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În vechime Dumnezeu a făcut un 
legământ cu Avraam, tatăl tuturor cre-
dincioșilor, prin tăierea împrejur (Gen. 
17:10, Fapte 7:8), legământ înnoit cu 
Moise și completat prin darea Legii 
(Deut. 4:44). A venit Isus Hristos care a 
făcut un legământ nou cu cei născuți 
din nou, din apă și din Duh, legământ 
care are valoare de testament, căci 
El  prin moartea Lui ne-a lăsat ca moș-
tenire viața veșnică  tuturor celor care 
cred în moartea, învierea și revenirea 
Lui. „În adevăr, acolo unde este un tes-
tament, trebuie neapărat să aibă loc 
moartea celui ce l-a făcut.”(Evr.9:16) 
„Dar, acum, Hristos a căpătat o slujbă 
cu atât mai înaltă cu cât legământul al 
cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci 
este așezat pe făgăduințe mai bune. În 
adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost 
fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie 
înlocuit cu un al doilea.” (Evrei 8:6-7).  

Despre legământul NOU și Legea 
POCĂINȚEI găsim scris în capitolul 12 din 
Epistola lui Pavel către Romani. Îmi do- 
resc, cu ajutorul Duhului Sfânt, să vedem 
ce putem învăța din acest text, și cum să îl 
aplicăm noi în vremea de acum, pe calea 
pocăinței. În Deuteronom 5 găsim cele 
zece porunci, iar darea poruncilor nu în-

cepe cu legi, ce să faci sau să nu faci ci cu 
fundamentul Legii, care este cunoașterea, 
recunoașterea și acceptarea legământu-
lui făcut de Dumnezeu cu poporul evreu 
la Horeb. „Moise a chemat pe tot Israelul 
și i-a zis: Ascultă, Israele, legile și porunci-
le pe care vi le spun astăzi în auzul vostru. 
Învățați-le și împliniți-le cu scumpătate. 
Domnul Dumnezeul nostru a încheiat cu 
noi un legământ la Horeb. Nu cu părinții 
noștri a încheiat Domnul legământul 
acesta, ci cu noi, care suntem toți vii as-
tăzi aici. Domnul v-a vorbit față în față pe 
munte, din mijlocul focului. Eu am stat 
atunci între Domnul și voi, ca să vă veste-
sc cuvântul Domnului; căci vă era frică de 
foc și nu v-ați suit pe munte. El a zis: «Eu 
sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am 
scos din țara Egiptului, din casa robiei.»“ 
(Deut. 5:1-6).

Tot așa este scris și începe și Romani 
12, cu fundamentul pocăinței, care este 
bazat pe scăparea din robia păcatului, 
prin acceptarea lui Isus ca Domn și Mân-
tuitor personal. Permiteți-mi să folosesc 
același text ca să descriu lucrarea Dom-
nului nostru Isus Hristos, care era și este 
înainte de Moise: Isus a chemat și cheamă 
pe toți oamenii din toate Neamurile și le 
zice: Ascultă, omenire, legile și poruncile 
pe care vi le spun astăzi în auzul vostru. 

Învățați-le și împliniți-le cu scumpătate. 
Eu, Domnul vostru am încheiat cu voi un 
legământ la Golgota. Nu cu părinții noștri 
a încheiat Domnul legământul acesta, 
ci cu noi, care suntem toți vii astăzi aici. 
Domnul a vorbit cu apostolii, și cu noro-
adele timp de peste trei ani și față în față 
pe munte, la înălțarea la cer. De atunci, 
Duhul Său cel Sfânt stă între Domnul și 
noi și mijlocește, ca să ne mângâie și să 
ne învețe cuvântul Domnului; …El Isus 
a zis: Eu sunt Domnul și mântuitorul tău 
care te-am scos din robia păcatului, din 
lumea robiei, de aceea „Vă îndemn, dar, 
fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, 
să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, 
sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va 
fi din partea voastră o slujbă duhovnicea-
scă.” Apostolul Pavel ne îndeamnă, nu 
ne obligă, și ne amintește că doar prin 
HARUL care ne-a fost dat de Isus suntem 
ce suntem, iar dacă dorim să slujim Dom-
nului, atunci trebuie să ne dezbrăcăm de 
faptele firii și de robia păcatului, trăind o 
viață sfântă, așa cum îi place Domnului, fi-
ind activi și nu nepăsători sau pasivi. Iată 
mai jos poruncile Noului Legământ date 
de Isus tuturor celor ce doresc să Îl urme-
ze pe calea POCĂINȚEI.

Legământul cel 
nou al pocăinței

Poruncile Noului Legământ: 

Prima poruncă: 
„Să nu vă potriviți chipului veacului 

acestuia, ci să vă prefaceți, prin înnoirea 
minții voastre, ca să puteți deosebi bine 
voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și 
desăvârșită.“ adică să nu ne lăsăm formați 
de tiparele stricate ale lumii acesteia ci să 
ne transformăm din robi ai păcatului în 
slujitori născuți din nou, înnoiți în mintea 
și în duhul nostru prin botezul pocăinței 
(metanoia) pentru a putea înțelege voia 
lui Dumnezeu, care este bună în tot tim-
pul, este plăcută pentru cine ascultă de El 
și duce la desăvârșire. Doar cei ce cred în 
singurul Dumnezeu pot să se pocăiască 
și să fie mântuiți (vezi prima porunca din 
Deut. 5:7, „Să n-ai alți dumnezei afară de 
Mine.”) 

Porunca a doua: 
„Prin harul care mi-a fost dat, eu spun 

fiecăruia dintre voi să nu aibă despre 
sine o părere mai înaltă decât se cuvine; 
ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, 
potrivit cu măsura de credință pe care 
a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Aveți 
aceleași simțăminte unii față de alții. Nu 
umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți 
la cele smerite. “ adică cei ce au primit 
HARUL de a se numi copii ai lui Dumne-
zeu, după ce au stabilit și continuă să aibă 
o relație bună pe verticală cu Dumnezeu 
Tatăl și cu Isus, trebuie să își cunoască 
și recunoască starea și aptitudinile, să 
rămână la cele smerite pentru ca să poată 
fi folosiți în lucrare.  

