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Dumnezeu
transformă
vieti

ne îngrijorăm
De ce

„Oricui bea din apa aceasta îi va fi  iarăși sete.
Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i 
va fi  sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în 
el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică.”

Ioan 4:13,14
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Ajunge zilei 
necazul ei

Nu vă îngrijorați dar de 
ziua de mâine; căci ziua 
de mâine se va îngrijora 
de ea însăși. Ajunge zilei 
necazul ei (Mat. 6:34). 

De fiecare dată când auzea 
de vreun suflet rătăcit prin 
vâltorile vieții, avea mama 

o vorbă a ei: „Vai de cel ce nu are 
nici o nădejde; trăiește degeaba și 
tot degeaba moare!” 
 Îngrijorări ne sunt date la 
fiecare pas, dar nimic nu e lăsat să 
treacă peste puterile noastre; iar 
atunci când ni se pare că nimic, dar 
chiar nimic nu mai putem, există 
RUGĂCIUNEA. Ce nu stă în pu-
terea noastră, stă în puterea lui         
Dumnezeu! „Nu vă îngrijorați de 
nimic; ci în orice lucru, aduceți 
cererile voastre la cunoștința lui      
Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, 
cu mulțumiri” (Fil.4 : 6). 
 Ce aș putea eu, oare, să vă 
spun, ca să vă întăresc, să vă alung 
îngrijorările și să căpătați nădejde? 
Am să vă spun o „poveste de spi-
tal”, cum îmi place să numesc 
trăirile care m-au marcat de-a lun-
gul ultimilor ani și la care am să mă 
întorc deseori de acum înainte. 
Spitalul e un loc trist, unde 
îngrijorările sunt mai mari decât 
speranța. Acolo ne naștem, acolo ne 
ducem suferința, acolo murim... 
Antipodul său este BISERICA, locul 
de închinare în fața lui Dumnezeu. 
Aici, tot ciclul existențial e întors 
pe dos, în logica noastră umană: 
începi prin a muri, ca doar apoi să 
poți vedea lumina vieții... Moar-
tea păcatului, a firii pământești, a 
răului. Îngrijorările fac loc nădejdii, 
care pune stăpânire pe toată ființa 
ta... 

 Dar să revin la povestea 
mea. 

Mai întâi venea soțul - un bărbat cu 
privire blajină, dar abătută. Deschi-
dea încetișor ușa, nevrând să tulbu-
re liniștea copleșitoare ce domnea 
între cei patru pereți ai salonului. 
Își trăgea apoi un scaun mai în 
apropierea patului, se așeza tăcut și 
privea, pierdut, chipul femeii ador-
mite. 
 După o vreme, o altă 
apăsare pe clanța ușii, alți pași 
tăcuți, întrebători; din nou un scaun 
tras mai aproape de pat și doi ochi 
înlăcrimați, privind spre chipul 
mamei, umbrit de vălul morții. 
Din când în când, pleoapele obosi-
te ale femeii se ridicau, lăsând să se 
reverse din poala lor atâta căldură, 
amestecată cu regrete și durere, cu 
greu de suportat pentru oricine nu 
simțea ca ei. 
 Pe tânăr îl vedeam de fie-
care dată îmbrăcat în uniformă de 
pompier, ceea ce mă făcea să înțeleg 
că își rupea mereu din puținul său 
timp liber pentru a-și vizita mama 
muribundă. 
 Ah, ce ironie! Tocmai el, 
care stingea focuri devastatoare, cât 
ar fi dat să poată ținea aprinsă mica 
pâlpâire de viață din inima mamei 
sale! 
 Timpul vizitei, deși 
măsurat în minute, părea, pe de o 
parte, veșnicii, iar pe de alta, doar 
o clipire... Cuvintele, între cei trei, 
erau de prisos. 
 Fiecare din ei era conștient 
de ce avea să vină, mai degrabă 
decât și-ar fi dorit... Lacrimile erau 
si-ngurul mod de conversație - și 
erau mai mult decat de-ajuns. Nici 
o răzvrătire împotriva morții, nici 
un semn de învins în fața ei, ci doar 
lacrimi, priviri și tăcere. 
 Dacă toate acestea vi se par 
un paradox, o amăgire, o capitulare 
în fața morții, vă înșelați. 
 Cei trei cunoșteau cuvân-
tul NĂDEJDE și erau învăluiți în 
ea, era scutul lor în fața dureroasei 
pierderi: „NE VOM REVEDEA ÎN 

CERURI”. 
 Oamenii aceia aveau 
nădejdea în ei. Aveau NĂDEJDEA 
în EL. 

 Dacă ar fi după înțelegerea 
minții mele, NĂDEJDEA și 
SPERANȚA nu sunt unul și același 
lucru, ba dimpotrivă, se deosebesc 
în substanță ca de la cer la pământ. 
Speranța e un idealism, un fulgușor 
purtat de vânt; o pojghiță subțire 
și amăgitoare de gheață, pe care 
sufletul nostru face piruete la voia 
întâmplării, cu riscul de a fi înghițit, 
în final,de vâltoarea căscată printre 
crăpăruri. 
 Omul se agață de cuvân-
tul SPERANTĂ, devenind depen-
dent de el, dar însăși noțiunea de 
SPERANȚĂ depinde, la rândul 
ei,de atâția alți factori! 
NĂDEJDEA, însă... NĂDEJDEA 
e un CEVA obținut prin muncă 
temeinică și prin credință; e ase-
meni unui bănuţ de aur pe care îl 
ții strâns în pumni și știi că, datorită 
lui, AL TĂU VA FI CERUL! 
 Nădejdea se dobândește, 
nu se prinde din zbor. E un jurământ 
sacru între suflet și cer, între mine 
și Dumnezeu. E rodul unei vieți 
de credincios. E însăși chintesența 
vieții. 
 Fără nădejde, nu există 
viață - nici aici și nici în cer. 
În spatele nostru sunt îngrijorările, 
în față e NĂDEJDEA. 
 Îmi amintesc, adeseori, 
cuvintele cu care își încheia de fie-
care dată predica unul dintre frații 
din biserica în care am copilărit: 
„Fraților, să nu uităm: „NĂDEJDEA 
NOASTRĂ E...” iar noi toți, de la 
mic la mare, răspundeam în cor: 
„SUS, ÎN CERURI!” 
 Când îngrijorările vieții te 
trag în jos, privește sus la ceruri - aco-
lo e NĂDEJDEA NOASTRĂ!  

Lidia Florian 
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De ce ne 
îngijorăm?
Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine; căci ziua 

de mâine se va îngrijora de ea însăși. 
Ajunge zilei necazul ei.

Mat. 6:34.  

DE CE NE ÎNGRIJORĂM?!

 O întrebare bună și o exclamație serioasă 
privind la modul în care a fost pusă. 
 O întrebare-exclamativă [?!], ar spune pro-
fesorul de gramatică, sau un cuvânt rostit pe un ton 
răspicat, pe care ni l-ar putea adresa medicul de 
familie, pentru a descrie o stare afectivă serioasă, 
ce duce la diverse stări patologice (bolnăvicioase), 
prin acțiunile dăunătoare ale microbului numit 
îngrijorare sau mai nou „stress”. Dar mai ales o 
întrebare și o strigare demnă de luat în seamă, pe 
care însuși Domnul Dumnezeu - Tatăl, prin ISUS 
HRISTOS ne-o scoate în evidență în Cuvântul 
Evangheliei printre principiile de viață și credința 
cu Dumnezeu. 
 De ce vă îngrijorați?... „puțin 
credincioșilor” De aceea vă spun: nu vă îngrijorați 
de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca, sau 
ce veți bea, cu ce vă veți îmbrăca. Fiindcă toate 
aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel 
ceresc știe că aveți trebuință de ele”(mat.6:25,32). 
Ba mai mult cineva a făcut următoarea afi rmație 
sfântă: să nu-și pună speranța în niște bogății 
nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lu-
crurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele. Și tot 
acel cineva a descris în ce constă această” bucu-
rie”, după cum este scris: ,,este mai ferice să dai 
decât să primești”. De fapt primul antidot sau vac-
cin dacă vreți, prin care putem combate microbul 
îngrijorărilor vieții acesteia este „preocuparea” de 
a face binele, de a fi  bogați în fapte bune, de a fi  
darnici, gata să simțim unii cu alții; astfel încât gri-
ja noastră să fi e doar de a strânge pentru vremea 

viitoare, o comoară dreaptă pentru adevărata 
viață care o să vină. 

