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Calea sufletului
Vi s-a întâmplat vreodată să ajungeți la o
răscruce de drumuri și să nu mai știți încotro să vă
îndreptați? Cu tehnologia zilelor noastre, aceasta
nu reprezintă nici un pericol, veți zice. Dar cum
e atunci când sufletul e cel ce se împotrivește și
nimeni nu vă poate ajuta - nici chiar aparatura cea
mai sofisticată, nici familia, nici prietenii, nici
psihologii?
Domnul îl întreba odată pe Iov:
„Unde este drumul care duce la locașul
luminii?” (Iov 38:19), știind că nimeni, în afară
de El însuși, nu cunoaște răspunsul. Și tot
Dumnezeu e cel care spune: „Iată, eu trimet un
înger înaintea ta, ca să te ocrotească pe drum, și să
te ducă în locul pe care l-am pregătit” (Exod 23:20).
De multe ori, în viața mea, am ajuns
la cumpănă de drumuri, când trebuia să mă
hotărăsc încotro să mă îndrept, iar apoi să suport
consecințele, dacă dădeam greș. Doamne, câte
vânătăi dureroase au lăsat pe sufletul meu acești
primi pași, în care nu am acceptat mâna întinsă a
lui Dumnezeu!
Îmi amintesc de o întâmplare din trecut. Era
o dimineață foarte timpurie, în toiul iernii, când mă
întorceam de la muncă, din schimbul de noapte.
Un ger cumplit și un întuneric și mai cumplit îmi
pătrundeau până în oase, pentru că, în „epoca de
aur” totul era cufundat în beznă... Mergând așa, mă
trezesc deodată căzută la pământ, pe un derdeluș
făcut pe trotuar de cine știe ce copii puși pe joacă,
acoperit de stratul fin de nea ce se așternuse peste
noapte.
Nu știu ce a fost mai puternic în acel
moment: durerea resimțită, ori spaima pentru viața
pruncului nenăscut, pe care îl purtam în mine? Am
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rămas o vreme ghemuită la pământ, înecată în lacrimi
și neștiind ce să fac. Nici urmă de om prin preajmă.
Iar pentru că, pe vremea aceea, nu se știa de telefonul
mobil, nu aveam nici o posibilitate să iau legătura cu
cineva.
Știam că mai am încă puțin până acasă, în
câțiva pași aș fi ajuns. DACĂ REUȘEAM SĂ MĂ RIDIC.
Și totuși, mă simțeam atât de neputincioasă. Atunci
mi-au trecut prin minte cuvintele din Iacov 4:14 „Căci
ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur, care
se arată puțintel, apoi dispare”. Printre lacrimi, m-am
rugat Tatălui să îmi întindă mâna Sa. Apoi am făcut,
până în pragul ușii, cei mai greoi, mai dureroși și mai
înspăimântători pași din viața mea. DAR AM AJUNS
ACASĂ!
Aceasta e doar o mică povestioară de demult,
însă ea mi-a oferit multe învățături prețioase pentru
viața mea spirituală:
• Să mă rog neîncetat, la fel ca David:
„Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci
la Tine îmi înalț sufletul” (Ps. 143:8).
• Să calc mereu în căile Sale, așa cum stă
scris în Împ. 2:3 „Păzește poruncile Domnului,
Dumnezeului tău, umblând în căile Lui și
învățăturile Lui, după cum este scris în legea
lui Moise, ca să izbutești în tot ce vei face și ori
încotro te vei întoarce”.
• Și să nu mă încred niciodată doar în
„GPS”-ul minții mele, dacă nu ÎL am pe Isus
în suflet, pentru că El a spus: „Eu sunt calea,
adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl
decât prin Mine” (Ioan 14:6). 			
Lidia Florian

Mulţumim celor care au colaborat la realizarea acestui număr. Fără articolele dumneavoastră revista nu poate exista. Ne cerem scuze pentru articolele nepublicate, în limita posibilităţilor vom
încerca să le publicăm în numerele viitoare. Vă aşteptăm din nou pentru următorul număr cu tot
ceea ce Dumnezeu vă pune pe inimă: articole, poezii, sugestii, întrebări. Următorul număr, va apărea
în luna decembrie cu tema: Naşterea Domnului, sărbătorile de iarnă, sfârşit de an şi anul nou.

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine
crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” Ioan
3:16.
Poate te întrebi: „De ce vreau să fiu creştin,
– când m-am născut creştin?” Ce înseamnă să fii un
creștin autentic?
Este atâta confuzie în încercarea de a
răspunde la această întrebare:
• unii îşi pun toată nădejdea lor în
faptul că au fost crescuţi într-o familie
creştină;
• alţii îşi pun nădejdea în botez;
• alţii îşi pun nădejdea în faptul că merg
regulat la biserică;
• iar alţii îşi pun nădejdea în moralitatea
lor.
„Dacă ești un creștin autentic nu consideri
creștinismul ca parte din viaţa ta, ci chiar viaţa ta...”
În prezent, cea mai mare parte a lumii se
consideră a fi creştină şi pretinde acest lucru de
aproape două milenii. Totuşi, dacă am întreba: ce
înseamnă a fi creştin? sau cine este creştin? am primi
o varietate de răspunsuri. Omul obişnuit ar spune
că lumea este alcătuită din creştini şi necreştini,
adică păgâni, şi în acest fel ar face el diferenţa.
Dacă vrei să fii un creștin adevărat – având
natura lui Hristos, descris în Biblie - trebuie să faci
câteva lucruri:
- în primul rând, prima treaptă este
credința. Trebuie să ai certitudinea că există un
singur Dumnezeu adevărat - nu doar un „cineva
acolo sus”, departe în cer, care a creat cerurile și
pământul, și care acum domnește. Apostolul Pavel
ne spune: „Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să
fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu
trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei
ce-L caută” (Evrei 11:6).
- în al doilea rând treapta a doua care
duce la o schimbare a vieții este pocăința. „Sau
disprețuiești tu bogățiile, îngăduinței și îndelungii
Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu
te îndeamnă‚ la pocăinţă?” Rom. 2:4.
- apoi, să crezi că Biblia este cu adevărat
revelația lui Dumnezeu pentru omenire. Așa
cum Apostolul Pavel spune: „Toată Scriptura este

insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe,
să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în
neprihănire” (2 Tim. 3:16).
- un alt lucru este studierea Bibliei
nu doar citirea ei, dacă este posibil studierea
diferitelor traduceri, concordanța Biblică și alte
ajutoare de studii, meditând la cele citite și
bineînțeles luând decizii de a face și de a asculta
de Cuvântul Său.
Isus a spus: „Este scris: «Omul nu trăiește
numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese
din gura lui Dumnezeu” (Matei 4:4). De aceea
trebuie să ne străduim în modul cel mai serios
să trăim conform Cuvântului lui Dumnezeu
fiind convinși de Duhul lui Dumnezeu, că Isus
Hristos din Nazaret este Fiul lui Dumnezeu și
Mântuitorul lumii, că de fapt El ne-a salvat de
pedeapsa păcatelor noastre.
Apostolul Pavel scrie:„Dar Dumnezeu
Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe
când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit
pentru noi. Deci cu atât mai mult acum, când
suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui,
vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu.
Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost
împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său,
cu atât mai mult acum, când suntem împăcaţi
cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui” (Rom. 5:810).
Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu S-a dat
pe Sine pentru noi! Și acum El este Marele nostru
Preot, care stă în slavă la dreapta lui Dumnezeu
și mijlocește pentru noi.
Hrănindu-ne din Cuvânt, păstrând
în inimile noastre în tot timpul un spirit de
rugăciune și consacrând energiile noastre
pentru binele veșnic al semenilor noștri, aceasta
este viața ideală de creștin, cea mai fericită, cea
mai satisfăcătoare viață pe care o poate trăi un
om pe acest pământ. 			

Puiu Timofte
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Dacă aș face un sondaj printre oameni căutând să aflu ce înseamnă creștinismul, sunt sigur
că voi primi răspunsuri diferite.
Presupun că unul din răspunsuri
ar fi acesta:
- Creștinismul este o culegere de crezuri.
- Creștinismul adevărat
este un grup de oameni în care
trăiește și se manifestă Hristos.
- Creștinismul nu este de
fapt altceva, decât coborârea lui
Hristos pe pământ prin intermediul oamenilor care L-au primit în
inima lor prin credința personală
și sunt hotărâți să-i slujească cu
devotament.
Scopul creștinismului este
de a-L vesti pe Hristos care este
trimis de Tatăl „și s-a coborât pe
pământ, să caute și să mântuiască ce este pierdut.”
Locul și perioada de origine
a acestui nume, potrivit cu
ce scrie în cartea F. Ap., cap.
11:19-26, a fost pentru prima dată folosit în Antiohia,
în jurul anului 40 d.Hr.
Dacă la început numele de creștin a fost doar
o poreclă, de-a lungul istoriei
credincioșii trebuiau să răspundă tot mai frecvent la această
întrebare, ești creștin? Numai era
nici o rușine să accepte numele
ca o insultă, deoarece conținea
numele Mântuitorului.
În 1 Petru 4:16 „dimpotrivă, dacă suferă pentru că este
creștin, să nu-i
fie rușine, ci să
proslăvească pe
Dumnezeu pentru
numele acesta.”
Identitatea
creștinului în istorie
nu a fost cea mai
fericită, a devenit
foarte repede ținta
persecuțiilor de tot
felul, chiar unele de
o ferocitate și o cruzime de nedescris. Spre
fericire,
persecutarea
creștinilor nu a avut loc
pretutindeni și întotdeauna. Atacurile împotriva lor
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au avut în general un caracter local și variat în intensitate.
Puterea de supraviețuire a
creștinătății a avut câteva secrete
în reușita lor. Aș dori să amintim
unul din aceste secrete, și anume
bucuria în slujire.
Atât în V.T, cât și în N.T. bucuria este în mod consecvent atât
o trăsătură caracteristică individuală, cât și a bisericii. Este o calitate, nu doar o emoție. Bucuria
emoțională este momentană și în
scurt timp după aceasta dispare.
Dar bucuria calitativă se bazează
pe Dumnezeu și derivă din El.

În Romani, cap. 15:13 „Dumnezeul nădejdii să vă umple de
toată bucuria și pacea pe care o
dă credința, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în
nădejde.”
Iar în Filip. cap. 4:4 „Bucurațivă întotdeauna în Domnul și iarăși
zic bucurați-vă!”
Bucuria este o calitate care
caracterizează viața creștinului pe
pământ. În 1 Petru, cap. 1:8-9 „...
pe care voi Îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El fără să-L vedeți și
să vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți do-

bândi, ca sfârșit al credinței
voastre, mântuirea sufletelor voastre.”
Pentru unii oameni bucuria este atunci când lucrurile din jur merg bine. Apostolul Luca scrie despre acel
bogat căruia i-a rodit țarina
în Luca cap. 12:19 „și voi zice
sufletului meu: «Suflete, ai
multe bunătăți strânse pentru mulți ani; odihnește-te,
mănâncă, bea și veseleștete!»” dar săracul om nu a
știut că nu va mai ajunge să
se bucure de tot ce a strâns.
De multe ori și noi, ca oameni, luptăm să ne adunăm
comori pe pământ unde
le mănâncă moliile sau se
bucură alții de ele, și uităm
că suntem călători pe acest
pământ.
Pentru puțini oameni
bucuria este atunci când lucrurile din inimă merg bine.
Aș enumera câteva din aceste bucurii, care sunt calități
temeinice ale creștinului.
Bucuria rămânerii în
Hristos
- În Ioan 15:11 scrie
„V-am spus aceste lucruri,
pentru ca bucuria Mea
să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină.”
Creștinul care este în Hristos împlinește cu bucurie
voia Lui, aceasta presupune
că trebuie să aducă multă
roadă. În Iacov 3:18, apostolul Iacov scrie ,,Și roada neprihănirii este semănată în
pace pentru cei ce fac pace.”
Iar Isus spune în Matei
5:9 „Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii
a lui Dumnezeu!”
Marele preot și soborul
le-au poruncit lui Petru și
apostolilor să nu mai învețe
pe norod în numele acesta
(adică Isus Hristos), dar ei au
propovăduit mai departe,
pentru că erau încredințați
că această lucrare este de la
Dumnezeu.

