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The Gideons Internațional este o organizație 
a oamenilor de afaceri și profesioniști creștini, care 
se adună în 188 de țări ca asociați pentru a sluji 
altora. Scopul organizației este acela de a răspândi 
Evanghelia Domnului Isus Hristos tuturor popoarelor, 
ca fiecare om să ajungă să cunoască pe Domnul Isus 
Hristos ca Mântuitorul lui personal. 

Cu ajutorul prietenilor creștini și a diferitelor 
biserici, organizația aceasta a putut plasa peste un 
miliard două sute de milioane de copii ale Bibliei și 
ale Noului Testament în hoteluri, moteluri, spitale, 
penitenciare, instituții ale forțelor armate, școli și 
aziluri de bătrâni. 

În Austria, organizația ,,Gideons Internațional" 
a deschis centre de lucru începând cu anul 1957, 
funcționând în 12 câmpuri Ghedeon. (Wien, 
Eisenstadt, Wr. Neustadt, St. Pölten, Linz, Freistadt, 
Bad Ischl, Graz, Klagenfurt, Salzburg, Innsbruck und 
Bregenz.) 

Organizația Gideon este mâna misionară întinsă 
a bisericii și adunărilor evangelice (protestante). 

În Austria să împart anual prin lucrarea Gideons 
circa 45.000 de biblii. 

În toată lumea se împart că. 180 de biblii pe 
MINUT în același timp născându-se 400 de copii... așa 
că nevoia a biblii este încă foarte mare. 

Câmpul Ghedeon din Vienna a organizat pe 
16 noiembrie 2012 la Hotelul Hillinger 1220 Vienna, 
o întâlnire în care păstorii, conducătorii bisericilor, 
etc... au fost informați despre lucrarea The Gideons 
Internațional, această întâlnire având loc anual; 
invitatul principal a fost fratele Walter Isenring care 
este unul dintre cei 7 Directori ai regiunii Europa de 
West. La această întâlnire au luat parte atât fratele Ioan 
Vlas și fratele Ioan Irimus, păstori în biserica Elim Viena 
cât și alți membri ai bisericii Elim care sunt implicați în 
lucrarea organizației The Gideons Internațional. Isaia 
55:11; "Tot așa și cuvântul Meu, care iese din gura Mea, 
nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea și va 
împlini planurile Mele".   

Teofil Mărginean 
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 „Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit 
cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El, și noi nu 
L-am băgat în seamă. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat, și durerile 
noastre le-a luat supra Lui, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de 
Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit 
pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, 
și prin rănile Lui suntem tămăduiți.“ (Isaia 53:3-5). 
 Moartea Domnului Isus a fost punctul cel mai important 
în planul lui Dumnezeu prevăzut pentru mântuirea noastră. Ea este 
tema principală a Evangheliilor. În dese rânduri Domnul Isus a subliniat 
importanța morții Sale. „De atunci încolo, Isus a început să spună 
uceniciilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult 
din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din 
partea cărturarilor; că are să fie omorât, și că a treia zi are să învieze.“ 
(Matei 16:21). 
 El a proclamat în fața ucenicilor marele adevăr, spunând că 
dacă grăuntele de grâu nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce 
multă roadă. Cel mai important lucru pentru noi este să înțelegem scopul 
suferințelor Domnului Isus. 

 1. Domnul Isus a suferit ca noi să avem iertare. 

 În Isaia 53:5 ne este relatat clar că El era străpuns pentru 
păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Jertfele vechi 
testamentale nu puteau să dea iertarea celor ce le aduceau, ci doar îi 
proteja de mânia lui Dumnezeu. (Evrei 10:4). 
 Isus a fost Mielul pentru jertfă, cel ce a trebuit să fie sacrificat 
pentru păcat. El este „Vrednic“ deoarece El a răscumpărat pentru 
Dumnezeu, cu sângele Său, oameni din orice seminție, de orice limbă, 
din orice norod și de orice neam. (Apoc. 5:9). 
 Domnul Isus a venit pentru toți cei ce 
se simt păcătoși, se recunosc și vor să primească 
iertare. 
Dacă vrei să scapi de păcat, nu există altă cale 
decât Jertfa Sa. 

 2. Domnul Isus a suferit ca să 
satisfacă dreptatea lui Dumnezeu. 

 Pavel spune: „Voi erați morți în 
greșalele și păcatele voastre.“ (Efes. 2:1). 
Dumnezeu a alcătuit un plan de răscumpărare 
ca prin Fiul Său să plătească păcatele noastre, 
împlinind astfel cerințele Justiției Divine. Petru 
spune că „nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau 
cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de 
viețuire, pe care moșteniserăți de la părinții voștri, 
ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur 
și fără prihană.“(1 Petru 1:18,19). 

De ce a suferit Isus?

 Domnul Isus nu numai că a luat asupra Lui păcatele noastre, 
ci S-a făcut păcat pentru noi. Pavel scrie: „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun 
păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui 
Dumnezeu în El.“ (2 Cor. 5:21).
 Momentul cel mai greu a fost atunci când pe cruce Tatăl 
și-a întors pentru o clipă fața de la El. Atunci Domnul Isus a strigat: 
„Dumnezeul meu, Dumnezeul Meu pentru ce M-ai părăsit?“ (Matei 
27:46).

 3. Domnul Isus a suferit pentru că ne-a iubit. 

 Referindu-se la Sine Domnul Isus spunea: „Nu este mai 
mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi 
sunteți prietenii Mei, dacă faceți ce vă poruncesc Eu“.(Ioan 15: 13-14).
Astfel, El a venit din locul gloriei și frumuseții cerești, trimis de Tatăl, din 
dragoste pentru lumea pierdută, așa cum spune poetul: „El ne-a 
iubit venind în lume, 

  Ca noi, pierduți, să fim salvați, 
  Prin sângele vărsat pe cruce, 
  La Golgota, Isus Hristos ne-a mântuit.” 

 Noi suntem chemați să trăim sub umbra crucii Lui și să nu 
uităm că pentru noi s-a plătit un preț atât de mare. „Uitați-vă dar cu 
luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa 
de mare față de Sine, pentruca nu cumva să vă pierdeți inima, și să 
cădeți de oboseală în sufletele voastre.“ (Evrei 12:3).
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Învierea 
Supăraţi au alergat la biserică pentru ai cere 
preotului explicaţii. Preotul văzându-i a ieșit 
să îi întâmpine. „Mă bucur așa de mult că v-aţi 
întors le-a spus el cu o voce caldă și ospitalieră. 
Să știţi că după ce aţi plecat respinși de la mine 
nu am avut liniște. Am văzut cu cât respect și cu 
câtă demnitate v-aţi îngropat prietenul și mi-
am dat seama ce chin și ce durere v-a provocat 
decizia mea neînţeleaptă. Acum vreau să vă 
comunic că până la urmă am decis să rezolv 
problema într-un alt mod. Am luat hotărârea 
de a muta gardul cimitirului cu trei metri mai 
încolo, astfel ca mormântul colegului vostru 
să fie inclus în interiorul cimitirului. Sper că mă 
puteţi ierta" a spus în cele din urmă preotul cu o 
voce tremurândă de emoţie. Preotul a rezolvat 
problema acestui mormânt doar în ceea ce 
privește locul (a încorporat mormântul în 
cimitir). Prin gestul său preotul a mutat gardul 
pentru a rezolva o problemă de loc și de timp. 
Prin învierea Sa glorioasă Isus ne încorporează 
în nemurire. De asemenea prin învierea Sa 
unică El ne deschide poarta cimitirului și mută 
graniţele cimitirului rezolvând o problemă de 
eternitate. Prin învierea Sa El are autoritate 
asupra morţii, hotarul peste care nu putea 
trece nimeni. 
"Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este 
boldul, moarte? Boldul morţii este păcatul; și 
puterea păcatului este Legea. Dar mulţumirii 
fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţă 
prin Domnul nostru Isus Cristos" (1 Cor. 15:55-
57). 
Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor. 
Eu ţin cheile morţi și ale Locuinţei morţilor 
(Apoc. 1:18).
 Moartea este crudă, răvășitoare, 
umilitoare și acest lucru observăm cel mai 
bine atunci când ne moare cineva foarte 
drag și apropiat. Atunci învăţăm o lecţie dură 
a ireversibilităţii. Moartea prin definiţie este 
ireversibilă. Dar între hidoșenia morţii și noi 
se interpune ceva – învierea lui Isus Hristos. 
Datorită faptului că Hristos a înviat, noi avem 
extraordinara promisiune a reversibilităţii și 

MMoarte, să nu te mândrești, deși te-au 
numit Cumplită și tare, că nu ești așa... Un mic 
somn și ne vom trezi la veșnicie. Iar moarte nu va 
mai fi, tu, Moarte vei muri. (John Donne) 
 S-a întâmplat în timpul celui de-al doilea 
război mondial în Franţa. O companie americană 
care lupta în regiunile rurale franceze a făcut un apel 
către preotul catolic de a înmormânta în cimitirul 
satului un camarad căzut în luptă. Spre stupoarea 
lor preotul le-a refuzat rugămintea din două 
motive – soldatul mort nu era catolic și nu mai era 
loc în cimitirul deja aglomerat. Soldaţii văzându-se 
respinși de preot și neavând altă opţiune s-au văzut 
nevoiţi să își îngroape camaradul mort dincolo de 
micul gard care delimita hotarul cimitirului. Cu 
inimile îndurerate soldaţii și-au îngropat tovarășul 
de luptă și au așezat deasupra mormântului 
o simplă cruce. După câteva luni războiul s-a 
terminat, iar compania se pregătea pentru călătorie 
spre patrie. Din respect pentru soldatul căzut în 
luptă, compania a hotărât să-și ia un ultim rămas 
bun de la prietenul lor mort care a fost îngropat în 
afara cimitirului. Când au ajuns la cimitir au trecut 
peste gardul care delimita cimitirul, dar ori cât au 
încercat ei să găsească mormântul nu l-au găsit. 
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anume, nimic, nici măcar moartea nu este 
finală. Moartea nu își are ultimul cuvânt, chiar 
și ea poate fi anulată. Acest adevăr poetul a 
exprimat în versurile imnului învierii: 

Hristos a înviat din morţi

Cu moarte pe moarte călcând

Şi celor din mormite

Viaţă dăruindu-le.