Porunca a treia: 
„Căci, după cum într-un trup avem mai 

multe mădulare, și mădularele n-au toate 
aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem 
mulți, alcătuim un singur trup în Hristos; 
dar, fiecare în parte, suntem mădulare 
unii altora” adică fiecare creștin trebuie 
să se relaționeze bine și cu cei din jur și 
în mod special cu cei din Biserică, pentru 
că Biserica este Trupul lui Hristos, Hristos 
este capul Bisericii, iar noi trebuie să fim 
și suntem fiecare lucrători împreună, (unii 
cu alții), spre slava lui Dumnezeu.  

Porunca a patra:
„Deoarece avem felurite daruri, după 

harul care ne-a fost dat: cine are darul 
prorociei să-l întrebuințeze după măsura 
credinței lui. Cine este chemat la o slujbă 
să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții 
să se țină de învățătură. Cine îmbărbătea-
ză pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine 
dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește 
să cârmuiască cu râvnă. Cine face milos-

tenie s-o facă bucuros. Fiecare trebuie să 
înțeleagă bine care este slujba care i s-a 
încredințat de către Domnul și să o facă 
bine, de calitate, după măsura harului 
dat, a talantului primit și după măsura de 
credință primită de la Domnul. Un creștin 
care nu a înțeles slujba pe care o are, și nu 
este mădularul potrivit, în locul potrivit, 
la timpul potrivit face mai multă pagubă 
lucrării decât ajută! 

Porunca a cincea:  
„Dragostea să fie fără prefăcătorie. 

Fie-vă groază de rău, și lipiți-vă tare de 
bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste 
frățească. În cinste, fiecare să dea întâie-
tate altuia. […] Nu întoarceți nimănui rău 
pentru rău. Urmăriți ce este bine, înain-
tea tuturor oamenilor”.În Deuteronom 
capitolul 5, scrie “Cinstește pe tatăl tău și 
pe mama ta, cum ți-a poruncit Domnul 
Dumnezeul tău, ca să ai zile multe și să fii 
fericit în țara pe care ți-o dă Domnul Dum-
nezeul tău.” (Deut. 5: 16). Nu este destul 
să știm multă teorie ci trebuie să trecem 
la fapte și să ne iubim unii pe alții, iar fap-
tele bune pe care trebuie să le facem, le 
facem nu ca să fim mântuiți, ci pentru 
că suntem mântuiți! 

Porunca a șasea: 
„În sârguință, fiți fără preget. Fiți plini 

de râvnă cu duhul. Slujiți Domnului. […] 
Să nu vă socotiți singuri înțelepți.”Cei ce 
sunt pocăiți și mântuiți trebuie să slujea-
scă Domnului și altora cu perseverență, 
cu dedicare, plini de râvnă dar și cu multă 
înțelepciune care trebuie cerută și se pri-
mește prin Duhul cel Sfânt.

Porunca a șaptea: 
„Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători 

în necaz. Stăruiți în rugăciune […] Bu-
curați-vă cu cei ce se bucură; plângeți cu 
cei ce plâng.”Ni se cere să fim mulțumitori 
și mulțumiți cu starea în care suntem, fie 
că ne merge bine, fie că ne merge rău, fie 
că pe cerul nostru este soare sau nori, noi 
trebuie să insistăm în rugăciuni cu cereri 
și cu mulțumiri, pentru noi și pentru toți 
oamenii și atunci vom putea fi fericiți. 

Porunca a opta: 
“„Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. 

Fiți primitori de oaspeți”. Ajutorarea și 
primirea de oaspeți nu este o opțiune 
ci o poruncă, urmată de promisiunea 
că Dumnezeu ne va binecuvânta dacă 
purtăm de grijă celor în nevoi, și dacă pri-
mim musafiri în casele noastre, că poate 
am ajutat sau găzduit chiar pe unii înge-
ri. O altă aplicație practică a acestei noi 
porunci este darea zeciuielii, ca cei sfinți 
care se ocupă de creșterea noastră spiri-

tuală și lucrarea din Biserica să nu ducă 
lipsă de nici un lucru necesar.

Porunca a noua: 
„Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc: 

binecuvântați, și nu blestemați. […] Dacă 
este cu putință, întrucât atârnă de voi, 
trăiți în pace cu toți oamenii.” Cei mântu-
iți trebuie să înțeleagă că în lume vor avea 
necazuri, că vor fi prigoniți din pricina lui 
Hristos, că vor fi poate blestemați de cei 
din jur, sau chiar de unii din familie, caz în 
care ei trebuie să răspundă cu blândețe, 
cu pace, cu liniște și cu binecuvântări. 

Porunca a zecea: 
„Preaiubiților, nu vă răzbunați singuri; 

ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumne-
zeu; căci este scris: «Răzbunarea este a 
Mea; Eu voi răsplăti», zice Domnul. Dim-
potrivă: dacă îi este foame vrăjmașului 
tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, 
dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei 
îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui” 
De aici înțelegem că trebuie să Îl arătăm în 
noi pe Isus Hristos în orice circumstanță și 
în orice împrejurare, să nu ne facem sin-
guri dreptate ci să Îl lăsăm pe Dumnezeu 
să judece, să mustre, să îndrepte prin 
Cuvânt, prin prorocii sau prin orice altă 
metodă care va considera El că este bine. 
Iar această ultima poruncă le cuprinde pe 
toate ultimele nouă porunci, căci dacă 
cineva iubește cu adevărat pe dușmanul 
lui atunci împlinește cele două porunci 
care au mai rămas din cele zece date în 
vechime: adică să iubim pe Domnul Dum-
nezeul nostru cu toată ființă noastră și pe 
aproapele nostru ca pe noi înșine.

Concluzia celor zece porunci înnoite 
este: „Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie 
răul prin bine.“

   Mihai Borze

“Cinstește pe tatăl tău 
și pe mama ta, cum ți-a 
poruncit Domnul Dumnezeul 
tău, ca să ai zile multe și să 
fii fericit în țara pe care ți-o 
dă Domnul Dumnezeul tău.”

