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editorial

1. CHEMAREA LA UNITATE
În vremea aceasta este nevoie 

de chemarea la unitate deoare-
ce trăim într-o lume divizată, 
egoistă și chiar răutăcioasă. Bise-
rica primară a avut șansa să audă 
despre lucrarea Domnului Isus prin 
predica lui Petru de la Rusalii, unde 
3 000 de suflete au fost cercetate de 
Duhul Sfânt, stăruind în legătura 
frățească. În fiecare zi erau nelipsiți 
de la Templu, în părtășie unii cu 
alții, lăudând pe Domnul.

Apostolul Pavel subliniază un 
adevăr: atunci când avem părtășie 
unii cu alții, plinătatea lui Hristos 
se manifestă în inimile noastre. E 
ușor să fii creștin de unul singur, 
să faci ce vrei tu, dar este mai greu 
să trăiești în unitate cu alții! Unde 
există credință în Hristos, există 

ÎNDEPĂRTEAZĂ 
PIEDICILE DIN 

CALEA UNITĂȚII
Unitatea este un subiect foarte important prezentat pe paginile 

Sfintelor Scripturi și totodată foarte neglijat în zilele noastre. Hris-
tos a venit în lumea noastră să ne arate că unitatea în dragoste 

este ca ploaia de primăvară care înviorează pământul. Într-o lume 
dezbinată este foarte importantă unitatea. 

unitate. „Hristos să locuiască în 
inimile voastre prin credință” (Efes. 
3:17). Unitatea credincioșilor cu 
Hristos este realizată prin credință. 
Când credem în Hristos, suntem 
uniți cu persoana Lui. Hristos este 
dragoste, Duhul Sfânt ne cheamă 
la unitate în fiecare zi. Duhul Sfânt 
ne aduce la unitate, dar păstrarea 
unității este treaba noastră.     
Apostolul Pavel avea pe inimă ca 
în biserică să fie păstrată unitatea 
prin harul lui Dumnezeu: „căutați 
să păstrați unirea Duhului prin 
legătura păcii” (Efes. 4:3).

2. PIEDICI ÎN CALEA      
UNITĂȚII

E important să nu fim un 
obstacol în calea unității, ci un 
slujitor care îndepărtează piedicile. 
Atâta timp cât vei îndepărta obsta-

colele din calea zidirii unității, vei 
putea participa la zidirea bisericii. 
Unitatea zidește, ura dărâmă! Aș 
aminti doar câteva piedici:

a

 Diavolul este împotriva 
unității, aducând ură și dezbinare. 
Diavolul vrea oameni dezbinați, 
dar Dumnezeu vrea o biserică 
unită și chiar o familie unită.

b

 Vorbirea de rău este un 
obstacol în calea unității. Noi nu 
putem cumpăra unitatea ca pe un 
obiect, dar o putem crea, o pu-
tem realiza. Unde suntem așezați 
trebuie să dezvoltăm unitatea: 
în familie, în biserică, la locul 
de muncă, ș.a.m.d. Noi trebuie 
să trăim în pace cu toți oame-
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nii (Rom. 12:18), pentru a trăi în 
pace cu oamenii e important ce 
vorbim cu ei și despre ei. Relațiile 
prietenești vor fi mai durabile dacă 
nu−i vorbim de rău pe frații noștri. 
Apostolul Pavel s−a despărțit de 
Barnaba din cauza lui Ioan Marcu, 
Avraam s−a despărțit de vărul său, 
Lot, dar niciodată n−au vorbit ceva 
rău despre ei (nu este consemnat în 
biblie). 

c
Critica: Atâta timp cât vom 

critica biserica, nu putem să fim 
oameni ai unității, nicidecum. La 
o adunare s−au adunat mai mulți 
slujitori. Un frate de la țară a ieșit 
în față și a predicat din Cuvântul 
lui Dumnezeu. Dar un tânăr foarte 
pregătit în teologie l−a criticat pe 
fratele spunându−i: v−am urmărit 
predica și ați făcut 8 greșeli grama-
ticale. Fratele înțelept i−a răspuns: 
când dau mâncare la găinile mele, 
grâul conține și pleavă. Găinile sunt 
așa de înțelepte încât mănâncă doar 
grâul și nu pleava. Fratele a știut 
să îndepărteze critica așa de ușor. 
Dacă unii critică, cei care slujesc 
Domnului vorbesc cu dragoste. E 
nevoie de multă înțelepciune!

d

Ura: „Oricine urăște pe 
fratele său este un ucigaș...” (1 
Ioan 3:15). Dacă ura ne divizează, 
unitatea ne strânge împreună. Ideea 
de unitate, nu este ceva opțional, 
e important să înceapă, adică să 
pornească de la mine. Să nu stăm 
prea mult pe gânduri, așteptând 
ca altul să facă unitate, ci să lăsăm 
pe Duhul Sfânt în inima noastră 
să stârnească unitatea, iar tu și eu 
doar să dorim ca această unitate să 
se creeze. Unitatea înseamnă a ne 
accepta așa cum suntem fiecare în 
Hristos.

3.CE BENEFICII ARE 
UNITATEA ÎN HRISTOS?

a.Unitate în rugăciune. 
 Prin rugăciune ne 
exprimăm dependența de Dum-
nezeu, stăm de vorbă cu El. Evan-
ghelistul Matei ne relatează cât 
se poate de clar: „căci acolo unde 
sunt doi sau trei adunați în Nu-
mele Meu, sunt și Eu în mijlocul 
lor” Prin rugăciune ne exprimăm 
părtășia unii cu alții. Domnul Isus 
se prezintă acolo unde este unitate 
cu El. 

Rugăciunea prin Duhul 
produce unitate. Indiferent dacă 
îmbrățișăm aceeași convingere 
doctrinală sau nu, ne putem ruga 
împreună, unii pentru alții. Când 
ne rugăm, se produce o unitate, pe 
care o face Duhul. La rugăciunea 
adevărată, unde se intensifică 
unitatea, Dumnezeu lucrează cu 
semne și minuni. Psalmistul spune: 
„Iată, ce plăcut și ce dulce este să 
locuiască frații împreună” (Ps. 
133:1). Este greu să te rogi pentru 
oamenii pe care i-ai vorbit de rău, 
pe care i-ai criticat, pe care îi urăști, 
etc. Așadar, rugându-ne unii pentru 
alții vom dovedi adevărata dragoste 
de Dumnezeu și de semenii noștri.

b.Unirea Duhului Sfânt

Unirea este propovăduită de 
Domnul Isus în capitolul 15 din 
Evanghelia după Ioan unde spune: 
„Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele” 
(Ioan 15:5). Unirea dintre viță și 
mlădițe este dătătoare de viață. Tul-
pina și mlădițele sunt legate laolaltă 
prin aceeași sevă. Aceeași viață se 
găsește în tulpină și în mlădițe. 
Există o unire legată în Hristos. 

Unirea cea mai mare pe care 
Dumnezeu a făcut−o este dintre 
trup și suflet. Ce unitate desăvârșită 
între ființe omenești și Domnul 
Slavei! Există o unitate între suflet 
și un trup de carne, „... i−a suflat 
în nări suflare de viață, și omul 
s−a făcut astfel un suflet viu”(Gen. 
2:7b). Atâta timp cât sufletul 
locuiește în trupul de carne este o 
ființă vie, poate să gândească și să 
vorbească.

Conferințele anuale ale 
Bisericilor Penticostale din Austria 
reprezintă un mod de unitate al tu-
turor bisericilor creștine. Creșterea 
bisericilor din Austria se produce 
cu ajutorul Duhului Sfânt. Să ne 
gândim la unitate și să o dorim în 
Biserică, familie și chiar în viața 
noastră.

Unirea prin Duhul ne face 
un singur duh cu Dumnezeu „dar 
cine se lipește de Domnul este un 
singur duh cu El” (1 Cor. 6:17). 
Ajută-ne Doamne să fim urzitorii 
unității!

Ghiță Bujdei
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ISUS – VIAȚA
Inițiativa mântuirii neamului omenesc aparține 

în exclusivitate lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos 
a fost Cel care a împlinit planul lui Dumnezeu de 
mântuire pentru noi oamenii, acceptând întruparea, 
s-a dezbrăcat de El însuși, slujind cu umilință, în final 
dându-și viața ca preț de răscumpărare pentru noi. De 
aceea este numit în Evrei 5:7-9 Urzitorul unei Mân-
tuiri veșnice. În Matei 16:18 Domnul Isus afirmă că 
El însuși va zidi Biserica: „Și Eu îți spun, tu ești Petru, 
și pe această piatră voi zidi Biserica Mea și porțile 
locuinței morților nu o vor birui.“ Intrarea în această 
Biserică se face prin pocăință și naștere din nou, con-
form Cuvântului.

Duhul Sfânt este agentul lui Dumnezeu care 
lucrează în om această minune a transformării. Gala-
teni 2:20 devine o realitate pentru cel mântuit – acesta 
acceptă răstignirea împreună cu Hristos. Aceasta în-
semnând renunțarea la trăirea după firea pământească 
și experimentarea unei vieți noi prin Hristos, trăind 
pentru Gloria lui Dumnezeu. Conform 1 Pentru 2:2 cel 
mântuit și născut de curând este îndemnat să dorească 
hrana duhovnicească pentru creștere: „Și ca niște 
prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovni-
cesc curat, pentru ca prin El să creșteți spre mântuire.“ 
Romani 13:14 ne atrage atenția la felul cum trebuie să 
ne raportăm firii pământești: „…nu purtați grijă de 
firea pământească, ca să nu îi treziți po�ele.“ Pentru a 
crește duhovnicește avem nevoie să fim disciplinați și 
să dezvoltăm o dependență permanentă de Hristos. În 
Ioan 14:6 Domnul Isus ne spune că El este viața, iar în 
Ioan 15:1-11 se accentuează dependența de Hristos – 
El fiind vița iar noi mlădițele.

Viața și rodirea credinciosului depind de relația 
pe care o menține cu Domnul Isus prin Duhul Sfânt 
care ne-a fost dat. Odată ajuns la această profunzi-
me a umblării cu Domnul, credinciosul va trebui să 
stea mereu în veghere pentru a nu fi înșelat de firea 
lui pământească. Aici se va da bătălia cea mai mare. 
Credinciosul mântuit să devină lipsit de interes pentru 
viața spirituală, ajungând la o rutină, schimbând 
prioritățile, cedând impulsurilor firii, respectiv accep-
tând umblarea după lucrurile firii pământești, Romani 
8:5-6. Pe fondul acesta apare formalismul religios. 

Cel care este prins în acest laț, nu vrea să ajungă un 
necredincios, dar începe să facă tot mai multe concesii, 
întorcându-se chiar la unele lucruri sau obiceiuri care 
le avea înainte de pocăință, justificându-și slăbiciunile 
și po�ele lumești, căutând tot felul de scuze, dând vina 
pe alții sau pe împrejurările vieții.        

 
Cine ajunge în această stare se răcește în relația 

cu Domnul, urmând să neglijeze tot mai mult și lucra-
rea Bisericii, devenind nemulțumit, neîmplinit, frust-
rat în aproape toate domeniile spirituale ale Bisericii. 
Conștiința unui astfel de om este din când în când 
cercetată de Duhul Sfânt prin diverse forme. Când 
presiunea este mai mare, omul spune că într-adevăr 
ar trebui să facă ceva cu starea sa, pentru că nu este 
bună, dar apoi se lasă mai departe prins în mreaja firii 
pământești și astfel devine cel mult un om religios, dar 
fără viață. El a pierdut relația cu Isus.

Cum putem să revenim la o viață abundentă? 
Există o singură cale: recunoscând toată starea tristă 
în care suntem, ne întoarcem la Dumnezeu cu căința 
și pocăința sinceră, lăsând Cuvântul Sfânt să devină o 
practică reală în viața noastră. Cei care vor proceda în 
felul acesta vor experimenta acea trezire spirituală care 
va readuce viața îmbelșugată a Duhului. Dacă lucrul 
acesta îl vor experimenta mai mulți membri dintr-o 
biserică locală, această stare de trezire va cuprinde și 
biserica.

Pentru a fi plini de viață cred că este foarte 
important să ne raportăm corect la Domnul Isus având 
o relație cu El și nu ținând doar niște legi, porunci 
sau dogme. Prospețimea întâlnirii și umblarea reală a 
fiecărui credincios cu Domnul va face ca Biserica să fie 
mereu vie.

Avem nevoie de rânduieli, de un sistem de 
valori, dar ceea ce va da viață bisericii este doar Hristos 
Domnul prin Duhul Sfânt. Fără Isus vom avea cel mult 
oameni morali, disciplinați, cu o formă de evlavie, dar 
va lipsi viața. Doar Isus dă viața întrucât El însuși este 
„Calea, Adevărul și Viața“.

Ionel Vlas



„Ferice de voi când din pricina Mea, oamenii vă 
vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de 
lucruri rele și ne-adevărate împotriva voastră!” 

(Mat. 5:11)

DRUMUL PROCLAMĂRII 
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1. NUMELE ISUS STÂRNEȘTE ÎN LUME  
MULTĂ ÎMPOTRIVIRE. 
 „Veți fi urâți de toți din pricina Numelui Meu; 
dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit” (Mat. 
10:22). Nu totdeauna când trăiești frumos, ai parte 
de necazuri. Dar dacă începi să vorbești despre Isus, 
mulți se vor ridica împotriva ta. Toată ura celui biruit 
la Golgota, se ridică împotriva celor ce ascultă de Isus. 
Ucenicul este chemat ca o „oaie în mijlocul lupilor”, să 
vestească Evanghelia chiar și în prigoniri, cu dragoste 
și răbdare până la sfârșit. Chiar dacă Isus și Evanghelia 
Sa sunt o nebunie pentru mulți, după cum este scris în 
1 Corinteni 1:18 „propovăduirea crucii este o nebunie 
pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi 
care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dum-
nezeu”. 