Ca să poți aduce multă
roadă, trebuie să stai în ascultare de Dumnezeu. În Fapte
5:29 „... Trebuie să ascultăm
mai mult de Dumnezeu decât
de oameni!”
Bucuria părtășiei
În 1 Cor. 1:9 apostolul
Pavel scrie corintenilor, și cred
că e valabil și pentru noi, astăzi, următoarele: „Credincios
este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Isus
Hristos, Domnul nostru.”
În Filipeni 2:2 „facețimi bucuria deplină și aveți o
simțire, o dragoste, un suflet
și un gând”, adică să trăim în
părtășie unul cu celălalt.
Atmosfera din biserică este ceva special, ce dă o
bucurie nespusă creștinului,
dar cel rău nu poate ține capul sus în adunarea celor
neprihăniți. O mare bucurie
putem să avem la Cina Domnului atunci când ne amintim
de moartea și învierea Lui,
conștienți fiind de iertarea pe
care am primit-o și totodată
dreptul de a ne numi copii ai
lui Dumnezeu.
Chiar și atunci când ne
vedem unul cu celălalt, să
avem o părtășie plină de bucurie pentru că Hristos și-a dat
viața pentru fiecare din noi.
Bucuria nădejdii
Îmi place atât de mult
ceea ce le scrie apostolul Pavel celor din Colose, în Colos.
1:27 „... Hristos în voi, nădejdea slavei.” Vedem că el anticipă bucuria escatologică de a
fi cu Hristos pentru totdeauna
în Împărăția Cerurilor. În Apoc.
19:7 scrie „Să ne bucurăm, să
ne veselim, și să-i dăm slavă!
Căci a venit Nunta Mielului;...”
Ai tu bucuria de a fi
creștin? Dacă nu o ai, Hristos
este bun să ți-o dea acum!
		
Daniel Vițelar

„V-am spus
aceste lucruri,
pentru ca
bucuria Mea
să rămână
în voi şi
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bucuria
voastră să fie
deplină.”
Ioan 15:11
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George Müller își începea fiecare zi cu câteva ore de
rugăciune, implorându-L pe Dumnezeu să împlinească nevoile
concrete ale orfelinatului său. Susana Weslei, o mamă mereu
ocupată și fără un loc retras la dispoziție, se așeza în balansoarul
ei, își ascundea capul sub șorț și se ruga pentru John, pentru
Charles și pentru toți ceilalți copii ai ei. Episcopul Lancelot
Andrews dedica cinci ore pe zi rugăciunii, iar Charles Simeon se
trezea la patru dimineața pentru a-și începe programul său de
rugăciune de patru ore. Martin Luther, care acorda zilnic două
până la trei ore rugăciunii, spunea că aceasta ar trebui să fie
pentru noi ceva tot atât de natural, pe cât este pentru un pantofar
să facă încălțări și pentru un croitor să facă veșminte. Jonathan
Edwards scria despre „ceasurile dulci” petrecute pe malul râului
Hudson „fermecat și cufundat deplin în Dumnezeu”.
Bunica mea, D. V, a venit la o biserică penticostală
din curiozitate, (ea fiind de o altă confesiune religioasă
evanghelică) și la rugăciunea de mulțumire a unei surori,
plină de Duhul Sfânt, a zis în sinea ei „cu adevărat aici
este Dumnezeu ”, și din clipa aceea a rămas acolo slujind
Domnului.
Rugăciunea vine de la Dumnezeu, El a pus aceasta
în noi atunci în grădina Eden, când ne-a creat, pentru că
Dumnezeu a creat pe om, și Cuvântul Său ne spune că Dumnezeu
vizita pe om în grădina Eden, „în răcoarea zilei” (prin vânt, Gen.
3:8) și comunica cu omul. Aceasta este originea închinării ...
comunicarea omului cu Dumnezeu și aceasta trebuie să fie
un dialog pentru că Dumnezeu există, dacă
Dumnezeu nu ar exista, aceasta ar fi un
monolog, dar pentru că Dumnezeu
există, aceasta „trebuie” să fie un
dialog.
A. W. Tozer scria în
una din cărțile sale că: „sunt
oameni care tânjesc după
realitățiile spirituale și nu pot
fi mulțumiți cu interpretări
«corecte» ale adevărului ...
sunt însetați după Dumnezeu

și nu pot fi satisfăcuți până când nu vor bea din plin din izvorul de Apă
vie!” Asta poate fi una din definițiile rugăciunii.
Sunt mulți creștini care se roagă pentru că așa trebuie, sau
pentru că așa au fost învățați, prin anumite ritualuri (pe genunchi, pe
burtă ... etc.) sau tradiții (așa sau acolo ... nu spun că este un lucru
rău sau greșit să ai un loc sau un anumit mod de rugăciune, pentru
că și Mântuitorul l-a avut, dar nu trebuie să mă limitez doar la asta,
ci important este ca să ajung să am un dialog cu Tatăl prin Domnul
Isus), dar tragic este faptul că rugăciunea lor este de fiecare dată un
monolog, ei vorbesc unui Dumnezeu care niciodată nu răspunde, ei se
roagă și pleacă mulțumiți că „doar” sau rugat. După căderea omului
în păcat (Gen: 3), odată cu mântuirea a fost, de asemenea, puternic
lovită și închinarea, pentru că omul a fost alungat din sfera creată
de Dumnezeu. Datorită păcatului, Dumnezeu a încercat să refacă
închinarea în Vechiul Testament prin profeți, preoți, legi și porunci, însă
închinarea adevărată nu s-a realizat deoarece numai anumiți oameni
puteau să beneficieze de acest lucru. Isus Hristos însă, odată cu venirea
Lui în lumea noastră a făcut posibilă această realitate a închinării
(rugăciunii), și anume „în duh și adevăr” (Ioan 4:23), iar versetul cheie,
spune mai departe „... fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl.”
Deci iată voia Tatălui, care în grădina Eden a fost zdrobită cu privire la
rugăciune, a fost acum clarificată de Domnul Isus Hristos, care a plătit
prețul ca din nou această închinare să fie restabilită între „fiecare” om
și Dumnezeu (Evrei 9:1-28).
Satan știe că în rugăciune este putere, de aceea ne va
împiedica să o facem. El, satan, știe că Dumnezeu este sensibil atunci
când copii lui se roagă și îi ascultă, îi iartă, îi vindecă pentru
că Biblia este plină de astfel de exemple: Ilie,
Samuel, Moise, David, Avraam, Iosua,
Ana, Ezechiel, Daniel, Ezra, Ezechel,
Pavel, Petru ... și nu în ultimul
rând Isus, care atunci când s-a
rugat s-a deschis cerul.
„Mare putere are
rugăciunea fierbinte a celui
neprihănit.” Iac:
5:16b.

Rugăciunea este o lucrare a fiecărui credincios, ea nu trebuie
și nici nu poate fi înlocuită cu alte activități. De exemplu prin
cântare noi ne închinăm, dar și prin niște cuvinte pe care
altcineva „prin Duhul Sfânt” le-a compus, dar de foarte multe ori
bucuria, problema sau gândul inimii mele nu sunt în cântarea
cântată, de aceea avem nevoie de rugăciune care este mult mai
profundă, sau cel puțin ar trebui să fie. În rugăciune trebuie să
acționăm cu toată ființa noastră: trup, suflet și duh; de aceea noi
ne putem ruga neîncetat, după cum ne învață și Biblia. Tu poți
spune trupului tău că vrei să ai o atitudine de om sfânt pentru
că Dumnezeu ne va ajuta întotdeauna în funcție de silința pe
care ne-o dăm fiecare, adică Dumnezeu nu mă va ajuta să fiu „o
epistolă vie” dacă trupul meu nu este „pus pe altar ca o jertfă vie”
(Rom. 12:1). Prin vorbirea mea, comportamentul meu și chiar
prin îmbrăcămintea mea trebuie ca să fie cinstit Dumnezeu. Deci
eu trebuie ca să îmi aduc trupul ca o jertfă vie, trebuie să îmi

fac partea care mi se cuvine, altfel nu mă pot ruga, pentru că sunt
împiedicat de „trupul” meu. Apoi ca să te poți ruga trebuie ca sufletul
tău, starea inimi, să fie plăcută înaintea Domnului. Psalmistul spunea:
„Până și noaptea îmi dă îndemnuri inima.” Nu mă pot ruga dacă nu
mă lasă inima, pentru că în ea se așează cuvintele lui Dumnezeu.
„Ferice de cei cu inima curată că ei vor vedea pe Dumnezeu”, altfel
nu avem cum să ne rugăm. Duhul: Domnul Isus spunea că adevărata
rugăciune trebuie să fie în duh și adevăr, pentru că nu mă pot ruga
dacă conștiința mea mă mustră. Noi trebuie să venim înaintea lui
Dumnezeu cu omul dinlăuntru curat și sincer fără ascunzișuri, așa
cum suntem, astfel vom primi putere, răspuns, credință.
Mă rog ca Domnul Isus să desăvârșească această lucrare
a rugăciunii în fiecare din noi, căci „mare putere are rugăciunea
fierbinte a celui neprihănit”. 					
			
Stănilă Ovidiu

Tipuri
de rugÃciune
1.

Rugăciunea fariseului (Luca 18,11-12)
Fariseii erau cunoscuţi pentru cel puţin două lucruri: pentru făţărnicia (stare firească) şi formalismul (minciună) lor.
Ambele rugăciuni izvorite din aceste stări au fost condamnate
de Domnul Isus Hristos în mai multe împrejurări.
a) Rugăciunea făţărnicului (Matei 6,5-6)

Citind predica de pe munte a Domnului Isus Hristos observăm că primul
scop cu care sa adresat El noroadelor în privinţa rugăciunii nu a fost
acela de ai învăţa cum să se roage, ci mai întăi să prezinte condiţiile
potrivite şi motivaţiile corecte pentru a fi răsplătit (Matei 6,5). Astfel
concluzionează că oricine se roagă lui Dumnezeu cu intenţia de a
fi văzut de oameni se aseamănă cu făţarnicii, cărora le place să se
roage stând în picioare în sinagogi şi la colţurile uliţelor. Un astfel
de caz ne prezintă Biblia în Luca 18,11-12 în care un fariseu plin
de sine mulţumeşte lui Dumnezeu în mod public că nu este ca
ceilalţi oameni, hrăpăreţi, nedrepţi, preacurvari sau chiar ca vameşul care stătea lângă el. Apoi continuă să se justifice înaintea
lui Dumnezeu prin meritele lui. Aceştia şi-au luat răsplat, declară Sfântă Scriptură. Rugăciunea trebuie să-L preamărească pe
Dumnezeu şi nu pe om. Cu toate acestea rugăciunea în comun
nu a fost interzisă de Domnul prin porunca de-a intra în odăiţă
(Matei 6,6), ci mai degrabă reglementată, ca cei care se roagă
în comun să fie conştientizaţi de pericolul făţărniciei.
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b) Rugăciunea formala (Matei 6,7-8)

Domnul Isus nu a criticat doar făţărnicia ci şi formalismul religios, şi aseamănă rugăciunile lungi, în care oamenii bolborosesc mereu aceleasi vorbe cu rugăciunile păgânilor, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime
de vorbe, vor fi ascultaţi. (Matei 6,7) Nu putem forţa
mâna Stăpânului milos prin efortul omenesc depus în
rugăciune. Nici lungimea rugăciunii, nici mulţimea vorbelor nu ne garantează că rugăciunea va fi ascultată,
ci doar credinţa că ceea ce am cerut în conformitate
cu voia lui Dumnezeu ne va fi dat (Matei 21,22). Chiar
indiferent de frământarea oamenilor pentru cuvintele
folosite în rugăciune, Domnul Isus îi asigură pe credincioşi, căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai
înainte ca să-I cereţi voi (Matei 6,8)
2.