 De ce ne îngrijorăm? pentru că trăim în 
viața aceasta pământească și îngrijorarea își are 
locul stabilit pe această planetă în care locuim, 
ba mai mult, privind mai cu de-amănuntul Cu-
vântul Adevărului și arătarea realității, vom ve-
dea că îngrijorările vieții acesteia sunt paradoxal 
prezente acolo unde poate gândim că nu ar trebui 
să fi e; deci să nu fi m utopici sau să trăim iluzia 
unei pocăințe ireale, întrucât spinii sunt prezenți 
acolo unde sunt cei ce aud Cuvântul predicat de 
”Semănătorul”, dar din păcate unii își văd de 
drumul lor, înăbușiți de grijile vieții terestre, de 
înșelăciunea bogățiilor și de poftele altor lucruri, 
fără să combată această sămânță dăunătoare și 
ajung chiar să se simtă „bine” la umbra amăgitoare 
a spinilor. 

 De ce ne îngrijorăm? pentru că scopu-
rile noastre sunt coordonate de priorități, oare-
cum inversate, precum o busolă care în scurgerea 
timpului și-a pierdut cel puțin o parte din sensul 
și claritatea inițială. Cineva a îndrăznit să facă 
următoarea afi rmație, despre scopurile creștine, 
dovedind realitatea prezentului astfel: preocupa-
rea de a ne „îngriji” mai mult de scopurile noastre 
în Hristos- decât ale lui Hristos în noi, un fel de 
„evanghelie a prosperității-clasice” ce-i drept nu 
dusă neapărat la extreme evidente, măcar că este 
și o „evanghelie a prosperității-extreme” deviată 
mult și despre care se vorbește foarte mult în aces-
te vremuri. 
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 De ce ne îngrijorăm? pentru că vrem să 
avem siguranța viitorului, având astăzi ziua de 
mâine, ceea ce nu se poate. „Nu vă îngrijorați, dar, 
de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijo-
ra de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei”Mat. 6:34. 
Deci de ce să adunăm îngrijorările zilelor viitoare, 
în ziua pe care o trăim astăzi; ziua de mâine va veni 
negreșit cu îngrijorările ei, apoi cea de poimâine la 
fel la rândul ei și așa mai departe. Unde mai pui 
că ...Dumnezeu este deja în ziua de mâine, și ne 
așteaptă ca să ne poarte de grijă, dându-ne cele tre-
buincioase, dar asta prin credință și nu îngrijorân-
du-ne. 

 De ce ne îngrijorăm? pentru că prin-
tre altele e și vremea „îngrijorărilor apocalipti-
ce” și îngrijorarea vine pentru că trebuie să vină, 
după Scripturi. „Cerul și pământul vor trece, 
dar cuvintele Mele nu vor trece. Luați seama la 
voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze ini-
mile cu îmbuibările de mâncare și băutură și cu 
îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să 
vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va 
veni ca un laț peste toți  cei ce locuiesc pe toată fața 
pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-
vă, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile 
acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare 
înaintea Fiului Omului.” Iată deci, că îngrijorările 
vieții acesteia sunt o realitate cotidiană peste toată 
fața pământului, având ca țintă îngreunarea ini-
mii individului, pregătind teren propice pentru 
tot felul de boli, temeri, bănuieli rele și astfel ini-
mile atinse de această greutate să se manifeste ca 
o molimă, ca o boală contagioasă răspândindu-se 
și stăpânind teritorii și mase de oameni; dar, cel 
ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt și se odihnește 
la umbra Celui Atotputernic zice despre Domnul 
și face din Cel Preaînalt modul său de scăpare în 
oricare situație; şi doar astfel, declarând dragostea 
și credința față de El, Ps. 91 va fi o realitate pentru 
viața de zi cu zi, simțind personal și manifestând 
prin puterea Spiritului ocrotire, izbăvire și succes 
în lupta pentru siguranța și mântuirea personală și 
a celor din preajmă.

 De ce ne îngrijorăm? Pentru că vrem să 
găsim” siguranța prin lucrurile materiale ale vieții 
acesteia”, lucruri care se văd, care se pipăie, care 
se gustă etc; dar care vor pieri. Pe când Domnul a 
spus: ”Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu 
și neprihănirea Sa, și toate „aceste lucruri”, adică 
lucrurile de trebuință, necesare pentru noi și 

pentru alții vă vor fi date pe deasupra (ca un fel de 
bonus).-Nu toate „celelalte lucruri” doar „aceste 
lucruri” adică cele trebuincioase, apropo de pre-
dicatorii nechibzuiți sau de cei deviați în extrema 
Evangheliei prosperității. 

 De ce ne îngrijorăm? pentru că suntem 
asaltați, suntem într-o luptă; dinăuntru însăşi 
pofta noastră, din afară temeri, zvonuri, realități, 
profeții... vremuri grele. Și astfel spinii înțeapă 
omul dinăuntru sau mai bine zis, sufletul este gâ-
dilat înșelător și cel ce aude Cuvântul ajunge să fie 
sau neroditor (conform Marcu 4), sau nu aduce rod 
care să ajungă la o coacere completă, fiind undeva 
pe parcursul procesului de creștere obstrucționat, 
înnăbușit de umbra înșelătoare a unei siguranțe 
false, o stare de evlavie care tăgăduiește, suprimă 
puterea de rodire și procesul de sfințire și scopul 
de a fi „altfel” - adică un fel de pârgă a făpturilor 
lui Dumnzeu. Creștinii profețiți de Pavel în me-
sajul către Timotei, acei oameni iubitori mai mult 
de plăceri terestre și de pofta altor lucruri decât 
de Dumnezeu „ușori în cântărirea adevărului” 
- oare nu cumva sunt eu... sau chiar tu? De fapt 
îngrijorarea aceasta este deosebit de accentuată în 
vremea grea a sfârșitului, pregătind printre altele 
terenul unui sistem și a unei perioade istorice în 
care Anticristul va veni cu soluțiile lui amăgitoare 
pentru viața aceasta terestră cu toate vânzările 
și cumpărăturile ei; dar nu e cazul să dezba-
tem această temă în amănunt. Dar cine va răbda 
până la sfârșit va fi mântuit. Căci aveți nevoie de 
răbdare ca după ce ați împlinit Voia lui Dumnezeu 
să puteți căpăta ce v-a fost promis. Încă puțină, 
foarte puțină vreme, și Cel ce vine va veni și nu va 
zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință: dar 
dacă dă înapoi sufletul Meu nu găsește plăcere în 
el. 