2. PROCURĂ DRAGOSTE PENTRU 
ISUS, CA SĂ POȚI TRECE PESTE ORICE 
PIEDICĂ ÎN MĂRTURISIREA EVANGHELI-
EI. 
 Suntem ispitiți adesea să tăcem, să nu fie 

nimeni jignit, ne mulțumim cugetul că noi le predicăm 
Evanghelia prin fapte. Da, e necesar să trăiești 
pocăința, dar asta nu scuză lipsa de râvnă. Apoi observ 
că ne dorim așa de mult aprecierea lumii, încât putem 
vorbi despre orice alt subiect, dar despre Isus, mai 
puțin. Teama de reacțiile oamenilor, teama de pierderi, 
rușinea și lipsa de cunoaștere a Evangheliei ne țin ade-
sea gura închisă. Toate acestea ni se întâmplă fiindcă 
avem o inimă împărțită. Iată ce este scris: „Cine ne va 
despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau 
strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa 
de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? După cum 
este scris: „Din pricina Ta suntem dați morții toată 
ziua, suntem ca niște oi de tăiat”. Totuși în toate aceste 
lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin 
Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici 
moartea, nici viața,..., nu vor fi în stare să ne despartă 
de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, 
Domnul nostru”.(Rom. 8:35-39).

Când dragostea lui Dumnezeu 
ne umple, suntem eliberați de 
frică și rușine. 

3. PUNE-ȚI VIAȚA ÎN SLUJBA SEMENILOR 
TĂI. 
 Folosește toate ocaziile să mărturisești pe 
Domnul. Pregătește-te, să știi cum să abordezi oame-
nii. Cunoaște Cuvântul Scripturii! Roagă-te special 
pentru asta. Găsește metode potrivite, ca să oferi 
Cuvântul celor cu care intri în contact. „Oricine Mă 
va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu 
înaintea Tatălui Meu care este în ceruri”. (Mat. 10:32).

Viața ucenicului trebuie pusă în slujba Mân-
tuitorului. „Căci oricine va vrea să-și scape viața, o va 
pierde; dar oricine își va pierde viața din pricina Mea și 
din pricina Evangheliei, o va mântui” (Marcu 8:35).

4. FII UN MESAGER INTEGRU! 
 Mesagerul Domnului poate fi prigonit chiar în 
adunare. Ieremia trebuia să aducă mesajul lui Dumne-
zeu într-o perioadă când poporul Israel se depărtase de 
căile Domnului. Cuvântul trimis de Domnul era aspru. 
El scrie: „Ori de câte ori trebuie să vorbesc, trebuie să 
strig: Sâlnicie și apăsare! Așa încât cuvântul Domnului 
îmi aduce numai ocară și batjocoră, toată ziua.” (Ier. 
20:8). Dar omul lui Dumnezeu trebuie să predice ce 
vrea Domnul, nu ce vor oamenii. De aceea, Domnul îi 
spune: „Dar tu, încinge-ți coapsele, scoală-te și spune-
le tot ce-ți voi poruncii. Nu tremura înaintea lor ca să 
nu te fac să tremuri...” (Ier. 1:17). 

Mesagerii sunt ca niște străjeri pe ziduri, ei stau 
la sfat cu Domnul și apoi aduc poporului Cuvântul 
Domnului. Ei denunță orice păcat, nu au predici dulci 
și plăcute firii, pentru că înțeleg rolul lor, ca să smulgă 
pe cât mai mulți din rătăcire. Vrăjmașul va căuta să-i 
intimideze, să-i oprească prin diferite suferințe, dar 
secretul lor este că Domnul este cu ei. După cum este 
scris: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ. 
Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, bote-
zându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului 
Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și 
iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul 
veacului. Amin” (Mat. 28:18-20) 

Ferice de cei ce se va teme de Domnul și nu de 
oameni. Ei vor fi tari, că este scris, că Domnul îi face „o 
cetate întărită, un stâlp de fier, un zid de aramă, împo-
triva întregii țări” (Ier. 1:18). 

Doamne ajută-mă să nu fiu un laș, ci plin de 
curaj și îndrăzneală pentru Tine! 

Nelu Zlibuț
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 Lumea în care noi trăim vrea să devină din ce 
în ce mai independentă de Dumnezeu, acest lucru se 
vede și se poate constata în Bisericile noastre, căci sunt 
lipsite de putere spirituală și suntem din ce în ce mai 
reci unii față de alții.

 Pentru a avea o viață plină de Dumnezeu este 
foarte important să ne cercetăm noi înșine viețile noas-
tre, și să ne îndreptăm calea potrivit Sfintelor Scripturi 
înspre Domnul Dumnezeu, pentru că judecata Lui 
Dumnezeu începe chiar din casa Lui.

 Noi avem un Dumnezeu care nu ne măgulește, 
dimpotrivă ne spune Adevărul, și de aceea, orici-
ne ați fi, treziți-vă din somn la realitate, uniți-vă în 
rugăciune și mijlocire înaintea Celui ce ne dă: pâinea 
cea de toate zilele, bunăstarea familiei, sănătatea care 
nu se cumpără pe bani, ne-a descoperit mântuirea și 
ne dă bucuria Duhului Sfânt, și toate darurile bune și 
desăvârșite.

 Unindu-ne în rugăciune dar și în fapte cu 
dorința de a face binele și nu a fi meșteri în a face răul, 
atunci Domnul Dumnezeu va da popoarelor buze 
curate, pentru ca toți să cheme Numele Domnului, ca 
să-L slujească într-un gând.

 Domnul Dumnezeu în nenumărate rânduri 
în Sfintele Scripturi ne cheamă la unitate în rugăciune, 
căci: „dacă poporul Meu (adică Biserica Lui Hristos), 
peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va 
ruga și va căuta fața Mea și se va abate de la căile lui 
rele - îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și-i voi 
tămădui țara. (2 Cron. 7:14)

Gheorghe-Marian Sollinger

UNITATEA
articol tematic
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Lupta aceasta are o barieră foarte sensibilă 
deoarece ea are de-a face cu sentimentele noastre, 
cu conștiința noastră, cu faptele noastre. Dumnezeu 
a hotărât lucrarea în Biserică pentru vindecare. Un 
exemplu foarte motivator pentru unitate este: la un 
Institut de cercetare din Texas au vrut să știe dacă 
roua iese din pământ sau vine din cer? După anumite 
cercetări au constatat că nu vine nici din cer și nu iese 
nici din pământ. Ea (roua) se formează atunci când 
toate elementele care o compun sunt prezente tot 
timpul în atmosferă, dar ea nu se realizează până când 
toate elementele sunt prielnice unele altora și în acel 
moment deodată apare roua. Spiritual este la fel, când 
unitatea se realizează în Biserică, deodată se manifestă 
Duhul Sfânt pentru că prezența Domnului este acolo 
unde se realizează unitatea (Matei 18:19-20).

Expresia „deodată” o găsim în Scriptură în 
Fapte 2. Această  manifestare „deodată” a Duhului 
Sfânt are loc la fel tot atunci când unitatea în Biserică 
se realizează. Un alt motiv pentru care unitatea este 
importantă în Biserică este bucuria, 1 Ioan 1:1-6. Bu-
curia se simte în Biserică atunci când este unitate, bu-
curia se vede, se percepe ca o realitate. Adevărat când 
Ioan face afirmația „ce am pipăit cu mâinile noastre“. 
Biserica poate să facă astfel încât să se simtă Adevărul 

când în Biserică este unitate, pentru că atunci când noi 
formăm Trupul lui Hristos oamenii pot să vadă, să audă 
și să simtă, aceasta este de fapt rodul unității.

Ioan spune „noi avem bucurie și vrem ca și voi să 
aveți bucurie“ și asta se realizează tot prin unitate. Poate 
cineva să spună: cum putem ști dacă avem unitate în 
Biserica noastră?

1 Ioan:1:7 ne învață lucrul acesta prin exem-
plul umblării, aceasta înseamnă că umblarea noastră 
dovedește de fapt trăirea noastră cu Dumnezeu. Tot 
unitatea iese în evidență, pentru că a umbla în Lumina 
care este Hristos este de fapt unitatea Bisericii care este 
Trupul lui Hristos, lucru care trebuie să se vadă în fap-
tele unității. Coloseni 3:1-2 ne spune ce face unitatea, 
unitatea în adunare are ca scop mijlocirea. Mijlocirea 
are o țintă care încununează lucrarea și se numește 
unitate.

Concluzie: Nevoia unității în adunarea Domnu-
lui aduce biruință înaintea lui Dumnezeu. Biserica este 
biruitoare în vindecare, eliberare, mântuirea oamenilor 
și unitatea apropie Biserica de Mântuitorul ei. Scopul 
unității este manifestarea prezenței lui Dumnezeu în 
mijlocul adunării.

Daniel Hozan

DE CE ESTE 
NECESARĂ UNITATEA 

ÎN BISERICĂ?
Cum putem avea unitate în Biserica Domnului? Filipeni 
2:1-2. Există o întrebare care lovește mult în adunările 

noastre: De ce nu este unitate în Biserică?

articol tematic
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aspecte cruciale. În primul rând, 
unitate în ce privește învățătura, 
înțelegerea și interpretarea text-
ului biblic, adică având o teologie 
biblică sănătoasă. Aceasta presu-
pune cunoașterea lui Dumnezeu 
printr-o relație personală. În al 
doilea rând, recunoașterea daruri-
lor și a abilităților individuale ale 
fiecărui membru din comunitate 
cu scopul implicării fiecăruia în ve-
derea zidirii Bisericii. Așadar, acest 
aspect presupune relații sănătoase și 
părtășie frățească. De aici înțelegem 
importanța unității atât pe verticală 
cu Dumnezeu, cât și pe orizontală 
în cadrul comunității creștine.

În aceeași ordine de idei, 
apostolul Pavel îi îndeamnă pe 
creștinii din Corint la unitatea 
în Hristos – „Vă îndemn, fraților, 
pentru Numele Domnului nostru 
Isus Hristos, să vă puneți de acord 
în ceea ce spuneți și să nu aveți 
dezbinări între voi, ci să fiți uniți 
într-un gând și într-un cuget„ (1 
Corinteni 1:10). Astfel, putem 
observa că și în acest context prin 
unitate se accentuează mărturia lui 
Hristos.

CUM PUTEM PĂSTRA 
UNITATEA BISERICII?

Păstrând legătura păcii (Efe-
seni 4:3), adică având relații 
armonioase și rezolvarea 
conflictelor dând dovadă de 
o maturitate spirituală;

O temă care a revenit în 
discuție în perioada pandemi-
ei este reprezentată de unitatea 
Bisericii. Această temă este foarte 
importantă pentru că de-a lungul 
timpului a stârnit interes la mulți 
credincioși, dar și controversată 
deoarece părerile credincioșilor 
sunt în dezacord. Mai mult de cât 
atât pentru creștinii contempo-
rani sintagmele „unitatea dintre 
credincioși” și „dragostea de frați” 
sunt atât de familiare încât, par a fi 
doar niște afirmații fără conținut și 
însemnătate. Însă dacă vom căuta 
să înțelegem semnificația unității 
relevată în textele biblice vom putea 
descoperi implicațiile ei.

În articolul de față, Unitatea 
Bisericii, ne propunem să facem 
referire la câteva texte biblice 
care pun accentul pe importanța 
unității Bisericii cu scopul de a 
înțelege rolul acesteia în societa-
tea contemporană. Ținând cont 
de complexitatea temei, ne vom 
concentra îndeosebi asupra perico-
pei (Ioan 17:20-23) din rugăciunea 
finală a lui Isus.

Pentru început, vom încer-
ca să definim termenul „unitate”. 
Acesta provine din termenul latin 
„unitas” și reprezintă calitatea 
unui întreg compus din elemente 
individuale însă indivizibile, adică 
distincte, dar inseparabile. Așadar, 
unitatea Bisericii înseamnă con-
secventa strădanie pentru a realiza, 

după modelul absolut al unității 
care se găsește în însuți natura lui 
Dumnezeu – Sfânta Treime, o uni-
tate imitabilă de către credincioși.

În continuare, ne vom opri 
asupra textului biblic care redă 
rugăciunea finală a lui Isus:

Nu numai pentru aceștia Mă 
rog, ci și pentru cei care vor crede în 
Mine prin cuvântul lor, ca toți să fie 
una, precum Tu, Tată, ești în Mine, 
și Eu, în Tine, ca și ei să fie [una] în 
Noi, pentru ca lumea să creadă că 
Tu M-ai trimis. Și slava pe care Mi-
ai dat-o Mie le-am dat-o lor, ca să 
fie una, precum și Noi [suntem] una 
–  Eu în ei, și Tu în Mine – pentru ca 
ei să fie în chip desăvârșit una, ca să 
cunoască lumea că Tu M-ai trimis și 
că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine 
(Ioan 17:20-23).

În pericopa de față, Isus ne 
învață cum trebuie să înțelegem 
unitatea Bisericii prin folosirea 
analogiei – unitate dintre Tatăl și 
Fiul. Această analogie este făcută cu 
scopul de a reliefa modelul unității 
dintre credincioși. Atât unitatea 
dintre credincioși, cât și unitatea 
credincioșilor cu alții este o dovadă 
a unității cu Dumnezeu. Prin ur-
mare, această unitate va mărturisi 
lumii că Tatăl L-a trimis pe Fiul.