Rugăciunea Tatăl nostru (Matei 6,9-13)
Abia după ce Domnul Isus a clarificat în ce stare putem
veni înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, se apropie şi
de conţinutul ei şi începe să-i înveţe prin rugăciunea Tatăl
nostru cum trebuie să se roage (Matei 6,9-13). De-a lungul
veacului oameni din toate naţiunile şi din toate seminţiile au
învăţat să preţuiască această rugăciune, deoarece atinge
toate aspectele vieţii ale credinciosului şi este o oglindire
a nevoilor noastre pământeşti şi duhovniceşti zilnice. Ea
ne slujeşte şi nouă drept pildă pentru rugăciunile individuale rostite după nevoile noastre, şi ne conduce ca un ghid
la ceea ce Duhul lui Dumnezeu vrea să ne călăuzească
(Romani 8,26). Înca o dată trebuie menţionat, că nici cea
mai frumoasă rugăciune nu ne garantează rezultatul dorit,
dacă ne îndoim în inima noastră şi nu avem credinţă (Iacov
1,6-7)
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3.

Rugăciunea în duh şi în adevăr (Ioan 4,23)
Oare realizează cineva că motivul principal pentru care
există atâtea confesiuni sau ramuri ale creştinismului
se datorează unui conflict sau neînţelegeri cu privire
la închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu? Dacă
creştinii se preocupă mai mult de întrebarea dacă rugăciunea adevărată trebuie făcută în picioare sau în genunchi, sâmbăta sau
duminica, în limbi omeneşti sau
ingereşti, Domnul ne învaţă
în primul rând că nu forma exterioară adevereşte închinarea
noastră, ci faptul
că închinătorii
adevăraţi se
vor
închina
Tatălui în duh
şi în adevăr,
fiindcă astfel
de închinători doreşte
şi Tatăl (Ioan
4,23). În con-

trast cu rugăciunea aceasta se prezintă rugăciunea fariselui ale cărui atribute sunt exact în opoziţie cu rugăciunea în duh şi în adevar, şi anume în stare firească
(făţărnicie) şi în minciună (formalism).
a) Rugăciunea fierbinte a celui neprihănit (Iacov
5,16)

Dacă fariseul mândru se înalţă pe sine însuşi înaintea lui Dumnezeu, vameşul alături de el sta departe,
şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre cer; ci
se bătea în piept, şi zicea: “Dumnezeule, ai milă de
mine, păcătosul (Luca 18,13). Cu siguranţă ne-am
închipui ca rugăciunea fierbinte a celui neprihănit
să sune altfel, dar Însuşi Domnul Isus, care n-avea
trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre nici un
om, fiindcă El însuşi ştia ce este în om (Ioan 2,25) a
mărturisit că mai degrabă omul acesta s-a pogorât
acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine
se înalţă, va fi smerit; şi oricine se smereşte, va fi
înălţat (Luca 18,14). O dată ce neprihănirea noastră
este dată de Dumnezeu şi vine prin credinţa în Isus
Hristos, orice pricină de laudă la adresa omului este
de prisos, iar rugăciunea fierbinte a celui neprihănit
constă în aceeaşi măsură în adorarea lui Dumnezeu
de către credinciosul eliberat de sub povara păcatului. De aceea şi îndeamnă Apostolul Iacov: “Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru
alţii, ca să fiţi vindecaţi.” (Iacov 5,16a) În asemenea
condiţii rămâne valabilă concluzia acestuia că mare
putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit (Iacov 5,16b).
b) Rugăciunea stăruitoare (Coloseni 4,2)
Alături de postul biblic, stăruinţa în rugăciune necesită
poate cea mai mare disciplină şi veghere deoarece prin ea se pune la încercare răbdarea
şi credinţa creştinului. Am văzut prin rugăciunea formală, tentaţia naturală de a forţa
lucrurile prin efortul omenesc. După cum
mulţimea vorbelor spuse în vânt, nu-L pot îndupleca pe Dumnezeu, nici lungimea rugăciunii nu poate avea efectul dorit. Totuşi Biblia ne
îndeamnă prin Apostulul Pavel să stăruim în
rugăciune (Coloseni 4,2). Aşadar prin ce se deosebeşte stăruinţa în rugăciune faţă de “bolboroseala păgâniilor”? În continuare Duhul lui Dumnezeu îndeamnă pe creştini în acelaşi verset să
vegheze în ea cu mulţumiri. Dacă exemplul negativ
prezintă un tip de oameni care asemenea unor copii se trântesc la pământ plini de nerăbdare, şi cer
instantaneu împlinirea dorinţelor lor, Dumnezeu ne
cheamă la credinţă. Doar având credinţă, ceea ce
evident implică şi răbdare în inimile noastre, putem fi
mulţumitori cu adevărat înaintea lui Dumnezeu pentru că vom avea lucrul cerut (Marcu 11,23-24).
Florian Cucek

DEPRESIA
FACTORI DE RISC
Predispoziţia genetică, împreună cu evenimentele de viaţă stresante, afecţiuni medicale, administrarea de medicamente sau alţi factori pot determina un
dezechilibru al anumitor substanţe chimice din creier,
neurotransmiţători, ducând la apariţia depresiei.
Vom enumera doar câţiva dintre factorii de risc
care pot cauza depresia:
- Boală arterelor coronare.
- Diabetul, cancerul şi durerea cronică.
- Consumul de alcool sau droguri.
- Stresul.
- Oboseală.
- Menopauză.
- Tulburări ale secreţiei hormonale, cum ar fi
dezechilibru al glandei tiroide sau suprarenale.
- Administrarea unor medicamente ce pot provoca simptome depresive.
De asemenea, trebuie să menţionăm că pierderea unei persoane dragi sau un istoric de abuz sexual
sau fizic în copilărie contribuie la declanşarea unui episod de depresie.

TRATAMENT
Tratamentul depresiei poate cuprinde administrarea de medicamente antidepresive, consiliere terapeutică (psihoterapie) sau o combinare a celor două
modalităţi de tratament.
Psihoterapia poate fi suficientă în cazul depresiei uşoare
sau moderate. Pentru tratarea unei depresii severe tratamentul va include atât medicamente antidepresive,
cât şi consiliere terapeutică.
În cazul în care persoanele depresive vor prezenta o recurenţă a simptomelor (recădere), este indicată continuarea tratamentului cu medicamente antidepresive pe o perioadă mai lungă, la unele persoane
chiar pentru tot restul vieţii.
Oricine poate face depresie, indiferent de vârstă,
rasă sau statut social. Netratată, depresia poate duce la
scăderea calităţii vieţii şi la creşterea riscului de suicid.
Implicarea membrilor familiei şi suportul oferit
de aceştia în tratamentul depresiei poate fi extrem de
important, în special în cazul copiilor, adolescenţilor şi
a vârstnicilor.
Medicamentele antidepresive sunt:
- Inhibitorii selectivi ai receptării serotoninei
(SSRI), precum Prozac, Cipralex.

- Antidepresive triciclice şi tetraciclice,

precum Aminofilina, Anafranil, Ludiomil.
- Antidepresive atipice, precum Wellbutrin, Efectin sau Remeron.
- Inhibitori ai monoaminoxidazei
(IMAO).
Medicamentele pot arăta şi efecte
secundare care pot dispărea pe parcursul
tratamentului, însă altele, cum ar fi uscarea
gurii, constipaţia şi efectele sexuale, pot
persista. Este important să nu se renunţe la
tratament, chiar dacă rezultatele apar abia
după o lungă perioadă de tratament.
Terapia electroconvulsivantă (ECT) poate fi folosită în cazul celor care nu pot lua medicamente antidepresive, care nu au răspuns la
alte tratamente, sau care au o depresie severă
şi prezintă simptome psihotice, comportament
sinucigaş sau incapacitatea de a se hrăni.
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PREVENIREA
Deşi prevenirea apariţiei unui prim episod de depresie este imposibil, se poate preveni apariţia unei recurenţe sau a unei agravări a
simptomelor prin:
- Luarea cu regularitate a medicamentelor prescrise.
- Continuarea administrării medicaţiei
pentru cel puţin 7 până la 15 luni de
la ameliorarea simptomelor - ajută la
prevenirea reapariţiei simptomelor
depresive.
- Menţinerea unui program regulat de
somn.
Rugăciunea şi comunicarea zilnică cu
Dumnezeu, precum şi citirea regulată a Bibliei
pot duce la ameliorarea simptomelor şi în multe
cazuri la vindecarea acestei boli. 			
Dr. med. univ. Daria Novacescu

Pustia Iudeii –

Masada
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Cu ocazia unei noi etape a călătoriei
noastre în Israel,Toni Moldovan vă invită, dragi
cititori ai revistei „Apa vieţii”, să vizităm împreună
PUSTIA IUDEII, Masada.
Parcul naţional al Israelului, bine aţi venit
la Masada. Autocarul opreşte, iar noi suntem
invitaţi să coborâm, am ajuns la Masada. Aş vrea
dragi cititori să vă descriu zona aceasta în centrul
căreia se află Masada. Deocamdată mă aflu jos în
locul special amenajat de unde urcă telefericul
cu turişti la Masada, sau coboară de la Masada.
În faţa mea stă o stâncă cu o circumferinţă destul
de mare şi cu o înălţime apreciabilă aproape de
500 m. Este înconjurată din toate părţile de
râpe adânci, prăpăstii abrupte, atingând o
adâncime care scapă vederii, nici oamenii şi
nici animalele neputând să urce pe această
stâncă. Pe platoul din vârf, marele preot
Ionathan, fratele lui Iudas macabeul, a clădit
o fortăreaţă pe care a numit-o Masada. Ghidul ne
spune că sunt două drumuri care duc oarecum
spre platoul din vârf. Unul se vede de aici din

locul unde cabinele
telefericului pleacă spre
vârful muntelui, el se numeşte „Drumul
Şarpelui” căci se poate asemui cu o târâtoare, iar cel
de-al doilea vine înspre apus şi se vede numai de sus,
de pe platou. De altfel, e interzis a urca pe jos pe aceste
două drumuri, pentru că cel care se aventurează pe
aceste două drumuri trebuie să-şi proptească bine
fiecare picior. Moartea îi stă necontenit în faţa ochilor
de fiecare parte a potecilor. Se calcă hăul prăpăstiilor
strecurând o tainică teamă, până şi în inima celui
înarmat cu mult curaj. De altfel aceste două drumuri
sau poteci care duc spre vârful muntelui au fost închise,
de Herodes, regele evreilor. Astfel, era imposibil să
ajungi sus, pe platou, unde se afla fortăreaţa. Iată
cum era apărată Masada împotriva duşmanilor, atât
de natură, cât şi prin iscusite construcţiei. În jurul orei
15 ne vine rândul la teleferic, urcăm în grupe de 2025 de persoane cu cabina teleferică până sus, pe o
platformă. Apoi, pe o punte prinsă din loc în loc de
stâncă, ne deplasăm până sus, pe platou, unde s-a
aflat fortăreaţa. Aproape orbit de soare, mă străduiesc
să cuprind cu ochii până departe un peisaj halucinant
în pustietatea sa,cu deşertul pietros al Iudeii prelungit
spre Iordania. Cu locuri legate de amintirea biblicului
rege David, sau de începuturile creştine, precum şi
celebrele manuscrise de la Marea Moartă, pe care
le-am amintit mai sus. Privesc steagul alb-albastru
purtând steaua lui David, înaintea căruia aici, la
Masada, depun jurământul soldaţii din trupele de
blindate ale statului Israel. Ascult cuvintele ghidului,