 De ce ne îngrijorăm? am să vă spun o 
experiență deosebită petrecută într-o zi oarecare. 
Era o zi de toamnă târzie și mergând cu un frate să 
curățim o grădină, la un moment dat tăind ramuri-
le unui trandafir extins și la stânga și la dreapta și în 
sus până acolo că nu doar că strica aspectul grădinii 
prin creșterea lui răzleață, dar și împiedica lumina 
să intre pe una dintre ferestrele respectivei case. 
La un moment dat o întrebare - melodică răsună în 
mine însămi și înțelegând ce se întâmplă, scot te-
lefonul pentru a înregistra, încercând să surprind 
clipa binecuvântată.... -De ce-ți faci cuib printre 
spini, ce ți se par trandafiri?!... și continui să tai 
lăstarii aceia țepoși rămași doar cu frunzele uscate 
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și fără de flori sau parfum, așteptând să văd dacă 
se mai „coboară” ceva, dar meditând totodată la 
mesajul dat. Apoi uimire, doar la o mică distanță 
găsesc printre ramurile acelea spinoase un cuib 
de pasăre din paie, chiar frumos țesut, așezat la 
adăpostul și siguranța dată de spinii trandafirului. 
Sincer vă spun mi-am frământat mintea destul de 
mult (spre rușinea mea o spun) ca să completez 
acel verset de cântare venit prin insuflarea Du-
hului Sfânt, dar Slava Domnului, nimic mai mult 
din punct de vedere poetic sau melodic și nici nu 
îmi trebuie mai mult rămânând la bucuria acelei 
deosebite experiențe și învățături binecuvântate la 
care am găsit răspunsul: Să nu-mi fac cuibul (pe-
rioada trecătoare până zbor spre veșnicie) printre 
spini (grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și pofte-
le altor lucruri) amăgit de părerea că ar fi tranda-
firi (căci toate se vor ofili), rămâneți în lumina și 
miresma cunoștinței lui Hristos, gândiți-vă la lu-
crurile de sus și nu la cele de pe pământ. Doamne 
ajută! Doamne dă izbândă! 
 
 De ce ne îngrijorăm? Pentru că uităm mi-
racolele petrecute prin deosebitele purtări de grijă 
din partea Tatălui, uităm să găsim siguranța pre-
zentului și a viitorului privind albumul amintirilor 
în care EL fost atât de „aproape”, fie mai demult, 
fie mai ieri sau chiar azi „ați uitat câte coșuri cu 
fărâmituri ați ridicat?“. Nu uita niciuna din bine-
facerile Lui. 

 De ce ne îngrijorăm? una din cauzele 
care ies în evidență într-un mod frecvent, a fost 
diagnosticat și de Simon Petru, prin Duhul Sfin-
telor Scripturi. Și este „dorința de a fi înălțați în 
vremea de acum”, o urâciune printre altele după 
cum stă scris, căci înălțarea umană este o   urâ-
ciune înaintea lui Dumnezeu, un cuvânt venit di-
rect de la DOMNUL pe când „trata” tocmai boala 
strângerii avuțiilor și înălțarea unor așa numite 
„neprihăniri”, vezi Luca 16. „Smeriți-vă dar sub 
mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea 
Lui, El să vă înalțe. Și aruncați asupra Lui toate 
îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de 
voi. Fiți treji și vegheați! Pentru că potrivnicul 
vostru diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește 
și caută pe cine să înghită.” Iată cum îngrijorarea 
împreună cu tentația de a fi mai presus decât se 
cade, pot să ne ia din gustul plăcut al smereniei, 

FĂCÂNDU-NE SĂ înghițim pofticioși din mome-
ala mândriei și a dorințelor de înălțare între oa-
meni, preocupați de ridicarea vremelnică în orice 
mod și pentru diferite scopuri. De aceea nu iubiți 
lumea, nici lucrurile din ea, ca să nu vă înghită 
îngrijorătorul-stăpânitorul lumii acesteia. Nu mai 
râvniți și nu mai răcniți unii asupra altora, ca să nu 
fiți nimiciți unii de alții. Nu faceți nimic din duh 
de ceartă sau din slavă deșartă; ci în smerenie fie-
care să privească pe altul mai presus de el însuși. 
Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la 
foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care 
era și în Hristos Isus. Și astfel, având modul aces-
ta de a gândi, îngrijorarea și preocupările vremel-
nice vor fi atacate în însăși esența lor, și precum 
capitulează o armată organizată când este distrus 
centrul de comandă și coordonare, tot așa victoria 
va veni prin chibzuința, biruința de sine și căutarea 
scopurilor cerești ale Alesului lui     Dumnezeu, 
sprijinindu-ne pe Harul Lui. 

 De ce ne îngrijorăm? sau mai bine haideți 
să spunem - De ce să ne îngrijorăm?... 
 Când îngrijorarea îl necinstește pe Tatăl 
nostru și ne ia din demnitatea de Fii ai Credinței, 
ne fură bucuria mântuirii și ne schimbă înșelător 
prioritățile pe care ni le-am propus și le-am decla-
rat față de slujirea lui Dumnezeu, până la 
moarte. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul - 
Nu vă îngrijorați! Iarăși zic: Bucurați-vă! - Nu vă 
îngrijorați! - Blândețea voastră să fie cunoscută 
de toți oamenii. Domnul este aproape - Nu vă 
îngrijorați! Nu vă îngrijorați de nimic; ci în ori-
ce lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui 
Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. 
Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepe-
re, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Și 
Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele 
voastre după bogăția Sa în Slava în Isus Hristos.  
        
    

Radu Sărmaş

Urmare de la pag.5



7  Apa Vieții  

Înainte de a vorbi despre sursele îngrijorării, aș 
dori să defi nesc în scurte cuvinte ce este de fapt 
îngrijorarea, sau mai bine spus cum se manifestă 
ea. Dicționarul defi nește îngrijorarea ca acea stare 

în care simți sau ești cuprins de neliniște, te alarmezi, 
te frămânți, te neliniștești, te sperii sau te tulburi, acele 
momente de teamă sau de neliniște sufl etească; zbu-
cium sau agitație! 
 Așadar, îngrijorarea este o stare de „discon-
fort sufl etesc” care se declanșează odată cu atitudi-
nea noastră (gândurile) cu privire la un lucru sau o 
persoană! Practic e puțin spus disconfort sufl etesc, 
pentru că îngrijorarea e o boală care ucide tot mai 
mulți oameni din punct de vedere spiritual; foarte 
mulți creștini trăiesc o viață pipernicită, fără perspecti-
ve, fără credință, iar când vin problemele pur și simplu 
capitulează în fața lor fără credință și speranță. 
 Am să vorbesc în acest articol în special         
pentru cei ce spun că sunt creștini, care spun că au avut 
o întâlnire cu Dumnezeu și frecventează în mod regu-
lat o biserică creștină. Pornesc abordarea aceasta de la 
un verset simplu, însă plin de putere dacă luăm mai 
bine aminte la el, și amintesc aici Filipeni 4:6-7: „Nu vă 
îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile 
voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi 
cereri, cu mulțumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care în-
trece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în 
Hristos Isus”. 
 Nu vreau să insist asupra faptului că porunca 
și îndemnul lui Dumnezeu pentru copiii Săi de-a nu 
se îngrijora este destul de des întâlnită în Sfânta Carte, 
însă vreau să vă readuc aminte doar câteva pasaje: 1 
Petru 5:7 „aruncați asupra Lui toate îngrijorările voast-
re căci El Însuși îngrijește de voi”; Luca 12:11 „nu vă 
îngrijorați cum veți răspunde”, însă cel mai mai măreț 
îndemn vine de la Domnul Isus Însuși în predica de pe 
munte, unde ține o predică numai despre îngrijorare 
(Matei 6: 25-34) unde Isus concluzionează: copilul Său 
nu trebuie să se îngrijoreze, pentru că Tatăl se ocupă de 
toate nevoile lui. 
 Întrebarea care se ridică acum, este, dacă așa 
stau lucrurile, dacă Tatăl știe de ce avem nevoie, și 
dacă El ni le va da oricum, de ce totuşi atâta teamă, 