Dar cum se realizează și în 
ce constă această unitate? Unitatea 
în cadrul Bisericii constă în două 

Rolul unității 
bisericii în societate

articol tematic
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prin cultivarea dragostei 
frățești (Ioan 13:34-35), 
căutând să împlinești nevoile 
aproapelui și

prin smerenie (Filipeni 2:3), 
adică socotindu-l pe apro-
apele mai presus de tine 
însuți.

Care sunt consecințele 
unității? Urmând principiile enu-
merate mai sus vom putea experi-
menta beneficiile unității Bisericii 
care constau atât în zidirea Bisericii 
cât și în eficiența lucrării de misiu-
ne și evanghelizare.

În concluzie, unitatea 
Bisericii trebuie înțeleasă ca fiind 
realizată de către Hristos, iar 
fiecare credincios în parte trebuie 
să depună efortul necesar pentru a 
o menține (nu cum este înțeleasă 
adesea ca fiind un lucru de 
obținut). Menținând unitatea Bise-
ricii, efectele acesteia vor influența 
societatea.

Ruben Vreme
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Când Dumnezeu a conceput familia, a ținut 
cont de propunerea pe care și-a făcut-o înainte de a-l 
crea pe om; „Apoi Dumnezeu a zis: «Să facem om 
după chipul Nostru, după asemănarea Noastră;»” 
(Gen. 1:26a).

Dumnezeu își dorește ca familia să fie o copie 
identică a Sfintei Treimi. Pentru a înțelege ce înseamnă 
unitatea în familie trebuie mai întâi să înțelegem pro-
totipul pe care Și l-a ales Dumnezeu când a conceput 
familia, prototip fiind însuși Dumnezeu/Sfânta Treime. 
Privind cu atenție în Sfintele Scripturi, vom observa că 
în planul de mântuire, fiecare persoană a Trinității are 
responsabilități diferite.

Tatălui i se atribuie lucrarea de creație, Fiului 
lucrarea de mântuire și Duhului Sfânt lucrarea de 
sfințire, însă nu se poate exclude nici o persoană ca fi-
ind inactivă la una din lucrări, toate cele trei persoane 
lucrează împreună pentru împlinirea scopului princi-
pal, doar au responsabilități diferite.

Precum în Trinitate vorbim de cele trei persoane 
ale Dumnezeirii, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în familie 

UNITATEA ÎN 
FAMILIE

Familia este capodopera lui Dumnezeu, realizată la finalul creației, 
care cuprinde un bărbat și o femeie, care prin căsătorie se vor face 

un singur trup. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și 
se va lipi de nevastă sa, și se vor face un singur trup. (Gen. 2:24)

vorbim de două persoane soțul și soția bineînțeles 
fără să uităm rezultatul căsătoriei, când într-o familie 
sănătoasă din ambele puncte de vedere, fizic și mental, 
vor rezulta copii.

În esență ei vor rămâne două personalități 
distincte, soțul și soția, însă se vor uni prin căsătorie 
având scopuri comune, cu responsabilități diferite, 
luptând pentru realizarea acestor scopuri, indiferent de 
prețul pe care trebuie să-l plătească.

Cel mai înalt scop al unei familii este împlini-
rea voii lui Dumnezeu, așa cum este scris pe paginile 
Sfintelor Scripturi, tot ce trece peste consimțământul 
Sfintelor Scripturi nu face parte din planul desăvârșit al 
Lui Dumnezeu.

Am fost creați; ca să slujim de lauda slavei Sale.(Efes. 
1:12a). În familie sunt responsabilități diferite, însă 
scopuri comune, realizate cu dragoste, în armonie și 
respect reciproc, în frică de Domnul.

Doru Fechete
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ROLUL BUNICILOR ÎN FAMILIE, ÎNTRE ROSTIREA 
BINECUVÂNTĂRII ȘI ÎMPLINIREA EI

Bisericile evanghelice au această rânduială a binecuvântării noilor născuți. În cadrul unei slujbe spe-
ciale în biserică, familiile își aduc copiii lor ca să fie rostită o rugăciune de binecuvântare cu dorința ca 

aceștia să fie ocrotiți de Dumnezeu atât spiritual cât și fizic.

articol tematic
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Între binecuvântare și împlinirea ei, pe lângă 
părinți, bunicii au un rol important. Dorința Lui 
Dumnezeu este ca această binecuvântare să continue 
până la al miilea neam, „și Mă îndur până la al miilea 
neam de cei ce Mă iubesc și păzesc poruncile Mele” 
(Deut. 5:10). Pentru aceasta este nevoie ca valorile 
iubirii și păzirii poruncilor Domnului să fie transmise 
din generație în generație cu sfințenie și lucrul acesta 
se face și cu ajutorul bunicilor.

Păstrarea integră a familiei după planul lui 
Dumnezeu se află în mâinile Lui, a părinților și a 
bunicilor credincioși, numai așa o familie, o biserică 
sau o țară poate avea un viitor bun „Îmi aduc aminte 
de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în 
bunica ta Lois și în mama ta Eunice, și Sunt încredințat 
că și în tine.”(2 Tim. 1:5).

Iată câteva aspecte ale implicării bunicilor în 
creșterea copiilor între rostirea binecuvântării și împli-
nirea ei:

Dezvoltă simțul de apartenență și identitate 
al copilului, copilul știe al cui este, cine sunt 
înaintașii lui, cu ce s-au ocupat, ce au realizat în 
viață... „Ei I-au răspuns: «Noi Suntem sămânța 
lui Avraam»”. (Ioan 8:33) Ca acest lucru să fie 
pozitiv în viața nepoților, bunicii au responsa-
bilitatea de a le lăsa o moștenire morală, socială, 
spirituală la un standard înalt.

Fiind modele bune de conduită, transmit aces-
tea și nepoților lor, un proverb românesc spune: 
așchia nu sare departe de trunchi, iar Biblia 
spune:

 1 Timotei 4:12 Nimeni să nu-ți disprețuiască 
tinerețea; ci fii o pildă pentru credincioși: în 
vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în 
curăție.

Prin bunici se transmit valori spirituale specifice 
fiecărei familii,

Geneza 18:19 Căci Eu îl cunosc și știu că are să 
poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină 
Calea Domnului, făcând ce este drept și bine, 
pentru ca astfel Domnul să împlinească față de 
Avraam ce i-a făgăduit”. Avraam și-a îndeplinit 
misiunea, acum suntem noi la rând, Domnul să 
ne dea puterea și înțelepciunea necesară pen-
tru îndeplinirea acestei datorii nobile față de 
urmașii noștri.

Sunt parte din sursa aducerilor aminte, prin 
alocarea de timp în activități, jocuri, excursii, 
explicații în diferite domenii specifice băieților 
și fetelor, toate acestea formează bagajul de 
amintiri cu care nepoții călătoresc pe drumul 
vieții. 2 Timotei 1:5  Îmi aduc aminte

Sunt mijlocitori între părinți și nepoți și între 
nepoți și Dumnezeu.

Viața, pe lângă bucurii, oferă și situații tensio-
nate, probleme, încurcături. Ce bine este atunci 
să nu fii singur, să ai la cine apela, să ai cu cine 
te sfătui, în cine să ai încredere, să te poți baza 
pe experiența și înțelepciunea bunicilor. Ce 
binecuvântată este familia, biserica, societatea 
unde bunicii sunt mijlocitori.

Geneza 18:32 Avraam a zis: „Să nu Te mânii, 
Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. 
Poate că se vor găsi în ea numai zece oameni buni.” și 
Domnul a zis: „N-o voi nimici, pentru cei zece oameni 
buni.”

 
Domnul să îi binecuvânteze pe toți bunicii cu 

multă putere, dăruire și voință de implicare în această 
misiune nobilă, unică și irepetabilă. Este un har să fim 
bunici.

Corneliu Buda

01
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CA UN SINGUR OM
„Când a venit luna a șaptea, copiii lui Is-
rael erau în cetățile lor. Atunci, tot poporul 
s-a strâns ca un singur om pe locul deschis 
dinaintea Porții Apelor. Au zis cărturarului 
Ezra să se ducă să ia cartea Legii lui Moise, 
dată de Domnul lui Israel.” (Neemia 8:1)

După ce se întorseseră din robia 
bbabiloabiloniană, iudeii s-au adunat „ca un sin-
gur om” pentru Sărbătoarea Trâmbițelor. Această 
sărbătoare avea loc după Legea veche în prima zi a 
lunii a șaptea (Lev. 23:24). Yom Terua, cum se numește 
aceasta în limba ebraică, era încă din perioada vechi-
testamentară legată în mințile credincioșilor atât de 
ziua creării lui Adam și Eva, cât și de ziua judecății de 
apoi.

Cu ocazia acestei sărbători, poporul îi cere preo-
tului Ezra să le citească Legea lui Moise. Auzind ei cele 
citite, au fost cuprinși toți de o pocăință așa de adâncă, 
încât preoții și leviții au trebuit să îi oprească să nu mai 
plângă, deoarece era o zi de sărbătoare și de bucurie 
(Neemia 8).

DEZBINARE
 Au mai trecut câteva sute de ani și Cuvântul 
întrupat al lui Dumnezeu umbla și predica printre 
urmașii celor care se pocăiseră la citirea lui Ezra. Unii 
L-au recunoscut ca fiind Hristos, alții nu L-au recu-
noscut. „S-a făcut deci dezbinare în norod din pricina 
Lui.” (Ioan 7:43)

Dacă urmărim istoria creștinismului, nimic nu 
a produs mai multă dezbinare decât întrebarea: „Cine 
este Isus?” O parte au zis că este doar un rabin, alții că 
este un proroc. Alții au zis că este Fiul lui Dumnezeu, 
dar nu Dumnezeu, alții că este doar Dumnezeu, dar nu 
om. Noi însă știm că Domnul și Mântuitorul nostru 
Isus Hristos este pe deplin om și pe deplin Dumnezeu.

Nu suntem chemați să tolerăm eroarea sau 
chiar erezia de dragul unității. Eroarea este când 
cineva învață lucruri care nu potrivesc cu învățătura 
sănătoasă. Erezia este atunci când îi este atrasă atenția 
cuiva și este oprit de către conducerea bisericii și totuși 
continuă să dea învățături greșite. Nu suntem chemați 
nici să ignorăm păcatul de dragul unității: „Ci v-am 

scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, 
măcar că își zice ‘frate’, totuși este curvar sau lacom de 
bani sau închinător la idoli sau defăimător sau bețiv 
sau hrăpăreț; cu un astfel de om nu trebuie nici să 
mâncați.” (1 Cor. 5:11)

Dezbinarea este așadar uneori inevitabilă și 
chiar bine întemeiată. Nu ne putem uni în slujire cu 
oameni care au o credință cu totul diferită de cea pe 
care o avem noi.  De asemenea nu ne putem uni cu 
oameni care măcar că mărturisesc aceleași lucruri 
ca și noi, prin viața lor nepotrivită dovedesc că nu le 
cred din inimă. Când vine însă vorba despre „părerile 
îndoielnice”, cum le numește Apostolul Pavel, să nu ne 
luăm la ceartă pentru ele. Dimpotrivă „Primiți bine pe 
cel slab în credință” (Rom. 14:1).

UNITATE: DE SUS ÎN JOS SAU DE JOS ÎN 
SUS?
 Din nefericire în ziua de azi unitatea se 
înțelege în felul următor: cineva stabilește o așa-zisă 
„viziune” și restul trebuie să accepte această viziune și 
să se conformeze ei. Cui nu îi place, să facă bine să își 
caute altă biserică. Evanghelia însă nu ne învață așa. 
Sfântul Apostol Pavel ne spune: „Dumnezeu a întocmit 
trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor 
lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în 
trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de 
altele.“ (1 Cor. 12:24b-25) Mântuitorul de asemenea ne 
spune: „Dacă vrea cineva să fie cel dintâi, trebuie să fie 
cel mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor!” (Mar. 
9:35) Dacă deci biserica locală îi respectă și îi iubește 
pe cei mai mici și mai neînsemnați abia atunci se poate 
vorbi de unitate adevărată.

Toți suntem mădulare în trupul lui Hristos. 
Pentru toți a murit Hristos. „Să nu nimicești pen-
tru o mâncare lucrul lui Dumnezeu.” (Rom. 14:20) 
Încredințări avem fiecare, dar parcă prea lesne ne 
condamnăm unul pe altul pentru lucruri pe care Sfin-
tele Scripturi nu le condamnă. „Încredințarea pe care 
o ai, păstrează-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu. 
Ferice de cel ce nu se osândește singur în ce găsește 
bine.” (Rom. 14:22)

Să urmăm deci exemplul preotului Ezra și al po-
porului lui. Să ne unim „ca un singur om” în ascultarea 
Evangheliei și în a ne mărturisi și a ne plânge păcatele 
până când frații slujitori ne vor opri, că destul am 
plâns, a venit acum vremea bucuriei.

Vasile Dan
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Lucrarea profetică a fost instituită de Dum-
nezeu încă din vechime. Este intenția Lui 
să-Și însoțească lucrarea din toate vremu-
rile, inclusiv vremurile în care trăim, cu 
glasul profetic care să aducă zidire, sfătuire 
și mângâiere (1 Cor. 14:3). Însă precum în 
orice lucrare autentică a lui Dumnezeu, 
diavolul vine cu imitațiile sale pentru a de-
ruta, înșela și rătăci oamenii. Așa este și cu 
lucrarea profetică. Existența prorocilor falși 
și a prorociilor care nu au ca sursă pe Duhul 
Sfânt ci închipuiri omenești sau surse diabo-
lice sunt o realitate.