 Învierea lui Hristos are un mesaj – 
ireversibilul va fi anulat. Învierea lui Isus 
aduce cu sine nădejde și credinţă, că ceea ce 
a făcut Dumnezeu cândva într-un cimitir din 
Ierusalim se poate repeta și chiar se va repeta 
la scara universală. Cei care au crezut învierea 
au fost transformaţi, plini de nădejde și curaj 
au pornit să schimbe lumea cu mesajul 
învierii. Merită să observăm că primii creștini 
au mizat totul pe înviere:
"Şi dacă n-a înviat Hristos, atunci 
propovăduirea noastră este zadarnică și 
zadarnică este și credinţa voastră. (1 Cor. 
15:14)"
 Pentru mine învierea lui Isus îmi dă 
putere și capacitate de a crede că mai este 
un capitol după ultimul. Noul capitol după 
ultimul este intitulat – nemurire. Mulţumiri 
fie aduse lui Dumnezeu pentru acest capitol 
minunat. Dacă citim cu atenţie Evangheliile 
vom observa că biografia vieţii lui Isus Hristos 
este singura biografie cunoscută de om care 
nu se sfârșeste cu moartea și îngroparea, ci 
cu învierea și înălţarea. Datorită învierii lui 
Hristos la încheierea necrologului fiecărui 
creștin Dumnezeu adaugă expresia de acum 
înainte. O ce glorios este Domnul nostru, va 
fi un mâine pentru noi, va fi acel de acum 
înainte pentru fiecare dintre noi. Mai este 
un capitol după ultimul și acesta nu va avea 
sfârșit. Va fi un nou capitol, va fi un mâine 
pentru familia lui Dumnezeu, întrucât a fost 
un mâine (învierea ) și pentru Isus Hristos. 
Domnul a biruit moartea și prin învierea Sa 
glorioasă ne-a dat garanţia potrivit căreia 
suntem siguri că El trăiește și că vom trăi și noi 
(Ioan 14:19). 
 Mângâiaţi-vă, dar unii pe alţii cu 
aceste cuvinte... Hristos a înviat! 

Pe când nu era moarte, nimic nemuritor, 
Nici sâmburul luminii de viaţă dătător, 
Nu era azi, nici mâine, nici ieri, nici totdeauna, 
Căci unul erau toate şi totul era una; 
Pe când pământul, cerul, văzduhul, lumea toată 
Erau din rândul celor ce n-au fost niciodată,  
Pe-atunci erai Tu singur, încât mă-ntreb în sine-mi:  
Au cine-i zeul căruia plecăm a noastre inimi? 
El singur zeu stătut-au nainte de a fi zeii 
Şi din noian de ape puteri au dat scânteii, 
El zeilor dă suflet şi lumii fericire, 
El este-al omenimei izvor de mântuire: 
Sus inimile voastre! Cântare aduceţi-i, 
El este moartea morţii şi învierea vieţii!   

(Eminescu – Rugăciunea unui dac) 

„Christos Anesti!”
 – Hristos a înviat!

Fedor Covaci 
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Cu gândul la cuvintele Evaghelistului Luca în care se face 
acea mărturisire frumoasă pentru alesul Teofil, in Luca 1:1-4, aș 
dori cu ajutorul Domnului, în cele ce urmează să aștern pe hârtie o 
temă foarte importantă legată de Înviere și totodată să o și susțin cu 
argumente biblice, pentru că în viitor această temă se cere să fie mai 
mult aprofundată și să-și câștige în viața noastră locul cuvenit. 

Apostolul Pavel spune în 1 Cor. 15:14 foarte clar că credința 
noastră este veritabilă doar pe această bază a Învierii, făcând acolo 
aluzie nu doar la o înviere a unui om, ci chiar învierea Lui Isus Hristos. 

Învierea este o piatră de hotar pentru fiecare credincios, fără 
înviere credința noastră ar fi zadarnică. Dar tot el spune că 
unii nu susțin acest adevăr, 1 Cor. 15:12, ceea ce înseamnă că 
și credința lor în Dumnezeu ar fi doar pentru viața aceasta, pe 
când adevărații credincioși știu că așa cum găsim scris în Romani 
10:9, Învierea Domnului și propovăduirea acesteia joacă un rol 

foarte important pentru noi, atât acum și aici cât și pentru viitorul 
nostru... după Scripturi. 

Biblia conține patru Evanghelii, unde se relatează în feluri 
diferite despre Învierea Domnului nostru Isus Hristos, iar aceste patru 
cărți au fost scrise de patru oameni diferiți din multe puncte de vedere. 
Pentru unii, aceste diferențe dau naștere la concluzii contradictorii, 
însă pentru alții sunt lucrul cel mai convingător posibil ca oamenii au 
scris mânați de Duhul Lui Dumnezeu și că deasupra capacităților lor 
de a înțelege toate lucrurile a stat puterea Lui Dumnezeu și tot ce s-a 
scris este purul adevăr și că aceste Evanghelii nu mint nici una, ci doar 
se completează una pe alta pentru că atunci când sunt puse una lângă 
alta să formeze Adevărul Lui Dumnezeu despre multe lucruri printre 
care și despre Înviere. 

Cineva spunea odată unui prieten al său care a început 
să studieze Biblia „n-o citi, e plină de contradicții’’. Fiecare înclină la 
început de drum să ia de bună orice părere, dar în cazul Bibliei este 
cu totul altfel, deoarece autorul acestei cărți nu încearcă din răsputeri 
să ne convingă de un anumit lucru, ci întreg conținutul cărții poate 
fi citit sau necitit, luat sau lăsat, considerat adevăr sau contradicție. 
Dumnezeu ne permite o alegere proprie și El respectă alegerea 
noastră. Întrebarea pe care ar trebui să și-o pună însă fiecare om este 
următoarea: care va fi finalul alegerii mele? pentru că știm cu toții că 
vorbind din perspectiva omenească, toate lucrurile se sfârșesc cândva, 
dar din perspectiva Dumnezeiască viața aceasta are un viitor care se 
cheamă ,,veșnicie“ și veșnicia se poate petrece cu cineva bun și drag 

sau cu cineva care 
ne-a înșelat toată 
viața. Deci, dacă viața aceasta 
se termină și noi murim urmează o înviere a noastră a fiecăruia, iar 
mai jos vrem să aflăm cu ajutorul Domnului privind în Biblie câteva 
lucruri despre acest subiect. 

Punctele asupra cărora aș dori să mă opresc în continuare 
ar fi următoarele: 
 1. Cunoștințe Vechi și Noi Testamentale despre Înviere. 
 a) În Cartea lui Iov 19:25-26 în vreme ce acest om era 
foarte încercat, el vorbește despre un Răscumpărător, despre un trup 
care se trece și despre o judecată, dar nu despre o judecată a celor 
morți, (aceasta ar fi fără sens) ca urmare Iov, acest om ,,neprihănit” 
Iov 1:8, credea în înviere. 

b) Tot așa, în Cartea Daniel 12:1-13 putem citi despre 
o descoperire pe care acest om o are din partea Lui 
Dumnezeu cu referire la o înviere a celor buni și a celor răi 
și o răsplată a fiecăruia, după faptele lui  și o promisiune 
personală pentru însuși Daniel, legată de o înviere și o 
răsplătire în care să-și pună nedejdea 
c) Apostolul Pavel îmbărbătează la un moment dat o 
biserică cu următoarele cuvinte: ,,Nu voim, fraţilor, să 
fiţi în necunoștinţă despre cei ce au adormit, ca să nu 
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care n-au nădejde.” 1Tes 

4:13-17, există o înviere. 
d) Același om vorbește Bisericii din 

Roma, în Romani 8:11, foarte convingător 
despre o înviere a tuturor celor ce cred și au 
Duhul Lui Dumnezeu în ei. 
e) De asemenea, în Evrei găsim scris chiar despre 
învieri care au avut loc și de care unii oameni sau 
bucurat, iar alții chiar au ales pentru ei o înviere 
mai bună” prin viață pe care au trăit-o pentru 
credința lor. 
Un exemplu pentru noi de necontestat unde 

mortul învie la un Cuvânt rostit - de departe - de Isus Hristos 
ar fi Învierea lui Lazăr relatată în Evanghelia după Ioan. 

2. Învierea lui Lazăr și învățăturile ei. 
Ioan cap. 11, această relatare ne învață câteva 

lucruri: 
a) vers. 23 - învierea este o făgăduință. 
b) vers. 24 - omul știe și crede, dar nu întru totul. 
c) vers. 25 - Isus însuși este „Învierea și Viața”. 
d) vers. 26 - credinciosul nu moare, înțeles 

Spiritual, iar dacă moare va învia, prin credința în Isus 
Hristos. 

e) vers. 43-45 - Învierea propriu-zisă a lui Lazăr, 
făgăduințe împlinite, dovadă incontestabilă. 

Pe lângă acest exemplu mai sunt și altele în 
Biblie în următoarele texte. 

3. Texte biblice cu privire la înviere: Marcu 12:18-27; Fapte Ap. 
23:8; Rom. 6:5; Fil. 3:20-21; 1 Cor. 15:13. Desigur, însă că așa cum în vremea 
Domnului Isus au existat și o categorie și alta, așa este și astăzi și așa va 
rămâne și pe viitor, unii vor crede, iar alții nu vor crede și atunci nu toți pot 
avea parte de făgăduințe. 

4. Învierea va avea loc. exemple Biblice- garanția noastră. 
a) Învierea Lui Isus - Dumnezeu ca să-și adeverească puterea și 

scopul Lui cu omenirea a dat pe Fiul Său Isus Cristos ca să fie exemplu în 
toate și mai ales în ce privește învierea morților (1 Cor 15:21-23) 

b) Alte învieri care au avut loc în Biblie: 2 Împ. 4:8-37, fiul 
Sunamitei; Luca 7:11-17 fiul văduvei din Nain; Fapte Ap. 9:36-42, învierea 
Tabitei... 

C) – Nici o înviere nu este la fel cu cealaltă, persoane diferite, 
învieri diferite, iar cu noi va fi la fel, unii diferiți de alții, pentru că Dumnezeu 
nu are nevoie să lucreze după șabloane, deci învierea se va face după cum 
găsim scris în Marcu 12:26. 

5 Etapele învierii. 
a) – În Vechiul Testament, după cum am amintit deja în Daniel 

12:2, găsim scris despre o înviere parțială, ,,mulți“ Matei 27:53. 
Făcând legătura între acest text și cel din Matei 26:64, putem 

vedea că Isus face o promisiune celor ce-L condamnă și că în baza acestui 
cuvânt Preoții din vremea Lui vor trebui să fie de față la venirea Domnului 
Isus a doua oară „pe norii cerului”ceea ce înseamnă că acești oameni vor 
învia, înainte să vină Domnul Isus Hristos a doua oară. 

b) – În Noul testament, însă, găsim scris despre alte două 
învieri Apoc. 20:4-6; Luca 14:14, învierea celor neprihăniți, celor care au 
suferit pentru ,,mărturia lui Isus”. 

c) - În Apoc. 20:5-13 găsim cea de a doua înviere, după 
perioada de 1000 de ani, învierea celor păcătoși. 