ele aminteau ultimul moment al rezistenţei evreilor
înaintea forţei romane în acest decor împietrit. Aşa
cum spuneam mai sus, pe acest platou a fost clădită
o fortăreaţă cu numele de Masada. De jur împrejur,
pe marginea platoului care se întinde pe câteva mii
de metri pătrați, s-a ridicat un zid din pietre, a cărui
bază se vede şi astăzi. Zidul era înalt de doisprezece
coţi, tot pe zid s-au clădit 37 de turnuri de apărare,
fiecare de 30 coţi înălţime. Aici, pe platou, s-a
pus un strat gras de pământ fertil, pentru ca în
eventualitatea întreruperii aprovizionării din afară,
să se poată cultiva pământul şi să nu ducă lipsă
de hrană. În cetate era strânsă o mare cantitate de
hrană, cereale, felurite soiuri de legume şi fructe
uscate, precum şi un depozit de arme de tot felul
pentru aproximativ 10.000 de luptători. După
ce au cucerit Ierusalimul, romani şi-au deplasat
toate legiunile aici pentru a cuceri Masada, ultima
fortăreaţă ce rămăsese neocupată. În scurt timp şiau dat seama că nu au nici o şansă să ajungă sus,
au înconjurat mai jos, până unde au putut urca cu
un zid împrejmuitor zona, luând cele mai severe
măsuri pentru ca nimeni să nu poată fugi, apoi,
dându-şi seama că nu au nici o şansă să ajungă sus,
la cetate, pe drumul care venea din apus se află o
stâncă destul de lată şi întinsă, situată cu 200 m, mai
jos de nivelul Masadei.
Comandatul legiunilor romane, numit
Silva, s-a urcat acolo și a dat poruncă să aducă
pământ, construind un drum înclinat până la nivelul
platoului. A fost o muncă istovitoare, dar pentru că
dispunea de multă armată, a terminat în scurt timp.
Astfel, cucerirea Masadei nu era decât o chestie de
timp. Când drumul construit pe plan înclinat a fost
terminat, s-a trecut la asaltul Masadei. Cu un berbec
mare a spart zidul de apărare, numai că Eliazar,
conducătorul zeloţilor a construit un al doilea zid
din bârne şi pietre, iar între ele au pus pământ
şi pietre. Romani au aruncat cu torţe aprinse, iar
lemnele au luat foc. Când au văzut zidul mistuit de
flăcări şi au priceput că numai există nici o cale de
salvare, oamenii din cetate, care erau în număr de
1000, bărbaţi, femei şi copii au ajuns la convingerea
că toţi trebuie să moară.
Sunt foarte interesante cuvintele lui Eliazar,
conducătorul cetăţii, care spunea astfel: De multă
vreme am hotărât noi, bărbaţii viteji, să nu fim sclavi
nici romanilor şi nici altora în afară de Dumnezeu,
căci El este unicul și adevăratul Stăpân, iată că a
sosit ceasul să trecem la faptă. Căci aşa cum am fost

primii care s-au răsculat împotriva romanilor, la fel
suntem şi ultimii care se luptă cu ei. Avem în faţa
ochilor cucerirea Masadei odată cu ivirea zorilor,
dar ne rămâne libertatea de a alege o noapte
nobilă cu cei dragi nouă. De ce să fim sfâşiaţi de
animalele şi armele lor, de ce să nu murim de mâna
noastră? Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi sortit pierii,
n-ar fi privit cu nepăsare pieirea atâtor oameni şi
n-ar fi lăsat Ierusalimul, oraşul cel Sfânt să ajungă
pradă focului. Fortăreaţa aceasta nu ne-a slujit la
salvarea noastră aşa cum nu ne foloseşte faptul că
avem atâtea provizii. Dumnezeu ne arată clar că am
pierdut orice speranţă de salvare. Proviziile să fie
păstrate nevătămate, căci după moartea noastră
ele vor sluji ca mărturie că nu foamea ne-a răpus,
ci noi am preferat moartea în locul sclaviei. În timp
ce Eliazar voia să-şi continue îndemnurile sale, toţi
l-au întrerupt şi cuprinşi de o nestăvilită ardoare,
au hotărât să treacă la fapte. Şi-au îmbrăţişat soţiile
şi copii printre şuvoaie de lacrimi, le-au dat ultimul
sărut, apoi i-au înjunghiat pe toţi fără să şovăie, apoi
au ales regula tragerii la sorţi între ei. Cel ales trebuia
să-i ucidă pe toţi, iar la sfârşit să-şi dea singur
lovitura fatală. Singurul supravieţuitor şi-a
rotit privirea peste întreaga mulţime ce zăcea
fără suflare. Când s-a convins că toţi muriseră
a dat foc palatului apoi s-a aruncat în propria
lui sabie, prăbuşindu-se alături de ai săi. Aşa au
murit aproape 1000 de zeloşi la Masada, groaznica
întâmplare s-a petrecut la 2 mai, anul 73 d.Hr. Când
romanii, au pătruns în cetate, n-au găsit pe nimeni,
decât o înfiorătoare pustietate şi o tăcere deplină.
Când au dat peste marea mulţime a sinucigaşilor
nu s-au bucurat de pieirea duşmanului lor, mai mult
i-au admirat pentru hotărârea de a muri, decât să
cadă în mâinile lor. Aşa a căzut Masada, iar Silva,
comandatul armatei romane împreună cu întreaga
armată, s-au îndreptat spre Cezareea, pentru a se
îmbarca cu destinaţia Roma.
Coborâm de pe munte cu cabina teleferică,
împreună cu alţi turişti, copleşiţi de priveliştea pe
care am văzut-o şi am ascultat-o aici, la Masada, dar
şi marcat de întâmplările care au rămas încă vii în
sufletele evreilor. După vreo 20 de minute de mers
cu autocarul pe lângă Marea Moartă, ajungem la o
staţiune numită En-Bogeg care înseamnă „Izvorul
din stâncă”.
Toni Moldovan
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O problemă acută a secolului XXI este divorţul. Nu voi scrie
aici despre despărţirea între cei necredincioşi, ci despre divorţul în
rândul credincioşilor. Datorită zilelor în care trăim, când este uşor şi
simplu să facem orice, având toate resursele necesare la îndemână,
iar presiunea culturală a societăţii asupra credincioşilor
este inevitabilă, foarte mulţi soţi recurg repede la soluţia
divorţului. Parcă este şi tot mai dificil să rămânem diferiţi
într-o societate care are mersul ei. Bineînţeles că găsim scris
în Biblie despre despărţirea celor căsătoriţi, în mai multe
locuri şi chiar Apostolul Pavel scrie, în 1 Cor. 7:2, 10, 11 și 27a,
celor din vremea aceea, care şi ei se confruntau cu această
problemă. Domnul Isus a fost întrebat cu privire la acest lucru şi
răspunsul îl găsim clar în Matei 19:8. Iar în Maleahi 2:16, găsim iarăşi
o poruncă a Domnului. Deci, din perspectivă biblică, divorţul este
prevăzut ca o neascultare de planul original a lui Dumnezeu cu
privire la căsătorie.
	Şi totuşi, cei ce se îndreaptă spre acest lucru au „motive”
destul de credibile, cu afirmaţii de genul: „Cu o asemenea persoană
este imposibil să mai faci încercări de împăcare, pentru că nici nu mai
are interes…” sau „Vreau să scap de iadul în care trăiesc împreună cu
soţul meu şi nu mă voi mai căsători niciodată” sau „Este imposibil de
a mai trăi în halul acesta” etc.
O întrebare mare se desprinde: Cum s-a putut ajunge în
aceste situaţii, când căsătoria a fost făcută de către doi credincioşi,
oficiată în biserică apostolică, cu binecuvântare rostită de slujitorii
Domnului…?
Cred că unul din răspunsuri este cel din 1 Cor. 7:39b: „…să
se mărite cu cine vrea; numai în Domnul.” Prin aceasta se înţelege
destul de clar că Dumnezeu porunceşte ca legământul căsătoriei să
se facă în cadrul bisericii, iar cei doi să fie copiii Lui. Acum se naşte
o altă întrebare: „Când cei doi au luat hotărârea de a se căsători, au
avut cel puţin măcar vreun semn din partea Domnului?” Sau a fost
aşa, o dragoste la prima vedere, sau pur şi simplu „Am simţit că ne
potrivim perfect”, sau „Atât de mult ne iubeam, încât era imposibil
de crezut că nu va rezista căsătoria noastră până la moarte” etc.
Viitorul nu-L cunoaşte numai Dumnezeu şi El trebuie întrebat!
Veţi spune: „Dar ce facem cu acei ce nu-L cunoşteau pe
Domnul când s-au căsătorit sau cu cei care nu L-au întrebat pe
Domnul şi totuşi s-au căsătorit etc. Ce mai putem face acum? Timpul
nu-l mai putem da înapoi… Ne vedem acum în pragul divorţului, iar
Biblia interzice clar divorţul?” O singură îngăduinţă are Biblia pentru
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divorţ şi asta o găsim în afirmaţia Domnului Isus din Matei
19:9.
Tocmai la aceste întrebări trebuie să găsim răspunsurile
şi soluţiile, iar acestea prin harul Domnului le găsim tot în
Cuvântul Lui. În Ps. 32:6, Luca 21:36, Marcu 11:24, Iacov 5:13a,
Ier. 29:12 şi în multe alte locuri în Biblie, găsim scris despre
rugăciune, ca cea mai bună soluţie la problemele noastre.
Prima condiţie, însă, este ca cei doi să dorească să
îşi refacă căsătoria, nu să vrea mai mult să scape de celălalt
partener. Dacă cei doi doresc să ajungă mântuiţi, a doua
condiţie este de a se pune amândoi pe genunchi şi să se
roage cu sinceritate şi credinţă, postind chiar, apropiindu-se
tot mai mult şi mai mult de Dumnezeu, atunci se vor apropia
inevitabil şi unul de celălalt „reînviind” căsătoria, exact cum
putem vedea în desenul alăturat.
Iar dacă numai unul doreşte refacerea căsătoriei,
iar celălalt nici nu vrea să audă de aşa ceva, fiind să zicem
mai „lumesc”, atunci cel ce doreşte mântuirea să se roage
stăruitor Domnului, iar celălalt, văzând la partenerul lui
dorinţa de apropiere de Domnul,
cu siguranţă va ceda la mentalitatea sa lumească şi va
începe şi el să se roage apropiindu-se
şi el, la rândul lui, de Domnul (1 Cor. 7:16).
Am văzut multe cazuri de acestea care s-au rezolvat la
picioarele Domnului. Noi
avem un har mare de la Dumnezeu. Măcar că unii ne-am
căsătorit de „capul nostru” şi
am ajuns unde am ajuns, El, ca un Tată Bun, ne primeşte
la sânul Său, ne dă iertarea
şi ne izbăveşte din necazul nostru, dându-ne în final
mântuirea. Acest din urmă lucru este ţinta călătoriei noastre
pe acest pământ. Când cineva divorţează, demonstrează prin
aceasta că mai întâi s-a separat de Dumnezeu şi nu mai este
sub autoritatea Lui. Evident că sunt puţini soţi care să nu se fi
certat mai tare sau mai puţin tare, dar soluţia pentru rezolvarea
problemelor maritale nu este divorţul, ci împăcarea.
Doresc celor ce au ajuns în preajma divorţului, să le fie
de bun augur aceste rânduri şi să mai încerce încă ceva, şi
anume apropierea de Domnul Dumnezeu.
Cornel Birău