Deut. 5.16
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I. Cu privire la pocăință există două idei 
preconcepute:

   1. Pocăința e numai pentru cei din lume
Prima idee greșită e că chemarea la pocăință se adresează 

doar celor din lume. Ei sunt cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu, 
ei trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, ei trebuie să se lase de 
păcat. Unii văd în predicile de evanghelizare că trebuie să se 
adreseze doar celor din lume. Ioan Botezătorul propovăduia bo-
tezul pocăinței locuitorilor din Ierusalim și din toată Iudeea, care 
trebuiau să știe destul de multe despre Dumnezeu (Matei 3:5). 
În Faptele Apostolilor vedem că Petru cere în Ziua Cincizecimii 
pocăință unor oameni cucernici (cuvântul cucernic înseamnă 
evlavios, oameni cu o cunoaștere a lui Dumnezeu și cu respect 
față de Dumnezeu). 

2. Pocăință odată pentru totdeauna
Iov era un om fără prihană și curat la suflet, dar zice în capitolul 

40:6 că se pocăiește în țărână și cenușă. 
Cea de-a doua idee greșită e că dacă te-ai pocăit odată ajunge, 

și numai ai nevoie de momente de pocăință. Vedem scris în 
Apocalipsa că Duhul Sfânt trimite unor biserici niște scrisori și 
le cere să se pocăiască. În capitolul 2:5 îi spune lui Efes: „Adu-ți, 
dar, aminte de unde ai căzut; pocăiește-te și întoarce-te la fapte-
le tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și-ți voi lua sfeșnicul din locul 
lui, dacă nu te pocăiești.” Lui Pergam în 2:16 îi zice Duhul Sfânt: 
„Pocăiește-te dar. Altfel, voi veni la tine curând și Mă voi război 
cu ei cu sabia gurii Mele.” Lui Sardes îi zice în 3:3, „Adu-ți aminte, 
dar, cum ai primit și auzit! Ține și pocăiește-te! Dacă nu veghezi, 
voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine.” 

II. Ce înseamnă cuvântul pocăință?

Cuvântul grecesc pentru pocăință, metanoia, înseamnă o 
schimbare a direcției. Biblia prezintă că toți oamenii merg 
într-o direcție greșită spre moarte, iad. Cel ce se pocăiește are 
o schimbare de direcție. Și-a schimbat direcția spre viață, spre 
viața veșnică. 

III. Ce înseamnă pocăință pentru un 
pocăit?

Pentru un pocăit care se consideră că a avut un moment 
de pocăință în viața lui, un moment de întoarcere la Domnul, 
pocăință înseamnă trei lucruri:

1. Păstrarea cunoștinței despre Dumnezeu
În Romani capitolul 1:28 Dumnezeu acuză prin Pavel omenirea 

întreagă că fac tot felul de lucruri rele datorită următorului fapt: 
„Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința 
lor...”.

Un pocăit a cărui cunoștință de Dumnezeu devine din ce în ce 
mai asemănătoare cu cea a lumii are nevoie de o întoarcere, o 
schimbare de direcție. Când imaginea noastră despre Dumne-
zeu devine din ce în ce mai apropiată de cea a celor ce trăiesc 
fără frică de Dumnezeu, e nevoie de pocăință. Când ne-am 
construit în mintea noastră imaginea unui Dumnezeu ca fiind un 
bunic simpatic încântat de năzdrăvăniile nepoților, e nevoie de 
pocăință. Când începem să respingem învățăturile lui Dumnezeu 
despre pedeapsa veșnică, e nevoie de o întoarcere.  

Când umanismul ne determină să stabilim noi ceea ce este bine, 
drept, adevăr sau minciună, și aceste percepții nu mai izvorăsc 
din Dumnezeu și din principiile Lui biblice, e nevoie de pocăință.

Așa cum scrie în Apocalipsa 1:17, când Ioan vede slava lui 
Hristos cu care era obișnuit, cade la picioarele Lui ca mort. Când 
suntem interesați mai mult de părerile oamenilor, decât de ceea 
ce zice Dumnezeu în slava și sfințenia Lui, e nevoie de o întoarce-
re, de pocăință.

2. Venitul în fire
La un moment dat, Pavel îi îndeamnă pe corinteni: „Veniți-vă 

în fire, cum se cuvine, și nu păcătuiți! Căci sunt între voi unii 
care nu cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră o spun.” (1 
Corinteni 15:34)

Cea de-a doua caracteristică a unei pocăințe adevărate e pără-
sirea păcatului. Pe un pocăit îl caracterizează o viață de răstignire 
a firii pământești cu poftele și patimile ei, și trăirea unei vieți de 
sfințire și apropiere de Domnul.

Când considerăm că putem face orice sau aproape orice 
pentru că Dumnezeu e dragoste, e nevoie de o întoarcere, de 
pocăință.

Când ne motivăm multe din faptele noastre de minciună, 
răutate, neadevăr că sunt pentru lucrarea Domnului și prin asta 
plăcute Domnului, e nevoie de o întoarcere. Când numim răul 
bine, iar minciuna adevăr, e nevoie de pocăință.

Așa cum stă scris în Marcu 10:17, tânărul bogat vine înaintea lui 
Hristos cu inima prinsă de un păcat: dragostea de bani, pe care 
sunt convins că nici față de el însuși nu l-ar fi recunoscut. Când 
nu ne mai vedem păcatele, nu le mai recunoaștem nici față de 
noi înșine, când considerăm că Dumnezeu nu le vede, e nevoie 
de o întoarcere, de pocăință. Când considerăm că păcatele 
noastre sunt iertate doar pentru că slujim și facem mult pentru 
Domnul, și atunci pe Cel Sfânt nu-L mai deranjează nelegiuirile 
noastre ci trece peste ele, e nevoie de o întoarcere.

3. Umblatul după lucrurile de sus
A treia mare caracteristică a unui pocăit adevărat e că el și-a 

schimbat țelurile și prioritățile. Pavel, în Coloseni 3:1-4, scrie: 
„Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după 
lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. 
Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi 
ați murit, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. 
Când Se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi 
împreună cu El în slavă.”