Așadar, învierea este o făgăduință și am văzut că nu este 
imposibilă, ca atare ea este Un Adevăr Biblic! Nu este nici măcar condiționată 
pentru ca vedem că atât cei răi, cât și cei buni vor învia. Singurul lucru care 
face diferența este ce faci cu viața ta. Pentru cine trăim, pentru acela o să și 
înviem. 

Un tată foarte bogat avea doi fii, cărora nu le cerea niciodată 
nici o socoteală, dar la vârsta majoratului le-a spus: sunteți la vârsta la care 
puteți face deosebire între bine și rău, moștenitorul meu va fi cel care va 
cinsti numele meu, cel care mă va necinsti nu va avea parte de moștenire. 
Unul dintre fii se sfătuia cu tatăl lui despre cele întâmpinate în viața lui, iar 
când prin atitudinea lui greșea, nu uita niciodată să-și ceară iertare de la 
tatăl lui. Celălalt lua toate lucrurile ca de la sine înțeles, că tatăl îl iubește și 
că niciodată nu-i va spune nimic, și așa a fost până în ziua când tatăl lor s-a 
stins din viață. După toată ceremonia și funeraliile de despărțire se aștepta 
însă deschiderea testamentului și fiecare își făcea calcule, dar mare i-a fost 
mirarea unui fiu când în testamentul tatălui lor era scris doar numele unuia 
dintre ei, iar pe testament stătea scris ,,Celui care a cinstit numele Meu”. Care 
credeți că a fost moștenitorul? 

În ce privește făgăduință Lui Dumnezeu legată de Înviere, 
Tatăl ceresc își va ține făgăduința și acest „Adevăr Biblic” astăzi, își va găsi 
împlinirea cu siguranță în viitorul apropiat. 

La încheiere aș vrea să duc cititorul cu gândul la o altă făgăduință 
din Biblie, din Ezechiel 47:6-12. 

Doamne, ajută-ne însă să înțelegem Cuvântul Tău! Amin.   
 

Mihai Bumb 
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De câte ori vorbim despre Învierea Domnului, 
nu putem să nu ne amintim despre cei doi ucenici 
care au plecat spre Emaus. Dacă n-am ști toate 
evenimentele petrecute, am fi înclinați să îi judecăm 
aspru, dar după ce vedem ce s-a întâmplat, reușim 
să-i înțelegem și mai mult vedem că în unele situații 
repetăm greșeala lor.

Ei au umblat cu Isus, au simțit dragostea Lui au 
primit învățătura Lui, au trăit minuni mari alături de 
El și dorința lor legitimă a fost ca puterea Lui să se 
exercite și în alte domenii: politic, social, material etc. 
A venit clipa grea și neînțeleasă, în care cel Sfânt era 
învinuit, cel tare era bătut și disprețuit, Cel ce vindecă 
bolnavii era extenuat și Cel ce învia morții era ucis. 

Copleșiți de durere și tulburați, nu au reușit să 
înțeleagă nici mărturia femeilor care l-au văzut 
viu.       

Abia acum intervine dragostea și 
înțelepciunea desăvârșită a lui Dumnezeu: se 
apropie ca un străin, intra în discuție cu ei, le 

reamintește Scriptura și faptul că Ea se împlinește 
întocmai cum e scrisă. Când se face cunoscut, ei fug 
să le adeverească și altor frați că Domnul a înviat. Nu 
putem să nu observăm trei lucruri care contribuie la 
întoarcerea și ridicarea lor:

1) Ei discutau despre durerea și neliniștea 
lor, căutând să înțeleagă ce se întâmplă. 

2) Ei își păstrează principiile creștine chiar 
atunci când aparent cerul era închis pentru ei, 
primesc mustrarea, acceptă să fie învățați din 
Scriptură de un străin, rămân primitori de oaspeți.

3) Când El li se descoperă ei își exprimă 
întristarea că nu au fost mai atenți la auzirea 
Scripturii și fug să împărtășească bucuria Învierii 
cu frații și surorile.

Orice creștin are momente similare când 
așteaptă să vadă binele și parcă totul se năruie 
în jur, când i se pare că nu este drept ceea ce se 
întâmplă și când vine vocea celui rău și întreabă 
disprețuitor „Unde este Dumnezeul tău?”. În acele 
momente, singurul care poate să te ridice este 
Domnul, și este bine să înveți din experiența 
celor doi ucenici care au reușit să depășească 
momentul greu, făcând trei lucruri: 

1) Cât de greu ți-ar fi, discuția despre durerea 
ta, despre situația neînțeleasă prin care treci și 
caută să asculți cuvântul Domnului și dacă numele 
celui ce predică nu îți spune nimic. Cuvântul viu și 
lucrător poate să schimbe starea ta.

2) Continuă să practici ceea ce știi de 
mult: rămâi în anturajul celor credincioși, 

rămâi smerit, prietenos, darnic, ospitalier, 
fiindcă cel ce le vede toate, va răsplăti. 

 Luca 24: 13-35

3) Când Domnul ți-a făcut 
bine, nu tăcea, sunt alții care au, 
la rândul, lor nevoie de ridicare, 
îmbărbătare, încurajare. Şi ei 
trebuie să audă că pentru tine 
Hristos este viu și pentru toți 
HRISTOS A ÎNVIAT!

                                                                                       
 Costică Pirja
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Unii cercetători au abordat 
această problemă doar din punct de 
vedere omenesc, juridic, și au analizat 
faptele și circumstanţele care au dus 
la „omorârea“ lui Isus, concluzionând 
că ar fi vorba de cea mai mare gafă a 
justiţiei, condamnându-L pe Isus la 
moarte. Aceasta este doar suprafaţa 
lucrării, și dacă am rămânea aici, am 
face din răstignirea Domnului Isus un 
accident sau chiar un eșec, neprevăzut 
de Dumnezeu, pe când moartea și 
învierea Domnului au fost prezise 
cu exactitate mult timp înainte de 
răstignire prin prorocii lui Dumnezeu, 
arătând clar că planul Lui Dumnezeu de 
salvare a omenirii a rămas același încă de 
la întemeierea lumii. Așadar, răstignirea 
nu poate fi considerată rezultatul unui 
eșec, ci dimpotrivă, „pentru noi, care 
suntem pe calea mântuirii, este puterea 
lui Dumnezeu.“ 

Cei doi ucenici porniţi spre 
Emaus au fost mustraţi de Domnul, pe 
care L-au întâlnit pe drum, fiindcă erau 
„nepricepuţi și zăbavnici cu inima, când 
este vorba să credeţi tot ce au spus 
prorocii! Nu trebuia să sufere Hristosul 
aceste lucruri și să intre în slava Sa? Şi a 
început de la Moise și de la toţi prorocii 
și le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce 
era cu privire la El.“ Același lucruri Le-a 
explicat mai târziu și celorlalţi ucenici, 
când a stat în mijlocul lor. Ei erau încă 
tulburaţi, pentru că ziceau că este un 
duh, dar „Domnul le-a deschis mintea, ca 
să înţeleagă Scripturile, că trebuia să se 
împlinească tot ce este scris despre El în 
Legea lui Moise, în Proroci și în Psalmi“ și 
că, „așa trebuia să pătimească Hristos și 
să învie a treia zi dintre cei morţi.“ 

Isus, când a vorbit despre moartea 
Sa, a specificat că „tocmai pentru aceasta 
a venit până la ceasul acesta“; căci 
„dacă grăuntele de grâu care a căzut pe 
pământ nu moare, rămâne singur; dar 
dacă moare, aduce mult rod.“ În toate 
acestea trebuie ţinut cont de faptul că 
„nimeni nu i-a luat viaţa cu sila, ci o dat-o 
El de la Sine. Are putere s-o dea și are 
putere s-o ia iarăși. Aceasta era porunca 
care a primit-o de la Tatăl“; „S-a smerit și 
S-a făcut ascultător până la moarte, și 
încă moarte de cruce“; „Şi-a dat spatele 
înaintea celor ce-L loveau, și obrajii, 
înaintea celor ce-I smulgeau barba; nu 
Şi-a ascuns faţa de ocări și de scuipări“; 

„când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis 
gura deloc, ca un miel pe care-l duci la 
măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor 
ce o tund: n-a deschis gura.“ 

În clipa răstignirii, Domnul a fost „un 
vierme, nu om, ajuns de ocara oamenilor 
și dispreţuit de popor“. Dumnezeu n-a 
mai privit la Fiul Său, ci „a făcut să cadă 
asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor“; 
„Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească 
prin suferinţă…“; „dar cine din cei de 
pe vremea Lui a crezut că El fusese 
șters de pe pământul celor vii și lovit 
de moarte pentru păcatele poporului 
Lui?“ când a strigat cu glas tare „Eli, Eli, 
lama sabactani?”, adică: „Dumnezeul 
Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai 
părăsit?” vina noastră a tuturora a apăsat 
asupra Lui, iar Dumnezeu, ai cărui „ochi 
sunt așa de curaţi că nu pot să vadă răul“ 
și-a luat privirea chiar din dreptul Fiului 
Său. Dar „El a purtat păcatele noastre 
în trupul Său, pe lemn“; „era străpuns 
pentru păcatele noastre, zdrobit pentru 
fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne 
dă pacea a căzut peste El …“, Dumnezeu 
„L-a făcut păcat pentru noi, pe Cel ce 
n-a cunoscut niciun păcat, ca noi să fim 
neprihănirea lui Dumnezeu în El.“ 

Dar de ce a trebuit Fiul lui 
Dumnezeu să ajungă până la cruce? Nu 
s-ar fi putut oare restaura rasa umană 
fără acest calvar? Raspunsul este: Nu! 
Nimeni n-ar fi putut „să se răscumpere 
unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu 
preţul răscumpărării.“ De aceea 
Dumnezeu Însuși „a purtat de grijă“ și 
a suportat plata păcatelor noastre, căci 
altfel „răscumpărarea sufletului este așa 
de scumpă, că nu se va face niciodată.“ 
Dumnezeu care „nu doreste moartea 
păcătosului, ci să se întoarcă de la calea 
lui, și să trăiască“, a împăcat dreptatea 
Sa pentru răscumpărarea omenirii prin 
faptul că a dat ce avea mai scump, „pe 
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede 
în El să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică.“ 

Jertfa și moartea Domnului n-au 
rezolvat doar problema păcatului nostru, 
ci impactul acestei lucrări măreţe asupra 
istoriei creștinismului a fost mult mai 
mare. Prin plecarea Domnului la Tatăl, a 
fost pregătită calea Duhului Sfânt, „care 
să rămână cu noi în veac” și „are să ne 
călăuzească în tot adevărul; căci El nu va 
vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, 
și ne va descoperi lucrurile viitoare.”, în 

continuare „ne va învăţa toate lucrurile, și 
ne va aduce aminte de tot ce a spus El” 
pentru că “Duhul adevărului va mărturisi 
despre El.” 