INTERVIU CU FRATELE

LAZĂR GOG
Acest interviu începe cu întrebarea 9,
deoarece este o continuare a interviului prezentat
în revista precedentă (Apa Vieții nr.35)
9. Trăim vremuri de criză. În acest timp
oamenii sunt tentaţi să facă greşeli. Ce greşeli din
familiile noastre trebuie evitate?
Este tipic, undeva în criză, să uităm pentru
moment că suntem fiii celui Prea Înalt şi atunci
întindem mâna spre nelegiuire. Este uşor să te
compromiţi şi să nu păstrăm un caracter sfânt,
tocmai de aceea avem exemple ale sfinţilor în
Biblie, care au falimentat grosolan, ca şi Avram,
David şi Samson. Partea frumoasă este că
Dumnezeu are îndelungă răbdare şi prin pocăinţă
sângele lui Isus ne curăţă de orişice păcat. Aceasta
nu înseamnă că avem o licenţă din partea lui Isus
să păcătuim, să ne întoarcem şi iar să păcătuim.
Dimpotrivă, cum spune Duhul Sfânt în 1 Petru
1:16, „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”. Trebuie să
ne păstrăm încrederea în Dumnezeu în orice
împrejurare, pentru că El nu se dezice de Cuvântul
Său şi de făgăduinţele Lui în nici o criză.
10. Nicăieri în lumea aceasta nu se poate
obţine o diplomă de părinte. Care sunt cele mai
elementare calităţi care trebuie învăţate pentru a
deveni un tată bun sau o mamă bună?
Răspunsul depinde de cunoaşterea
adevărului Scripturii, de societatea în care trăieşti
şi de influenţele care vin asupra noastră. De
exemplu, într-o societate rurală nivelul spiritual,
intelectual şi emotiv vor influenţa soţul şi soţia.
Acelaşi lucru este şi într-o societate urbană,
diferenţa o face dimensiunea acestor factori. Nu
poţi împrumuta decât parţial din experienţa unei
societăţi (rural-urban; urban-rural) în cealaltă,
pentru că numai textualizând poţi aplica în viaţa
personală învăţături din experienţa altora.
11. Multe familii de români au plecat în
America, mai puţine în ultima perioadă. Cum s-au
acomodat românii în societatea americană?
Procesul de acomodare este lung şi de multe
ori cotradictoriu. Mă refer la credincioşii din
bisericile evanghelice. Astfel, ei au făcut eforturi
uriaşe de a intra în pas cu noua societate, iar pe de
altă parte, cel puţin din perspectivă spirituală şi cea
a identităţii personale, au rămas stagnaţi undeva
în perioada în care au plecat din România, le este
greu să se emancipeze spiritual (Pavel spune: „mai
lărgiţi-vă şi voi”), pe când bisericile din România
au cunoscut deja o transformare radicală.
12. Tinerii americani de origine română
studiază?

Tinerii noştri studiază specialităţi contemporane, în
proporţie de 80% dintre ei. Avem puţini tineri care studiază
în seminarii, pentru a se dedica lucrării Domnului, şi aceasta
este un factor trist pentru noi. Cei care sunt implicați cu
partea misionară, probabil nu sunt implicați „full-time”.
Chiar acum, în această perioadă, 40 de tineri pleacă în
Mexic pentru trei zile, cu un scop întreg, evanghelizare pe
stradă de la om la om, ajutorarea săracilor şi construcţia
unei case pentru nevoiaşi. Am observat că partea
misionară le dă o mulţumire sufletească şi o mulţumire în
Domnul.
13. Predaţi cursuri la studenţii de la Institutul
Teologic Penticostal, Bucureşti. Care sunt temele cele mai
abordate?
Eu am scris cinci cursuri universitare: Predica
expozitivă; Etica creştină; Teologia închinării; Psihologie
şi consiliere pastorală şi Escatologie. Aceste cursuri sunt
predate alternativ.
14. Aţi scris vreo carte?
Lucrez la două cărţi. O colecţie de mesaje
biblice sub genericul „Apă din stâncă”, şi o altă carte
despre vremurile din urmă.
15. Aveţi multe experienţe cu Dumnezeu, ne
puteţi mărturisi două dintre ele?
Mă gândesc la chemarea mea în lucrare şi la
vindecarea divină pe care am trăit-o în noiembrie 2010.
Chemarea mea în slujbă a fost supranaturală, şi când spun
aceasta am în vedere cuvântul profetic, precum şi factorii
miraculoşi aduşi de Dumnezeu să împlinească acest
cuvânt (detalii la un alt interviu).
Vindecarea divină a fost de natură „la clipeala
ochiului”. După 5 zile de stare aproape ca de moarte, nu
am ştiut nimic de mine şi medicii i-au spus soţiei să se
pregătească de înmormântare, ori, în cel mai extrem caz,
să mă aibă pentru restul vieţii într-o stare vegetativă. Dar
Dumnezeu m-a ridicat dintr-o dată la clipeala ochiului,
în urma rugăciunii şi ungerii cu untdelemn. Minunea s-a
produs la 1600 km distanţă faţă de patul meu de spital,
în Statul Colorado - Denver. Acolo, unul din păstorii
bisericii Emanuel s-a substituit pe sine pentru mine ca să
primească ungerea cu untdelemn şi rugăciuni. În clipa
în care a fost uns cu untdelemn, Dumnezeu m-a adus ca
trezit din morţi la viaţă.
16. Un cuvânt de încurajare pentru cititorii revistei.
Încurajez cititorii să citească Cuvântul, atât al
Scripturii, cât şi cel din revista de faţă, câştigul este imens
în educare, informare, maturizare şi învăţare din mărturiile
fraţilor şi surorilor care trec prin aceleaşi încercări şi
necazuri ca şi ei. 						
				Ghiţă Bujdei
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Voia lui Dumnezeu în familie
SESIUNEA 1
Media și desacralizarea vieții
O serie de valori culturale, consumeriste,
relativiste sunt promovate, în mare măsură, de un grup
de interese și inoculate prin mass-media. Pe măsură
ce tot mai mulți indivizi aderă la sistemul de valori
contemporan se exercită o presiune uriașă asupra
familiilor care vor să păstreze spiritul iudeo-creștin
de viețuire. Sistemul de valori postmodernist promovat prin
media, este adesea greu de sesizat datorită unor asemănări
cu sistemul de valori iudeo-creștin, spre exemplu toleranța
posmodernistă poate fi confundată cu iubirea creștină,
sau succesul cu principiul creștin: ,,Tot ce faceți să faceți ca
pentru Dumnezeu nu ca pentru oameni”. Pe de altă parte,
nu mai avem povești de iubire, locul lor a fost preluat de
aventuri, senzualism, sentimentalism și contracte sociale.
În acest secol Shakespeare dacă ar scrie, ar risca să nu fie
publicat de nici un editor, pentru că nu s-ar vinde.
Sistemul din care facem parte ne colonizează nu doar
fizic (prin munca prestată pentru sistem), ci ne colonizează
și mintea prin ideile pe care ni le inculcă. În această ordine
de idei, spiritul Scripturii rămăne același ca pe vremea
apostolilor: „Să ieșim, dar, afară din tabără la El și să suferim
ocara Lui” și în alt loc scrie„Să nu vă potriviți chipului veacului
acestuia”.
Se pune problema resacralizării gândirii și relațiilor de
familie, a stabilirii de limite și redefinirii sistemului de valori
sub inspirația Spiritului Scripturii: a) Tendințe contemporane:
desacralizarea iubirii;
b) Dumnezeu - misterul sacru;
c) Iubirea sacră: - sinele, cuplul, comunitatea.

14

SESIUNEA 2
Metamorfozarea viitorului
Tot ceea ce experimentezi azi sunt rezultatul ideilor
care ți-au fost inoculate în trecut. Lipsa resurselor materiale

s-ar putea să fie rezultatul unei idei care a devenit un crez
în viața ta. Dacă ai o atitudine slugarnică și lași ideile din
subconștient să revină la suprafață, se poate să descoperi
că tu ești setat pe convingerea că nu poți face nimic de
unul singur. Universul reverberează ca un mare ecou la
ideile pe care tu le lansezi fără să conștientizezi. Scriptura
afirmă că omul culege ceea ce va fi semănat. Dacă vrei o
recoltă bogată în viitor, va trebui să te folosești de prezent.
Singura portiță spre transcendent și viitor este prezentul,
prin intermediul lui ai putea să-ți asiguri un viitor mai bun.
Ar trebui să începi să însămânțezi prezentul cu viziunea
viitorului. Dumnezeu are o viziune pentru tine, ești
partener cu Dumnezeu la transformarea istoriei:
a) Ideile înglobează putere. Ex. mișcarea feministă
b) Plan pentru o viață sănătoasă
c) Plan pentru o familie mai bună
d) Plan pentru o lume mai bună

SESIUNEA 3
Educarea copiilor
Majoritatea specialiștilor recomandă drept
metode educative modelarea comportamentală
fără să țină prea mult cont de nevoile fundamentale
ale copiilor. O educație eficientă pornește de la
satisfacerea nevoilor reale ale copiilor, sau mai exact
de la umplerea rezervorului lor emoțional. Educația
de tip comportamental urmărește ce fac copiii, și
se axează pe pedepse și recompense. Cea propusă
de noi este proactivă și încearcă să satisfacă nevoile
fundamentale ale copiilor, cea mai importantă nevoie
constă în faptul că ei doresc să se simtă iubiți.

Tată, te privesc uimit, copleșit
fiind de ceea ce ești, măcar că înțeleg
așa de puțin din măreția Ta!... Ești
dincolo de spațiu și timp, de fapt în
afara lor, de aceea frământările care ne
dau nouă bătăi de cap nu-Ți periclitează
Tie planurile; la fel ura sau dragostea
noastră, chiar și atunci când îți sunt
adresate, nu te pot afecta nici pozitiv
și nici negativ. Totuși Tu le observi
și le cataloghezi, astfel așezi omul
deasupra întregii creații, făcându-l să
se bucure de o atenție deosebită din
partea Ta. Toate aceste rațiuni scapă
gândirii omului, obișnuit să analizeze
orice acțiune în raport cu beneficiile
personale. La ce bun, gândește omul,
să investești într-o afacere păguboasă?
Iată pentru ce planurile Tale sunt curate
nebunii, pentru cel ce nu te cunoaște,
iar frumusețea Ta - deși expusă
tuturor - trece neobservată. Valorile
îmbrățișate de oameni acoperă chipul
Tău, Dumnezeule și în zadar Te apropii
Tu...; omul gonește speriat, deoarece
întrezărește doar umbre mișcătoare
prin pâcla unor valori răsturnate.
Cândva, pentru a ne
deschide ochii, Te-ai introdus în istorie
înghesuindu-Te-n spațiu, mărgininduTe-n timp - Tu, infinitule Dumnezeu.
N-ai lăsat nici măcar o clipă să Ți se
vadă întreaga glorie, de teamă să nu
strivești firava ființă - omul. Ai preferat
batjocura și disprețul făpturilor de Tine
create, împins mereu de o dragoste
dincolo de percepția cuvântului,
răspunzând cu dăruire respingerii, cu
mângâiere biciului și cu sărut trădării
pentru ca, în final, să atârni țintuit pe
o cruce. Mulțimile vedeau în această
umilitoare pedeapsă deconspirarea
ipocriziei „falsului” Dumnezeu, asociind
suspinele cu neputința, iar crucea fiind
răspunsul potrivit fiecărui șarlatan. La
același eveniment asista însă și cerul,