În calitate de creștini, trebuie să avem o atitudi-
ne sănătoasă și echilibrată atunci când vorbim de pro-
rocii și să ne ferim de extreme. Pe de o parte întâlnim 
atitudini total respingătoare față de lucrarea profetică, 
în care creștinii exclud prorocia din metodele prin care 
Dumnezeu alege să vorbească oamenilor. Pe de altă 
parte, extrema opusă este acceptarea nefiltrată și naivă 
a oricărui glas care proclamă “Așa vorbește Domnul.” 
Justificarea acestor oameni este că Biblia ne interzice 
să judecăm. Dar, stau chiar așa lucrurile? Ne cheamă 
Biblia să acceptăm orice prorocie? Trebuie să facem o 
diferență între judecata în sensul de respingere totală, 
disprețuitoare (1 Tes. 5:20), și o analiză biblică a proro-
ciilor în vederea discernerii sursei și autenticității ei (1 
Cor. 14:29). Creștinul este chemat să cerceteze proro-
ciile și totodată să se ferească de prorocii mincinoși 
(Mat. 7:15). Însă cum putem verifica dacă o prorocie 
este autentică sau nu?

EXAMINAREA BIBLICĂ A PROROCIILOR
Biblia ne arată cel puțin trei examene foarte 

clare prin care trebuie să treacă orice prorocie. Dacă 
prorocul și prorocia nu trec cele trei examene, trebuie 

să rămânem rezervați față de prorocia dată și față de 
autenticitatea prorocului prin care s-a dat această 
prorocie:

1. EXAMENUL CARACTERULUI    
    (MAT. 7:15-20)

Domnul Isus ne dă acest semn prin care putem 
să depistăm (să cunoaștem) un proroc mincinos: ”roa-
dele lui”. Altfel zis, caracterul prorocului îl dă de gol. 
Caracterul și lucrarea pe care o face un proroc nu pot 
fi separate. În ochii lui Dumnezeu, un proroc nu poate 
avea un caracter rău, și în același timp să prorocească 
curat – este o contrazicere. Dacă cineva prorocește, dar 
viața lui este în neorânduială și compromisă, avem tot 
dreptul să avem rezerve față de mesajul transmis de 
această persoană. Aici sunt enumerate câteva caracte-
ristici ale prorocilor falși:

Nu recunosc și nu se supun autorității bisericii, 
ba încă se văd uneori mai presus de aceasta.

Sunt însoțiți de negativism și înnegresc pe cei 
mai mulți dintre lucrători și proroci.

Prorocesc doar în anumite cercuri restrânse și 
evită contextul și autoritatea unei biserici.

 Nu acceptă să fie corectați, criticați și analizați - 
nici ei și nici descoperirile lor.

Umblă din loc în loc și nu dau socoteală 
nimănui. Refuză să dea date despre ei însuși.

Această umblare din loc în loc duce de multe ori 
la neglijarea propriilor familii.

Mulți dintre ei folosesc darul acesta ca un izvor 
de câștig, beneficiind financiar sau material în 
urma slujirii pe care o fac din loc în loc.

CUM PUTEM CUNOAȘTE 
PROROCII FALȘI

articol
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2. EXAMENUL CONȚINUTULUI 
    (DEUT. 13:1-5)

Biblia trebuie întotdeauna să rămână la fun-
damentul credinței noastre. Biblia este sursa principală 
prin care trebuie verificat și validat conținutul proroci-
ei. Dacă Duhul Sfânt a inspirat scrierea Bibliei și pro-
rocul pretinde că același Duh Sfânt îl inspiră și pe el, 
atunci mesajul prorociei trebuie să fie în concordanță 
cu Cuvântul scris. Sau este posibil să se contrazică 
Duhul Sfânt? Conținutul prorociei trebuie analizat prin 
mesajul Bibliei. Cât de important este să cunoaștem 
bine Scripturile! Chiar dacă s-ar împlini semnele sau 
minunile prorocite de astfel de om, noi nu avem voie 
să-i primim mesajul, dacă acesta contrazice Scriptura 
(Deut. 13:1-2)!

3. EXAMENUL ÎMPLINIRII (IER. 28:9)

Nu în ultimul rând trebuie ca prorocia să se 
împlinească pentru a se dovedi autenticitatea ei, fiind 
vorba de ceva referitor la viitor sau la un lucru ascuns, 
necunoscut de proroc. S-ar putea însă să întâlnim pro-
rocii care vorbesc despre lucruri generale bune dar care 
nu conțin niciun aspect supranatural de descoperire. 
Întrebarea este dacă astfel de prorocii pot fi încadrate 
în daruri duhovnicești, adică care sunt supranaturale 
și care pot fi manifestate doar prin puterea Duhului 
Sfânt?

Nu ajunge ca unul sau două din aceste examinări 
biblice să corespundă pentru a putea clasifica un 
proroc și mesajul lui să fie autentic. Toate trei trebuie 
să corespundă ca să avem deschidere față de persoana 
aceasta și mesajul ei.

CÂTEVA SFATURI:

Când să apelăm la călăuzirea prin prorocie?

Întotdeauna trebuie să avem priorități clare în 
cunoașterea voii lui Dumnezeu asupra unui an-
umit aspect. Prioritățile după care luăm decizii 
trebuie să fie: 1) poruncile și principiile Bibliei; 
2) discernământul dobândit prin umblarea și 
părtășia cu Dumnezeu; 3) siguranța și claritatea 
primită după ce am cercetat toate lucrurile care 
duc la un răspuns. Un mesaj profetic: întărire, 
ghidare, clarificare, făcând parte în pachetul 
frumos de călăuzire dobândită.

Ce să facem când răspunsul prin prorocie nu 
ne este clar?

Orice ar spune prorocia, noi trebuie să rămânem 
în primul rând la ce ne învață Biblia. Dacă 
mesajul profetic nu este clar, rămâne fundamen-
tul biblic după care trebuie să ne ghidăm. Dacă 
rămâne totuși neclar, ce este de făcut? Trebuie să 
cerem cu răbdare mai multă lumină și călăuzire 
de la Dumnezeu. Este periculos să luăm decizii, 
mai ales majore, bazându-ne doar pe o prorocie 
(de exemplu căsătoria sau mutarea într-o altă 
țară).

Ce se poate întâmpla când se aduce înaintea 
lui Dumnezeu o situație anumită și prorocul  
vorbește cu totul la alt subiect?

Într-o astfel de situație desigur că ne-ar merge 
gândul  până acolo încât să spunem că prorocul 
nu este călăuzit de Dumnezeu, ci vorbește de 
la sine. Pentru a putea determina acest lucru, 
trebuie apelat la examenele menționate mai sus. 
Însă trebuie să avem și un alt lucru în vedere: 
Dumnezeu nu este obligat să ne răspundă la 
întrebările noastre când vrem noi și cum vrem 
noi. Dumnezeu, care vede lucrurile mai bine 
decât noi, s-ar putea să vadă altfel prioritățile 
pentru viața noastră și să ne vorbească la un 
subiect care este mai important în acel moment. 
În privința situației specifice care ne frământă 
trebuie să continuăm să cerem cu răbdare 
lumină și călăuzire de la Dumnezeu, însă să pu-
nem accentul pe ce-a văzut Dumnezeu prioritar 
în momentul acela.

Nicu Ani

a.

b.

c.
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„TREBUIE CA EL SĂ CREASCĂ, IAR EU 
SĂ MĂ MICȘOREZ (IOAN 3:30)

O delegație formată din farisei și preoți a 
venit la Ioan Botezătorul și l-a întrebat: „Dar cine 
ești?�(Ioan 1:21) Ioan a știut cine este, cine nu este, și 
a știut foarte bine care este rolul lui pe acest pământ. 
Este foarte important să știi cine ești, pentru ce exiști 
pe acest pământ, ca să știi pentru ce trăiești. Este foarte 
important să știi unde vrei să ajungi ca să știi pe ce 
drum să mergi. Căci dacă nu știi unde vrei să ajungi 
atunci niciun drum nu este bun. 

Mereu în om există dorința de a fi mare și 
important, dar Domnul Isus a spus că mai mare 
decât Ioan n-a fost nimeni pe pământul acesta. Oare, 
ce l-a făcut pe Ioan așa de mare? N-a făcut nici o 

minune dar a fost el însuși o minune. A fost născut 
prin programare divină, nașterea lui a fost vestită de 
îngerul Gavril și chiar numele i-a fost adus din cer. 
N-a făcut nicio prorocie și n-a dat nicio lege. A avut 
o viață scurtă, 30 de ani și șase luni. Dar Dumnezeu 
l-a pregătit 30 de ani și l-a folosit șase luni. Dar în șase 
luni a făcut mai mult decât a făcut în vremea aceea 
preoția Levitică timp de 400 de ani. 

Unii l-au considerat „mare și important� dar el 
nu s-a considerat niciodată așa, dimpotrivă se conside-
ra mic și dorea să se micșoreze și mai mult pentru ca 
Domnul Isus să crească tot mai mult. Alții l-au consi-
derat pe Ioan mare proroc, nu le plăcea de el pentru că 
îi mustra și îi chema la pocăință dar îl admirau pentru 
curaj, credință, simplitate și pentru autoritatea cu care 
le vorbea multora. Multe categorii de oameni au fost 

IOAN BOTEZĂTORUL, 
SMERIT ȘI CREDINCIOS
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cercetați, străpunși în inimă și căutau iertare de păcate 
și veneau la el din Ierusalim, din Iudeea și din toate 
împrejurimile Iordanului ca să fie botezați.

PRIN CE SE CARACTERIZEAZĂ LUCRA-
REA LUI IOAN BOTEZĂTORUL? 

A așteptat ca Dumnezeu să-i vorbească prima 
dată lui și numai după aceea a vorbit și el oameni-
lor. Cuvântul lui Dumnezeu a trecut pe lângă mari 
personalități politice ca Tiberiu Cezar, Pilat din Pont, 
Irod, Filip și alți oameni puternici ai vremii și nu le-am 
spus nimic. Pentru ei Dumnezeu nu mai avea nimic. 
A trecut și pe lângă mari personalități religioase, marii 
preoți Ana, Caiafa și pe lângă toți cei din neamul lui 
și din neamul lor. Mari farisei, cărturari și saduchei 
și nu le-a spus nimic, dar i-a vorbit unui om simplu 
care nu avea nicio funcție importantă dar era el însuși 
important în ochii lui Dumnezeu. Ioan a considerat un 
mare har faptul că i-a vorbit Dumnezeu. Așa trebuie să 
considerăm și noi acest lucru. Omul căruia îi vorbește 
Dumnezeu se poate considera privilegiat. Pentru că 
Dumnezeu i-a vorbit lui Ioan, a putut și el vorbi cu 
autoritate divină altor oameni. 

Ioan a fost plin de Duh încă din pântecele ma-
mei sale. Ce bine să fim plini de Duh Sfânt, nu de vin, 
să fim o pricină de bucurie și veselie pentru părinți și 
cei mai mulți să se bucure de nașterea noastră. 

Ioan a predicat adevărata pocăință fiindcă nu 
s-a lăsat impresionat de funcțiile oamenilor și nici de 
poziția lor socială pentru că a privit dincolo de ce se 
vede fiind foarte aspru, cerându-le prima dată pocăință 
și apoi botezul „Faceți, dar, roade vrednice de pocăința 
voastră.” (Matei 3:8)

Ioan li L-a prezentat oamenilor pe Domnul 
Isus, Mielul lui Dumnezeu, fiind cel mai important 
lucru dintre toate pe care le-a făcut el. Dacă el ar fi 
condamnat păcatul cu cea mai mare autoritate dacă ar 
fi impresionat marile mulțimi de oameni cu predicile 
lui și nu L-ar fi prezentat pe Domnul Isus ca Mesia care 
ridică păcatul lumii, nu și-ar fi atins menirea. Domnul 
Isus a venit în urma lui, dar El era înainte de Ioan, era 
din veșnicie, și numai El va rezolva problema păcatului 
omenesc. Ioan nu numai că L-a prezentat pe Mielul lui 
Dumnezeu dar a și îndrumat pe ucenicii lui să-L ur-
meze. A avut suficientă autoritate să-i țină pe ucenicii 
lui lângă el dar a avut și suficientă umilință și credință 
ca să-i îndrume să-L urmeze pe Mielul lui Dumnezeu

 
Ioan a fost trimis să îi boteze pe oameni în apă; 

poate că acesta a fost un lucru plăcut și încurajator, să-i 

vezi pe oameni că se vor boteza, dar i-a atenționat că 
botezul fără pocăință nu te scapă de mânia lui Dumne-
zeu. 

Ioan a zis despre sine că este un glas care strigă 
în pustie. Persoana și lucrarea sa sunt împlinirea unei 
profeții făcute de prorocul Isaia. Avea un mesaj clar și 
precis „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.� 
Cu adevărat Ioan a pregătit poporul Israel pentru 
arătarea lui Mesia. La împlinirea vremii, în timpul 
lucrării lui Ioan, oamenilor le-a început să le fie dor de 
Dumnezeu și s-au bucurat când au auzit pe cineva care 
vorbește de numele Lui. 

Ioan a zis despre sine că trebuie să se micșoreze, 
fiindcă în fața Domnului Isus și-a dat seama că are și el 
nevoie de un mântuitor și ar fi vrut ca El, Mielul, să fie 
totul în el și în toți oamenii. Ioan s-a micșorat atât de 
mult, încât aproape că nu s-a mai văzut după ce a venit 
Domnul Isus nu a mai fost nevoie de el.