În ceea ce privește biserica lui 
Hristos, și relaţia dintre neamuri cu 
poporul ales de Dumnezeu Israel, 
Domnul Isus a devenit „Mijlocitorul unui 
legământ nou, pentru ca, prin moartea 
Lui să avem parte de răscumpărare“ iar 
noi „slujitori ai unui legământ nou, nu al 
slovei, ci al Duhului; căci slova omoară, 
dar Duhul dă viaţă.“ Da, noi … cei „care 
odinioară eram depărtaţi, am fost 
apropiaţi prin sângele lui Hristos”.  Israelul 
nu a conceput mântuirea să fie și pentru 
neamurile, dar prin Legământul cel nou, 
„noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de 
un singur Duh, ca să alcătuim un singur 
trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie 
slobozi” și Isus „din doi a făcut unul, 
și a surpat zidul de la mijloc care-i 
despărţea, și, în trupul Lui, a înlăturat 
vrăjmășia dintre ei, Legea poruncilor, 
în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi 
să fie în El însuși un singur om nou, 
făcând astfel pace; și a împăcat pe 
cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, 
prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia.” 

Nu, crucea n-a fost un eșec, nici 
accident, ci biruinţa Mielului asupra 
diavolui, care avea „puterea morţii”. 
Domnul este din nou „încununat cu slavă 
și cu cinste, din pricina morţii, pe care 
a suferit-o”. Chiar și legea ne învată, și 
Apostol Pavel ne confirmă acest lucru, că 
„acolo unde este un testament, trebuie 
neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a 
făcut. Pentru că un testament nu capătă 
putere decât după moarte. N-are nici 
o putere câtă vreme trăiește cel ce l-a 
făcut.“ Prin „sângele lui Isus avem o intrare 
slobodă în Locul prea sfânt”, și tot El „a 
șters zapisul cu poruncile lui, care stătea 
împotriva noastră și ne era potrivnic, 
și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. A 
dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a 
făcut de ocară înaintea lumii, după ce a 
ieșit biruitor asupra lor prin cruce“. Prin 
moartea Sa a creat condiţiile necesare 
pentru ca noi să putem avea viaţă. A 
împlinit legea, ca să fie sfârșitul ei, și tot 
ce era scris în vechime despre El, ca noi să 
avem parte de o nouă eră, cea a harului 
… Doamne, îţi mulţumim.   

 
Florian Cucek
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I. DefInIrea termenIlor. 
De la bun început aș dori pentru 

clarificare să definesc termenul „laudă și 
închinare contemporană”. Numesc „Lauda și 
închinare contemporană” - tendințele moderne 
din bisericile neoprotestante care cuprind trei 
lucruri: muzica, manifestările și îmbrăcămintea. 

1. muzica. 
Muzica ajunge din ce în ce mai 

ritmată, mai sincopată, cu adevărat o muzică 
rock. O mare perioadă s-a numit muzică rock 
creștină. Dar termenul rock a ajuns să aibă 
o conotație din ce în ce mai negativă, mulți 
cântăreți rock pronunțându-se foarte dur 
contra muzicii cântate de ei însiși. Din multele 
citate care se pot da, aș vrea să vă dau doar 
unul: cântărețul Dawid Bowie într-un interviu 
acordat revistei ,,Rolling Stone” spunea: „rockul 
a fost dintotdeauna muzica diavolului. Nu mă 
puteți convinge că nu e așa. Cred că rock`n rollul 
este periculos... El deschide ușa pentru duhuri 

nepământene și umbre” (Citat din cartea 
„Evanghelia pe muzica rock?” scrisă de 
John Blanchard și Dan Lucarini pag. 104). 
Datorită acestor declarații și altele foarte 
asemănătoare termenul rock a fost înlocuit 
cu muzica creștină contemporană, dar 
în definitiv i s-a schimbat doar numele, 

muzica rămânând aceeași. 
2. manifestările. 
Există o tendință din ce în ce mai 

mare de a schimba manifestările. Se pot deosebi 
două forme: o formă soft, ușoară: cu ridicări de 
mâini, balansări, bătut din palme, rugăciune pe 
muzică, legănări de șolduri, etc. și o formă hard: 
dans, horă, căzut pe spate, etc. Bineînțeles, că 
sunt care vor zice: noi nu vrem asta, dar acesta 
este drumul. Se începe cu o muzică ritmată, cu 
legănat din șolduri și bătut din palme și se ajunge 
la dans creștin. Să fim realiști; odată ce ai deschis 
ușa acestor manifestări nu le mai poți opri. 

Lauda şi închinarea 
3. Îmbrăcămintea. 
Strâns legate de muzică și 

manifestări este îmbrăcămintea care devine 
din ce în ce mai indecentă și lumească. Vă voi 
provoca întrebându-vă dacă ați văzut tinere 
cântând la chitare rock și legate cu batic sau 
măcar cu capul acoperit? „Oare sunt singurul 
care a observat că unele din femeile din 
grupurile de închinare sau din cele care susțin 
anumite recitaluri muzicale speciale poartă 
haine provocatoare sau strâmte, haine care 
dezgolesc, și asta chiar înaintea adunării? Ele 
imită pe artistele seculare care se îmbrăcă așa 
cu intenția de a tachina și a-i ispiti pe bărbați” 
(Citat din cartea: „De ce am părăsit mișcarea 
muzicii creștine contemporane - confesiunile 
unui fost lider de închinare” de Dan Lucarini)

Aceste tendințe moderne de laudă și 
închinare sunt foarte atrăgătoare chiar și pentru 
bisericile care se consideră conservatoare sau 
tradiționaliste. Nu de puține ori se aud expresii 
care arată o tendință spre închinarea modernă. 
Una din cele mai dese afirmații întâlnite este: 
„David a slujit generației lui”, insinuându-se că 
ar trebui să ne schimbăm închinarea conform 
fiecărei generații: acum avem o generație 
modernă, e nevoie de o închinare modernă. 
Accentul biblic se pune pe slujire: cu toate că 
era împărat și putea pretinde să i se slujească, 
el a slujit generației lui. Punând accentul pe 
„generație” se produce un non sens: David nu 
putea sluji generației lui Avraam de exemplu, 
pentru că nu a trăit pe vremea lui și nici nu 
putea sluji generației secolului XXI. 

Apoi, alte declarații publice des 
întâlnite sunt: „e programul tinerilor, să-i lăsăm 
să se bucure la programul lor” sau „noi nu suntem 
legați de un model de închinare românesc” etc. Mă 
uimesc de multe ori astfel de declarații susținute 
cu ardoare și convingere. Scriptural când poporul 
lui Dumnezeu se aduna, ei nu fac un program, ci 
au o slujbă de închinare înaintea lui Dumnezeu. O 
slujbă de închinare înaintea lui Dumnezeu trebuie 
să-i fie plăcută lui Dumnezeu „cu evlavie și cu frică, 
fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor” 
Evrei 12:28. 
 Problema se adâncește și mai tare 
pentru că aceste forme moderne de laudă și 
închinare au dus la adâncirea conflictului între 
generații din bisericile noastre; se vorbește 
despre un mod de închinare a tinerilor, muzica 
tinerilor, programe pentru tineri, etc. Gândiți-vă 
puțin din punct de vedere spiritual: poporul lui 
Dumnezeu, răscumpărat se aduna să-l slăvească 
pe Mântuitorul lui și cânta o muzică în care unii se 
vor simți ofensați, ori pentru că e prea ritmată ca 
să fie pe gustul tinerilor, ori că e prea tradițională 
ca să placă celor mai puțin tineri. Oare cei ce au 
introdus aceste forme moderne de închinare nu se 
vor face vinovați înaintea lui Dumnezeu pentru foc 
străin adus pe altar? 

Ceea ce m-a uimit de fiecare dată când 
am adus discuția despre muzica modernă a fost 
pasiunea și ardoarea care provoacă acest subiect și 
convingerea mea este că ne facem prea puțin timp 
pentru a ne documenta despre el. Voi încerca să 
prezint patru puncte legate de lauda și închinarea 
modernă: 

1. Originea ei. 
2. Argumentele aduse în favoarea ei. 
3. Medicina și muzica modernă. 
4. Ce închinare cere Dumnezeu?   

    
 

Lucuța  Daniel

c o n t e m p o r a n ă 



11

 Miercuri, 27 02 2013, Traian Băsescu, 
Președintele României a efectuat o vizită de lucru 
la Viena: participând la al V-lea forum global „UN 
ALLIANCE OF CIVILISATION”; apoi o întâlnire cu 
reprezentanţii comunităţii române din Austria, la 
Ambasada română, apoi o întâlnire cu Președintele 
Austriei Dr. Heinz Fischer și de asemenea o întâlnire cu 
oamenii de afaceri austrieci. 
 În cadrul întâlnirii de la Ambasada română cu 
comunităţile românești, i s-au pus mai multe întrebări 
Președintelui Traian Băsescu, dintre care amintim 
următoarele două: 

1. Care este relaţia dumneavoastră 
personală cu Dumnezeu? 

 Traian Băsescu: Este important ca cetăţean să 
nu spui niciodată că l-ai văzut pe Dumnezeu. Deci eu 
nu-l văd, dar îl simt. Vreau să știţi că nu sunt neapărat 
un ortodox practicant. Sunt un om care are în casă 
icoane, are în birou icoane, spune: „Doamne, ajută-mă!” 
de câte ori poate, merg la biserică destul de rar. Însă, 
probabil, și educaţia și mediul în care am crescut m-au 
făcut să nu fiu un practicant, deși am convingerea că 
ceva acolo există, ceva deasupra noastră. Vă pot spune 
însă că la navă aveam legătura directă cu Dumnezeu. 
Spuneam din tot sufletul „Doamne, ajută-mă acum!”. 
Relaţia mea cu Dumnezeu este una, aș spune directă, 
fără intermediari. 

2. În calitate de președinte aţi ieșit 
„victorios” prin două suspendări. Care este 
secretul de sunteţi o persoană așa de puternică? 