văzând același tablou, dar având o
cu totul altă percepție. Mai profund
decât suspinul și mai răsunător
decât durerea se auzeau chiotele
Învingătorului. Acolo pe cruce nu
atârna doar un trup vlăguit, ci în acel
trup strălucea omul, pentru că prin
Isus „umanitatea” se ridica deasupra
păcatului, biruindu-l. După secole
de înfrângeri necontenite la care
toți au fost siliți să ia parte începând
cu Adam, Moise sau David, Omul
ridica, în sfârșit, sabia dând lovitura
de grație dușmanului spiritual al
umanității. Cerul era în sărbătoare,
îngerii jubilau, iar Tatăl Își vedea
repatriată comoara - coroana
creațiunii Sale. Pe de altă parte,
pământul era și el în sărbătoare,
însă percepând diametral opus
evenimentele. Zâmbesc trist la
gândul ca acolo unde omul vede
neputință și înfrângere Tu vezi
biruință, iar în trupul țintuit în
cuie vedeai cea mai mare forță a
Sinelui - autolimitarea. Sunt de-a
dreptul copleșit, Dumnezeul meu
observând necuprinsa-Ți măreție!
Cine și-ar fi putut imagina că
acolo pe cruce, cu fiecare clipă
de agonie și aparentă înfrângere,
Tu repurtai succesiv victorii... Îți
extindeai tainic domnia în inimile
oamenilor izgonind falsul învingător
restrângându-i părticică cu părticică
autoritatea. Astfel, într-un mod doar
de Tine știut, prin neputința brațelor
perforate și a coastei străpunse, în
totală neputință practic, țintuiai
ura prin iubire demonstrând că
nu colții feroce ai lupului vor fi cei
care în cele din urmă vor triumfa, ci
gingășia mielului. Îmi este imposibil,
prins fiind în acest antagonic tablou,
să nu mă întreb oare în câte astfel
de imagini adevărații eroi trec

neobservați, în timp ce umanitatea
aplaudă pierzătorii!? Privesc spre
comunitatea ce pretinde a fi
BisericaTa întrebându-mă dacă are
oare standardul adevăratelor valori
sau, fără a-și da seama, ajunge să-și
întunece orizontul prin acceptarea
standardelor lumii? Să credem și să
spunem lumii că în dispreț de prea
multe ori se ascunde gloria, iar în
glorie disprețul e un deziderat! Oare
vom putea convinge umanitatea
că batjocurile ce pe cruce Ți-erau
azvârlite, făceau și mai valoroasă
victoria Ta? Privind la tendința în
care mă văd angrenat zi de zi mă
tem că ne-ndoim de forța vieții
ascunse în coasta străpunsă,
căutând mai degrabă viața în
putreziciunea vieții mondene,
iar prin plăcerea de azi sorbim
și moartea eternă, ca mâine. O, Tată,
dă-ne ochi să vedem că prin cruce
ai așezat tainic victoria tocmai acolo
unde cei mai mulți văd înfrângerea,
iar adevărata slavă se împletește
cu disprețul; că în geamătul stins al
durerii Tu ai ascuns chiotul victoriei;
că ai dat haine de cinste slujirii,
iar prin predare Ți-ai demonstrat
puterea nelimitată.
Te ador, Dumnezeule! Sub
impulsul acestor constatări mă
proștern în extaz mereu fascinat de
înțelepciunea Ta și dorind pentru
noi oamenii, acele „dioptrii” cerești
ce fac posibilă evaluarea corectă a
lumii. Numai așa omul Te-ar putea
iubi mai mult și ar putea să înțeleagă
cât se poate de bine sistemul Tău
de valori: trăgându-l în lumea
noastră astfel înfăptuind adevărata
închinare 				
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Iacob Teoc

Mă numesc Violeta Gâlcă, m-am născut în anul
1958, 30 august în comuna Rumâneşti, judeţul Botoşani.
Provin dintr-o familie numeroasă, de 13 copii, creştini
penticostali, fiind a treia în familie. Clasele I-IV le-am făcut
în satul Sărata, iar clasele V-VIII la Școala din localitatea
Tudor Vladimirescu. Școala profesională am absolvit-o la
Sibiu. Părinţii au frecventat Biserica din localitatea Tudor
Vladimirescu până în anul 1974, apoi ne-am mutat cu toată
familia în localitatea Năvodari, judeţul Constanţa.
La vârsta de 17 ani am încheiat legământ în apa
botezului în Constanţa. În anul următor m-am căsătorit cu
Jan, un soț pregătit de Domnul pentru mine, deoarece El
cunoștea drumul pe care îl aveam de călătorit în lumea
aceasta. Mulțumesc Domnului pentru soțul minunat și
binecuvântat! Cununia religioasă a fost oficiată la Biserica
Penticostală Betel din Constanţa. Tânăra familie a
fost binecuvântată de-a lungul anilor cu 9 copii: Iosif,
Florin, Măriuţa, Cătălin, Viorel, Beniamin, Onisim,
Corneliu şi Ionatan. Cel mai mic copil este născut în
Austria, iar ceilalţi 8 copii sunt născuţi în România.
În anul 1983, la vârsta de 25 de ani, fiind
însărcinată cu cel de-al V-lea copil, în luna a V-a, am fost
depistată de o infecție la ambii rinichi și litiază biliară. Am
fost înştiinţată de Dumnezeu printr-un vas de lucru că ,,voi
trece prin mari cuptoare şi multe bariere mari şi grele”. La
început nu am înţeles lucrarea, nu m-am gândit deloc la
vreo boală. De mai multe ori am fost internată la spitalul
din Constanţa cu acelaşi diagnostic: infecţie renală la
ambii rinichi, primind o doză de 4 000 000 U.I/zi. A sosit
timpul naşterii, am născut un băiat perfect sănătos, chiar
dacă am trecut prin foarte multe crize renale. Doctorii nu
mi-au arătat copilul timp de trei zile, făcându-i toate testele
şi au constatat că este sănătos. Apoi mi-au dat copilul și
m-au trimis la un alt spital de prematuri fiind internată
două săptămâni. Fiindcă mi-a fost foarte rău în această
perioadă, m-au trimis cu salvarea la spitalul unde am fost
internată inițial, mi-au făcut perfuzii ca să-mi scadă febra
și m-au trimis acasă. Motivul a fost că aveam infecție și
pietre la ambii rinichi și nu puteau să-mi facă nimic.
După trei luni de la naștere, m-am mutat la
părinţi, fiind îngrijită de mama mea. Am fost imobilizată
la pat timp de aproape trei ani. Într-o bună zi, la casa
părintească, au venit trei fraţi cu un mesaj fix din partea
Domnului „Noi suntem trimişi din partea Domnului să-ţi
facem ungerea în numele Domnului Isus și să te ridici din
pat, dar drumul suferinţei nu se sfârşeşte”. Mi-au făcut
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ungerea şi s-au rugat pentru mine. M-am ridicat singură
din pat, am putut să merg și să mănânc. Când m-am ridicat
din pat toată infecţia acumulată în corp s-a concentrat
deasupra rinichiului stâng, în partea exterioară a corpului.
„Ca semn că Eu ţi-am vorbit, îţi voi da o binecuvântare”.
Această binecuvântare materializându-se printr-un copil
de parte bărbătească. Datorită faptului că infecţia în corp
era la parametri anormali, trebuia să se execute nişte
investigaţii speciale pentru a verifica funcţionalitatea celor
doi rinichi. La scurt timp am plecat la spital să văd ce este
cu umflătura din partea stângă. Doctorii la prima vedere nu
au știut ce este, apoi a venit doctorul Deleanu care mi-a
spus că trebuie să-mi efectueze o biopsie. Rezultatele n-au
fost bune și a trebuit a doua zi, să mă opereze.
Prima operaţie a fost prin extirparea pungii de puroi
acumulate deasupra rinichiului. Apoi, după o săptămână
am fost din nou chemată la control, au fost executate
nişte investigaţii, inclusiv control ginecologic, fără a ieşi un
test pozitiv de sarcină. Am fost informată că dacă voi mai
fi gravidă, fătul trebuie eliminat, datorită faptului că se va
naşte un monstru, şi nu un copil. După o perioadă de timp
am simţit că ceva mişcă, m-am dus şi am făcut un control,
rezultatul a fost pozitiv. În acelaşi timp am avut un vis în
care mi s-a arătat cuscrul, care ţinea în mână un trandafir de
culoare roşu închis intens de o frumuseţe deosebită. L-am
întrebat: de unde are o aşa floare frumoasă?. Răspunsul
a fost: această floare este pentru tine, a ştiut că dacă va
fi băiat – va fi ceva deosebit. Beniamin a fost într-adevăr
așa cum mi-a arătat Domnul, un copil deosebit în toate.
Dar pot să spun și să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți
copii, cu adevărat sunt copii binecuvântați de Dumnezeu.
Când erau mici, deși eram atât de bolnavă, ei erau tot
timpul ascultători și mulțumitori lui Dumnezeu. Acest lucru a
ajutat mult suferinței mele. La un an şi două luni s-a născut
Onisim. La exact doi ani s-a născut Corneliu.
După un timp, un frate din Petroșani a avut o
vedenie: „a văzut o fâșie de pământ, cum ar fi la graniță.
Soțul stătea în fața ei și o voce i-a spus dacă treci în
partea cealaltă vei fi binecuvântat.” În vedenie s-a văzut:
„o grădină cu tot felul de roade”. Când s-a ridicat de pe
genunchi fratele respectiv l-a întrebat pe soţul meu „ai de
gând să pleci din ţară?” Răspunsul a fost „nu”. Această
idee s-a sedimentat în gândurile soţului meu Jan, după un
timp s-a întâlnit cu trei frați din Năvodari, care l-au întrebat
dacă nu vrea să părăsească ţara. Înainte de a pleca a avut
o lucrare prin cumnata, că dacă v-a trece granița pe 30

iunie v-a fi binecuvântat și v-a reuși. Dar frații n-au vrut să
aștepte și au plecat împreună mai devreme. Au ajuns în
lagărul din Traisckirchen, dar austrieci i-au dat înapoi, un
ungur i-a ajutat să treacă graniţa din nou, iar un tânăr din
Linz i-a aşteptat la graniță cu mașina și i-a adus până la
Viena. A venit sora mea cu cumnatul și l-au luat pe soțul
meu la Linz. Acolo a lucrat o perioadă de un an de zile
neoficial. El a pus înaintea Domnului: „dacă este voia Lui
să i se accepte actele, iar dacă nu, să plece din nou în
România.” Dumnezeu a rezolvat favorabil cazul acesta, în
scurt timp a fost angajat oficial.
În România am avut trei operaţii. În anul 1991 am
venit pentru prima dată în Austria. După trei luni am adus
patru copii, iar după un an i-am adus şi pe ceilalţi patru
copii. În anul 1992 s-a născut Ionatan.
În anul 1993 ne-am mutat în Niederösterreich
la Ebenthal, unde doctorul de familie mi-a făcut analizele
medicale. După trei zile au sosit rezultatele analizelor, care
au mişcat inima doctorului. Doctorii care au făcut analizele
au sunat la doctorul meu de familie, spunându-i „cred că
nu ai o asemenea pacientă, ci este o greşeală”. Am fost
transportată la Spitalul din Mistelbach şi imediat am fost
internată. Acasă au rămas cei nouă copii, îngrijindu-se
Dumnezeu prin oamenii săi. Doctorul de familie, a trimis
în fiecare zi 4 pâini și 6 litri de lapte pe toată perioada
spitalizării și chiar după ce am venit acasă câteva luni. De
asemenea, s-a îngrijit mama şi bunica unui coleg de școală
a lui Beniamin, le aducea copiilor tot ce se putea mânca
fără să fie gătit.
Prima intervenţie chirurgicală în Austria a fost
extirparea celor 13 pietre găsite la rinichiul drept. După
operaţie m-am simţit foarte rău, doctorii spunându-mi că
am nevoie de dializă. Dializa a durat doi ani și trei luni, după
care am primit primul rinichi. Acesta a funcţionat şapte ani
şi jumătate, după care nu a mai avut funcţionalitate. Din nou
dializă, timp de cinci ani de zile (2003-2008). Între timp am