neliniște, nopți nedormite, și probleme de sănătate 
datorită stresului și îngrijorării? E normal să fi e așa un 
creștin născut din nou? E normal să fi e așa un copil al 
Lui Dumnezeu? Cu siguranță NU! 
 Dar atunci unde e problema? Haideți să ne în-
toarcem la versetele din Filipeni 4. 
 Primul izvor al îngrijorării este lipsa 
comunicării cu Dumnezeu, adică lipsa rugăciunii 
din viața credinciosului. Pavel inspirat de Duhul 
Sfânt spune că soluția pentru a nu te îngrijora este 
conversația cu Dumnezeu „aduceți cererile voastre la 
cunoștința lui Dumnezeu (v.6)”. Adică nu purta pro-
blemele cu tine, nu le duce de unul singur ci spune-le 
lui Dumnezeu, descarcă-te de ele înaintea Lui. Pentru 
mulți credincioși acest verset nu are prea multă tre-
cere. Mulți nu înțelegem că mai bine ne luăm timp să 
vorbim cu Dumnezeu ca apoi să înțelegem ce avem 
de făcut. Deci opusul îngrijorării e rugăciunea. Lipsa 
rugăciunii duce la o viață cu multe temeri și îngrijorări. 
Poate o să spuneți că vă rugați și tot îngrijorați sunteți. 
Vă spun atunci că ceea ce faceți, sigur nu e rugăciune, 
ci spălarea conștiinței. O rugăciune de cinci minute de 
dimineață pe care o faci repede înainte să îți bei ca-
feaua, sau pe drum de acasă până la serviciu, sau în 
timp ce te îmbraci să pleci de acasă nu e rugăciune. 
 Noi avem nevoie de timp dedicat lui Dumne-
zeu. Timp în care să stai pur și simplu de vorbă cu El, 
așa cum stai cu un prieten la un ceai sau la o cafea. Im-
perativul din acest verset e categoric. Nu vă îngrijorați! 
Și ca să se întâmple asta rugați-vă! E foarte clar! Şi mai 
e specifi cat un detaliu aici: „orice lucru” trebuie spus 
lui Dumnezeu. Adică trebuie să fi m specifi ci. 
 Adică nu avem ce căuta cu rugăciuni generale 
și superfi ciale. Trebuie să-i spunem lui Dumneze 
exact ce ne doare, sau ce ne frământă. Poate mulți spun 
cum adică orice lucru? Chiar orice? Păi ce treabă are 
Dumnezeu că eu am un examen greu, sau niște cole-
gi de muncă foarte răi? Da! Dumnezeu e interesat de 
mine, și vrea să-mi facă bine dacă îi cer ajutorul. Se 
întâmplă de multe ori să nu ne rugăm pentru anumite 
probleme, și mai bine să ne îngrijorăm noi, pentru că 
spunem noi, sunt probleme neînsemnate, mă descurc 
eu cu ele. Și apoi avem o mulțime de neliniști. Da, ar 
trebui să-I spunem că ne îngrijorăm pentru mașina 

Care sunt izvoarele 
îngrijorării?
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care îți face probleme și mecanicii nu pot depista ce are, 
pentru școala la care ai vrea să mergi, sau meseria pe care 
vrei să o practici, pentru faptul că deja ai o vârstă și încă 
nu ești căsătorit/ă, sau poate vrei să îți cumperi o nouă 
mașină. 
 Luther spunea că „am atât de mult de făcut în 
fiecare zi încât nu pot începe ziua fără să stau trei ore în 
rugăciune”. Înțelegem noi principiul acesta? Cu cât vom 
petrece mai mult în rugăciune cu atât grijile noa-stre vor 
dispare. Lipsa ei însă va aduce mari poveri asupra ta! 
 A doua sursă a îngrijorărilor este nemulțumirea. 
Tot în acest verset 6 ni se spune să aducem probleme 
noastre înaintea lui Dumnezeu „cu mulțumiri”. 
 De obicei îngrijorările vin și din faptul că nu ne 
place sau suntem nemulțumiți de ceea ce avem sau am 
primit în momentul de față. Și bineînțeles, nemulțumirea 
e la adresa lui Dumnezeu. Greu ajungem la stadiul în 
care să acceptăm că ceea ce face Dumnezeu pentru noi e 
cel mai bine. 
 Din această cauză nemulțumirea produce în in-
teriorul tău tot felul de atitudini și gânduri care te fac 
să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu și să iei decizii 
care apoi vor aduce teamă și îngrijorare. Nemulțumirea 
aduce amărăciune, nesupunere, regrete și decizii pripi-
te. Aduceți-vă aminte de poporul Israel în pustiu. Me-
reu nemulțumiți și mereu regretau că nu aveau ceva ce 
mai demult avuseseeră în Egipt, și de fiecare dată când 
întâlneau un obstacol se îngrijorau ce vor face, și cum vor 
merge mai departe, cu toate că Dumnezeu era în mijlocul 
lor zi și noapte și El își dovedea mereu credincioșia față 
de ei! Cam așa suntem noi de multe ori. 
 Spre exemplu ești nemulțumit de mașina pe care 
o conduci și ai vrea să fii și tu ca alții care au ultimul mo-
del de mașină. Ce faci ca să îți potolești nemulțumirea? Îți 
iei un credit din bancă și îți cumperi și tu ultimul model 
de mașină, și apoi stai cu inima înghețată că nu poți plăti 
ratele și facturile, că dacă îți pierzi serviciul ești terminat 
și așa continuă un lanț de probleme. Și toate din cauză 
că ai vrut să fii la fel ca alții. Când puteai să îți cumperi o 
mașină mai accesibilă pentru buzunarul tău. 
 Va trebui să învățăm să mulțumim lui                 
Dumnezeu pentru toate, și pentru ce avem și pentru ce 
nu avem, și să devenim mulțumitori. Într-o lume mereu 
nemulțumitoare ne este greu să ne mai gândim la ceea ce 
avem și să dăm slavă lui Dumnezeu. 
 Societatea și-a pus din păcate amprenta asupra 
noastră și am devenit niște creștini foarte comozi, lacomi 
și materialiști. Pavel spunea „m-am deprins să trăiesc și 
în belșug și în lipsuri, să fiu sătul și să fiu flămând” 
(Filipeni 4:12). 
 Care e atitudinea noastră ca și oameni a căror 
împărăție nu e aici, ci în cer? De ce suntem atât de 
revoltați când nu se întâmplă sau nu primim ceea ce ne 
dorim, sau imediat? Cum putem spune că ne încredem 
în Dumnezeu care face ca toate lucrurile să lucreze spre 
binele nostru dar nu acceptăm o suferință, sau o boală, 
sau când suntem fără muncă, sau că am avut un acci-
dent și am pierdut mașina, sau că nu ne permitem să 
schimbăm mașina, sau mobila, sau că uneori chiria și 
cheltuielile lunare sunt destul de mari în comparație cu 
ceea ce câștigăm noi? 