Când suntem mai preocupați de adunarea bogățiilor mate-
riale decât de umblarea după lucrurile de sus, este nevoie de 
pocăință. Când dorim reușita în lume cu orice preț, este nevoie 
de o întoarcere. Când reușita, succesul sunt clădite pe călcarea 
principilor lui Dumnezeu, e nevoie de pocăință. Când nu avem 
timp de nimic din ce înseamnă lucruri sfinte, fiind prea ocupați 
de lucrurile de nimic ale lumii, e nevoie de o întoarcere. Când 
măsurăm binecuvântarea în posesiuni și înălțări omenești și nu 
în darurile spirituale, e nevoie de pocăință. 

Pocăința pentru un pocăit înseamnă corectări regulate de 
drum. Ea începe cu o trăire reală în prezența lui Dumnezeu, 
continuă cu o luptă zilnică împotriva firii pământești, și va avea 
ca sfârșit răsplata veșnică.

Harul Domnului Isus Hristos și dragostea lui Dumnezeu, şi 
împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți! Amin.

Daniel Lucuța

Ce înseamna pocainta 

pentru pocaiti 

))

)

,
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Când vorbim de pocăință nu putem face rabat de Sfânta 
Scriptură, deoarece în ea găsim ”drumul” spre o pocăință au-
tentică. Așa cum în codul rutier sunt scrise toate legile circu-
lației în ce privește conducerea unui autoturism, tot așa în Sfân-
ta Scriptură găsim legile și poruncile lui Dumnezeu cu privire la 
drumul sau calea care duce la pocăință. 

Biblia vorbește în multe locuri cum Dumnezeu îi cheamă pe 
oameni la pocăință (Ioel 2:13, Zaharia 1:3), chiar Fiul Său Isus 
Hristos a spus următoarele cuvinte în Marcu 1:15 :„Pocăiți-vă 
și credeți în Evanghelie”. Dar în cele ce urmează voi aminti doar 
trei pași spre pocăință, însemnați în Cuvântul lui Dumnezeu. 

1. Primul pas spre pocăință începe cu păre-
rea de rău, căința

Pocăința vine în urma auzirii Cuvântului lui Dumnezeu. După 
ce apostolul Petru a rostit acea cuvântare din Fapte 2, oamenii 
care l-au ascultat au rămas străpunși în inimă și l-au întrebat atât 
pe Petru cât și pe ceilalți apostoli: „Fraților, ce să facem? Pocăiți-
vă le-a zis Petru și fiecare dintre voi să fie botezat în Numele lui 
Isus Hristos, spre iertarea păcatelor...”. 

Cel care îl face constient pe om de starea lui păcătoasă este 
Duhul Sfânt al lui Dumnzeu. Evanghelistul Ioan ne relatează 
acest lucru: „Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce 
privește păcatul...” (Ioan 16:8). În Noul Testament, cuvintele tra-
duse prin „a se pocăi” sunt „metanoeo” și „metamelomai” (lb. 
greacă). În limba greacă, aceste două cuvinte însemnă în general 
„a se răzgândi, a regreta, a-i părea rău”. Primul pas spre pocăință 
trebuie să înceapă cu părere de rău pentru păcatele săvârșite, cu 
o tristețe sinceră și profundă în sufletul omului. Apostolul Pavel 
ne spune în 2 Corinteni 7:10 : „În adevăr, când întristarea este 
după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântui-
re și de care cineva nu se căiește niciodată...”. 

2. Al doilea pas este mărturisirea păcatelor
Găsim scris în Scriptură că păcatele noastre ne despart de 

Dumnezeu: „ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între 
voi și Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund fața Lui si-L 
împiedică să v-asculte!” (Isaia 59:2). Prin mărturisirea păcatelor 
putem dărâma acest zid, de altă parte păcatele nemărturisite 
pot să agraveze viața omului, să aducă suferințe. David ne re-
latează acest lucru în Psalmul 32:3-4 : „Câtă vreme am tăcut, mi 
se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi si noap-
te mâna Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucă 
pământul de seceta verii”. 

De aceea, al doilea pas spre pocăință este mărturisirea păca-
telor. Tot David ne spune în Psalmul 32:5 „Atunci Ți-am mărturi-
sit păcatul meu și nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: Îmi voi 
mărturisi Domnului fărădelegile! Și Tu ai iertat vina păcatului 
meu”. 

Înțeleptul Solomon ne sfătuiește același lucru în Proverbe 
28:13 „Cine isi ascunde fărădelegile nu propășește, dar cine le 
mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare.” 

3. Întoarcere cu fața către Dumnezeu 
Pe calea pocăinței nu este de ajuns să îmi pară rău de păcatul 

săvârșit, nici să îl mărturisesc, ci mai trebuie să fac un lucru, și 
anume: o întoarcere de 180 de grade, cu spatele către păcat și cu 
fața către Dumnezeu. În Faptele Apostolilor 3:19 scrie: „Pocăiți-
vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă 
păcatele...”. 

Pe paginile Sfintei Scripturi găsim un om pe nume Iuda Isca-
rioteanul, căruia în urma păcatului săvârșit îi pare rău, se mărtu-
risește, spune ce a făcut, dar nu se întoarce cu fața către Dumne-
zeu. În Matei 27:3-4 scrie: „Atunci, Iuda vânzătorul, când a văzut 
că Isus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei treizeci 
de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a 
zis: Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă 
nouă?, i-au răspuns ei. Treaba ta”. Iuda a parcurs doar jumătate 
din drumul spre pocăință, dar n-a fost de ajuns regretul și mărtu-
risirea, el s-a întors la oameni (preoți), dar nu la Dumnezeu. 

Pe de altă parte, Cuvântul lui Dumnzeu ne mai vorbește 
despre un alt om care urmează întocmai acești trei pași spre 
pocăință. În Luca 15 ne este relatată pilda fiului risipitor, care 
după ce risipește toată averea, ajunge argat la porci, își vine în 
fire și ia hotărârea să se întoarcă acasă la tatăl său: „Mă voi scula, 
mă voi duce la tatăl meu și-i voi zice: Tată am păcătuit împotriva 
cerului și împotriva ta și nu sunt vrednic să mă chem fiul tău; fă-
mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său...” 
(Marcu 15: 18-20). 