fost din nou expusă unei noi operaţii prin eliminarea
totală a rinichiului stâng. Am primit al doilea rinichi,
care timp de zece zile nu a funcţionat. În timpul
acesta rugăciunile celor dragi ai familiei, ai bisericii
locale „Elim” din Viena şi ale altor biserici din Austria,
România şi SUA au fost ascultate de medicul suprem,
care a intervenit şi a făcut ca rinichiul să funcționeze.
După 10 zile, rinichiul a început să lucreze.
Fiecare operaţie a fost cu experienţele ei, dar
de fiecare dată am văzut intervenţia lui Dumnezeu. În
mod miraculos Dumnezeu intervenea. Mă rugam când
eram în spital aşa: „Doamne, nu mai pot! Nu mai pot
să mănânc mâncarea aceasta, şi următoarea zi îmi
aducea altceva de mâncare.”
Aceasta e una din multele experiențe pe
care le-am avut în toți acești ani, și aș dori această
scurtă mărturie pe care am făcut-o să fie pentru
zidirea celor ce trec la rândul lor prin încercări de
orice fel ar fi ele. Domnul Dumnezeu să vă dea
putere și tărie sufletească să nu cârtiți când sunteți
încercați chiar dacă nu înțelegeți pe moment rostul
încercării. Dumnezeu ne dă biruință chiar dacă ni
se pare că nu se mai vede soarele, el va răsări. Pot
mărturisi cu tărie, că în timp de 28 de ani am văzut
aceste lucruri minunate. Totodată pe această cale
vreau să mulțumesc familiei mele, cumnaților și
cumnatele, că nu au obosit să mă susțină pe brațe
de rugăciune. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe
toți! Să se scrie în cartea de aducere aminte tot ce
ați făcut pentru mine și familia mea. Știu că ani dearândul ați mijlocit neîncetat pentru mine, Dumnezeu
să vă pună pe inimă să vă rugați în continuare. Numai
Dumnezeu îmi dă putere și tărie de a merge înainte.
DUMNEZEU SĂ VĂ BINECUVÂNTEZE PE TOȚI!
Violeta Gâlcă
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„Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de
păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca
rod sfinţirea, iar ca sfârşit viaţa veşnică.” Romani
6:22.
Mama – Draga mea, te rog să mergi să te schimbi!
Fiica – Dar mamă, iar nu sunt bine?
Mama – Nu, nicidecum, fusta ta e prea scurtă!
Fiica – Mamă, uită-te puţin în jur, tu ai idei prea
demodate.
Mama – Demodate zici? Oh, hai să ne uităm puţin
în Cuvântul Domnului care nu e demodat.
- Vrei să fii binecuvântată?
- Vrei să ai parte de răpire?
Fiica – Daaa...
Mama – Bine, ascultă: „Copii, ascultaţi în Domnul
de părinţii voştri, căci este drept. «Să cinsteşti pe
tatăl tău şi pe mama ta» - este cea dintâi poruncă
însoţită de o făgăduinţă“ Efeseni 6:1,2.
- Dacă nu mă asculţi calci una din porunci
draga mea.
Fiica – Oh, mami, am înţeles în privinţa
ascultării, dar cu fusta mea nu înţeleg ce este
așa de rău?
Mama – Draga mea, ţi-am mai spus, noi nu
trebuie să ne asemănăm cu lumea. Ascultă ce
ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, nu eu: „Nimeni
să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru
credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în
credinţă, în curăţie.“, iar în 1 Petru 3:3: „Podoaba
voastră să nu fie podoaba de
afară, care stă în împletitura
părului, în purtarea
de scule de aur sau
în
îmbrăcarea
hainelor.“ Mă voi
ruga pentru
tine ca sănţelegi

desluşit voia lui Dumnezeu.
Fiica – Bine mamă, dar fusta asta tu mi-ai
cumpărat-o.
Mama – ştiu draga mea, dar ai crescut şi va trebui să-ţi
fac ordine în garderobă. Iar în Iacov 1:22 Dumnezeu
ne vorbeşte: „Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai
ascultători, înşelându-vă singuri.“
- Vrei să fii plăcută înaintea Domnului?
Fiica – Da, bineînţeles.
Mama – îţi mai spun un lucru și apoi te voi lăsa să
meditezi, ce crezi?
- Trebuie să ne asemănăm cu lumea?
- Nu am fost chemaţi noi la mântuire?
- Vrei s-o dobândeşti împreună cu mine?
- în Efeseni 1:4 Cuvântul Domnului ne
vorbeşte astfel: „în El, Dumnezeu ne-a ales
înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi
şi fără prihană înaintea Lui.“
Fiica – Oh mami, mă duc să mă schimb şi poate îmi
dai o mână de ajutor la garderoba mea.
Mama – Mulţumesc draga mea, Dumnezeu să te
binecuvinteze!
Către cititori: Dragi părinţi, nu daţi înapoi, nu obosiţi
în a spune copiilor voştri ce este plăcut înaintea
Domnului, dar nu înainte de a trăi.			
				
Irina Micorescu

Acestea sunt strigătele disperate ale copiilor celor plecați la
lucru peste graniță!
Dragă Tată, Dragă Mamă –
Îmi lipsiți!
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Timiş a lansat o invitaţie copiilor din judeţ ai căror
părinţi sunt plecaţi în străinătate:
de a a-şi scrie gândurile, dorinţele, mesajele către părinţii lor, în
scrisori ce ar urma să fie publicate
într-o broşură. Până acum instituţia a primit aproape 100 de scrisori, scrie publicaţia Timiș online
preluată de Gazeta Românească.
Iată câteva fragmente din aceste
scrisori zguduitoare.
“Părinţii mei fiind în străinătate, mă simt tot timpul singură şi
părăsită. Am înţeles că au plecat
să muncească pentru a-mi oferii
mie un trai mai bun, dar îmi este
greu fără ei şi aş vrea să fie aproape de mine când sunt tristă (…).
Fără părinţi îmi este greu pentru
că toate greutăţile şi responsabilităţile lor le iau asupra mea.
Eu sunt şi mamă şi tată pentru
frăţiorul meu (…) La şcoală când
sunt şedinţe şi văd părinţii celorlalţi copii că îi ceartă că nu învaţă,

mi-aş dori să fiu şi eu certată de
părinţii mei. Îmi lipsesc pedepsele şi certurile, poate că aş vrea să
mă felicite când iau o notă bună
şi să mă pupe. Îi iubesc mult şi aş
da orice să îi am aproape de mine”
(Daria, elevă clasa a VII-a, Fibiş).
“Vino acasă mama, îmi lipseşti mai mult ca niciodată”. „Dragă mami, abia aştept să vii în ţară.
Mi-e dor de tine. Nu gândesc pozitiv în ultimul timp. Viaţa e tot
mai grea şi nemiloasă. Singura
persoană în care am încredere
ești tu. Vino acasă mamă, îmi lipseşti mai mult ca niciodată. Nu e
nevoie să îmi aduci ceva, vreau
doar să te văd, să-ţi zic ce am pe
suflet şi să-ţi spun ce trăsnăi am
mai făcut. Te iubesc, mamă. Cu
drag, a ta fiică, Ana”.
„Dragă Mamă, eu te iubesc şi
te rog să nu mă uiţi, chiar dacă eşti
departe de mine (…). Eu merg la
şcoală şi îmi amintesc cum ar fi să
am o mamă ca şi alţi copii. Greu
este când copilul de părinţi este
departe”. Mariana.
„Dragă tată, au trecut aproape patru ani de când nu ne-am
mai văzut. Dar am o poză cu dumneavoastră şi mă uit la ea şi încep
să plâng. Am crescut foarte mult
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de când ai plecat. Dar când o
să ne vedem o să ne bucurăm
foarte mult. (…) Cu învăţătura
merg greu, dar încep să învăţ
puţin mai bine, ca să trec în
clasa a IV-a”. Oriana.
„Dragii mei părinţi, să ştiţi că
eu sunt foarte cuminte, dacă nu
mă credeţi puteţi să o întrebaţi pe
bunica. Eu vă iubesc foarte mult.
Bunica vrea să veniţi acasă cât mai
repede pentru că ea nu mai face
faţă cu noi trei, cu mine, cu Amira
şi cu Dănuț, să ştiţi că şi ei vă iubesc
foarte mult. Cu drag, fiul vostru iubit, Alin.”
„Cel mai greu îmi este seara
când nici eu, nici fratele meu nu
putem adormi fără voi. Câteodată
iau cartea cu poveşti şi mai citesc
ceva, dar nu pot că încep să plâng
şi atunci se porneşte şi fratele meu,
aşa că mă abţin. Îţi mulţumesc
pentru pachet. Să ştii că în grădină am făcut un strat pentru tine şi
unul pentru tata. Vă aşteptăm cu
mult dor şi nerăbdare, Carmen”.
(Livezile).
					
Cu permisiune
Petre Costea/afr

STIATI CÃ:
ȘAPTE NUME DE MARIA ÎN BIBLIE
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Maria este unul dintre cele mai populare nume românești și plin de semnificație spirituală.
Acest nume îl întâlnim pentru prima dată în Egipt la sora mai mare a lui Moise, Exod 15: 20, 21.
În limba arabă „mrj“ înseamnă „iubită”. În ebraică „Myriam” înseamnă „amărăciune”, iar Hieronim –
primul traducător al Bibliei în limba latină a văzut în numele Maryam „o picătură de mare”. Astăzi,
numele Maria este interpretat ca „o stea de mare“.
În Noul Testament numele de Maria îl întânim de 6 ori:
- Mama lui Isus Hristos, Matei 1:16;
- Magdalena, Matei 27:56;
- Soția lui Cleopa și mama lui Iose și Iacob, Matei 27:56,61; Marcu 15:40; 16:1
- Sora Martei, Luca 10:39;
- Sora lui Barnaba și mama lui Marcu, Fapte 12:12;
- O creștină din Roma, Romani 16:6.

SECRETUL RELAȚIILOR

TIMIȘOARA

Constă în 4 piloni cum ar fi: dragostea,
încrederea, respectul și înțelegerea.
Dragostea are nevoie de siguranță,
sprijin, grijă și acceptare.
Încrederea. Este necesar ca în persoana
care dorești să ai încredere trebuie să fie:
• Sinceră;
• Să existe o reacție emoțională;
• Risc, te poate dezamăgi.
Respect:
• În primul rând trebuie să arătăm
respect;
• A recunoaște ce fac alții;
• A încuraja ce fac alții;
• A aprecia pe alții.
Înțelegerea se bazează pe:
• Cunoaștere;
• Comunicare;
• Ascultare;
• Durează timp. 				
		
Susține H. Norman Wright

Este numită și „Mica Vienă“ pe lângă
alte denumiri cum ar fi: Orașul florilor,
Paradisul parcurilor, Cel mai verde oraș al
României ș.a.
În octombrie 1716, prințul austriac
Eugeniu de Savoya înfrânge și alungă
stăpânirea otomană, după această perioadă
Timișoara își capătă denumirea de „Mica
Vienă“. La Timișoara este primul concert
a lui Johann Srauss – fiul, în afara Vienei.
Tot în acest oraș, celebrul arhitect austriac
Emanuel Fischer von Erlach a proiectat
Domul Romano - Catolic.
Timișoara, este considerată primul
oraș liber în decembrie 1989. Revoluția
de înlăturare a comunismului totalitar a
început la data de 15 decembrie 1989, la
Biserica reformată condusă de pastorul
Laszlo Tokes.

EZECHIEL STODDART – PASTOR LA VÂRSTA DE 11 ANI
În luna mai a.c. a fost ordinat cel mai tânăr păstor al unei Biserici penticostale independente din Maryland –
SUA. În timp ce alți copii de vârsta lui se uită la desene animate, de la 7-8 ani a început să predice din Cuvântul lui
Dumnezeu și totodată să cânte. Richard Balmer, profesor de istorie religioasă din America spune despre acest copil
„este un fel de noutate ... așa cum nu ai la 11 ani, avocați și doctori ... trebuie să ai o anumită maturitate”. Copilul
declară: „adulții nu-l iau în serios”, iar Washington Post spune: „o mulțime de oameni se vor uita la mine, ca și cum
eu sunt doar o glumă...”