Ioan a zis despre sine că este prietenul Mirelui 
și a fost fericit în starea aceasta. Este o mare diferență 
între prietenul Mirelui și Mireasa Mielului. Mireasa 
este mult mai importantă decât prietenul Mirelui .

Cum de a putut Ioan birui popularitatea 
pe care o avea? A știut că nu este ce cred oamenii 
despre el! Ești Hristosul? Ești Ilie? Ești Prorocul? Se 
gândeau ei în inimile lor. Fiindcă oamenii, chiar dacă 
ne vorbesc de bine, nu suntem mai buni, și dacă ne 
vorbesc de rău, nu suntem mai răi. Ioan nu s-a lăsat 
flatat de părerea oamenilor, chiar dacă l-au vorbit de 
bine, el a rămas smerit și credincios așa cum îi place lui 
Dumnezeu. Nu s-a lăsat intimidat de amenințările lor. 
Fățarnicii ar fi vrut să nu mai audă glasul amenințărilor 
mai ales Irod și Irodiada. Ei l-au amenințat direct și 
indirect dar el a apărat adevărul până la moarte chiar 
dacă a trebuit să plătească cu viața lui. Lui Ioan nu i-a 
păsat de cei ce ucid trupul ci i-a păsat de Acela care 
poate arunca sufletul în gheenă. 

Nu te lăsa impresionat de ce zic unii, căci 
părerea lor înaintea lui Dumnezeu n-are valoare. 
El cunoaște inima fiecăruia și acest lucru e cel mai 
important dintre toate. Părerile oamenilor sunt 
schimbătoare și foarte puțin adevărate dar părerea lui 
Dumnezeu este adevărată și nu se schimbă. 

Ținând cont de toate aceste afirmații, putem 
înțelege ce a spus Domnul Isus când a zis că cel mai 
mic în Împărăția lui Dumnezeu va fi mai mare decât 
Ioan. Dumnezeu să ne ajute la aceasta!

Cristian Grădinaru
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SFATURI:
1. Prinde prilejul de a scăpa 

de piedici, căci amânarea poate fi 
fatală. „Atunci”- câte amânări, câte 
neînțelegeri ne-au adus suferință 
pentru că nu am acționat la timp, 
că am lăsat șoaptele celui rău să fie 
acceptate de urechea inimii, care 
au înăbușit susurul blând care ne 
vorbea că e momentul potrivit ca El 
să ne binecuvânteze.

2. Acceptă colaborarea, fii 
optimist în voia Lui-„Filip a luat 
cuvântul”- de câte ori ne-a vorbit 
Domnul prin frați, predici, cântări, 
vise, iar noi l-am denaturat prin 
îndoială, necredință, am privit la om 
în loc să primim Cuvântul, am jude-
cat după mintea noastră şi am rămas 
legați şi împiedicați în a ne bucura 
de biruință.

3. În colaborare trebuie să fie 
înălțat Isus. „A început de la Scrip-
tura aceasta și i-a propovăduit pe 
Isus.“-orice gând, orice vorbă, orice 
atitudine, orice stare nepotrivită, 
împiedică drumul înspre bucuria 
biruinței.

4. Fii atent pe drum mereu, 
când apare soluția să poți beneficia 

de ea. „Pe când își urmau ei drumul, 
au dat peste o apă.”- de câte ori am 
fost orbi în a vedea planul Domnu-
lui cel Minunat care Îl are cu noi, 
datorită că urmăream alte scopuri în 
viață, iar interesul nu era aprins pen-
tru a găsi soluții în a ieși învingători 
în Numele Domnului.

5. Întotdeauna caută să fii li-
ber în tot ceea ce vrea Domnul, prin 
a privi la soluția dată, ca la unica 
soluție. „Și famenul a zis: «Uite apă, 
ce mă împiedică să fiu botezat?»”-
pentru a putea vedea clar dacă avem 
vreo piedică, în primul rând trebuie 
să ne întrebăm, să ne cercetăm şi să 
cunoaștem bine răspunsul.

6. biruința este garantată, 
când e inima toată predată. „Filip a 
zis: «Dacă crezi din toată inima, se 
poate»“- transformarea nu va suferi 
amânare când inima a respectat 
rânduiala, pentru că fiecare lucru în 
viață are legea lui.

7. responsabilitatea noastră 
va fi dovedită prin acțiunea noastră 
înfăptuită. „Famenul a răspuns: 
«Cred că Isus Hristos este Fiul lui 
Dumnezeu.»”- doar când o inimă e 
deschisă, Domnul poate să lucreze, 

până atunci El stă la ușă şi bate.

8. Fii hotărât în a acționa. „A 
poruncit să stea carul”- orice bine 
care trebuie făcut, acționează în 
siguranță deplină, fără teamă sau 
rețineri.

9. Smerește-te prin a te uni 
cu conlucrătorul tău, „s-au cobo-
rât amândoi în apă”- smerenia şi 
unitatea sunt două forțe care pot 
desăvârși biruința asupra piedicilor.

10. Înfăptuiește până la capăt 
ce ai început „și Filip a botezat pe 
famen”- o vorbă spune că: „drumul 
spre iad e pavat cu intenții bune, - 
am vrut să fiu mai pocăit, am vrut să 
iert mai mult, am vrut să iubesc mai 
mult, am vrut să postesc, am vrut 
şi am vrut multe“- ,dar ceea ce am 
făcut va rămâne scris. (Fil. 2:12)

Închei: „Astfel dar, 
preaiubiților, după cum totdeauna 
ați fost ascultători, duceți până la 
capăt mântuirea voastră, cu frică și 
cutremur, nu numai când sunt eu de 
față, ci cu mult mai mult acum, în 
lipsa mea.”

Daniel Căuneac

Cum poți să te bucuri că ai 
scăpat de piedicile în vederea 

botezului?
Atunci, Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și i-a 

propovăduit pe Isus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă. Și 
famenul a zis: „Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: „Dacă 
crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos 
este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi  

sîn apă, și Filip a botezat pe famen. (Faptele Ap. 8:35-38)
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LAVINIA: Spuneți-ne pe scurt. Cine este fratele Petru 
Stoian?

P. STOIAN: M-am născut în anul 1956, într-o familie 
de creștini penticostali. La vârsta de 17 ani am pri-
mit botezul în apă, apoi botezul cu Duhul Sfânt. În 
anul 1978 m-am căsătorit cu Mioara, soția mea, avem 
împreună 6 copii. În anul 1986 am fost ales prin vot 
conducătorul Bisericii Penticostale Cumpăna din 
județul Constanța, unde am fost ordinat ca prezbiter.

În anul 1994 am fost ordinat ca pastor și numit 
pastor coordonator pe Județul Călărași. În acest timp, 
am fost în mai multe mandate membru în comitetul de 
conducere al Comunități Regionale București, deoare-
ce Județul Călărași face parte din această Comunitate.

În anul 2003 am venit în Viena, primii patru ani 
am slujit în Biserica Betel Viena (Bis. Nr. 3) împreună 
cu fratele Vasile Iovescu, iar în anul 2007 am venit 
în biserica Emanuel Viena (Bis. Nr. 2) unde sunt și 
acum. Aici am slujit ca pastor asistent, fratele Leontin 
Sătmărean fiind pastor principal. Ne-am bucurat de o 
relație frumoasă și binecuvântată în lucrare.

LAVINIA: Cum ați știut că Dumnezeu vă cheamă în 
lucrare. Care a fost începutul?

P. STOIAN: Când vorbim despre chemare sunt două lu-
cruri care trebuie punctate. În primul rând este necesar 
să înțelegem ce a investit Dumnezeu în noi, în al doilea 
rând să înțelegem conjuncturile create de Dumnezeu 
pentru a fi acolo unde El ne vrea. Eu le-am trăit pe 
acestea. Pentru început am fost folosit la predică în 
biserică, apoi am făcut parte din comitetul de condu-
cere al bisericii, timp în care am înțeles că Dumnezeu 
vrea să lucreze cu mine ceva mai mult de atât. A urmat 

apoi conjunctura creată de Dumnezeu pentru a fi ordi-
nat și pe urmă lucrarea în sine.
LAVINIA: Dacă ați putea schimba ceva la anii de slujire, 
care ar fi acel lucru?

P. STOIAN: Departe de mine gândul că am avut o sluji-
re perfectă. Dacă ar fi să schimb ceva, ar fi să pot avea 
un echilibru constant între slujire, biserică și familie.

LAVINIA: Care sunt principiile de bază pentru un pas-
tor în slujire?

P. STOIAN: O parte din principii le-am învățat, o parte 
le-am descoperit lucrând. De bază consider ca ar fi:1. 
să înțelegi bine că Dumnezeu te cheamă în slujire; 2. 
să-ți înțelegi bine locul în lucrare; 3. să te lași călăuzit 
de Dumnezeu; 4. să colaborezi în lucrare cu cei din jur; 
5. să fii gata să rabzi, să ierți și să iubești.

LAVINIA: Au fost situații în care ați văzut intervenția 
supranaturală a lui Dumnezeu?

P. STOIAN: Da. Am avut multe experiențe de acest 
gen și consider că este un har nemeritat să fii lucrător 
împreună cu Dumnezeu și El să te folosească în astfel 
de lucrări: vindecări reale, însoțire deosebită în sluji-
re și descoperiri personale în care Duhul Sfânt mi-a 
vorbit.

LAVINIA: Ați avut momente în care ați vrut să renunțați 
să mai slujiți? Ce v-a făcut să mergeți mai departe?

P. STOIAN: Da. Am avut astfel de momente, dar trei lu-
cruri m-au făcut să merg mai departe. În primul rând, 
în momentele cele mai grele, Dumnezeu a găsit cu cale 
să-mi spună prin Duhul Sfânt că El este cu mine, iar 
după fiecare perioadă grea am simțit o însoțire nouă 

ISTORIA UNUI SLUJITOR, A UNUI PASTOR
 

interviu
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prin Duhul Sfânt. În al doilea rând, am o soție care a 
fost lângă mine și s-a rugat pentru mine în cele mai 
grele momente. Și nu în ultimul rând, au fost frații în 
biserică care m-au încurajat și s-au rugat pentru mine.

LAVINIA: Ce sfat aveți pentru slujitorii care sunt la 
început de lucrare?

P. STOIAN: Să înțeleagă că slujirea nu este o profesie, ci 
o mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu și față 
de cei cărora le slujesc. Acest lucru cere seriozitate în 
slujire, dedicare și plinătatea Duhului Sfânt. Mai punc-
tez și faptul că, fiind în lucrare, trebuie să fie un mod 
anume prin care Dumnezeu să le vorbească personal.

LAVINIA: Trăim vremuri tulburi. Care credeți că este 
acum nevoia cea mai mare a Bisericii?

P. STOIAN: Nevoi sunt multe. Eu le punctez pe acestea: 
învățătura în biserică bazată pe Scriptură, având în ve-

dere vremurile pe care le trăim; o închinare profundă; 
promovarea în biserică a lucrării Duhului Sfânt prin 
daruri; folosirea în lucrare a persoanelor care au che-
mare.

LAVINIA: Se spune ca Dumnezeu nu are pensionari și 
nici șomeri. Cum veți continua slujirea?
P. STOIAN: Nu vreau să mă gândesc la pensionare și 
nici la statutul de șomer. Voi sta la dispoziția lui Dum-
nezeu în lucrarea din biserică și pentru situații din 
afara bisericii. Vreau să răspund pozitiv acolo unde voi 
fi chemat sau trimis de Dumnezeu pentru rugăciune, 
încurajare, sfătuire și nu numai. Iar când va fi clipa 
plecării, să mă găsească slujind.

LAVINIA: Amin, să vă împlinească Dumnezeu frumoa-
sa dorință și vă mulțumim pentru tot ce ați împărtășit 
cu noi. El, care v-a chemat și v-a ajutat până aici, să vă 
însoțească până la capăt.

Lavinia Haniș
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CENTENARUL 
BISERICILOR 

PENTICOSTALE DIN 
ROMÂNIA

interviu

În intervalul 09-11 septembrie 2022, au fost zile cu rezonanță creștină, istorică și culturală 
pentru Cultul Penticostal din România. Totodată au avut loc mai multe slujbe religioase, 
atât la Păuliș cât și la Arad. Au fost prezenți diverși reprezentanți religioși, reprezentanți ai 
autorităților de stat actuale cât și multe formații muzicale. Din partea Cultului Penticos-
tal din Austria, au fost prezenți la acest eveniment frații păstori: Traian Supuran și Ștefan 
Peșel. Mesajul fratelui Supuran a fost că, noi cei care am plecat din România am luat ceva 
cu noi, și anume, credința vie în Dumnezeu dar această credință acompaniată de prezența 
Duhului Sfânt ne-a ajutat să rămânem lângă Dumnezeu și să ducem mai departe flacăra 
Evangheliei. Vă prezint câteva interviuri de la acest eveniment:
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GABI BUJDEI: Ce reprezintă pentru dumneavoastră 
personal Centenarul?

MOISE ARDELEAN: Ziua de 10 septembrie 2022 
reprezintă o zi de cotitură, reprezentând 100 de ani 
de la deschiderea primei Biserici Penticostale din 
România. Fără îndoială, zilele acestea pentru Cultul 
Penticostal din România sunt zile deosebite. În urmă 
cu 100 de ani, la Păuliș, s−a înființat prima Biserică 
Penticostală din România. De atunci și până astăzi 
Dumnezeu a binecuvântat în mod deosebit lucrarea 
pe care au făcut-o penticostali, Bisericile Penticostale 
din țara noastră, și s−a ajuns la Centenarul Bisericilor 
Penticostale din România, să putem spune și să−L 
lăudăm pe Dumnezeu pentru cele 3300 de Bisericii 
din România, care aparțin Cultului Penticostal. 3000 
sunt în România și 300 sunt în Europa, ele formează 
Comunitățile Teritoriale care aparțin Cultului Creștin 
Penticostal.