 Traian Băsescu: Vi s-a părut că sunt 
așa de victorios la a doua? Atunci a câștigat 
legea, nu eu. Bun. Eu nu aș pune neapărat 
referendumurile, ci faptul că am câștigat 
de două ori Primăria Capitalei, de două ori 
Președinţia și două referendumuri de care 
am scăpat. Cineva acolo sus mă iubește, 
în mod categoric. Dumnezeu mi-a ţinut o 
palmă pe creștet tot timpul.    
    Gabi Bujdei 

Cineva acolo sus mă iubeşte

 Anul acesta se împlinesc 20 de ani de la apariţia primului număr a revistei „Apa 
Vieţii”, de aceea am dori să invităm toţi colaboratorii în data de 14.09.2013, la o întâlnire 
unde părerile, impresiile, criticile constructive şi prezenţa dumneavoastră sunt ca un „dar” 
pentru colectivul nostru de redacţie. 

Persoane de contact: 
Ghiţă Bujdei – 0699-10572872
Gabi Bujdei  - 0699-12903963 
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I N T E R V I U

1. Reporter: Prezintă-te pentru cititorii 
revistei „Apa Vieții“ 

 Andreas Onea: Mă numesc Andreas 
Onea. Am 20 de ani, sunt student, prezentator 
și sportiv de performanță. M-am nascut si am 
crescut in Austria, sunt membru al bisericii 
„Elim“ din Viena. În anul 2007 am fost botezat 
de Dumnezeu cu Duhul Sfânt, iar pe 27 iunie 
2010, am încheiat legământul cu Domnul în 
apa botezului. Anul 1998 a fost un an de cotitură 
pentru mine și familia mea, un accident rutier. 

2. Reporter: Poți să ne relatezi accidentul? 
 Andreas Onea: În 3 mai, 1998, ne 
întorceam cu familia din România, când 
am trecut granița din Ungaria a început să 
plouă foarte tare. Camionul din fața noastră 
a pierdut mult ulei, astfel strada a devenit 
foarte alunecoasă. Datorită acestei combinații, 
tatăl meu, Adinel Onea, a pierdut controlul 
volanului și ne-am rostogolit de patru ori. Eu, 
împreună cu frații mei, dormeam pe bancheta 
din spate când s-a produs accidentul. Eram 
așezat în spate in stânga șoferului, iar datorită 
rostogolirii mașinii, centura mi-a smuls mâna 
stângă din claviculă și am fost catapultat la 
10-15 m distanță de mașină. În spatele mașinii 
noastre rula o mașină de nemți care au anunțat 
imediat poliția și le-a acordat fraților mei primul 
ajutor. Au găsit-o pe mami și întrebarea ei a fost 
câți copii sunt. I-au spus că au găsit doi copii și 
o mână, dar fără mine. M-au găsit și pe mine în 
șanț, lucru pe care în decembrie 2012, am aflat 
că eram acolo în șanț, dar nu-mi curgea sânge. 
Chiar dacă am fost aruncat la câțiva metri, nu 
am fost lovit în alt loc, decât dislocarea mâini. 
Am fost transportați la mai multe spitale din 
Ungaria. Câteva zile am rămas acolo, apoi prin 
intermediul unui avion am fost transferați la 
AKH Wien, dar tatăl meu era încă în comă, 
rămânând în spitalul din Ungaria. 

– o forță de a lupta pentru succes
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3. R: Cât timp ai stat în spital? 
 Andreas: Câteva zile. 

4. R: După spitalizare cine a avut 
grijă de tine, deoarece părinții 
tăi se găseau în spital? 

 Andreas: Cum noi eram o familie 
tânără în Viena, totuși s-au găsit familii care 
și-au deschis casa și inima și ne-au preluat 
ca și când am fi fost copiii lor. Aici s-a dovedit 
practic ce înseamnă a ajuta în momente 
grele din viață! 

5. R: Ce ai simțit tu când te-ai văzut 
fără o mână? 

 Andreas: Pentru mine a fost o 
schimbare normală, n-am avut niciodată 
vreo problemă de a nu accepta faptul că 
mi-am pierdut mâna. Acum, dacă privesc 
retrospectiv, aceasta este o minune. Eu am 
fost pregătit pentru a îndeplini versetul 
care spune Ioan 9:3: „Isus a răspuns: N-a 
păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui; ci 
s-a născut așa, ca să se arate în el lucrările lui 
Dumnezeu.”
  

6. R: Ai început școala. Cum ai fost 
primit în școală sau chiar privit 
de colegi? 

 Andreas: Am avut o învățătoare 
foarte deșteaptă, care a explicat copiilor ce 
pot să fac și ce nu pot să fac. De fapt copiii au 
înțeles că nu o să le fie greu cu mine. În școală 
nu am avut nicio problemă. 

7.  R: Ți s-a recomandat terapie? 
 Andreas: Da, deoarece multe lucruri 
s-au schimbat, multe erau noi și trebuiau 
învățate, știam că la 5 ani puteam să-mi leg 
singur șireturile, iar la 6 ani nu mai puteam. 
Începutul înotului fiind în cadrul terapiilor 
pentru coloana vertebrală, astfel o dată pe 
săptămână mergeam cu părinții la înot. In 
urma accidentului, ei și-au pierdut locul de 
muncă. Din tot acest rău, Dumnezeu a avut 
ceva special pentru mine, și anume părinții 
mei au avut mai mult timp pentru mine, de 
a mă duce și aduce de la terapie aproape 100 
de km/zi. 

8. R: Ce te-a fascinat pentru a 
practica înotul? 

 Andreas: Ca terapie am început 
cu mai multe sporturi: tenis ,fotbal, dar am 
ales înotul pentru că mă simțeam liber în 
mobilitatea apei. 

9. R: În afară de sport ți-ai mai dorit 
și altceva? 

 Andreas: Mi-am dorit dintotdeauna 
să știu să cânt la un instrument. În aceea 
perioadă s-a organizat un curs de muzică 
pentru începători la fanfară în cadrul 
bisericii „Elim". Trompeta era cel mai indicat 
instrument pentru mine, deoarece puteam 
să o mânuiesc doar cu o singură mână. Am 
cântat până în 2010 în fanfară. Frații Remus 

Seiceanu și Octavian Luncan s-au ocupat în mod special de mine. 
10. R: Cum ai putut să împarți timpul pentru sport și 

muzică? 
 Andreas: La început a fost ușor deoarece nu aveam 
așa multe antrenamente, dar când am atins un anumit nivel de 
performanță, unde necesita mai mult antrenament, nu am mai 
putut frecventa cu regularitate repetițiile. 

11. R: Ce performanțe ai avut, care te-au determinat să 
continui înotul? 

 Andreas: La 9 ani am avut primul concurs în Salzburg, 
la 13 ani campion pe Austria și la 13ani am fost trimis la primul 
concurs internațional la Berlin. La 15 ani, în 2007, m-am calificat 
pentru jocurile paralimpice din Beijing, iar în anul 2008 m-am 
calificat pe locul 6 la Beijing. La câteva săptămâni de la jocuri am 
reușit să ating un record mondial, acolo am știut că pot să reușesc 
la următoarele campionate mondiale și europene. La 100 m braț la 
mondiale și europene am fost nominalizat pe locul 3. 

12. R: Care a fost cea mai bună performanță? 
Andreas: A fost la Londra la jocurile paralimpice din 2012, 
unde am ocupat locul 4 pentru Austria. Am fost la 26 de 
sutimi diferență față de medaliatul cu bronz, totuși pentru 
mine a fost cea mai mare performanță. 

13. R: Ce îți propui în viitor? 
Andreas: În august 2013 să particip la campionatul 
mondial din Canada-Montreal, vreau să câștig și să iau 
titlul mondial. 

14. R: Ai întâlnit creștini care practică acelaș sport ca și 
tine? 
Andreas: Da, am întâlnit foarte mulți americani 
care trăiesc credința lor, fiind o adevărată mărturie, 
trecând peste handicapul pe care îl au, spunând: „Isus 
este puterea mea." Sunt înotători și din România care 
au credința în Domnul Isus. 

15. R: Ce sentimente ai avut când ai întâlnit creștini 
practicând sportul? 
Andreas: Mă bucur întotdeauna când văd că există 
oameni creștini ce folosesc acest domeniu, și anume 
sportul, prin faptul că sunt o mărturie vie pentru cei ce sunt 
sănătoși. Accidentul și lucrarea lui Dumnezeu cu privire 
la persoana mea este ca un cadou din partea Domnului, 
care mi-a dat posibilitatea ca, la vârsta de 20 de ani, să 
văd aproape toată lumea, ceea ce nu era cu putință de a 
fi realizat în condiții normale. Astfel, prin acest handicap 
am posibilitatea să întâlnesc și să vorbesc despre Hristos 
multor oameni. 

16. R: Relatează o întâlnire cu alți creștini care practică 
sportul? 
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Andreas: Thomas Geierspichler, un austriac care 
are următorul motto: „Isus Hristos este salvarea 
mea și totul este cu putință celui care crede". Am 
discutat mai mult cu el, când am fost la Londra, 
bucurându-ne împreună de Isus care ne unește. 

17. R: Care este motivația ta să practici sportul? 
Andreas: De circa 2 ani de zile trăiesc din sport, 
acesta fiind „jobul" meu. Datorită faptului că sunt 
plătit, am timpul necesar și suport financiar pentru 
a putea să mă antrenez 40 de ore pe săptămână. 
Prin realizările mele, sunt invitat la diverse activități 
din școli, organizații și interviuri, unde pot să 
povestesc istoria vieții mele și să povestesc minunile 
pe care Dumnezeu le-a făcut cu mine și în mine. Pe 
partea privată, pot să le fiu o încurajare pentru cei 
care trec prin aceleași probleme ca și mine. Romani 
8:28 și Filipeni 4:4 sunt cheile de succes care s-au 
împlinit în viața mea. 

18. R: Dacă profesional mai ești implicat în alte 
proiecte? 
Andreas: Din octombrie 2012, sunt prezentator la 
ORF, unde prezint emisiunea „Behindertensport 
– Magazin «Ohne Grenzen»" (o emisiune sportivă 
despre oameni cu handicap, fără granițe). Țelul 
emisiunii este să cunoască oamenii care au 
handicap că sunt la fel de valoroși și au aceleași 
calități sportive ca și un om fără handicap. Astfel, 
oamenii care au suferit un accident, pot să rămână 
activi și să aibă o viziune nouă, fără a recurge la alte 
metode diabolice: băutură, droguri etc. 

19. R: Știu despre tine că ești creștin? 
Andreas: Da. Înainte de a fi angajat la ORF, pentru 
interviuri, am mărturisit de unde am această forță 
de a lupta pentru succes. 

20. R: Mărturisește întâlnirea ta personală cu 
Dumnezeu. 
Andreas: În anul 2009 am înțeles exact care este 
scopul meu în viață, cum prin evenimentele care 
s-au împlinit în viața mea, crescând, învățând și 
practicând studierea Bibliei, am decis în mai, 2010, 
la Conferința națională, unde a fost o chemare care 
pentru mine a fost decizională pentru a lua botezul 
și a mă putea implica în total lucrării de slujire. 