 Dragi credincioși, eu cred că ne lipsește              
foarte mult atitudinea de mulțumire. Numai când înce-
pem să mulțumim lui Dumnezeu pentru ce avem și ce 
nu avem vom scăpa de o mulțime de griji și îngrijorări. 
Mulțumirea aduce vindecare și liniște; ea te ajută să vezi 
nevoile altora nu doar pe a tale, ba mai mult te ajută să 
vezi că alții au nevoi mai mari ca ale tale. 
 Un ultim izvor care ne duce la îngrijorare este 
necredința. Ioan 14:1 spune „aveți credință în Dumnezeu 
și aveți credință în Mine!” Deși acest principiu nu reiese 
din textul pe care deja l-am propus, totuși găsesc că o altă 
mare parte a îngrijorărilor este necredința. Și spun asta 
pe baza experienței proprii, dar și din aceea a oamenilor 
cu care stau de vorbă. De fiecare dată când mă încred 
deplin în Dumnezeu orice îndoială, frică și îngrijorare 
dispare, când nu mă încred, se întâmplă opusul. 
 Când spun necredință mă refer aici la necredința 
în Cuvântul Lui și în promisinile Lui. Cu părere de rău 
constat că există multă religie și formalism în bisericile 
creștine, însă nu există multă credință în Dumnezeu și 
în promisiunile Lui. Nu vorbesc aici că nu credem în        
Dumnezeu, ci că nu suntem gata să ascultăm de El, și să 
ne bazăm pe El sută la sută.        
 Constat că mulți citesc Biblia, și știm de multe ori 
destul de bine ce trebuie să facem, însă capitulăm când 
vine vorba să aplicăm principiile din ea. 
De fapt, problema e să credem că Dumnezeul nostru de 
multe ori e prea mic pentru noi; e neputincios,   uneori 
deziteresat. Din discuțiile cu oamenii înțeleg că trăirea 
și experiența noastră e departe de oamenii Scripturii. 
Spre exeplu ca Avraam, Moise, David, care l-au crezut 
pe Dumnezeu pe cuvânt. Va trebui să ne încredem în        
Dumnezeu până la extreme, chiar și când pare imposibil 
sau absurd ceea ce ne cheamă Dumnezeu să facem. Va 
trebui să învățăm să depindem de Dumnezeu în totalita-
te și atunci nu vom mai avea pentru ce să ne îngrijorăm, 
pentru că ştim că suntem în mâna Lui, orice ar fi. 
 Închei acum cu ceea ce Pavel spune în versetul 7 
pe care l-am citat. Dacă ne vom ruga cu adevărat și vom 
comunica cu Dumnezeu problemele noastre, fie ele mai 
mici sau mai mari, dacă vom învăța să mulțumim și să 
ne încredem în Dumnezeu „pacea lui Dumnezeu, care 
întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile”! 
 E extraordinar, nu? Atunci când te rogi și 
mulțumești, Dumnezeu pune în tine o pace extraordinară, 
și oricât de grea ar fi situația, oricât de dureroasă sau de 
netrecut e problema prin care treci, în mod miraculos 
ai o pace care te ajută să mergi înainte. E pacea pe care 
numai Regele nostru o poate da; e pacea care nu poate 
fi distrusă; o pace care te face să asculți și să aștepți în 
tăcere ajutorul lui Dumnezeu.   Și această pace după cum 
observați, spune Pavel,    îți cuprinde atât inima cât și 
gândurile.   Adică îngrijorarea dispare! Nu te mai 
gândești la tot cei mai rău și negativ. 
 Așadar stimați credincioși rugați-vă, mulțumiți 
și credeți-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Și pacea Lui va 
pătrunde în inimile voastre. Doamne dă izbândă!  
      
 

Flaviu Ilioni 

urmare de la pag.7
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...mai bine în 
Împărăţia lui 
Dumnezeu   
fără  un mădular...

Era o după amiază de vineri şi de primăvară. 
Cu bucuria că terminasem o nouă săptămână 
de şcoală, păşeam pe peronul unei gări din 
nordul României. Prin mulţimea de călători 

ai trenului, zăresc câteva chipuri cunoscute. Recunosc 
feţele fraţilor mei şi ale câtorva prieteni comuni. Erau 
îmbrăcaţi în haine de sport. După salutările normale, 
afl u că de o săptămână frecventau atrenamentele la o 
echipă de juniori. Ei erau acei ce în urmă cu o jumătate 
de an obţinuseră nişte rezultate notabile la fotbal pe 
judeţ... cu atât mai notabile, cu cât aceste rezultate au 
fost obţinute fără a avea un antrenor, cu doar două sau 
trei rezerve şi în faţa unor adversari cu experienţă la 
concursurile naţionale; adversari ce dispuneau de lotu-
ri complete şi antrenori. 
 Trenul acesta purta cu el multe 
poveşti, poate chiar taine. Mulţi, la fel ca 
mine, purtau bucuria despărţirii de încă o 
săptămână de şcoală şi a reîntâlnirii cu cei 
pe care i-au lăsat acasă. Alţii, poate uşor 
resemnaţi, obosiţi chiar, se gândeau la odih-
na şi timpul liber din următoarele două zile. 
Pentru ei se încheiase o nouă săptămână de 
muncă. În ochii cunoscuţilor mei se vedea 
altceva. Era o strălucire ciudată. Încântarea 
se putea vedea pe chipurile lor. Antrenorul avusese 
cuvinte bune la adresa lor. La o asemenea evoluţie a 
lucrurilor şi la o vârstă destul de fragedă, e imposibil 
să nu visezi la marile arene, la gloria lumii acesteia. Iar 
licărirea din ochii lor era de înţeles. 
 Luna septembrie a aceluiaşi an îl găseşte pe 
fratele meu în primul an la Liceul Sportiv Judeţean, 
secţia fotbal. Un vis începea să capete primii paşi. 
Urmează o perioadă de acomodare cu noii colegi, cu 
noul antrenor, cu noua atmosferă. Până în primăvară, 
echipa din care făcea parte, conducea detaşat în cla-
samentul U16 din judeţ. Judeţul avea echipă în liga 
naţională, iar viitorul începea să capete un contur fru-
mos pentru fratele meu. Îl vedeam în fi ecare zi cum 
lupta tot mai mult. Avea o ţintă tot mai precisă şi nu 
lăsa loc altor lucruri să bruieze traseul imaginat de 
el. Toate eforturile lui aveau o direcţie: jucător în liga 
naţională de fotbal. Între timp, primul său antrenor îi 

trimitea tot mereu vorbă să revină la echipa de dinain-
te de liceu, promiţându-i că-l va scăpa de eventualele 
probleme cu antrenorul de la liceu. 
 Deşi părinţii aveau legământul încheiat cu 
Dumnezeu, fratele meu Cezar, nu mai frecventa 
Biserica(Adunarea) de când fotbalul se instalase ca su-
veran în viaţa lui. Cu toate că în casa noastră se mai 
ţineau seri de rugăciune, el era străin de Dumnezeu şi 
de rugăciune. 
 Totuşi, într-o zi de ianuarie, un frate proroc a 
venit la noi în casă. Mai mult de ruşine faţă de cel venit, 
fratele meu rămâne la rugăciune. În timpul rugăciunii, 
Dumnezeu îi vorbeşte prin acel frate proroc: „Te-am 
făcut o fi inţă minunată, fără niciun cusur: mai bine în 

Împărăţia lui Dumnezeu fără un mădular, decât 
în Babilon cu toate mădularele...” 
 La aproximativ două luni şi jumătate de când 
Domnul îi vorbise fratelui meu, avea să se 
împlinească hotărârea Domnului. Nu voi putea 
uita niciodată acele momente. Cu o zi înainte, in-
sistasem mult ca să nu meargă la antranemante. 
La fi ecare rugăminte de-a mea primeam acelaşi 
răspuns: o eventuală lipsă de la antrenament 
îl va da înapoi, plus că antrenorul pedepseşte 
drastic absenţii. Însă hotărârea Domnului avea 

să fi e dusă la împlinire. 
 Era trecut de ora douăsprezece. Cezar, fratele 
meu deja întârzia de mai bine de o oră. Un gând rece 
mă pătrunde: „Nu s-a întâmplat niciodată să întâr-
zie atât de la antrenament. Sigur a păţit ceva.” După 
puţină vreme aud un bocănit în uşă. Era mama... plină 
de lacrimi. Luase pe cineva s-o aducă la oraş cu maşina. 
Dirigintele fratelui meu o sunase să-i spună că fratele 
meu e în spital. 
 Nu voi putea uita nici primele momente în 
care am ajuns la spital. Treptele de dinaintea secţiei 
unde fusese internat erau pline cu colegii lui. La capăt 
era antrenorul. În salon, un băiat mai mare stătea lângă 
el, pe pat. M-am scuzat, spunându-i băiatului că mai 
pot aştepta pe hol. Acesta tocmai îşi cerea iertare fra-
telui meu. N-a mai putut suporta, ieşind repede, cu la-
crimi în ochi. Acel băiat era din lotul echipei de tineret. 
Fiindcă cele două echipe aveau acelaşi antrenor, acesta 