Pentru noi este bucurie, este sărbătoare cu 
limitele pe care le avem. Ne străduim să stăm înain-
tea lui Dumnezeu, să−I mulțumim lui Dumnezeu 
pentru trecutul binecuvântat și apoi prin credință 
să continuăm lucrarea pe care o facem în Numele 
Domnului Isus, chiar dacă trăim într−o lume plină 
de oameni pesimiști, oameni care se îngrijorează și se 
tem, ca urmași ai Domnului, noi mergem înainte, că 
noi știm că vremurile și soroacele Îi aparțin Domnului 
și având în vedere promisiunea lui Dumnezeu „sunt 
cu voi în toate lucrurile până la sfârșitul veacului”. De 
asemeni Centenarul înseamnă un moment important, 
un moment de referință în anii care vin. Noi și alții 
după noi, mereu se vor raporta la anul 2022, vor vorbi 
despre sărbătoare și ce a fost atunci și ce va fi după anul 
2022.

AUREL MOLDOVANU: Este un eveniment de aducere 
aminte a ceea ce Dumnezeu a făcut în istoria aceas-
ta de 100 de ani. Este foarte important din când în 
când să ne oprim, să răscolim trecutul. Și în Scriptură 
vedem că evreii, poporul lui Dumnezeu, au avut un 
moment în care au stat și Dumnezeu le-a adus aminte 
de tot drumul pe care l-au făcut în istorie, tocmai ca 
să-L descopere pe Dumnezeu, care a lucrat. Și dacă 
sunt ceea ce sunt într-o anumită zi sau într-o anumită 
perioadă de timp este pentru că Dumnezeu a fost în 
istoria Bisericii Penticostale din România, și să învățăm 
și acum și de acum înainte să depindem de Dumnezeu 
care ne-a adus la 100 de ani de existență.

FLORIN CÂMPEANU: (episcop administrativ al Bise-
ricilor Românești Church of God, S.U.A). Centenarul 
reprezintă istorie penticostală în România, reprezintă 
100 de ani de lucrare a Duhului Sfânt, de la acele 
începuturi modeste, am ajuns la un moment în care 
Biserica Penticostală Română este în toată lumea, 
este influentă, are mii de Biserici, putem mărturisi 
că Dumnezeu a fost cu această Biserică Penticostală. 
Dumnezeu și−a arătat puterea Lui, minunile Lui, în 
viața Bisericii și azi trebuie să celebrăm bunătatea și 
credincioșia lui Dumnezeu.

PAVEL RIVIȘ TIPEI: Pentru mine personal Centenarul 
reprezintă un moment și un loc în care ridicăm o mare 
piatră de hotar, o piatră a biruinței, privind în urmă 
la cei ce s-au expus, au suferit și chiar unii din ei au și 
murit, dar în același timp ne uităm și la pomul numit 
Cultul Penticostal, care a înflorit și a dat roade.

CONSTANTIN LEONTIUC: Centenarul reprezintă un 
eveniment de mare importanță, pentru toată sufla-
rea penticostală și nu numai și pentru familiile no-
astre. Dumnezeu m−a ajutat și pe mine să fac parte 
din această slujire, și toți acești ani, am considerat 
că trebuie să fiu alături de cei ce în timpurile trecute 
au suferit pentru credință. Eu nu am avut parte de 
mari suferințe, dar am dorit și doresc încă, să păstrez 
valorile Cuvântului lui Dumnezeu, și să−i îndemn pe 
oameni următoarele lucruri: să luptăm pentru credința 
care a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna. Dum-
nezeu ne va ajuta să ducem la capăt cauza Evangheliei, 
stindardul ei să−l purtăm cu demnitate.

GABI BUJDEI: Frate Florin întrucât locuiți în S.U.A, 
cum vedeți Mișcare Penticostală în străinătate și Dias-
pora?

FLORIN CÂMPEANU: Mișcarea Penticostală în 
străinătate este foarte puternică. Noi trebuie să știm 
că Mișcarea Penticostală, global vorbind, este singura 
mișcare creștină, ce crește vertiginos. Curând se apro-
pie la 800.000.000 de credincioși, și pentru noi românii 
este un sentiment extraordinar să fim parte din ceea ce 
Dumnezeu face astăzi.

GABI BUJDEI: Care sunt factorii principali care contri-
buie la această creștere numerică?

AUREL MOLDOVANU: Vedem o expansiune 
remarcabilă a numărului de membrii din Mișcarea 
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Penticostală. Un factor foarte important este 
dependența de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în 
misiunea pe care o fac. De asemeni, este și o anumită 
pasiune a slujitorilor din Cultul Creștin Penticostal și 
a unora din membrii să-L facă cunoscut pe Hristos, 
celora cu care intră în contact. Și aceasta tot bazându-
se pe Duhul Sfânt, echiparea cu darurile spirituale și 
conform Bibliei cu ajutorul Duhului Sfânt care lucrează 
prin oameni consacrați pentru El și astfel Biserica lui 
Dumnezeu se înmulțește.

PAVEL RIVIȘ TIPEI: Tertulian spunea „Sângele marti-
rilor este sămânța creștinilor.” Eu vreau să parafrazez și 
să spun că, suferințele creștinilor a adus multă sămânță 
creștină, și foarte mulți s-au născut în zbuciumul și 
suferințele pe cere le-au avut părinții, bunicii noștri și 
chiar eu personal.

GABI BUJDEI: Sunteți din 2014 Președintele Cultului 
Penticostal. Știu că aveți foarte multe experiențe, dar aș 
dori să ne împărtășiți doar una.

MOISE ARDELEAN: Este foarte greu să aleg o 
experiență. În lucrarea pe care am făcut−o și în care 
sunt implicat, nu lucrez singur ci împreună cu frații 
din Executiv, vreau să spun că în anul 2017, APME, 
Agenția Penticostală de Misiune Externă, a devenit 
parte componentă a Cultului Creștin din România 
și mereu spun cu bucurie că APME este Fundația 
Cultului Penticostal care trimite misionari în foarte 
multe țări ale lumii. Pentru mine, momentul acela, 
realizarea aceasta este una deosebită, deoarece Mân-
tuitorul a spus: „Duceți-vă și faceți ucenici din toate 
neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, a Fiului și 
a Duhului Sfânt și învățați-i tot ce v−am poruncit Eu, 
iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul 
veacului”. Domnul ne−a poruncit să predicăm Evang-
helia și în țara noastră și în afara țării noastre. Având 
această fundație, cu autorul APME îndeplinim această 
poruncă, dar cu ajutorul Lui. Apoi în 2018 am înființat 
AREA, Alianța pentru răspândirea Evangheliei acasă. 
Este tot o fundație a Cultului Penticostal, care își 
propune să înființeze Bisericii în localitățile unde nu 
există biserici penticostale. Și a început cu bine această 
lucrare. Sunt două din realizările mele în mandatele de 
președinte al Cultului Creștin Penticostal. Desigur și 
alte experiențe de altă natură. Am văzut și în perioa-
da aceasta botezuri cu Duhul Sfânt, vindecări divine, 
convertiri spectaculoase și lucrări deosebite pe care 
Dumnezeu le-a făcut. Aș mai adăuga încă un lucru, în 

această perioadă s-au început lucrările la noul Campus 
al Institutului Penticostal din București, părerea mea o 
realizare deosebită. Pentru realizarea acestui Campus, 
Dumnezeu a lucrat în mod deosebit, supranatural, 
aș spune, ca să existe resursele necesare, banii pentru 
acest proiect.

GABI BUJDEI: Într-adevăr ați avut experiențe specta-
culoase cu Domnul. Am vorbit de trecut, prezent dar 
să discutăm și de viitor. Unde vedeți dumneavoastră 
Cultul Penticostal peste 10 ani?

MOISE ARDELEAN: Sigur nu pot spune nimic despre 
viitor, spun ce sper și ce doresc. Biblia spune; „Nu te 
făli cu ziua de mâine, că nu știi ce poate să−ți aducă o 
zi”. Noi Îl așteptăm pe Domnul să vină și să-Și ia Bise-
rica să Și-o ducă în cer. Noi știm că venirea Domnului 
este foarte aproape, nu știu dacă va mai fi biserica, 
oamenii pe pământ peste zeci de ani, peste o sută de 
ani dar, ce cred eu, dacă penticostali din România, Bi-
sericile Penticostale, vor rămâne la „credința care a fost 
dată sfinților o dată pentru totdeauna” (Iuda 3), dacă se 
vor strădui să rămână la Cuvântul Domnului și să nu 
treacă niciodată peste ceea ce este scris va fi propășire 
în continuare. Într-adevăr sunt vremuri foarte grele, 
într-un mare declin moral și spiritual, lumea este tot 
mai secularizată, oamenii se îndepărtează foarte mult 
de Dumnezeu, dar Domnul a spus că va fi cu noi. Și 
dacă în Bisericile Penticostale se va pune accentul pe 
sfințenie, pe rugăciune, pe stăruință după botezul cu 
Duhul Sfânt, pe închinare, pe decență și pe tot ce este 
după voia lui Dumnezeu, cred că va fi propășire chiar 
dacă sunt zilele de pe urmă. Stați de vorbă cu un om 
optimist. Așa am fost mereu în viață, am fost prudent, 
prevăzător, dar fac aceste afirmați bazându-mă pe 
Cuvântul lui Dumnezeu, pe promisiunile Domnului 
Isus Hristos.

PAVEL RIVIȘ TIPEI: Eu sunt optimist, avem tineret 
bun, avem biserici frumoase, și eu cred că, dacă nu 
vine Domnul, ne vom dubla sau vom crește cu până la 
70%.

GABI BUJDEI: Vă mulțumim pentru interviul acordat 
revistei Apa Vieții!

Gabi Bujdei



septembrie | 2022 • interviu • 33



34 • articol • 2022  |septembrie

Cititul și scrisul se află într-o strânsă relație și se 
completează reciproc. Cu cât citești și scrii mai mult, 
cu atât îți poți lărgi vocabularul și poți deveni capa-
bil să transmiți cu acuratețe informații cât mai clare 
celor din jurul tău. Există o suprapunere semnificativă 
a abilităților necesare pentru a citi și a scrie. Când 
aceste activități sunt predate împreună, „oferă un fel de 
supraînvățare care își îmbunătățește capacitatea”.

Cărțile sunt o comoară la care avem cu toții 
acces, ne deschid orizonturile, ne fac să visăm, ne ajută 
să ne pregătim pentru viață atunci când suntem copii. 

Însușirea cititului și a scrisului, formarea deprin-
derilor de citire și scriere corectă constituie o condiție 
de bază a întregii munci instructiv-educative din 
școală precum și succesul în întreaga evoluție viitoare 
a școlarilor.

1. SCOPUL CITITULUI ȘI SCRISULUI
Cititul și scrisul sunt o parte vitală a educației 

pentru fiecare elev, deoarece este piatra de temelie pen-
tru toate celelalte forme de învățare. Cititul și scrisul 
sunt abilități fundamentale pe care fiecare elev trebuie 
să le stăpânească dacă se așteaptă să aibă succes în 
timpul anilor de studii.

IMPORTANȚA CITITULUI 
ȘI A SCRISULUI

articol

MOTTO: “Citește! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagi-
ni, din care vei întocmi înțelesul şi filosofia vieții.” (Mihai Eminescu)

ă 
ai 
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e 
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Cititul ne afectează atitudinile, convingerile, 
standardele, morala, judecățile și comportamentul 
general; ne modelează gândirea și acțiunile noastre. 
Scopul lecturii este de a corela ideile din text cu ceea ce  
ți-e deja cunoscut. Cititorul trebuie să înțeleagă subiec-
tul pe care l-a citit pentru a conecta ideile din text.

2. BENEFICIILE PREDĂRII CITITULUI ȘI 
SCRISULUI ÎMPREUNĂ

 Integrarea instrucțiunilor de citire și scriere în 
jurul aceluiași subiect va îmbunătăți, întări și susține 
interconexiunile dintre cele două sarcini și va ajuta la 
integrarea și consolidarea noului vocabular. Acest lu-
cru, desigur, duce la o mai bună înțelegere și mai multă 
reținere a conținutului.

BENEFICIILE CITITULUI

·        Reduce stresul și te ajută să te relaxezi.

·        Îți îmbunătățește concentrarea și memoria.

·        Extinderea vocabularului și îți întărește

       abilitățile de scriere.

·        Îți îmbunătățește cunoștințele.

·        Îți crește imaginația și creativitatea.

BENEFICIILE SCRISULUI

·        Scrisul ne echipează cu abilități de 

         comunicare și gândire.

·        Scrisul exprimă cine suntem noi ca oameni.

·        Scrisul ne face gândirea și învățarea vizibile  

       și permanente.

·        Scrisul încurajează capacitatea noastră de  

       a ne rafina ideile și de a le explica celorlalți  

       și nouă înșine.

3. ASEMĂNĂRILE DINTRE CITIT ȘI SCRIS

 Scrierea și citirea ca procese active includ 
 ambele cel puțin trei parametri:

·        construcția activă a sensului,
·        interactivitatea
·        activarea procesului de decodare a ceea ce  

       scriitorul a exprimat în text și extragerea  
       sensului din text.