21. R: Ai o experiență personală cu Dumnezeu? 
Andreas: Pe mine mă fascinează lucrurile mici 
și cum Dumnezeu poate să lucreze prin ele, 

s-a întâmplat la Școala Duminicală cu 
adolescenții un eveniment. Prin mai multe 
circumstanțe, studiul care a fost pregătit nu 
s-a putut ține într-o duminică. Cumva am fost 
nevoiți să improvizăm ceva, și în momentul 
în care am dat controlul asupra programului 
lui Dumnezeu, am avut cele mai frumoase 
momente împreună cu adolescenții care 
și-au deschis inima și au mărturisit despre 
Isus Hristos. A fost o unitate prin care toți au 
crescut, lucrul pe care l-au înțeles toți a fost 
că așa este și în viața noastră când lăsăm 
toate lucrurile în mâna și în controlul lui 
Dumnezeu. Toate lucrurile devin mult mai 
bune decât le-am putea noi face. 

22. R: Cum slujești pe Dumnezeu în Biserica 
„Elim" din Viena? 
Andreas: Am înțeles că trebuie să slujim cu 
ceea ce știm cel mai bine și cum m-a interesat 
tehnica, acum sunt la mixaj în echipă. 
Dumnezeu mi-a dat darul de a-i învăța pe 
alții, implicându-mă la grupa de adolescenți, 
la grupul de tineri și să cânt în grupul „Abiel" 
- format din 7 băieți. 

23. R: Un sfat pentru tinerii creștini din 
Austria pentru a practica sportul și a 
sluji în biserică. 
Andreas: În primul rând, trebuie înțeles ce 
înseamnă a fi creștin și a fi o mărturie în tot 
ceea ce facem. Când înțelegem și practicăm 
caracteristicile unui creștin autentic, putem fi 
o mărturie vie la locul unde Dumnezeu ne-a 
așezat. 

24. R: Ca tânăr cum ai putea să ajuți apariția 
revistei? 
Andreas: Cunosc foarte mulți tineri care au 
talentul necesar pentru a lucra în domeniul 
unei reviste: fotografie, design, chiar și 
talentul de a scrie. Pot să-și folosească 
talentul și practica pentru a crește în 
domeniul respectiv și în același timp a ajuta 
să crească lucrarea. Revista „Apa Vieții" o 
înțeleg ca pe o lucrare care ne unește prin 
faptul că înțelegem ce se întâmplă și în alte 
biserici. 

25. R: Un gând pentru revista „Apa Vieții". 
Andreas: Vreau să încurajez redacția să 
continue lucrarea aceasta, chiar dacă în 
timpul care va veni, mulți vor spune că nu 
mai este nevoie de revistă, ci doar de internet; 
totuși, este important cuvântul scris care e în 
mâna noastră și se poate atinge, e ceva ce 
rămâne veșnic. 
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Marea 
Moartã

 Cu ocazia pelerinajului nostru în ţara 
sfântă, Toni Moldovan vă invită, dragi cititori ai 
revistei „Apa Vieţii“, să facem împreună un scurt 
popas la Marea Moartă. 

Așa cum spuneam în materialul anterior, 
coborâm de pe muntele care adăpostește 
rămășiţele cetăţii Masada, îndreptându-ne spre 
staţiunea Ed-Bogeg, unde vom fi cazaţi peste 
noapte. Şoseaua pe care ne deplasăm șerpuiește 
pe marginea unei ape care seamănă cu un fel de 
lac. Luciul apei se întinde pe o lungime de 68 km și 
lăţime de 18 km, purtând numele de Marea Moartă 
(Gen 14:3), Marea de Răsărit (Ezec. 47:18), Marea 
Câmpiei (Deut. 4:49). 

Nivelul acestei zone se află la 400 m sub nivelul 
mării. Aici vegetaţia lipsește cu desăvârșire, atât pe 
marginea apei cât și în apă, nici o formă de viaţă nu poate 
supraveţui datorită compoziţiei ei, 31% sare, 12% sulf, 8% 
pucioasă, precum și alţi compuși ca: magneziu, clorură, 
bromură de calciu, etc. Toate acestea au un efect fatal 
asupra vegetaţiei și peștilor pe care Iordanul îi aduce la 
vărsarea sa în Marea Moartă. Mă uit la ceas, este ora 17ºº, 
în faţă se profilează siluetele câtorva hotelui care compun 
staţiunea En-Bogeg. Toate sunt construite pe un imens 
covor de iarbă verde, presărate cu alei și o mulţime de flori, 
predominând trandafirii. Tabloul acesta este completat de 
o varietate de buticuri, unde turiștii pot să-și completeze 
zestrea amintirilor cu suveniruri de la Marea Moartă. Apa 
Mării Moarte, este cunoscută ca având un efect terapeutic 
în vindecarea unor boli de piele datorită compoziţiei ei. 

Seara se lasă ușor, acoperind întregul ţinut; din 
când în când liniștea nopţii este tulburată de crocănitul 
vreunei păsări de pradă ce dă târcoale staţiunii, ademenită 
de mirosul plăcut al mâncărurilor ce se pregătesc la 
bucătăriilor hotelurilor. Am dormit destul de bine, iar 
oboseala acumulată în timpul zilei a fost răsplătită de 
un somn dulce și plăcut. Este ora 7ºº, soarele deșertului 
arunca pe geamul camerei raze strălucitoare și calde 
atingându-mi pleoapele, spunându-mi că începe o nouă 
zi, cu o încărcătură emoţională și mai mare, la gândul că 
de aici ne vom îndrepta spre Nazaret. Astfel, începem o 
nouă zi de pelerinaj. După micul dejun pregătit pe măsură, 
pe care l-am luat la hotelul „Daniel“, unde am fost cazaţi, 
în jurul orei 11ºº, ne-am ocupat locurile în autocar cu 
destinaţia Nazaret. Același peisaj ca și în ziua precedentă, 

Foto Marea Moartă

acum Marea Moartă în dreapta și Munţii Siro-africani în 
stânga. O zi normală pentru oamenii din zonă, aer uscat 
specific deșertului, temperatura aerului 30⁰, și un cer 
senin a cărei boltă nu este tulburată de nici o palmă de 
nor. Ghidul ne anunţă că aproximativ 40 de minute vom 
rula de-a lungul Mării Moarte, timp în care întâlnim Munţii 
Moabului și locurile unde cândva au fost cetăţile Sodoma 
și Gomora nimicite de Dumnezeu prin foc și pucioasă. 
Regiunea aceasta e bogată în material combustibil, are un 
strat de pucioasă, zăcăminte de asfalt și pucioasă. Astfel, 
relatarea biblică din Genesa 19 despre foc, fum gros și 
pucioasă a fost ca un rezultat al unei explozii care a urcat 
în aer materialul inflamabil și l-a aprins. Dumnezeu a 
folosit un fulger sau un cutremur provocând explozii care 
au aprins păcura, smoala și sulful din regiune. Cât despre 
nevasta lui Lot prefăcută în stâlp de sare, zona aceasta, 
îmi spunea ghidul, are un strat de sare care se întinde pe 
o lungime de 10 km și o grosime de 50 cm. Astfel, este 
foarte probabil ca ea să fi fost acoperită complet de sare 
sub forma unui stâlp așa cum spune relatarea biblică. Tot 
în acest timp întâlnim și alte locuri cu o mare încărcătură 
biblică. De la o oarecare distanţă vedem Muntele Nebo, 
de unde Moise a văzut ţara. Locul unde Iosua a trecut 
Iordanul cu copiii lui Israel în Canaan. Locul unde Isus a 
fost botezat de Ioan, iar la o distanţă de 2 km, locul unde 
Isus a fost ispitit de diavolul. Privirea mi se împarte când în 
dreapta când în stânga, de la microfon ghidul ne anunţă 
că suntem în Valea Iordanului, peisajul se schimbă, Pustia 
Iudeii cu colinele ei pietroase și munţi sterpi a rămas în 
spate precum și Marea Moartă. Apare verdeaţa, mai cu 
seamă pe malurile Iordanului. Iordanul izvorește din 
Munţii Hermonului a căror piscuri se ridică până la 2 800 
m, și are o lungime de 120 km până la vărsarea sa în Marea 
Moartă. Nici un alt râu nu are atâtea referinţe biblice și o 
importanţă așa de mare ca Iordanul. Valea Iordanului este 
caracterizată de un sol bun și fertil pentru diferite culturi: 
curmali, rodii, viţa de vie și citrice. Acele ceasornicului 
arată ora 12 și jumătate, suntem în Valea Izreel, în stânga 
vedem Muntele Ghilboa, unde au fost uciși Saul cu cei 3 fii 
ai săi, printre care și Ionatan, de filisteni. Autocarul începe 
să urce, iar după ce trecem printr-un tunel vedem primele 
case și împrejurimile Nazaretului    
    

Toni Moldovan 
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 Dacă cineva a fost fidel lui Isus în zilele 
pătimirii sale aceștia, nu au fost ucenicii bravi ca 

Petru, care făceau cele mai impresionante 
declaraţii, înainte ca Isus să fie arestat și 
răstignit ci femeile, care sunt descrise de 
evanghelistul Luca ca fiind cele ce au urmat pe 
Isus până la dealul Golgotei și locul îngropării. 

 În această scurtă incursiune a noastră în 
Evanghelie pentru a răspunde la întrebarea ce face 
obiectul titlului articolului nostru, vom avea ca 
subiect de discuţie pe Maria Magdalena descrisă în 
Ioan 20, ea fiind prima persoană ce a beneficiat de 
o întâlnire cu Isus după învierea Sa. 
 