Împărăţia lui Dumnezeu fără un mădular, decât 
în Babilon cu toate mădularele...” 
 La aproximativ două luni şi jumătate de când 
Domnul îi vorbise fratelui meu, avea să se 
împlinească hotărârea Domnului. Nu voi putea 
uita niciodată acele momente. Cu o zi înainte, in-
sistasem mult ca să nu meargă la antranemante. 
La fi ecare rugăminte de-a mea primeam acelaşi 
răspuns: o eventuală lipsă de la antrenament 
îl va da înapoi, plus că antrenorul pedepseşte 
drastic absenţii. Însă hotărârea Domnului avea 
îl va da înapoi, plus că antrenorul pedepseşte 
drastic absenţii. Însă hotărârea Domnului avea 
îl va da înapoi, plus că antrenorul pedepseşte 

...mai bine în ...mai bine în 

continuare la pag. 10
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a organizat un meci test. Într-un duel aerian, fratele 
meu  a  primit  o  lovitură  puternică,  în  urma căreia 
doctorii au fost nevoiţi să-i scoată un rinichi. Cuvântul 
Domnului se împlinise... 
 Pentru mine a urmat o perioadă foarte grea. 
El era mai mult decât un frate. Adeseori nu puteam 
dormi noaptea din pricina celor petrecute. Fratele 
meu s-a ferit să vorbească prea mult despre această 
perioadă, preferând să spună că nu putea înţelege ceea 
ce i s-a întâmplat. Nu putea pricepe de ce Dumnezeu a 
acţionat într-un asemenea mod. Gândurile acestea l-au 
bântuit ceva vreme, dând în patima alcoolului. 
Peste câţiva ani, într-o vară, ca din senin, vine spre 
mine. Am simţit că avea mari emoţii însă nu bănuiam 
ce vrea să-mi spună. Îşi predase viaţa Domnului şi se 
pregătea pentru autocarul care ducea spre România. 
Vroia să ia botezul în satul natal. Mai avea o rugăminte: 
îşi dorea mult să încheiem legământul cu Dumnezeu 
în aceeaşi zi. 
 Recent  a  mai  fost  pe  patul  de  operaţie  în 
toamna anului 2013 la Donauspital din Viena. Fotba-
lul îşi mai cerea tributul. Nişte probleme mai vechi la 
ligamente, de pe vremea când juca fotbal, l-au urmărit 
până recent, necesitând o operaţie nu tocmai simplă. 
De data aceasta, l-am găsit altcumva: în fi ecare zi era 
vizitat de soţia lui şi de cei doi copilaşi ai lor, plus că 
era înconjurat de fraţi, care cu niciun chip nu l-ar fi  
lăsat să mănânce mâncarea spitalului; i-au adus şi 
multe îmbărbătări. La căpătâi avea Biblia şi avea un 
optimism aparte, zicându-mi că vede voia lui Dumne-
zeu în încercarea aceasta, de a-l curăţi mai mult. 
Vorbind despre trecut, regretă mult că nu şi-a petre-
cut o parte a tinereţii lângă Domnul şi alţi credincioşi. 

Îndeamnă mai mereu pe tineri să nu se amăgească pe 
ei înşişi. Avem un Dumnezeu care ne vrea cu gelozie. 
Cu siguranţă nu vom putea sluji la doi stăpâni. Există 
două mari căi, există două mari cetăţi, există două ta-
bere: una duce la viaţă, cealaltă la moarte, una e Ieru-
salimul ceresc, cealaltă e Babilon - o tabără e poporul 
sfânt, neîntinat de lume, cealaltă tabără e lumea. Nu 
poţi merge pe două căi care niciodată nu se vor inter-
secta, nu poţi avea dublă cetăţenie: ori în Ierusalimul 
ceresc, ori în iad. Oricine crede că poate să unească una 
cu cealaltă, nu face decât să se amăgească. 
 Pentru că ştie ce înseamnă un pat de spital, ne 
îndeamnă pe toţi să nu-i dăm uitării pe cei ce suferă de 
felurite boli. 
 Cu o zi în urmă, pe când rememoram cele 
întâmplate fratelui meu, ca din senin, colegul de muncă 
mă întreabă cum de reuşesc fără televizor. Îi răspund 
că nu am nevoie. Şi mai mirat, continuă discuţia: „fără 
o ştire, fără fotbal?” 
„Dacă doresc o ştire, o pot avea şi fără televizor, iar 
fotbalul... mereu aceeaşi poveste.” 
 Într-adevăr, preaiubiţilor, aceeaşi poveste: 
amărăciune, iluzii, suferinţă, limbaj murdar, departe 
de Dumnezeu, timp pierdut, bani daţi pe nimic, or-
golii şi lista ar putea mult continua. Ceea ce e cel mai 
trist un drum bătătorit din Babilon, a cărui alergare are 
ca destinaţie iadul.     
 

Corneliu Pascariu 

Samson, (tradus înseamnă „omul soarelui”), om 
ales de Dumnezeu ca să scape poporul Israel de 
asuprirea fi listenilor, binecuvântat de Domnul 
cu o putere deosebită atât din punct de vedere 

fi zic cât şi spiritual, Duhul Domnului fi ind cu el şi pe-
ste el, s-a coborât la Timna, în ţara Filistenilor. 
 Mă întreb, ce a căutat omul Domnului acolo, 
în acel loc? 
 Poate că ar trebui să ne întrebăm noi şi copiii 
noştri ce căutăm noi în unele locuri!? 
 Copiii Domnului care ar trebui să umble pe 
căile Domnului, pe culmi spirituale decid de multe ori, 
spre nenorocirea lor, să coboare standardele morale şi 
spirituale date de Scripturi şi să se ocupe de îndeletni-

SSSSSSS

„CE ÎMI PLACE?”

urmare de la pag.9
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ciri lumeşti, periculoase şi cu consecinţe fatale. 
 Aş dori să învăţăm patru lucruri importante 
din acest pasaj din Scriptură: 
 Când te duci unde nu trebuie (şi renunţi 
la standardele morale şi biblice) vezi ce nu trebuie! 
În Judecători 14:1, Cuvântul spune că “Samson s-a 
coborât la Timna şi a văzut acolo o femeie din fetele 
fi listenilor”. Când ne ducem cu cei din lume în locurile 
în care merg ei, facem şi noi ce fac ei, chiar dacă de 
prima dată numai ne “uităm” şi privim ce fac ei, dar 
după o vreme ni se par normale lucrurile care le fac ei 
şi le vom face şi noi. 
 
 Pofta fi rii şi pofta ochilor ne îndeamnă la păcat, 
care nu are răbdare ci doreşte totul ACUM! Versetul 
doi spune: “Am văzut la Timna o femeie... luaţi-mi-o 
ACUM de nevastă..” Societatea în care trăim noi acum, 
are două caracteristici de bază: este o societate de con-
sum, şi consumă (cel puţin scriptic!) mai mult decât 
se produce, dovada fi ind datoriile enorme ale statelor 
aşa-zis bogate, care trăiesc din datorii şi este o societate 
de risipă, în care se cumpără (chiar pe datorie!) mai 
mult decât este nevoie pentru consumul normal şi ne-
cesar al societăţii. Când lăsăm fi rea să ne conducă, sta-
rea de smerenie la care ne îndeamnă Scriptura nu ne 
mai satisface, destul nu mai este DESTUL, ci ne dorim 
mai mult decât e nevoie şi asta acum. Despre cât şi ce 
este destul găsim scris în Matei 6: 31-34. 
 