4. Beneficiile pocăinței 
În urma pocăinței primim următoarele binecuvântări: 
-iertarea păcatelor: Faptele Apostolilor 2:38 „Pocăiți-vă le-a 

zis Petru și fiecare dintre voi să fie botezat în Numele lui Isus 
Hristos, spre iertarea păcatelor...” 

-mântuirea sufletului: 2 Corinteni 7:10 „În adevăr, când înt-
ristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care 
duce la mântuire...” 

-viața veșnică: Faptele Apostolilor 11:18 „Dumnezeu a dat și 
Nemurilor pocăința, ca să aibă viața.” 

-cunoașterea adevărului: 2 Tim 2:25 „Dumnezeu le va da 
pocăința, ca să ajungă la cunoștința adevărului.” 

-bucurie: Luca 15:10 „Tot așa, vă spun că este bucurie înain-
tea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se 
pocăiește.” 

Pocăința este calea către Dumnezeu. Urmând pașii spre 
pocăință amintiți mai sus, vom împlini dorința lui Dumnezeu 
scrisă în 2 Petru 3:9 :„Domnul nu întârzie în împlinirea făgă-
duinței Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi 
și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință.” 

Moise Deacu

Pași spre pocăință 
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Apostolul Pavel – un model de pocăință şi în relaţii!

• Relația cu Isus Hristos a fost prioritară şi cea mai importantă în viaţa apostolului Pavel

„Căci pentru mine a trăi este Hristos şi a muri este un câştig.” (Fil. 1:21).
Oamenii care l-au cunoscut personal pe Apostolul Pavel au putut vedea că tot ce spunea era o realitate vie! Dacă ar fi fost altfel, 

oare s-ar fi întors neamurile cu adevărat la Dumnezeu? 
Pocăinţa profundă pentru apostolul Pavel poate fi argumentată cu aceste cuvinte: „Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca 

un gunoi, ca să câştig pe Hristos” (Fil. 3:8b). Asta înseamnă cu adevărat lepădare totală de sine însuşi şi răstignire faţă de lume: „...
lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume.” (Gal. 6:14)

• Inima apostolului era întristată deoarece rudeniile sale au respins pocăinţa

„...simt o mare întristare, şi am o durere necurmată în inimă. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărţit de Hris-
tos, pentru fraţii mei, rudele mele trupeşti.” (Rom. 9:2,3)

Probabil că rudele care au cunoscut mai bine viaţa apostolului s-au întors la Domnul văzând pocăinţa trăită în fapte. Nu se punea 
problema la Pavel dacă pocăinţa de care vorbeşte era vizibilă în fapte... dar la noi?

• Interesul mare al apostolului cu privire la fraţi, a fost ca ei să Îl cunoască pe Isus Hristos

„Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pizmă şi din duh de ceartă; dar alţii din bunăvoinţă. Aceştia din urmă lucrează 
din dragoste, ca unii care ştiu că eu Sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei.” (Fil. 1:15,16)

Multe şi probabil cele mai grele lupte ale apostolului au fost cu fraţii sau cu cei care se pretindeau a fi fraţii lui Isus. Indiferent de 
problemele pe care le avuse el cu frăţietatea, interesul lui final a fost: „Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus 
Hristos şi pe El răstignit.” (1 Cor. 2:2)

• Oamenii răi nu au putut întrerupe relaţia apostolului cu Dumnezeu

„Norodul s-a ridicat şi el împotriva lor, şi dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei, şi au poruncit să-i bată cu nuiele. După 
ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniţă, şi au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine.Temnicerul, ca unul care primise 
o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniţa dinăuntru, şi le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau, şi 
cântau cântări de laudă lui Dumnezeu; iar cei închişi îi ascultau.“ (Fapte 16:22-25)

Ne vom uita puţin la câteva lucruri importante din viaţa lui Pavel legate de pocăință și relații. De fapt, calita-
tea vieţii creştinului depinde în cea mai mare măsură de pocăința trăită în relația cu Dumnezeu și semenii.

• „Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.” (Rom. 12:18) 

Privind la aceste aspecte din viaţa lui Pavel ar fi bine să răspundem fiecare în dreptul nostru la întrebările următoare: Cât de mult 
îl iubim noi pe Domnul Isus? Am fi gata să renunţăm chiar şi la viaţa pământească pentru El? Cum arată relaţiile noastre cu rudele? 
Oare dorința noastră prioritară este mântuirea lor? Ne dăm toate silinţele să trăim în pace cu toţi oamenii? Putem să iubim pe fraţii 
în Hristos, indiferent cum sunt ei? Altădată fratele Traian Dorz cânta cu atâta iubire: „Mă duc şi unde-s fraţii / Iubirea-n veci m-ar ţine 
/ Dar nu pe ei îi caut / Ci-n ei Te caut pe Tine!”. De asemenea și versurile următoare ne îndeamnă așa frumos: Vreau aprins de iubirea 
Ta mare / Vreau să-nalţ al vieţii Cuvânt / Vreau să ard în preasfânta-Ţi lucrare / Vreau aşa să-Ţi slujesc pe pământ (N. Moldoveanu).

Johann Muthi

“Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie” - Marcu 1:15 
“Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele,  

ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare” - Faptele Apostolilor 3:19.

Mărturisirea sinceră a păcatelor și stropirea lor cu lacrimi 
fierbinți, aceasta este pocăința adevărată. Oricât de păcătos ai 
fi, Tatăl ceresc te dorește și te așteaptă cu brațele deschise să 
te întorci acasă la El din rătăcirea păcatului în care ești. Când 
ai rupt-o cu lumea și te-ai întors cu fața spre Golgota, ești un 
om schimbat. Semnul că cineva e intrat în harul pocăinței este 
mărturisirea fără rușine a trecutului său și a păcatelor sale, și 
renunțarea la ele. Păcatul te apasă și te tulbură atâta timp cât 
taci. Spune Domnului păcatul care te apasă și te tulbură, și în-
dată vei avea liniște, pace, bucurie și mântuire.