 Confortul? versetul 1 
 Ioan surprinde acţiunile Mariei, ce în ziua 
întâi a săptămânii, parcurge drumul la mormânt, 
ele desfășurându-se ,,dis de dimineaţă pe când 
era încă întuneric‘‘. Trecuse seara răstignirii și 
îngropării Mântuitorului, apoi ziua Sabatului și a 
venit ziua dintâi a săptămânii. Maria din Magdala 
spune Evanghelia, nu a mai așteptat zorii zilei, ci 
dimineaţa devreme când încă nu se luminase, ea 
se trezește și merge la mormânt, vroia să fie acolo, 
să fie lângă Domnul ei, chiar dacă Acesta nu mai 
avea suflare. Ea nu se putea împăca cu ideea că 
numai este, ultimii ani din viaţa ei îi petrecuse fiind 
în juru-I. Din momentul întâlnirii cu Isus, viaţa ei 
s-a schimbat, drept urmare Isus a devenit cea mai 
importantă persoană pentru ea, mai importantă 
ca viaţa, activităţile și posesiunile ei. Privind-o din 

CE CONTEAZÃ 
PENTRU NOI MAI MULT 
DECÂT ISUS, 
ÎN DIMINEATA ÎNVIERII 
Ioan 20:1-18 

această perspectivă, putem înţelege acţiunile ei 
din dimineaţa învierii. 
 Contează pentru noi mai mult decât Isus, 
confortul? A conta pentru noi mai mult planurile 
noastre, viaţa, activităţile și posesiunile noastre 
decât Isus, însemnează a avea toate acestea în 
viaţa noastră pe primul loc, nu pe Isus, însemnează 
a renunţa la Isus dacă se profilează la orizont un 
câștig, de ordin material, sau de natură să ajute la 
conturarea personalităţii noastre, însemnează să 
părăsim pe Isus dacă nu mai e la modă a-l urma, 
dacă contextul social, politic și chiar spiritual o cere 
și însemnează să fim formaliști, creștini ce purtăm 
un nume pe care în acelaș timp îl dispreţuim și 
înseamnă că suntem bisericoși nu credincioși. 
 
 Revelaţiile? versetele 11-14 
 Maria văzând mormântul gol, merge și îl 
anunţă pe Petru și Ioan. Aceștia după ce constată 
că mormântul e gol și trupul lui Isus nu mai este, se 
întorc acasă. Dar pentru Maria nu înseamnă nimic 
a merge acasă, ea a ales să rămână în continuare 
lângă mormânt și să plângă. Biblia spune că ea „pe 
când plângea s-a aplecat să se uite în mormânt”și 
acolo, a văzut doi îngeri care stăteau pe piatră pe 
care a fost așezat Isus. Ei o întreaba de ce plânge 
și ea le răspunde, apoi se întoarce și văzând o 
persoană intră în discuţie cu Ea. 
 Evidenţiez aici faptul următor: Maria nu 
s-a mulţumit cu vedenia îngerilor, ci ca și cum nu 
ar fi avut o vedenie specială se întoarce căutând 
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în continuare indicii în vederea 
descoperirii trupului lui Isus. Efortul 
i-a fost răsplătit pentru că persoana 
despre care a crezut că e grădinarul, 
era Isus. 
 Contează pentru noi mai mult 
revelaţiile, ca Isus? Extrema în care 
este atât de ușor să alunecăm este de 
a da importanţă mai multă cuvintelor 
prorocilor decât Cuvântului lui 
Dumnezeu, este de a conta mai mult 
pentru noi să umblăm toată ziua 
la proroci și să neglijăm revelaţia 
scrisă, Sfânta Scriptură. Aceasta e 
o slăbiciune spirituală, ce dă indicii 
despre existenţa unei probleme 
grave spirituale. 
 Credinţa adevărată este că și 
astăzi lucrează Dumnezeu în Biserică 
prin darurile Duhului Sfânt, trebuie 
întărit aspectul acesta dar în acelaș 
timp trebuie explicat că pentru un 
credincios singura autoritate în 
materie de credinţă este Biblia, nu 
cuvintele prorociei, ele au rol auxiliar, 
nu de bază în viaţa credinciosului, 
chiar dacă sunt rostite uneori în 
momente importante ale vieţii. 
 De păcatul de care se fac 
vinovaţi cei ce nu cred că și în vremea 
de acum se mai manifestă darurile 
Duhului Sfânt, se fac vinovaţi și cei 
care pun revelaţiile prin glas profetic 
sau vise deasupra Sfintei Scripturi. 
Nu există și nu va exista vreodată o 
altă autoritate pentru credincios mai 
mare ca și Cuvântul lui Dumnezeu. 
 
 Concluzie. 
 Răspunzând la întrebarea de 
mai sus, ţinând cont de informaţiile 
primite în acest articol ne vom evalua 
din punct de vedere spiritual. Astfel 
,vom observa care este relaţia cu 
Hristosul înviat pentru că de locul 
pe care Îl ocupă în viaţa noastră, 
contează veșnicia. Dacă suntem 
gata să renunţăm  la toate pentru 
Isus și dacă revelaţiile nu vor fi mai 
importante ca El, suntem pe drumul 
cel bun și dacă continuăm așa vom 
ajunge să fim pentru totdeauna cu 
Domnul. 

Samuel Vlad

Pentru cine? 
(partea a 2-a) 

 ... caut o scuză. Dar nu găsesc. Fiecare argument 
robust pe care îl clădesc cu atâta pasiune este victima unei 
singure concepții. Concepția începe la baza fundamentului 
rădăcinii. Este un sentiment greoi care apasă pe umeri ca o 
nouă știre temeinică, intensă, indubitabilă, necunoscută, 
țintită înăuntru. 
 Doar atunci când acest sentiment este viu și activ, 
știu că intențiile mele sunt în contradicție cu acea cale. Dar 
pentru cine avariez eu bine starea mea, pentru a facilita 
rezidența cuiva în mine și în jurul meu? 
 Pentru o figură necunoscută și atât de îndepărtată, 
încât nu am nici măcar cea mai mică părere despre intențiile 
acesteia? Dacă este așa, ce am făcut de am ajuns un străin? 
Am omis oare șansa de a schimba o iotă în vreun calcul pe 
care deja l-am efectuat de nenumărate ori cu aceleași cifre? 
Oare dacă modificam de fiecare dată zerourile în câte o 
cifră cu valoare mai ridicată, nu reușeam pe parcursul 
timpului să modific calculul în favoarea mea? 
 De ce m-am lăsat descurajat în momentul în 
care am fost întrebat dacă doresc o mărire substanțială 
a lefei în schimbul unui simplu gest de ... subordonare. 
Mi s-a părut așa simplu de a mă ...subordona. Dar cui? 
 M-am subordonat unei decizii nobile care a avut 
originea într-o intenție și mai nobilă? Nu prea cred, deoarece 
acelea le uitasem. Atunci cui? Oare unei persoane? Da, 
deoarece pe altcinvea nu cunoscusem. Eram prea departe. 
 Nu merge și așa. Dar de ce? Nu pot face un compromis 
să fac binele pentru alții și să sufăr singur? Doar intențiile 
mele sunt nobile. Ba nu, că le uitasem. Sau uitasem deciziile 
și intențiile au rămas? Dar de unde știu că nu e invers? 
 Oare chiar am greșit? Eu cred că au greșit alții, 
deoarece dacă greșeam eu, acel necunoscut de mult se 
făcea cunoscut. Dar de fapt, eu socotesc că necunoscutul mă 
cunoaște și vede că am luat decizii și am intenții, chiar dacă 
acestea sunt de neidentificat. Eu nu ...     
    

Talidu Nagy
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Mă numesc Rahela Turuș și 
doresc să vă spun una dintre multele 
binefaceri pe care ni le-a făcut Dumnezeu 
în familia noastră. Fiind însărcinată cu 
primul copil, chiar de la începutul sarcinii 
am avut probleme, și anume riscul unei 
pierderi (avort spontan). În luna a III-a de 
sarcină am avut un vis, înainte de a merge 
la controlul ginecologic periodic. În vis 
apărea „o prăpastie, iar undeva pe marginea 
prăpastiei erau doi copilași care încercau să 
iasă de acolo. Unul dintre copii era foarte 

PUteRea    lui   DUMNezeU 
                arătată  în   familia  noastră 

puternic, voinic și activ, cu puțin ajutor din partea mea a reușit să ajungă la 
loc sigur, iar al II-lea era mai plăpând, firav, își dorea și el să iasă la suprafață 
și eu l-am ajutat foarte mult, dându-mi toată străduința de a-l scoate.” În vis 
mă întrebam „oare este și acest copil al meu?” În timp ce încercam să-l ajut, 
s-a terminat visul, am rămas fără un răspuns concret, dacă s-a putut salva 
sau nu. În aceeași zi am avut programare pentru controlul de rutină. Medicul 
ginecolog mi-a spus aceste cuvinte: „Doamna Turuș, știți că aveți gemeni?”, 
răspunsul fiind „chiar astăzi de dimineață am visat, povestindu-i visul meu 
doctorului. Aceleași cuvinte le-a avut doctorul, un copil era mai dezvoltat, 
iar celălalt mai puțin dezvoltat. Am trăit cu acel vis până la următorul control 
când medicul a observat că a supraviețuit până în acel moment doar un fetus. 

La 27 de săptămâni 
(6 luni), am avut contracții și 
hemoragie. Am fost internată, 
iar a II-a zi dimineața în data de 
16.11.2010, am adus pe lume 
o fetiță, pe nume Alexia, care 
cântărea doar 900 g și 38 cm. 
lungime. Eu nu am mai văzut până 
atunci un copil așa de micuț. 

Fetița s-a născut la 6 luni 
perfect sănătoasă, dar prematură. 
Una din asistente mi-a mărturisit 
că în timpul celor 30 de ani de 
experiență, nu a văzut un copil 
așa de sănătos. Din primele ore 
de viață, fetița a avut nevoie de 
aparat respirator, perfuzii, o lună 
și jumătate a stat în incubator. A 
rămas internată 3 luni și în fiecare 
zi am văzut mulți copii prematuri 
cu probleme, handicapuri, chiar 
unii au murit. 

În timp ce fetița era în 
spital, mama mea și-a dorit foarte 
mult să-și vadă nepoțica. A fost 
impresionată până la lacrimi, 
deoarece ea având 10 copii 
sănătoși și toți născuți la timp, 
această făptură era un copil în 
miniatură. La scurt timp, mama 
fiind cardiacă, a fost internată cu 
o semipareză dreaptă. Ochiul și 
gura ei erau întoarse spre dreapta, 
întrucât erau momente când nici 
nu putea să vorbească. Starea ei 
fiind foarte gravă, medicii i-au dat 
șanse minime de supraviețuire. 
Aflând această veste, l-am 
contactat telefonic pe soțul meu 
pentru a lua legătura cu frații 



19lucrători ai bisericii „Elim”-Viena. Astfel, au venit la spital frații slujitori, pentru a se 
ruga și a-i face ungerea mamei. La aceeași oră, starea fetiței s-a înrăutățit foarte mult 
prin stop cardiorespirator repetat. Eu eram în acest timp la fetiță la spital, iar soțul 
meu Beni era cu frații la mama. După rugăciunea fraților, Domnul s-a îndurat de 
mama mea, simțindu-se foarte bine, iar starea fetiței s-a agravat, medicii constatând 
o infecție ridicată în sânge. 