 Când nu mai asculţi de sfaturile bune (ale 
Scripturii şi părinţilor) te uneşti cu lumea, şi cu tim-
pul devii ca cei din lume. În versetul trei, cu toate că 
Samson a fost îndemnat de părinţi la ascultare spre bi-
necuvântare, el insistă în a primi ce-şi doreşte, “fructul 
oprit”, fără să-şi dea seama că împreună cu neascul-
tarea vine şi nenorocirea. Filozofi a “Ia-mi-o căci îmi 
PLACE” este foarte actuală. De multe ori ne dorim 
lucruri care ne plac, dar fără să-L întrebăm pe Domnul 
dacă îi plac şi Lui! 
 Nu forţa părinţii să vină cu tine unde 
stăpâneşte LUMEA. Versetul 5 spune că Samson a luat 
pe părinţii lui cu el, i-a manipulat ca să accepte dorinţa 
lui. 
 Când coborâm spre lume, pe calea noastră vor 
apărea piedici şi necazuri şi Dumnezeu îngăduie să 
trecem prin ele. Întâlnirea cu puiul de leu care răcneşte 
este similară cu întâlnirea cu cel rău, cu duşmanul 
nostru, Şarpele şi Diavolul care ne momeşte ca să 
păcătuim. Chiar dacă plăcerea de moment a păcatului 
este dulce, (precum mierea din trupul mort al leului), 
dar urmarea păcatului este moartea. 
APLICAŢIE PRACTICĂ 
 Cu toate că Samson a fost “închinat lui            
Dumnezeu din pântecele mamei sale” (Judecători 13:5), 
după o slujire de 20 de ani în care a fost conducător şi 
judecător al poporului Israel, slujitor al lui Dumnezeu 
care îi dădea mereu puterea necesară să învingă, avea 
şi el o slăbiciune, o scăpare, care l-a costat poziţia, ve-
derea şi în fi nal viaţa. 

 Care este scăparea mea şi a ta? Ce fac şi ce faci 
când te plictiseşti? De ce eşti şi sunt dependent? 
 Dependenţa are patru stadii: interesul, 
obişnuinţa, acţiunea şi ruşinea. 
 Care lucru nepermis, care ştii că este păcat 
te interesează şi te provoacă să meditezi sau să te 
gândeşti la el? După ce gândul rău a venit odată, cu 
siguranţă va reveni şi va insista convingându-te, ce te 
preocupă pe tine e ceva normal, mulţi alţii fac acest 
lucru de mult şi nu au păţit nimic rău, ba chiar i-a scos 
(pentru moment) din rutina plictisitoare, şi intervine 
obişnuinţa. După ce ne-am obişnuit cu ideea că nu e 
păcat, pasul următor este acţiunea de a face ceea ce 
am gândit şi plănuit, iar după plăcerea şi satisfacţia de 
moment vine ruşinea şi mustrarea de cuget. 

 Sufl et drag, care este fructul oprit pe care-l 
vezi poate zilnic, care deja poate te obsedează şi care 
este stadiul în care eşti în a te “bucura” de satisfacţia 
împlinirii dorinţei inimii tale? 
 După ce ai identifi cat păcatul, fă pasul următor 
şi mărturiseşte-l Domnului şi unui consilier/lucrător 
de încredere, şi lasă-te de el ACUM! Dacă nu vei face 
aceasta, dorinţa şi pofta de a face acel lucru va deveni 
din ce în ce mai mare şi lucrurile rele făcute vor atrage 
după sine şi altele şi mai grave, care vor duce la alte 
păcate şi la moarte. 
 Doamne ajută-ne să ne trezim până nu 
este prea târziu şi să nu ne PLACĂ altceva decât de 
TINE. 

Borze Mihai

Tatăl său şi mama sa i-au zis: 
„Nu este nicio femeie între 
fetele fraţilor tăi şi în tot 
poporul nostru, de te duci să-
ţi iei nevastă de la fi listeni, 
care sunt netăiaţi împrejur?” 
Şi Samson a zis tatălui său: 
„Ia-mi-o, căci îmi place.”

Judecători 14:3
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Cu ce se 
confruntă 

tânărul 
crestin?

Nimeni să nu-
ţi dispreţuiască 
tinereţea; ci 
fii o pildă 
pentru 
credincioşi: 
în vorbire, 
în purtare, în 
dragoste, în 
credinţă, în 
curăţie.

 

Acest verset din 1 Timo-
tei 4:12, doresc să fie 
motto-ul următorului 
text, deoarece conţine 

în el toate confruntările din viaţa 
unui tânăr din zilele de astăzi. 
 Pavel scrie acest verset 
sau mai bine spus, acest principiu 
de viaţă, tânărului Timotei, acum 
ceva mai puţin de 2000 de ani. 
Poate îţi pui întrebarea, ce sens 
mai are pentru mine în lumea de 
azi acest verset? Aş vrea să prezint 
câteva principii, care ASTĂZI încă 

sunt la fel de actuale ca şi atunci. 
 În prima parte Pavel scrie 
ceva foarte interesant: „Nimeni 
să nu-ţi dispreţuiască tinereţea.” 
Acest nimeni implică în mod au-
tomat un cineva, din cauză că fără 
să existe cineva, de exemplu alţi 
oameni, în jurul tău, Pavel nu ar 
fi putut face referinţa la nimeni în 
verset. Alftel zis, acest fragment 
din verset nu ar avea nici un sens, 
dacă nu ar fi cineva în preajma ta, 
care ar putea să-ţi dispreţuiască 
tinereţea. 
 De ce este acest lucru im-
portant pentru noi? Psihologia o 
dovedeşte, iar noi o trăim în fiecare 
zi: Omul nu poate trăi fără relaţii 
umane. De mic copil relaţiile cu se-
menii noştri sunt de o importanţă 
majoră, având influenţă asup-
ra dezvoltării psihice şi fizice. 
Începând cu adolescenţa aceste 
relaţii primesc o importanţă şi 
mai mare, deoarece simţul social 
începe să ia amploare. Necesitatea 
subconştientă de a avea contact 
cu alţii devine una conştientă, iar 
pentru un tânăr este deosebit de 
important, mai mult decât la orice 
altă vârstă, de a fi într-o „grupă”, 
de a avea prietenii lui, cu care să 
împartă bune şi mai puţin bune. 
 Înţelegi unde bate             
Pavel? Vrea să te avertizeze şi 
să-ţi spună: „Relaţiile tale să nu-ţi 
dispreţuiască tinereţea.” Nu cred 
că este nevoie să explic în detalii 
ce înseamnă această dispreţuire 
în sine, pentru că fiecare om ştie 
şi simte când este dispreţuit. Dacă 

simţi că te confrunţi cu dispreţ din 
partea celor din jurul tău, verifică-
te dacă nu cumva comportamen-
tul tău neadecvat a pricinuit acest 
dispreţ şi dacă nu acesta este mo-
tivul, atunci depărtează-te de ei şi 
roagă-te Domnului pentru prieteni 
adevăraţi. Aceste relaţii adevărate 
sunt legate de următoarea parte 
din verset: „Ci fii o pildă pentru 
credincioşi”. De ce nu scrie Pavel 
pentru toţi? De ce aici în acest con-
text se referă doar la credincioşi?
 Pavel a fost conştient că o 
mare parte din zi, noi o petrecem 
în mijlocul lumii şi atunci şi acum 
cu atât mai mult. Fiecare din noi 
este la şcoală, la facultate, la locul 
de muncă sau în alte locuri proba-
bil mai mult de jumătate din orele 
în care nu dormim. Problema este 
că lumea aceasta „zace în cel rău”, 
după cum redă Ioan în 1 Ioan 5:19. 
Altfel exprimat, Pavel încearcă 
să spună: „Dacă vrei să nu fii 
dispreţuit, atunci caută-ţi relaţiile 
adevărate printre cei credincioşi.” 
Adică toate relaţiile tale, unde tre-
buie să „fii o pildă”, ar trebui să fie 
printre credincioşi. Pavel nici nu-şi 
pune problema să ai relaţii strân-
se în afara cercului de credincioşi. 
Aici este vorba de relaţii de prie-
tenie apropiate,    pentru că 
dispreţuirea doar din partea celor 
apropiaţi are greutate. Nu-i aşa, 
ca dacă profesorul la şcoală te 
dispreţuieste, altfel reacţionezi, 
decât dacă te dispreţuieşte cel 
mai bun prieten sau cea mai bună 
prietenă? 