4. CE SE ÎNVAȚĂ MAI ÎNTÂI: CITITUL SAU 
SCRISUL?

 Mulți oameni cred că copiii învață mai întâi să 
citească și apoi să învețe să scrie. Unii chiar văd scrisul 
ca pe o abilitate complet separată. Dar cercetările arată 
că cititul și scrisul se dezvoltă pe o cronologie similară 
la copiii mici.

În concluzie, cititul afectează scrisul, iar scri-
sul afectează lectura. Conform recomandărilor 
organizațiilor în domeniu, învățarea cititului este cea 
mai eficientă atunci când este împletită cu învățarea 
scrisului și invers. Cercetările au descoperit că, atunci 
când copiii citesc mult, devin scriitori mai buni. Citirea 
unei varietăți de genuri îi ajută pe copii să învețe struc-
turile textului și limbajul pe care apoi le pot transfera 
în propria lor creație în scris.

În plus, lectura le oferă tinerilor cunoștințe pe 
care le pot folosi ulterior în poveștile lor. Unul din-
tre motivele principale pentru care citim este ca să 
învățăm. Mai ales când suntem încă la școală, o mare 
parte din ceea ce știm provine din textele pe care le 
citim.

Deoarece scrisul este actul de transmitere a 
cunoștințelor în tipărire, trebuie să avem informații de 
împărtășit înainte de a le putea scrie.

Prin urmare, lectura/cititul joacă un rol 
major în scris.

Diana Mitrea
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INFO

 În data de 19 iunie 2022, la programul 
de dimineață al Bisericii Muntele Sionului 
Wolfsegg a avut loc un botez noutestamen-
tal, unde două tinere au încheiat legământ 
cu Domnul în apa botezului. La această 
sărbătoare frații slujitori au fost implicați în 
diferite slujbe în ogorul Domnului. Timpul de 
închinare a fost condus de către prezbiterul 
și conducătorul bisericii, fratele Daniel Dun-
ca, iar botezului noutestamental în apa a fost 
oficiat de către fratele diacon Cornel Mate-
ciuc împreună cu pastorul Mihai Petroescu. 
Programul a fost împodobit cu cântări spre 
slava Domnului unde și corul bisericii a slujit. 
De asemenea, fratele Mihai Petroescu, pastor 
în biserica Filafelfia din Timișoara, a slujit prin 
cuvânt.

 Ca Biserică ne bucurăm de lucrarea lui 
Dumnezeu și dorim ca Dumnezeu să binecu-
vânteze sufletele care au încheiat legământ cu 
Domnul.

Dennis Mărcuș

Biserica Muntele Sionului 
Wolfsegg

BOTEZ

Biserica Betel din Bruck an 
der Leitha

BOTEZ 

 La data de 20 martie 2022, la bise-
rica Betel - Bruck an der Leitha, a avut loc 
un botez neutestamental, în cadrul căruia 
doi tineri au încheiat legământ cu Domnul 
în apa botezului: Florian Lucuț și Cătălin 
Scripniciuc. Au fost prezenți slujitorii loca-
li, iar mesajul principal la acest eveniment 
a fost transmis de fratele prezbiter Ruben 
Avram. 

 La data de 26 iunie 2022 la biseri-
ca Betel Bruck an der Leitha următorii 4 ti-
neri au încheiat legământ cu Domnul prin 
botezul în apă: Lukas Kamergruber, Louisa 
Zimmermann, Trif Jesica și Coste Joshua. 
Au fost prezenți slujitorii bisericii, iar 
mesajul de bază la acest eveniment a fost 
transmis de fratele Ularu Lucian păstor în 
biserica Menorah din Caransebeș.

Christian Kamergruber
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Biserica Emanuel din 
Vienna 

BOTEZ

 Șapte tineri (Jessica Reischauer, Naomi 
Panta, Valeria Toma, Lois Belbe, Alin Boc, Da-
vid Nedelea, Andreas Isip) cu vârste cuprinse 
între 15-18 ani au încheiat în biserica Ema-
nuel Viena, legământ cu Domnul Isus în apa 
botezului, în data de 29.05.2022. Ei au înțeles 
devreme că a-L urma pe Isus este cea mai bună 
alegere. Valeria Toma este o tânără venită de 
curând din Ucraina, care și ea a hotărât că 
acum este cel mai bun timp, să Îl aleagă pe 
Isus. Mesajul din Cuvânt a fost rostit cu această 
ocazie de fratele Aurel Șoltuzu.

 „Mă bucur în Domnul, și sufletul Meu 
este plin de veselie în Dumnezeul Meu; căci 
M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acope-
rit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împo-
dobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă 
împodobită cu sculele ei.“ (Isaia 61:10), a fost 
unul din textele citite cu această ocazie pentru 
ei, și li s-a potrivit atât de bine. Domnul să 
le dea putere să-și păstreze hainele mântuirii 
curate și să rămână mereu în dragostea dintâi.

Lavinia Hanis

Biserica El-Bethel din 
Amstetten

BOTEZ

 În data de 26 iunie 2022, în Biseri-
ca El-Bethel Amstetten a avut loc un botez 
noutestamental, în cadrul căruia 9 persoane au 
încheiat legământul cu Domnul în apa botezu-
lui, aceștia fiind: Carina Sălăjeanu, Noelia Gli-
ga, Tania Cristurean, Larisa și Daniel Drăgoi, 
Enrique Ardelean, Alin Rus, Marc Sătmărean 
și David Ciurcici.

            Serviciul divin a fost condus de fratele 
Florin Ost, pastorul bisericii. În predicarea 
Evangheliei au slujit: fratele prezbiter Cornel 
Praja, fratele pastor Leontin Sătmărean și frate-
le pastor Ștefan Peșel.
Botezul în apă a fost efectuat de fratele pastor 
Florin Ost împreună cu fratele prezbiter Pavel 
Praja.

 Binecuvântarea Domnului să rămână 
peste întreaga biserică. „Am fost răstignit 
împreună cu Hristos şi trăiesc…, dar nu mai 
trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.”(Galateni 
2:20)

Ghiță Miron
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 Biserica Roua Hermonului a avut 
frumoasa bucurie în părtășia binecuvântată 
a sărbătoririi unui botez noutestamental, 
duminică, 08.05.2022, când 5 persoane au 
încheiat un legământ cu Domnul, mărturisind 
public, după învățătura Scripturii: „Icoana 
aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe 
voi, și anume botezul, care nu este o curățire de 
întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget 
curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui 
Isus Hristos,“ (1 Petru 3:21)

 Slujba divină a sărbătorii a fost 
încoronată cu mărturii înălțătoare ,care au 
fost o adevărată Evanghelizare pentru toți 
cei prezenți, cântări şi vestirea Cuvântului 
împreună cu slujitorii Daniel Căuneac şi Paul 
Pamparău!

 Mulțumim Domnului pentru lucrarea 
Sa Minunată care o desăvârșește prin oamenii 
care se pun la dispoziția Sa!
 

Daniel Căuneac

Biserica Roua Hermonului 
din Sankt Pölten

BOTEZ

 Tot așa, vă spun că va fi mai multă 
bucurie în cer pentru un singur păcătos care se 
pocăiește, decât pentru nouăzeci și nouă de oa-
meni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. 
(Luca 15:7)

 În 25.09.2022 potrivit versetului de 
mai sus cerul a fost în sărbătoare, iar Biserica 
„Agape” Viena a fost parte a acestei sărbători 
căci doi tineri au intrat în apa botezului. 
Lumea nu poate oferi ceea ce Hristos oferă de-
aceea cuvintele pe cere le-au spus, ( Îmi pare 
rău că n-am auzit mai devreme despre Isus, să 
fi știut aș fi trăit altfel; Sunt ultimul din familie 
care se botează  în sfârșit reușesc și eu să fac 
acest pas.) confirmă acest adevăr. Tinerețea 
nu poate oferii maximul decât în ascultare 
de Dumnezeu, iar noii membrii ai bisericii 
Agape au înțeles aceasta. La această sărbătoare 
împreună cu slujitorii bisericii am avut alături 
și pe fratele Nelu Moldovan, pastor în Zalău, 
fiind și cel care a adus cuvântul de învățătură 
pentru acest eveniment. 

 Cu bucurie spunem bun venit, și 
pe această cale, în biserica lui Hristos celor 
proaspăt botezați, angajându-ne totodată să 
lucrăm împreună la extinderea Împărăției lui 
Hristos.

 Iacob Teoc

Biserica Agape Viena
BOTEZ
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 Alege astăzi cui vrei să-i slujești, a 
răsunat întrebarea adresată celor 8 candidați 
în mesajul transmis de către fratele pastor 
Mircea Ciuciu din Italia, în cadrul botezului 
noutestamental din biserica Logos, Gleisdorf. 
Chemarea adresată de către Domnul Isus din 
Luca 9:23 și Matei 9:9 „Dacă voiește cineva 
să vină după Mine, să-și ia crucea și să Mă 
urmeze ….” Al urma pe Isus Hristos înseamnă 
a plăti un preț, renunțând la propria viață și 
acceptând purtarea crucii toată viața. Crucea 
înseamnă renunțare, dispreț și ocară, însă 
merită să purtăm crucea, căci la sfârșit ea ne va 
fi schimbată în cunună.

 Astăzi 12.06.2022, este ziua când v-ați 
schimbat stăpânul și v-ați întors acasă. Seara 
când fratele mai mare s-a întors de la câmp a 
auzit muzică și veselie în casă. Faptul că fiul 
risipitor s-a întors acasă și a schimbat atmosfe-
ra din casă, Tatăl l-a primit cu brațele deschise. 
Să avem și noi atitudinea Tatălui față de cei ce 
se întorc astăzi acasă.
 

Samuel Brindea

 Prin harul și binecuvântarea lui 
Dumnezeu Biserica Bethlehem Graz, a avut 
bucuria de a organiza un botez noutestamental 
în data de 25.06.2022, în cadrul căruia: Mihaiță 
Andronache, Rebeca Buzatu, Angel Croitor, 
Dorothea Covaci, Mihaita Diaconu, Naomi Di-
nescu, Paula Gavrilovici, Philipp-Samuel Gula, 
Sergiu Ieremie, Luisa Rus și Bianca Strango 
și-au mărturisit credința lor autentică în Dom-
nul Isus Hristos. Din Cuvântul Domnului au 
slujit frații: pastorul Ioan Bogdan din Oradea 
și fratele Ruben Avraam din Viena. Actul de 
botez a fost oficiat de către fratele pastor Fedor 
Covaci împreună cu fratele Samuel Ursaciuc. 
„Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la 
sfârșitul veacului. Amin” (Matei 28:20)

Onisim Istrate 

Biserica Logos Gleisdorf Biserica Bethlehem Graz 
BOTEZ BOTEZ
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Kairos Agape Viena 
TABĂRĂ DE TINERET

xg

 Noi, tinerii din Agape Wien, am vrut 
să aflăm de ce este important să ai o minte și 
o viață sănătoasă. În tabăra Kairos din 13-19 
august 2022 am înțeles că acestea se pot găsi 
numai în Domnul. De aceea ne-am propus să 
studiem această temă complexă, dar atât de 
relevantă în vremurile noastre împreună cu 
Călin Onițiu, păstor de la Betania Dublin și 
liderii tineretului bisericii Agape: Beni Lavu și 
Iacob Teoc.

 În săptămâna aceasta am realizat că 
Isus se bucură de noi în orice circumstanță; am 
aflat ce sunt emoțiile și cum să ne raportăm la 
ele. Mai mult, am învățat că gândurile trebuie 
supuse voii lui Dumnezeu. În plus, am avut 
parte de activități sportive cum ar fi partide 
intense de volei sau „mountain cart” în care 
am putut să petrecem timp împreună.

 Cel mai mult mi-a plăcut atmosfera 
condusă de Duhul Sfânt în care am putut să 
discutăm întrebările și frământările noastre 
și să participăm toți împreună la o discuție 
deschisă în timpul de studiu. Totodată m-am 
bucurat foarte mult să văd cum mulți tineri 
L-au căutat pe Dumnezeu ca să primească 
iertare la cruce.

 Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru 
ore binecuvântate de laudă și închinare în care 
am putut simți prezența Duhului Sfânt și pen-
tru timpul petrecut împreună cu tinerii.

Iemima Semerean

 În perioada 16-19 iunie 2022, Biseri-
ca El-Bethel Amstetten a organizat o tabără 
pentru copii și adolescenți cu tema: „FIII 
REGELUI“, având ca motto versetul din 1 Ioan 
3:1 “Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl: să ne 
numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem.“.
Toate mesajele transmise precum și imnul ta-
berei, cântat în fiecare zi, i-a provocat pe copii 
să trăiască zilnic vrednici de statutul care îl au, 
și anume: Fii de Rege:

„ Sunt un fiu, sunt o fiică
Sunt al Tău, nu mi-e frică
Să vorbesc despre Tine,
Că trăiești viu în mine!“

 La această tabără au participat peste 
130 de persoane: copii, adolescenți și tineri, 
însoțiți și de părinți, frați și surori din biserică.
Am avut un timp binecuvântat în toate 
activitățile, atât spirituale cât și recreative. Sun-
tem mulțumitori Domnului pentru marele har 
de a fi fost împreună.

Ghiță Miron

El-Bethel Amstetten
TABĂRĂ DE COPII ȘI ADOLESCENȚI
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Pe data de 21 mai 2022, în biserica Lo-
gos Gleisdorf, a avut loc încheierea celor 7 ni-
vele de școală duminicală, din programul pro7, 
în colaborare cu România. Coordonatorul și 
inițiatorul lucrării fiind Samuel Muică, specia-
lizat pe departamentul școală duminicală în 
România și diaspora.