A doua zi dimineața, m-a sunat o asistentă și mi-a dat informații de starea 
fetiței, spunându-mi „că nu se știe dacă va mai trăi“. M-am dus la spital, încrezându-
mă în Dumnezeu că mă va ajuta. Văzând cât de grav era Alexia, am cerut să i se facă 
și ei ungerea. Au venit aceeași frați, iar fratele Nati a exclamat „Nu am văzut niciodată 
un copilaș așa micuț”. I-a fost frică să pună mâna pe ea, astfel că untdelemnul i-a 
fost pus pe partea toracică a Alexiei de către fratele Lucuța. Medicii au fost informați 
despre acest eveniment, pentru a nu lua șervețelul cu untdelemn. Următoarea zi, 
parametrii de infecție din corp au scăzut foarte mult. Medicii au fost impresionați de 
evoluția rapidă și rezultatele benefice ce le-a avut rugăciunea și ungerea, astfel am 
fost întrebată de către medici și asistente dacă se pot ruga și pentru alți copii bolnavi, 
pentru a se putea vedea puterea lui Dumnezeu în acțiune, chiar și acolo unde boala 
și suferința străpung multe inimi de copil. Cu trei săptămâni a fost externată mai 

devreme, deoarece fetița a recuperat greutatea 
necesară pentru a fi externată. 

Când am adus fetița la binecuvântare 
în biserica „Elim” din Viena, fetița era așa de 
bine încât la vârsta de 9 luni avea o greutate 
de aproape 6 kg. A fost informată Biserica de 
această minune, mărturisindu-se încă o dată 
despre fetiță, cum Domnul a lucrat în familia 
noastră. 

Mulțumim Domnului că fetița trăiește, 
pentru noi este ca un dar ce l-am primit de la 
El. Alexia are încă o surioară și prin cele două 
cadouri am putut vedea puterea lui Dumnezeu 
care ne-a binecuvântat familia noastră!   
     

Rahela Turuș 

PUteRea    lui   DUMNezeU 
                arătată  în   familia  noastră 
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După doi ani de funcționare, perioadă în care 
biserica s-a organizat și s-a extins prin creștere 
numerică și amenajarea unui local, conducerea 
bisericii propune promovarea celor 4 slujitori:

Covaci Fedor   prezbiter  responsabil
Hancheș Zaharia  prezbiter
Secheli Ioan  diacon 
Belciug Daniel   diacon 

Prin vot, Biserica Bethlehem, confirmă 
propunerea și astfel se stabilește ca slujba de 
ordinare pentru promovare să aibă loc în data de 
10.02.2013.

Invitați din partea Comitetului Executiv al 
GEGO sunt pastorii Varadin Ioan și Supuran Traian. 
Invitaţi din România au fost prezbiterul Ieremie 
Gheorghe din Bistrița și pastorul Sandu Negrușer 
din Cluj care rostește un cuvânt de îmbărbătare 
pentru slujitori și biserică din Sfînta Scriptură.

Pentru edificarea tuturor cititorilor  revistei 
„APA VIEȚII” redăm în continuare o sinteză a acestui 
mesaj întitulat „SCRISOARE CĂTRE TINE MAI TÂNĂR 
SLUJITOR” (2 Timotei 4:1-10)

Pavel scrie pentru Timotei, adresarea sa 
putea fi cu autoritate apostolică, însă el o face cu 

afecțiunea unui slujitor mai experimentat, cu multă 
dragoste „Te rog fierbinte...”

A. CUM SUNT EU ?
1. Eu sunt singur! - Nu iubi singurătatea, caută, 

iubește părtășia, singurătatea e periculoasă!
2.  Adu-mi cărțile ! - Cărțile nu sunt doar pentru 

predici, ele sunt pentru hrană, folosește Cuvântul!
3.  Adu-mi mantaua ! - E frig, trupul ni l-a dat 

Dumnezeu, să-l protejăm, să apreciem darul Lui!

B. CUM SUNT ALȚII ?
1. Unii ajută! - Apreciază pe cei ce sunt aproape !
2.  Alții dezamăgesc!  - Lasă ușa deschisă pentru 

cei ce te părăsesc!

PROMOVAREA SLUJITORILOR
Biserica Bethlehem Graz

3.  Unora le-am greșit! - Caută să te impaci 
cu cei cărora le-ai greșit !

4.  Unii sunt împotrivă ! - Nu da replici celor 
ce ți se împotrivesc !

C.   CUM ESTE DUMNEZEU ?

1. Domnul stă lângă păcătos !  - Domnul 
a stat lângă mine și m-a întărit, numai El acordă 
iertarea păcătosului!

2. Domnul își apară slujitorii ! - Domnul va 
sta lângă slujitorii săi , nu ironiza-ți slujitorii, e o 
joacă periculoasă!

3. Domnul apără Biserica Sa ! - Domnul este 
lângă Biserică, Biserica își are siguranța numai în 
Dumnezeu !

În încheierea slujbei de ordinare, are 
cuvântul pastorul Varadin Ioan, președintele 
GEGO, care subliniază responsabilitățile 
slujitorului. La finalul slujbei este rostită 
rugăciunea de dedicare pentru slujitori. 

În urma rugăciuni de dedicare fraţii 
slujitori au următoarele slujbe în cadrul Bisericii 
Bethlehem Graz:

 Covaci Fedor             pastor coordonator
 Hancheș Zaharia    pastor
 Secheli Ioan             prezbiter
 Belciug Daniel        prezbiter

După terminarea slujbei religioase, toți cei 
prezenți au fost invitați să rămână  la o masă de 
dragoste, oferită de slujitorii bisericii.   
       

Petrule Ioan 
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 În data de 20.01.2013, în Biserica „Betel”, Oberwart, a avut loc confirmarea fratelui 
Pîrja Costică în slujba de prezbiter. Fratele Pîrja Costică vine din România, comuna Motca, 
județul Iași, unde, până în anul 2010, și-a desfășurat activitatea atât ca prezbiter, cât și ca 
evanghelist pe meleagurile județelor Iași și Neamț. 

În toamna anului 2010, prin Harul Domnului, împreună cu familia (soția și șase 
copii), s-au stabilit în Austria, în apropierea orașului Oberwart, devenind totodată membrii ai 
Bisericii Betel. Dorim ca Harul și binecuvântarea Domnului să-l însoțească pe fratele Pîrja în 
slujirea la care a fost chemat.      

Nelu Gheju 

Vă informăm că în data de 28.10.2012, 
Biserica „Philadephia”-Wels s-a bucurat 
în cadrul slujbei de un moment special, în 
care fratele Vițelar Daniel a fost investit în 
slujba de păstor. Invitați la acest eveniment 
pentru a vesti Cuvântul lui Dumnezeu, 
și pentru a oficia acest act au fost frații 
păstori Ioan Varadin - președintele GeGo, 
Daniel Catană (din Biserica „Emanuel”-
Amstetten), Fred Lambert (din Biserica 
„Freie-Christen-Gemeinde” – Wels) și 
fratele prezbiter Marius Mal (din Biserica 
„Speranța”- Linz). Timpul de laudă și 
închinare a fost condus de cei din biserica 
locală, cărora li s-au alăturat în slujbă și 
Grupul Adonai „Speranța”- Linz. 
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În cadrul serviciului de seară din data de 
09.12.2012, la Biserica „Agape” Wien, a 
avut loc ceremonia de ordinare în slujbă 
a fraților: Beniamin Lavu (diacon), Samoel 
Peter (pastor) și Ioan Onișor (pastor). 
Ca invitați au participat fr. Ioan Varadin, 
președintele GeGo, fr. Nelu Mureșan (Dej) 
și fr. Eugen Jugaru (Codlea, Brașov). 
Fiecare din acești frați au adus câte o 
motivație încurajatoare pentru slujire. Mai 
târziu, împreună cu fr. Peșel Ștefan au 
rostit rugăciunea de binecuvântare. Slujba 
se încheie cu o masă agape. 

Anul 2013 a venit cu o premieră deosebită în biserica 
Betel Wien în data de 13 ianuarie, când ne-am bucurat 
să luăm parte împreună la un serviciu divin diferit de 
multe altele. Aceasta premieră a fost posibilă datorită 
harului lui Dumnezeu, fiind o mărturie vizibilă printre 
noi. 

Alegerea făcută de Dumnezeu și de biserică, 
ca doi frați: Curtean Daniel şi Raica Daniel, din biserica 
locală, să fie puși în slujba de DIACON, a consituit 
pentru mulți o mare bucurie. La acestă slujbă au fost 
prezenți, mai mulți frați și surori din România și Austria, 
printre ei numărându-se și părinții fratelui Curtean 
Daniel, fratele Ioan Curtean având și un mesaj de 
salut și învățătură pentru noi. De asemeni și din partea 
conducerii bisericilor pe Austria, fratele Ioan Varadin, 
președintele GeGo, precum si Traian Supuran păstor 

în biserica din Gleisdorf. Ca și pastor al bisericii 
fratele Ionel Vlas a coordonat lucrarea, fiind alături 
de cei care au avut dorința să slujească prin cântare: 
Grupul instrumental „Elim” Viena, grupul bărbătesc 
Betel, Grupul „Betel” Viena.  „Revoltă în trup” a fost 
titlul poeziei recitate de fratele Vladimir Spoială, din 
biserica Emanuel Wien. Cuvântul Domnului din Fapte 
6:1-6 a fost predicat de frații: Ioan Varadin, Ionel Vlas 
și Traian Supuran. Mulțumim Domnului pentru această 
zi specială. Nu uităm să mulțumim tuturor celor care au 
susținut această lucrare, celor care s-au rugat pentru 
ei chiar și celor care ne-au vizitat. Dumnezeu să îi 
binecuvânteze! 

       
    Lucian Marin 
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În data de 25 Martie 2012 la Biserica „EMANUEL” din Amstetten a avut loc un program special având 
drept obiectiv „investirea” în slujba de pastor a fratelui Cătana Daniel. La această slujbă au participat frații 
pastori Varadin Ioan (președintele GeGo), Peșel Ștefan (Biserica AGAPE-Wien), Zalud Peter (Christliches 
Zentrum Amstetten, președinte Alianța Evanghelică Mostviertel) și fratele prezbiter Vițelar Daniel (Biserica 
Philadelphia-Wels). 

 
În data de 13. 01. 2013 a avut loc la biserica Elim din Viena, ordinarea în funcția de 

prezbiter a fratelui Zlibuț Ioan, iar fratele Irimuș Ioan ordinat în funcția de pastor. Au participat 
la acest eveniment pastorul Gurău Ioan din Brașov și pastorul Ioan Varadin. Textul de bază a 
fost din 1 Cor. 4:1-16. Dumnezeu să-i binecuvânteze în slujbă! 