Toate tribunalele din lume dacă te-ar ierta pentru o greșe-
ală, nu-ți pot da pacea și liniștea sufletească ce ți-o dă căința 
cea adevărată. Cele mai multe suflete nu se pierd fiindcă nu li 
se vestește Evanghelia, ci pentru că nu ascultă glasul conștiinței 
lor. O singură scăpare avem din ghearele păcatului: apropierea 
de Mântuitorul, proșternerea la picioarele Lui. O, ce povară grea 
este păcatul pentru cine-l simte! De-ai avea și ai da cuiva tot au-

rul și toate bogățiile acestei lumi, nici atunci nu poate să-ți ia ni-
meni nici pentru o clipă sarcina și greutatea păcatului de pe suf-
let, și nu poți plăti datoria păcatului. Este însă cineva care îți ia 
sarcina păcatelor din spate fără nicio plată și pentru totdeauna. 
Acela este Mântuitorul, El a murit pentru păcatele tale, numai să 
te apropii de El cu credință.

Prin recunoașterea stării noastre de păcat se pogoară  
darul iertării și mântuirii peste noi. Doamne păzește-ne să nu 
mai păcătuim, te lăudăm și ajută-ne a ne pocăi, căci totul este 
în puterea Ta!

Iulian Spînu

Pocăința



12 • www.apavietii.at • Iunie | 2018 Iunie | 2018 • www.apavietii.at • 13

Învierea Domnului Isus și Cincizecimea, chiar dacă sunt 
două sărbători pe care creștinii le comemorează separat, la o 
distanță fixă una de cealaltă, și anume, 50 de zile, ele sunt in-
terdependente. Dacă Domnul Înviat ar fi rămas printre noi nu 
ne-ar fi fost de mare folos. El  a spus “vă este de folos să Mă duc; 
căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi”. Învie-
rea Domnului Hristos este adevărul central al creștinismului, pi-
atra de temelie pe care este zidită Biserica, dar fără prezența și 
puterea Duhului Sfânt nașterea ei nu ar fi putut avea loc. 

Domnul Isus ”li S-a înfățișat (ucenicilor) viu, prin multe do-
vezi, arătându-li-Se deseori, timp de patruzeci de zile” (Fapte 
1:3). În alt loc (Luca 24:48;49) Domnul a spus ucenicilor: ”Voi 
sunteți martori ai acestor lucruri. Și iată că voi trimite peste voi 
făgăduința Tatălui Meu; dar rămâneți în cetate până veți fi îm-
brăcați cu putere de sus.” Dovada ascultării ucenicilor de Hris-
tosul Înviat o vedem abundent descrisă în cea de-a doua carte 
a doctorului Luca, Faptele Apostolilor. Mai întâi, ucenicii și alți 
urmași ai Domnului rămân în Ierusalim, așteptând Făgăduința: 
revărsarea Duhului Sfânt. Apoi, cu multă îndrăzneală, înțelepciu-
ne, cu semne și minuni ei au proclamat mesajul învierii din morți 
a Fiului lui Dumnezeu (Fapte 1:8; 1:22; 2:32; 3:15; 4:20; 4:33; 5:32; 
10:39; 13:32; 17:31; 22:15; 23:11; 24:15). În cuvinte simple putem 
spune că, înainte de toate, ucenicii au înțeles care era ”treaba” 
lor și care era ”treaba” Duhului Sfânt. Duhul Sfânt i-a umplut cu 
prezența și puterea Lui, le-a dat înțelepciune în proclamarea 
Evangheliei, a însoțit mesajul cu semne și minuni, i-a călăuzit, 
dar ei și-au făcut datoria să afirme cu multă convingere faptul că 
erau martori oculari ai Învierii. 

În ceea ce privește mărturisirea Hristosului Înviat există patru 
dimensiuni foarte importante pe care creștinul trebuie să le ia 
în considerare pentru a fi eficient în proclamarea Evangheliei. 
Apostolul Petru ne îndeamnă: ”Fiți totdeauna gata să răspundeți 
oricui vă cere socoateală de nădejdea care este în voi” (1 Petru 
3:15). În ceea ce privește mărturisirea Evangheliei există cel puțin 
două categorii de creștini ignoranți: unii care nu mărturisesc 
deloc și alții care își justifică ignoranța și nu vor să aprofunde-
ze mai mult despre mărturisirea Evangheliei pentru că, spun ei, 

cine nu vrea să creadă nu crede, indiferent câte argumente ar 
asculta. Dacă ar fi să acceptăm o astfel de mentalitate, atunci 
am putea spune ca Domnul Isus (sau Avraam): ”Nu vor crede 
nici chiar dacă ar învia cineva din morți” (Luca 16:31). Însă, ceea 
ce trebuie subliniat din nou este porunca Domnului de a ști și 
face ”treaba” noastră (Fapte 1:8). E treaba noastră să cunoaștem, 
să proclamăm, să ne rugăm și să fim umpluți cu Duhul Sfânt - 
lăsându-L pe Duhul Sfânt să-Și facă ”treaba” Lui, iar ascultătorul 
Evangheliei e responsabil, de asemenea, de răspunsul lui față 
de aceasta. 

Aspecte istorice 

Ucenicii au mărturisit faptul că erau martori oculari ai învierii. 
Ei au început proclamarea Evangheliei chiar din Ierusalim, locul 
unde Domnul a fost crucificat și a înviat. Oricând puteau arăta 
spre mormântul gol. Afirmau cu multă convingere că ceea ce au 
văzut era realitate pentru că Isus Hristos li se arătaseră timp de 
multe zile, în multe locuri și mai multor ucenici. În ceea ce pri-
vește implicațiile istorice ale mărturisirii învierii Mântuitorului, 
efortul pe care trebuie să-l depunem este mult mai mare decât 
cel al ucenicilor, având în vedere prăpastia de timp de aproape 
2000 de ani dintre Înviere și timpul în care trăim. Există suficiente 
dovezi istorice, în așa fel încât putem afirma că nu există eve-
nimente în antichitate mai bine documentate decât moartea și 
învierea Domnului Isus. Nu există nici o operă din antichitate cu 
atât de multe manuscrise precum Noul Testament (peste 5800 
manuscrise grecești). Între evenimentele întâmplate și consem-
narea lor scrisă a fost o distanță foarte scurtă (15-20 de ani). De 
asemenea, pentru nici un eveniment din antichitate nu avem 
consemnări istorice amănunțite ale unor martori oculari, cum 
avem pentru Învierea Domnului Hristos. Toate datele istorice pe 
care le avem la dispoziție au creat un fundament atât de puter-
nic încât nici un critic al Învierii nu a fost în stare să-l dărâme. Cu 
alte cuvinte, nici o altă teorie alternativă nu a oferit argumente 
credibile, plauzibile precum cea în favoarea învierii din morți a 
Domnului Isus. 

