerile omului i-au 
afectat pe cei din jur și chiar natura! Ar putea Dumne-
zeu să schimbe ceva în sensul acesta? Cu siguranță, da! 
Dar cum? Dumnezeu a rămas același, suveran, perfect! 
A decis să nu acționeze de Unul singur și nici nu a ab-
andonat omul ci a ales ca în perfecțiunea Lui să lucreze 
cu noi, oameni imperfecți! Aici este partea frumoasă 
a Creației Lui! Vedem că El vrea să lucreze cu noi, și 
prin noi, �ind atât de diferiți în gândire, imperfecți în 
natura noastră dar cărora ni s-a oferit liberul arbitru.

Am înțeles din Biblie că: pe săraci îi vom avea 
întotdeauna printre noi, și am mai înțeles că Dum-
nezeu a dat copiilor Lui și Bisericii Lui o autoritate 
delegată în administrarea bunurilor. Să nu uităm că 
în grădina Edenului Adam a primit această autoritate 
delegată de a stăpâni peste creație. În concluzie, e de 
datoria noastră să observăm nevoile celor din jur și să 
“stăpânim” împreună cu El peste pământ!

Analizând versetul de mai sus întâlnim cuvin-
tele: sărac, mâncare, săturat, lauda adusă Domnului, 
veselia inimii, închinare înaintea Lui, împărăția Dom-
nului, stăpânirea Lui.

Ce legătură există între ele? Primele 3 cuvinte 
sunt referitoare la lumea materială dar sunt legate de 
celelalte. Primele 3 cuvinte au de-a face cu aproapele 

meu, următoarele 3 cuvinte au legătură cu atitudinea 
mea, iar ultimele 2 transmit faptul că El stăpânește 
peste amândoi.

Plecând de la adevărul Scripturii că: “El 
stăpânește peste noi ...” iar noi, copiii Lui, am primit în 
administrare, timpul, banii, bunurile personale și avem 
datoria de a simți unii pentru alții. În primul rând să 
simțim cu cei de aproape dar și cu cei de departe, iar 
nevoile sunt multiple...

În ultimele săptămâni din anul 2021, noi, în-
treaga biserica Emanuel, am contribuit la un proiect al 
organizației de ajutorare, Helping Hands, organizație 
coordonată de fratele nostru, în Domnul, Gligor 
Amos, proiectul numindu-se: “Biblie pentru un copil 
din Nepal”. Grupele de copii din biserica noastră 
s-au mobilizat exemplar și împreună cu profesorii 
de școală duminicală au confecționat manual multe 
obiecte decorative, suveniruri, au adus fursecuri, pe 
care mai apoi le-au pus la vânzare în cadrul bisericii, 
iar în urma vânzării acestor produse au adunat o sumă 
frumoasă, pe care, cu toată inima, copiii noștri au 
dăruit-o pentru copilași din Nepal. Acest proiect ne-a 
făcut să �m sensibili la nevoile copilașilor de departe 
dar a și contribuit la relația noastră cu copiii noștri, 
devenind una mai strânsă! E un lucru extraordinar de 
plăcut să lucrezi cu copii pentru copii!

Proiectul “Biblie pentru un copil” a avut în 
vedere distribuirea a 750 de biblii copiilor din Nepal, 
iar pe lângă o biblie, �ecărui copil i s-a oferit o gustare, 
masa de prânz și câteva rechizite, suma pe copil ajung-
ând la aproximativ 5 euro.

Să �m sinceri și să recunoaștem că doar la 
masa de prânz a unei zile oarecare, oricare dintre noi 
depășim suma de mai sus. Nu e nimic rău în asta! Dar 
eu în mod personal știind câtă bucurie pot produce în 
inima unui copil, dintr-o țară săracă doar cu 5 euro, 
uitându-mă la poze, la bucuria de pe fețele lor, îmi 
dau seama că pot tăia din anumite mo�uri personale 
și să investesc în acele “opere de artă” create de însuși 
Dumnezeu.

Daniel Micu

ÎN NEPAL
“... pe săraci îi aveți totdeauna cu voi ...” 

(Mat. 26:11)

misiune
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