CINE SALUTĂ PRIMUL?
Bărbatul salută primul o femeie, chiar dacă este mai tânără decât el. Tinerii (bărbat și femeie) salută primi pe
cei mai în vârstă. Muncitorul va saluta primul în fața șefului (excepție: șeful salută primul când muncitoarea este o
femeie). În cazul unei mulțimi adunate, cel care salută este primul venit. Când ucenicii erau adunați, apare Domnul
Isus și salută „Pace vouă”. Nu uitați: este obligatoriu să răspunzi la orice salut, altfel ești supărat. Un zâmbet și un
salut face mai mult decât o mie de cuvinte.

CE BENEFICII PRODUCE CASTRAVETELE?
Este o plantă leguminoasă care ajută inima, digestia și sistemul osos. Se întânește expresia: a vinde castraveți
la grădinar, înseamnă „a da explicații într-o problemă cuiva care este mai bine informat”, sau „a da un lucru cuiva
care are din belșug.” Însă, a vinde castraveți înseamnă „a te ocupa de nimicuri”.
De aceea această legumă nebăgată în seamă, dar folosită la salate furnizează organismului vitamina C și plus
alte vitamine: A, B3, B6, B9, C și E.
Conține 90% apă și contribuie la oxigenarea organismului. Este recomandat a se consuma cu coajă, deoarece
coaja conține fibre alimentare – ceea ce ne ajută la digestie și chiar reduce „colesterolul rău” din sânge. Deasemenea
previne bolile de rinichi.
Profesorul dr. Gheorghe Mencinicopschi, ne recomandă castraveții murați în „saramură de apă cu sare – cu
diverse condimente – tijă de mărar, crenguțe de vișin, boabe de piper și muștar ... castraveți murați în saramură
conțin vitamina C.“
Castravetele conține cantități de magneziu care relaxează mușchii și nervii.
Castravetele conține și potasiu care ajută inima, reduce tensiunea arterială și a frecvenței cardiace, aducând
presiunea sângelui la un nivel normal.
Dacă când te scoli te trezești cu dureri de cap, atunci înainte de culcare mănâncă câteva felii de castravete.
Castravetele conține vitamina B și electroliți, ceea ce păstrează echilibrul corpului și evită durerile de cap.
Sigur că veți descoperi încă multe beneficii ale castraveților!

PATRU MISIONARI ROMÂNI ÎN ÎNCHISOARE
În timp ce se întorceau acasă, patru tineri penticostali din România, au fost arestați în noaptea de 7 spre 8
septembrie 2012, pe aeroportul din insulele Maluku – Indonezia, fiind acuzați de faptul ca împărțeau Biblii într-o
țară majoritar musulmană. Titel Maghiar (38 de ani), Ionuț Maghiar (33 de ani), Sergiu Berci (35 de ani) și Denis
Daniel Ross (36 de ani) lucrau ca misionari la The Christian and Missionary Aliance, cu sediul în statul Colorado –
USA. Titel Maghiar are planificat să se căsătorească în 6 octombrie 2012, iar fratele său, Ionuț pe 13 octombrie a.c.
Titel și Ionuț Maghiar sunt născuți în Voitinel, județul Suceava, Sergiu Berci în Bistrița-Năsăud și Denis Daniel Ross
din Alba-Iulia, dar toți locuiesc în Cluj-Napoca.
Avram Gal un senator creștin care lucrează în parlamentul României ne dă o veste bună, cei patru tineri au
fost eliberați, iată comunicatul mai jos:
„Datorită implicării autorităților statului și a departamentului PC-Diaspora, cei patru români, Titel Maghiar,
Ionuț Maghiar, Sergiu Berci, și Denis Daniel Ross, au fost eliberați azi, 14.09.2012.

DOI ROMÂNI AU LUAT PREMII ÎN ITALIA
În data de 13 septembrie 2012, MoneyGram Award din Italia, aflată la a IV-a ediție, a desemnat pe Florin
Simon, cel mai bun om de afaceri român imigrant la categoria „creștere economică”,
și Anișoara Marin la categoria „inovație antreprenorială”. Această asociație formată
dintr-un juriu de economiști și informaticieni, premiază doar la cinci categorii: creștere
economică, creare de locuri de muncă, inovație antreprenorială, tineri antreprenori și
responsabilitate socială, două dintre ele au fost ocupate de români. Florin Simon de
42de ani, deține o afacere de import-export, un depozit de câțiva mii de metri pătrați
în Roma, 6 camioane, 34 de angajați și o cifră de afaceri de 19 milioane de euro.
Gabriela Bujdei
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INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO
În data de 19 august, 2012, a avut loc la
Biserica Elim din Viena investirea în slujba
de diaconi a fraților Samuel Dem și Augustin
Barna. Pe lângă păstorii locali ai bisericii, a
participat și fratele Varadin Ioan, președintele
Organizației ,,Gemeinde Gottes” din Austria.
Textul de bază a fost din 1 Tim. 3. Fratele
Lucuța Daniel, în timpul expunerii predicii, a
a evidențiat care trebuie să fie însușirile unui
diacon: să aibă curaj, să aibă credință, să fie
disciplinat și să aibă ungere de sus.

În data de 10.6.2012 a avut loc un Botez NouTestamental în Biserica „Maranata”, Wiener Neustadt.
16 tineri sunt îmbrăcaţi în haine albe: Bobu DanuvianaRebeca, Burlo Camelia-Florica, Bosioc Laura-Corina,
Covalenco Daiana, Căuneac Moise, Gavriș Alin-Daniel,
Grigoraș Beniamin, Ionce Ioana, Ionce Bogdan-Marius,
Molnar Daniel, Pop Daniel-Andrei, Pumnuț LoredanaMaria, Răcoare Roxana, Svinti Bettina, Suingiu TabitaMaria, Șimoneac Petre-Felician. Ei şi-au mărturisit
credinţa în faţa oamenilor şi a cerului, angajându-se să
respecte Legământul cu Dumnezeu toată viaţa lor.
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Conferința „Fascinat de Dumnezeu” organizată de către biserica „Philadelphia” Wels, în orașul Linz, în perioada
15-16.06.2012 a cuprins: laudă și închinare cu grupul „CristoCentric”, iar sesiunea de
învățătură a fost prezentată de către fratele
Sămărtinean Claudiu.
Tema conferinței: „Fascinat de Dumnezeu” este o temă tratată de mulți creștini foarte
ușor și superficial. Dar Dumnezeu în această
conferință a transformat vieți plictisite în vieți
fascinante după un Dumnezeu Sfânt și Atotputernic. Ps. 27:4 spune: „Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc
frumuseţea Domnului şi să mă minunez de
templul Lui.” Această conferință a fost doar un
început a unei invitații de a cunoaşte mai mult
inima Celui pe care Îl iubim!
					
Christian Vițelar

Un grup de tineri din bisericile din
Austria au evanghelizat mai multe sate
din jurul orașului Târgu Jiu, județul GorjRomânia, în perioada 14-21 iulie 2012.
Timp de o săptămână s-a vestit
Evanghelia în Biserici, curți sau chiar la
poarta oamenilor. De asemenea s-a oferit
ajutor practic în curte sau la câmp.
Domnul a lucrat atât la mântuirea
oamenilor cât și în rândul tinerilor care au
făcut parte din grupul de misiune. Slavă Lui
pentru toate!

INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO
ȘTIRI
În data de 7-9 septembrie a.c. a avut loc un seminar cu tema: „Familia creștină’’, la
Biserica Bethlehem din Graz. Invitat a fost fratele Ghiță Moiș, pastorul Bisericii Maranata din
Baia-Mare.
În data de 29-30 09 2012 are loc Conferința Bisericilor Penticostale Române „Freie
Christengemeinde“ din Austria, având ca temă: „Duhul Sfânt în zilele din urmă”. Invitat este
fratele Lazăr Gog, păstorul Bisericii Anahaim din SUA și cântărețul Laurețiu Gheorghe din
Arad-România.
În data de 06 octombrie 2012 are loc cea de a XXIX-a conferință de tineret a bisericilor
penticostale din Austria, la Biserica Elim din Viena, începând cu ora 10. Tema conferinței:
„Imaginea de sine”, Efeseni 4: 20-24. Invitat este pastorul Adi Mocan din Oradea, România.
Ziua de 7 octombrie 2012 este ziua de rugăciune pentru pacea Ierusalimului, implicânduse peste 300 000 de biserici din 175 de țări.
În data de 20-21 octombrie 2012, Biserica din Wels ne invită la o evanghelizare cu titlul:
„Popas la cruce”. Invitat la predică este Zăgrean Gavril, iar la cântare Oprea Vasile.
În Londra sunt 6 biserici penticostale române. Acestea sunt: Betleem, având ca pastor pe
Cornel Nistor, Maranata – pastor Costel Moțac, Deo Gloria – pastor Daniel Martin, Filadelfia –
pastor Remus Moldovan, Betel – pastor Dan Pop și Betania, având ca persoană de contact pe
Ovidiu Filimon.

Mostviertler Christentag. 24 Juni 2012
Am Sonntag, den 24. Juni kamen hunderte Christen
und Interessierte aus der Region auf den Ybbser Fußballplatz.
Das Christliche Zentrum Amstetten veranstaltete zum vierten
Mal den Mostviertler Christentag in Zusammenarbeit mit
Christen aus der Evangelischen Pfarrkirche Melk-Scheibbs,
der Evangelikalen Gemeinde Amstetten, der Rumänischen
Pfingstkirche Gemeinde Gottes- EMANUEL Amstetten, der
Evangelischen Allianz Mostviertel und der Charismatischen
Erneuerung der Katholischen Kirche.
Auch heuer begann der Christentag bei herrlichem
Sonnenschein mit einem Gottesdienst der „anderen Art“. Ziel
des Christentages ist es, Gott gemeinsam groß zu machen
und Jesus Christus zu feiern. Das kam in den Liedern zum
Ausdruck. Peter Zalud stellte die Frage: „Kennst du den Weg
in den Himmel?“ Er redete über Johannes 14 und zitierte
Jesus: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.
Niemand kommt zum Vater als nur durch mich“ Auch ein paar
Verkehrszeichen kamen zum Einsatz um diese aktuelle Frage
auch bildlich zu beantworten.
Die Einladung zum Gebet nahmen viele an. Einige
trafen eine Entscheidung für Jesus oder erneuerten sie,
andere wollten ein Gebet für Heilung. Es war begeisternd zu
sehen, wie Gott auf einem Fußballplatz Menschen tief in ihren
Herzen berührt.
Am Ende des Gottesdienstes übergaben die Vertreter
der verschiedenen Kirchen und Freikirchen einen Scheck
in der Höhe von EUR 2.043,00 an Frau Köfinger, der Leiterin
der Lebenshilfe in Kemmelbach. Jedes Jahr kommt die
Spendensammlung einer sozialen Einrichtung in Ybbs und
Umgebung zu Gute. Der Betrag wird für die Anschaffung
behindertengerechter Geräte verwendet.
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Am Nachmittag gab es Möglichkeit, sich
untereinander auszutauschen und besser kennen zu
lernen. Die Kinder freuten sich wie jedes Jahr auf die
verschiedenen kreativen Angebote. Die Royal Ranger, eine
Pfandfindergruppe des Christlichen Zentrums Amstetten,
baute Unterstände und heuer erstmals auch ein Tippi auf.
Dort konnten die Kinder basteln, schleifen, malen und
vieles mehr. Es herrschte überall ein buntes Treiben.
Es ist wunderschön zu erleben, wie Christen aus
verschiedenen Hintergründen gemeinsam diesen Tag
verbringen und einander genießen. Gleichzeitig ist es
auch eine Möglichkeit, ein Leben mit Gott öffentlich und
für Interessierte sichtbar zu machen. 		
Daniel Cătană