Așadar este nevoie de învățători la 
grupele de școală duminicală, care să fie bine 
pregătiți în a face față societății tot mai mult 
afectată de relativism și ateism. Învățătorul de 
școală duminicală, trebuie să fie bine docu-
mentat și axat pe învățătura biblică, pragmatică 
și corectă, prezentând copiilor adevărul mân-
tuitor al Lui Isus Hristos, pentru mântuirea lor.

   Bisericile din Gleisdorf, Graz și 
Kapfenberg au fost deschise pentru această 
lucrare, care este a Domnului. Motto-ul este 
din Proverbe 22:6 „Învață pe copil calea pe 
care trebuie să o urmeze, și când va îmbătrâni, 
nu se va abate de la ea”

Samuel Brindea

GRADUARE

Prima graduare Pro 7 
Austria Sud

Biserica Eben-Ezer din 
Dornbirn

ORDINARE

 În data de 14 august 2022, în biserica 
Eben-Ezer din Dornbirn, a avut loc ordinarea 
fratelui Florin Cociuba în slujba de diacon. La 
această sărbătoare au participat împreună cu 
membrii și prietenii biserici, pastorii: Traian 
Supuran, Zaharie Hancheș și
Mihai Bumb, dar și alți prieteni ai familie 
Cociuba din Italia și Germania, Marcel Tocaci 
slujind prin cântare. Pe această cale vrem sa 
mulțumim și să binecuvântăm Numele Dom-
nului Isus că până aici ne-a ajutat, dar și spri-
jinit pe parcursul celor 4 ani de la înființarea 
bisericii.

 Dorim ca ,,Dumnezeul păcii să vă 
sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, 
sufletul vostru să fie păzite întregi, fără prihană 
la venirea Domnului nostru Isus Hristos.”(1 
Tes. 5:23).

 
Dumitru Beza
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Wir, Jugendliche, wurden gebeten einen kleinen 
Artikel über die Einheit in der Jugend zu schreiben. 
Liebe Geschwister, das Erste, dass wir sagen wollen, ist: 
Gelobt sei der Herr! Wir danken Ihm für Sein Werk in 
unserer Mitte. Vor kurzer Zeit gab der Herr uns einen 
Gedanken aus der Apostelgeschichte 17:26. Dort steht, 
dass wir von Gott bestimmte Zeiten und bestimmte 
Grenzen verordnet bekommen haben, um zu leben. 
Das bedeutet so viel wie: Gott hat sich vor Beginn 
der Zeit unser aller Leben angesehen. Er sah welche 
Gaben wir haben, welche Stärken als auch Schwächen 
wir haben und hat es abgewogen, wo und wann wir 
am besten geboren werden sollten. Gott überlegte sich 
nicht nur, wer unsere Eltern sein sollen, sondern auch 
in welcher Kirche wir sein sollen, welche Menschen 
am besten neben uns passen, um so gemeinsam den 
lokalen Leib Christi zu formen. Wenn jetzt noch die 
einzelnen Glieder des Leibs ihr Leben in Heiligkeit mit 
Gott leben, dann läu� das Werk des Herrn, so wie Er 
es sich dachte.

Wir dürfen gerade diese Gnade in unserer Mitte 
genießen und wie zu Beginn erwähnt, die Ehre ist des 
Herrn. Niemand von uns ist perfekt, noch haben wir 
nicht alle dieselbe Gesinnung und Überzeugungen, 
so wie es uns Paulus in 1Kor.1:10 schreibt. Trotzdem 
wirkt der Herr in unserer Mitte mit Ausgießungen 
Seines Heiligen Geistes. Die Jugendlichen treffen sich 
vor dem Gottesdienst zum ernsten Gebet. Wir tragen 
einander die Lasten und suchen den Herrn. So etwas 
würde ich in Zeiten wie unseren als göttliche Gnade 
bezeichnen. 

Die vielen Möglichkeiten, miteinander zu die-
nen, fördern die Einheit unter uns. Als Beispiel könnte 
man hier die Straßenevangelisationen erwähnen. Wir 
gehen gemeinsam auf die Straße, um das Evangelium 
weiterzugeben. Weitere Beispiele wären: Vorbereitun-
gen, die in der Küche getroffen werden müssen, und 
im Anschluss, Saal und Küche wieder sauber gemacht 

werden müssen. Auch dabei dient man in Freundscha� 
nebeneinander. 

Aber nicht nur durch das Dienen entsteht eine 
enge Freundscha�. Mit Gottes Hilfe fanden auch 
heuer unsere Jüngerscha�sgruppen statt. Dabei waren 
sowohl Pastoren als auch Propheten in unserer Mitte 
oder auch nur Jugendliche mit den Leitern. Während 
dieser Treffen konnte man sich austauschen und fürei-
nander wurde gebetet. Wandertage, Dienste in ande-
ren Gemeinden oder Gemeinscha�en in der Kirche, 
all diese Möglichkeiten miteinander zu sein, förderte 
die Einheit. Wenn man mich über die heurige Tabara 
fragt, würde ich behaupten, dass es ein Riesensprung 
nach vorne war.

Mir ist bewusst, dass es noch Lu� nach oben 
gibt. Wie bereits erwähnt, wir sind noch nicht alle 
derselben Meinung in allen Glaubensaspekten. Trotz-
dem durch das geistige Werk Gottes unter uns und die 
Sozialisierungen, welche untertags stattfanden, hat der 
Herr das Jugendwerk ein großes Stück in die richti-
ge Richtung gehen lassen. Es gibt Verheißungen von 
Gott, dass Er wirken möchte, und was wir heute sehen, 
ist ein heiliges Feuer, welches Er startete und immer 
mehr mitgerissen wurden. Wir sind froh, Teil des Leibs 
dieser Gemeinde zu sein, Teil der Jugend Elim sein zu 
können, und dass wir miteinander gegen das gleiche 
Ziel laufen, manchmal leichter, manchmal schwerer.

Durch diese paar Worte wollen wir nicht rüh-
men, sondern Gott wirklich danken. Jedoch ist es uns 
bewusst, dass, was Er in unserer Mitte startete, heute 
leider nicht mehr alltäglich ist. Wir hoffen, dass, so 
wie der Apostel Paulus in Römer 11:14 schreibt, wir 
zu einer Eifersucht reizen können und auch andere 
Gemeinden den Herrn mit ernstem Gebet und Fasten 
suchen, um auch vor dieser bösen Weltzeit errettet zu 
werden. Möge der gute Hirte uns allen helfen. 

Philip Kutrowatz

EINHEIT IN DER JUGEND
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Noi, ca tineret al bisericii, am fost solicitați 
șă scriem un scurt articol despre unitatea în cadrul 
departamentului de tineret. Dragi frați și surori, 
primul lucru pe care vrem să îl spunem este ca lăudat 
să fie Domnul. Lui îi mulțumim pentru lucrarea Sa în 
mijlocul nostru. Nu cu mult timp în urmă am primit 
din partea Domnului un gând din Faptele Apost-
olilor 17:26. Acolo scrie: „El a făcut ca toți oamenii, 
ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața 
pământului; le-a așezat anumite vremuri și a pus an-
umite hotare locuinței lor“. Cu alte cuvinte Dumnezeu 
a privit de la începutul vremurilor viețile noastre ale 
tuturor. A văzut ce daruri vom avea, ce puncte forte 
dar și ce slăbiciuni și a decis unde și când ar fi cel mai 
bine să ne naștem. Dumnezeu a hotărât nu doar cine 
vor fi părinții noștri, ci și din ce biserică vom face par-
te și ce oameni să avem în jurul nostru, ca să formăm 
împreună Trupul lui Hristos pe plan local.  Acum dacă 
fiecare din mădularele Trupului își trăiește viața cu 
Dumnezeu în sfințenie, atunci lucrarea Domnului va 
merge, așa cum a intenționat-o El.

Ne-a fost dat și nouă să ne bucurăm de acest 
har. Cum am spus la început, toată slava este a Dom-
nului. Dintre noi nimeni nu este încă perfect nici nu 
avem aceeași gândire și aceleași convingeri, așa cum 
ne îndeamnă Pavel în 1 Cor. 1:10. Cu toate acestea 
Domnul lucrează în mijlocul nostru prin revărsarea 
Duhului Său celui Sfânt. Tineretul se întâlnește înainte 
de serviciul divin pentru stăruință. Ne purtăm poverile 
unii altora și Îl căutăm pe Domnul. O astfel de lucrare 
aș numi-o în zilele noastre un har dumnezeiesc. 

De asemenea multele ocazii în care slujim 
împreună ne ajută să fim mai uniți. Ca exemplu 
se poate aminti aici evanghelizarea de pe stradă. 
Împreună mergem pe străzi, ca să propovăduim 
Evanghelia. Alte exemple de slujire ar fi: pregătiri care 
se fac la bucătărie, iar la urmă curățenia care se face 

în sală și în bucătărie. Și aici se slujește în armonie 
împreună.

Dar nu doar în urma slujirii se încheagă o 
prietenie strânsă. Cu ajutorul Domnului au avut loc 
și anul acesta întâlnirile noastre de ucenicizare. Cu 
ocazia acestora au venit și atât pastori cât și proroci în 
mijlocul nostru, dar și simpli tineri și lideri de tineret. 
Pe parcursul acestor întâlniri am discutat împreună 
și ne-am rugat unii pentru alții. Fie zile de drumeție, 
fie slujire în alte adunări ori părtășie în biserică, toate 
aceste modalități de a fi laolaltă ne-au ajutat să fim mai 
uniți. Dacă sunt întrebat de tabăra din anul acesta, aș 
spune că ea reprezintă un pas uriaș înainte. 

Sunt conștient de faptul că mai avem încă 
drum de parcurs. Cum am amintit, încă nu avem cu 
toții aceleași păreri în ce privește anumite aspecte ale 
credinței. Cu toate acestea prin lucrarea spirituală a lui 
Dumnezeu și prin socializările noastre de zi cu zi, a dat 
Domnul ca lucrarea de tineret să înainteze în direcția 
corectă o bună bucată de drum. Sunt promisiuni de 
la Dumnezeu că El vrea să lucreze și ceea ce vedem 
noi astăzi este un foc sfânt pe care l-a aprins El și care 
s-a răspândit tot mai mult. Ne bucurăm să fim parte a 
trupului acestei adunări, parte a tineretului din Elim și 
să alergăm împreună spre aceeași țintă, câte odată mai 
ușor, altă dată mai greu.

Prin aceste câteva cuvinte nu am vrut să ne 
lăudăm, ci să îi mulțumim lui Dumnezeu. Însă suntem 
conștienți de faptul că ceea ce a început El printre noi, 
nu mai este astăzi atât de frecvent. Sperăm că — așa 
cum scria Apostolul Pavel în Romani 11:14 — v-am 
stârnit gelozia ca și alte adunări să Îl caute pe Domnul 
cu rugăciuni stăruitoare și cu post, ca să fie mântuiți 
din acest veac rău. Să ne ajute Bunul Păstor la aceasta. 

Philip Kutrowatz

UNITATEA TINERILOR
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    Revista „Apa Vieții” este o publicație creștină 
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PSALMUL 51

RUGĂCIUNEA 
DIMINEŢII!

A doua zi dimineaţa, pe când era încă întuneric 
de tot, Isus S-a sculat, a ieșit și S-a dus într-un loc 

pustiu. Și Se ruga acolo. Marcu 1:35

Mă îndrept spre tine Tată,
În această dimineață Minunată,

În care cu drag ne-ai trezit,
Să ne fie sufletul mulțumit,

Ai fost cu noi în noapte,
Ne-ai vorbit prin a Tale dulci şoapte,

Ne-ai întărit şi binecuvântat,
Prin Harul Tău ce ni L-ai dat,

Ți-ai înnoit bunătatea Ta,
Şi ne-ai mai dat oportunitatea,

Să venim în închinare,
Să îți mulțumim pentru Numele Tău mare,

Da, Tu eşti Cel mai Minunat,
Tu eşti al nostru Împărat,

Eşti Cel care veghezi mereu,
Prin dreapta Ta de Dumnezeu,

Te rog să binecuvântezi această zi,
Să putem prin Tine mai mult descoperi,

Puterea Ta Divină care ne ține,
Şi să Te slujim, cum se cuvine,

Binecuvântează-ne gândirea noastră,
Vorbirea şi trăirea, chiar dacă aceasta costă,

Dă-ne Tu a Ta călăuzire Divină ,
Să putem avea deplina-Ți lumină,

Ajută-ne să fim o binecuvântare,
În tot ce facem să fim în stare,
De a da dovadă că Te iubim,
Şi că pentru Tine noi trăim,

Fie ziua aceasta o împlinire,
A planului Tău de mântuire,

Prin care să ne răstignim a noastră fire,
Proslăvindu-Ți Doamne a Ta Mărire,

Îți mulțumesc că eşti cu noi,
Pe timp de soare şi cu ploi,

Eşti Cel care ai rămas credincios,
Cuvântului dat prin Domnul Isus Hristos,

Mă încredințez în brațul Tău binecuvântat,
Şi cred că voi fi ascultat,

Rămâi cu noi în orice vreme,
Să descoperim mereu a Tale semne ,

Prin care să ne bucurăm mereu,
Chiar dacă în viață ne va fi şi greu.

Vă mulțumim celor care ați colaborat la realizarea acestui număr, vă așteptăm în continua-
re pe toți cu: idei, articole, poezii, sugestii sau întrebări pe adresa de e-mail: 

apavietii@gmail.com

Daniel Căuneac