Învierea Domnului Isus și Cincizecimea

Aspectul filosofic
 

   A filosofa înseamnă a raționa, a gândi, a reflecta. Apostolul 
Pavel afirmă că ”lumea, cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe 
Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu” și ”...nebunia lui 
Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii” (1 Cor. 1:21,25). 
Dar asta nu înseamnă că nu există și argumente raționale, când 
vorbim despre învierea Domnului din morți. Ba mai mult, gân-
direa lumii nu a oferit argumente convingătoare pentru respin-
gerea minunilor. În Atena, la Areopag, apostolul Pavel nu doar a 
proclamat învierea Domnului din morți, ci a oferit și argumente 
raționale, logice. Filosofii greci, asemenea interlocutorilor din 
vremea noastră, știau că, în mod natural, orice om care moare 
nu vine din nou la viață. Cum a răspuns apostolul criticilor lor? 
El a afirmat că Cel Care L-a înviat pe Isus Hristos din morți e Cre-
atorul cerului și al pământului (Fapte 17:24,31), așadar, dacă cea 
mai mare minune din Univers, și anume, crearea lui din nimic, 
s-a întâmplat, minunea Învierii a fost posibilă și este credibilă. 
Unii au crezut, iar alții nu (Fapte 17:32-34), dar apostolul și-a fă-
cut ”treaba” cu credincioșie. 

Aspectul teologic

Chiar în prima predică din ziua Cincizecimii, apostolul Petru 
proclamă învierea Domnului din morți indicând spre profețiile 
vechi testamentare care își găsiseră împlinirea în Domnul Isus 
și învierea Lui din morți. Timp de 40 de zile Domnul li s-a arătat. 
Însă, abia după revărsarea Duhului Sfânt aceste profeții rostite 
de veacuri, cuvintele Domnului Isus, minunile și semnele înfăp-
tuite de Mântuitorul au sens pentru ei. Mai mult, apostolii îi che-
amă pe ascultători să-L accepte pe Isus Hristos ca Domn în viața 
lor, afirmând o zi a judecății în care Judecător va fi chiar Hristo-
sul înviat (Fapte 2:36 și 17:31). De asemenea, prin Duhul Sfânt, 
Hristosul Înviat trăiește în credincios, lucrează un caracter nou 
și aprinde în el speranța învierii din morți (Ioan 14:15,16; Efeseni 
1:13,14). 

Aspectul empiric, vizibil
 

    Mărturia ucenicilor a fost întregită prin semne, minuni, bu-
curie și pace. Vorbirea în alte limbi din camera de sus, din ziua 
Cincizecimii, limbi de foc, vindecări, exorcizări, învieri din morți 
și alte semne erau dovezi vizibile ale faptului că Același Hristos, 
Care a lucrat cu putere printre oameni în timpul când a umblat 
în trup fizic, lucra acum cu putere printre ei prin Duhul Sfânt. 
Aceasta trebuie să fie motivația principală atunci când vrem să 
vedem semne și minuni printre noi: ”...întinde-Ți mâna, ca să se 
facă tămăduiri, minuni și semne prin Numele Robului Tău celui 
sfânt, Isus” (Fapte 4:31).

Dragul meu cititor, dimensiunea unui articol este mult prea 
redusă pentru o detaliere a unui astfel de subiect despre care 
s-au scris mii de cărți de-a lungul veacurilor. Însă, în puține cu-
vinte, am încercat măcar să trezesc interesul pentru cea mai 
importantă temă a Bibliei, și anume, Învierea Domnului Isus din 
morți. Existența lui Dumnezeu, veridicitatea Bibliei, viața duho-
vnicească  și eternitatea atârnă de evenimentul Învierii. Procla-
marea acestui mesaj este un imperativ, însă, într-o societate în 
care Învierea lui Isus Hristos este respinsă ca legendă, irațională 
și neștiințifică; din păcate, această mărturisire, fără a fi însoțită 
și de dovezi istorice și raționale, poate fi ineficientă. Semnele și 
minunile sunt ”treaba” Duhului Sfânt - și ne rugăm să le vedem 
printre noi, însă, suntem chemați să facem și noi ceea ce depin-
de de noi să facem. 

Romică Ciocan 

 Totuşi vă spun adevărul: vă este de 
folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă 
duc Eu, Mângâietorul nu va veni la 
voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite.

Ioan 16:7
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„Elisei a trimis să-i spună printr-un sol: „Du-te și scaldă-te 
de șapte ori în Iordan; și carnea ţi se va face sănătoasă și vei fi 
curat.” Naaman s-a mâniat și a plecat zicând: „Eu credeam că 
va ieși la mine, se va înfăţișa el însuși, va chema Numele Dom-
nului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vin-
deca lepra.” 2 Împăraţi 5:10

„Naaman s-a mâniat și a plecat..“ Naaman, un om cu vază în 
Siria, s-a îmbolnăvit de lepră. El află de la slujitoarea lui, o fe-
tiță israelită, că în țara ei natală e un proroc prin care poate să 
fie vindecat. Naaman îşi organizează toată plecarea și porneşte 
spre Elisei. Odată ajuns la Elisei, Dumnezeu i-a făgăduit lui Naa-
man că se va însănătoși. Acest lucru e o minune! În Siria nu a fost 
nimeni să îl vindece pe Naaman  şi el a trebuit să meargă până 
în Israel. Oare merită Naaman, un idolatru, să primească „doar 
aşa“ vindecare în dar? Nu cred. Dumnezeu nu s-a uitat la me-
ritele lui. El răspunde căutării lui Naaman cu dragoste și bună-
voință, şi îi promite vindecare. Dar pentru asta trebuia să facă 
ceva. Trebuia să se scufunde de 7 ori în Iordan. Însă Naaman nu 
a fost prea încântat de ideea aceasta. Cum adică să se scufunde 
în Iordan de 7 ori, iar apoi se va însănătoşi? A parcurs o distanță 
așa de lungă ca să facă o baie. Parcă nu e mulţumit şi are parcă 
alte aşteptări. Nu prea are sens nici pentru noi, aşa-i? Însă planu-
rile lui Dumnezeu nu sunt planurile noastre (Isaia 55:8). 

Naaman a avut propriile aşteptări despre cum lucrează Dom-
nul. Adică el ar fi dorit ca Dumnezeu să lucreze după cum a vrut 
el. Dar e total invers. Reacţia lui Naaman a fost una total şocantă. 
El „s-a mâniat și a plecat“. Adică a venit atâta drum, cu căruțele 

încărcate cu daruri şi slujitori, plin de lepră, şi cu puțin înainte de 
a se vindeca, el se mânie și pleacă. A străbătut atâta drum ca să 
se dea bătut. 

Nu suntem noi oare de multe ori nişte „Naamani“? Adesea 
dorim ca Dumnezeu să lucreze, și să îşi ducă la împlinire făgă-
duințele, însă îi punem noi condiții. După cum vrem noi. De par-
că Îl învățăm noi pe Dumnezeu cum să lucreze. Să nu uităm că 
Dumnezeu e suprem. Noi trebuie să lucrăm după cum vrea El, și 
să acceptăm planul Său aşa cum e, căci întotdeauna e mai bun! 
De multe ori, în loc să perseverăm cu credinţă, plecăm mânioşi 
şi uităm de toate bunătăţile Domnului. El ne-a pregătit mai di-
nainte binecuvântările şi scăparea din strâmtorări. Noi trebuie 
doar să umblăm în ele prin credință. Dar de multe ori obosim, 
ne încăpățânăm şi nu mai dorim să continuăm, cu toate că totul 
este pregătit deja pentru noi! Să nu uităm că Dumnezeu nu e 
om, El nu minte niciodată! Ceea ce făgăduieşte şi împlineşte. 

 
De aceea haideți să ne smerim şi să ne cercetăm, să vedem ce 

atitudine avem față de El. Avem o atitudine de ascultare sau una 
de răzvrătire? Căci până la urmă TOTUL e în mâna Lui, și TOTUL 
primim de la El! Deci dacă recunoaştem şi noi  că nu este un alt 
Dumnezeu decât Domnul, atunci haideți să îndepărtăm pe „Naa-
man“ din viața noastră.

    

Florin Onea

Feriți-vă de Naaman

Din data de 27.04 până pe 08.05.2018 a călătorit o grupă de 5 
frați din diferite biserici penticostale din Austria: Ruben Avram, 
Grigore Baias, Gheorghe Someșan, Samuel Iovuța, Ioan Drago-
mir și  împreună cu fratele pastor Ionel Vlas în Kiboga, Uganda. 
Scopul acestei călătorii a fost susținerea centrului creștin Fow-
plak, un centru care cazează 200 de orfani, le oferă educație, 
mâncare, ajutor medical și social precum și ajutor pentru săraci 
și bătrâni din zonă. Tot în același centru se află și biserica Elim 
păstorită de fratele Joash care este și directorul centrului. În 
colaborare cu bisericile penticostale române din Australia se 
lucrează de mai mulți ani la dezvoltarea proiectului. 

Pe lângă vizitele și ajutorarea bisericilor și familiilor sărace, 
precum și finanțarea finalizării unei școli, am putut să conti-
nuăm în această călătorie predarea la seminarul biblic. Acest se-
minar a fost înființat la începutul anului 2018 cu aproximativ 70 
de păstori și lideri din regiunea Kiboga. Vedem în aceasta călău-
zirea lui Dumnezeu pentru a pregăti și educa liderii în a fi mai 
eficienți în maturizarea credinței bisericilor locale. În acest fel, 
fiecare credincios va putea duce prin viața și mărturia lui mesa-
jul Evangheliei mai departe în zone în care poate niciodată nu 
vom putea pătrunde noi. 

Credem că Dumnezeu a călăuzit acest proiect pentru a 
întări mărturia creștină prin acești copii și frați simpli și sinceri 
în această regiune a lumii. Într-o vreme în care pe lângă sărăcia 

lucie, în jur de 20% din populație sunt infectați cu HIV lăsând 
mii de copii fără părinți, și într-o vreme în care Islamul încearcă 
tot mai agresiv să se impună și să pună mâna pe țară, credem 
că suntem chemați să îi ajutăm pe frații noștri. Prin sprijinul no-
stru putem să influențăm chiar și destinul unei națiuni întregi 
întorcându-i fața înspre Isus Hristos, Mântuitorul lumii. 

Mulțumim tuturor care au susținut până acum acești copii și 
întregul proiect! Vă rugăm să stați înaintea Domnului, și dacă El 
vă pune pe inimă să sprijiniți proiectul, să vă alăturați prin mijlo-
cire în rugăciune sau/și sprijin financiar. 

 
Datele Bancare pentru donații:  
Erste Bank  
Empfänger: Pfingstkirche Gemeine Gottes în Oesterreich Afrika  
IBAN: AT22 2011 1282 6751 8705    
 

Ruben Avram 

Misiune în Uganda

Toate neamurile pe care  
le-ai făcut vor veni să se  

închine înaintea Ta, Doamne,  
și să dea slavă Numelui Tău.

Psalmi 86:9

14 • www.apavietii.at • Iunie | 2018





18 • www.apavietii.at • Iunie | 2018 Iunie | 2018 • www.apavietii.at • 19



Iunie | 2018 • www.apavietii.at • 21



22 • www.apavietii.at • Iunie | 2018 Iunie | 2018 • www.apavietii.at • 23

SEMINAR DE PREGaTIRE
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