?

?
?



 Fugi de poftele 
tinereţii şi 
urmăreşte 
neprihănirea, 
credinţa, 
dragostea, 
pacea, 
împreună cu 
cei ce cheamă 
pe Domnul 
dintr-o inimă 
curată.

2Timotei 2:22
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 Deci Pavel afirmă în pri-
mele două părţi ale versetului că 
tinerii se confruntă cu căutarea şi 
găsirea relaţiilor bune, ceea ce în 
vremurile de acum este tot la fel de 
actual ca atunci, ba poate chiar şi 
mai actual. 
 Ultima parte din verset 
descrie lucrurile pe care un tânăr 
creştin trebuie să le îndeplinească, 
fiind o pildă: „în vorbire, în purta-
re, în dragoste, în credinţă, în 
curăţie.” Când am citit această ali-
niere de substantive m-am întrebat, 
de ce sunt oare aşa de explicit pre-
zentate? Pavel putea să scrie sim-
plu: „Fiţi o pildă în tot ce faceţi.” 
Totuşi el explică în detaliu ceea 
ce el putea cuprinde în acest tot. 
Dacă nu ar fi avut importanţă nu 
cred că ar fi intrat el în detalii, dar 
mă gândesc că prin inspirarea Du-
hului Sfânt i-a fost posibil să vadă 
lucrurile cu care tinerii creştini au 
avut de luptat în mod deosebit şi 
continuă poate chiar într-un mod şi 
mai greu să aibă de luptat.
 Dacă te vei uita, vei 
recunoaşte că vorbirea, compor-
tamentul, dragostea, credinţa şi 
curăţia sunt atât de diferite în 
această lume faţă de a creştinilor.  
 În fiecare zi auzi vorbe 
murdare şi vezi comportament urât 
la şcoală, la facultate, la locul de 
muncă sau în alte locuri. Aici apa-
re confruntarea tânărului creştin, 
pentru că el altfel este învăţat decât 
cum acţionează lumea, sau mai 
bine zis răul din lume. Pavel îti 
spune: „Tu, să ai o vorbire si purta-
re sfântă! Fii o pildă în vorbire şi 
purtare!” 
 La fel şi dragostea. Cel 
Rău a transformat-o într-un stil de 
viaţă în care Eul tău este pe prim 
plan. Ceea ce contează este doar 
să-ţi împlineşti poftele şi dorinţele, 
fără să mai pui preţ pe cel de lângă 
tine. Că este partenerul de viaţă 
sau prietenul cel mai bun, egocen-
trismul este noua dragoste - „fă 
totul, ca ŢIE să-ţi meargă bine”. 
Lumea crede că de la 14 ani poţi să 
te îndrăgosteşti şi să duci o relaţie 
intimă, dar Dumnezeu nu aşa a 
gândit dragostea. Într-o astfel de 
lume, tânărul creştin se confruntă 
cu dragostea falsă. Într-o astfel de 

lume Domnul prin Pavel spune: 
„Tu, să ai o dragoste desăvârşită! 
Tu, să iubeşti cum şi mai ales când 
trebuie! Fii o pildă în dragostea pe 
care o trăieşti!” 
 Despre credinţă se poa-
te spune că lumea a ajuns într-un 
punct unde nu mai crede. Tânărul 
creştin se confruntă cu o apostazie 
la nivel global. Este o lume în care 
este ruşine să crezi ceva, ori că în 
Dumnezeu sau în anumite valori. 
Nu se mai ţine cont de aşa ceva. Lu-
mea preferă să-şi adore propriile ei 
valori, care sunt false şi ştiinţa, care 
a devenit noul zeu. În această lume 
dezorientată Domnul te cheamă şi-
ţi spune: „Tu, să ai o credinţă vie! 
Fii o pildă în credinţă!” 
 Curăţia din această lume 
este destul de scurt de descris, de-
oarece este pe cale de dispariţie. 
Figurativ vorbind, la toate colţurile 
stau oameni la pândă pregătiţi să 
înghită pe alţii. Fie că eşti în politică, 
la şcoală, la muncă, în oraş sau la 
ţară, peste tot unde sunt oameni se 
uită tot mai mult de curăţie. Parcă 
tot mai mult oamenii caută propriul 
avantaj şi menţinerea acestuia cu 
orice posibilitate. Nu se opresc nici 
de la împlinirea poftelor trupeşti, 
ci caută să-i dea trupului tot ce-
și doreşte. Cu astfel de situaţii se 
confruntă tânărul creştin. Situaţii 
asemănătoare cu a lui Iosif, care 
nu și-a ascultat trupul, ci a fugit, şi 
a bogatului din Luca 12, care şi-a 
construit grânarele mai mari pen-
tru că nu i-au fost deajuns cele ve-
chi. Cu astfel de oferte se confruntă 
tineretul creştin în ziua de azi. Dar 
în lumea în care trăieşti, Pavel îţi 
scrie clar şi răspicat: „Tu, să fii cu-
rat! Să fii o pildă în curăţie!”
 Concluzionând, putem ve-
dea cât de bine este că Pavel a spus 
fiecărui punct pe nume, ca noi să 
ştim unde avem de luptat. Astfel 
putem vedea căci, confruntările 
tânărului creştin sunt multe şi 
dese. De aceea rugăciunile şi sfa-
turile pentru el sunt foarte impor-
tante pentru ca să iasă învingător 
şi să moştenească viaţa veşnică 
alături de Domnul şi pentru că lu-
mea, care nu doarme şi care caută 
prin tot felul de oferte să acapareze 
pe cât mai mulţi, să nu reuşească 

să-l ducă în pieirea veşnică. 
Speranţa noastră este Dumnezeu 
şi când mai vine Cel Rău pentru 
ca să te confrunte, nu uita: „POT 
TOTUL ÎN HRISTOS, CARE MĂ 
ÎNTĂREŞTE.” (Filip. 4:13)   
  

Emanuel Vlas
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INTERNETUL

 În scurgerea timpului 
au apărut tot felul de lucruri și 
invenții noi, care în Biblie nu sunt 
menționate direct. De aceea, de 
multe ori Biblia este privită de 
lume ca și „demodată“, cu niște 
idei și valori vechi. Însă tocmai 
aceste valori trebuie aplicate în 
orice circumstanțe sau invenții 
care apar. Ca și creștini știm, 
că la nașterea din nou trupul     
nostru a fost răstignit împreună 
cu Hristos, și nu mai trăim noi, 
ci Hristos trăiește în noi (Gal. 
2:20). Dar cât timp trăim în acest 
trup trebuie, prin ajutorul lui 
Hristos, să ne luptăm cu firea 
noastră și să ne controlăm prin 
înfrânare. Cu cât hrănim duhul 
nostru mai mult, ocupându-ne 
cu cele duhovnicești, cu atâta e 
mai ușoară lupta aceasta. Dar 
dacă nu ne înfrânăm și dăm firii 
noastre ce îi place, se va ajunge 
la o moarte spirituală. „El va 
muri din lipsă de înfrânare, se 
va poticni din prea multa lui ne-
bunie.“ (Prov. 5:23) 

 Reamintindu-ne de aces-
te principii de bază ale credinței 
noastre, și vrând să facem voia 
lui Dumnezeu, putem foarte 
simplu să analizăm și să folosim 
corect lucrurile și invențiile care 
ne stau la dispoziție. Căci este 
scris: “Dacă vrea să facă cineva 
voia lui Dumnezeu, va ajunge să 

cunoască…” (Ioan 7.17) Ceea ce 
este bun pentru noi. 
 Chiar și în privința in-
ternetului! El este vast și în fie-
care zi mai crește. Internetul e 
cum a fost vestul sălbatic, încă 
nu îl stăpânește nimeni și nici 
nu se poate controla în totalita-
te. De acea pe internet se poate 
găsi aproape tot ce vrei. Asta 
înseamnă că ne oferă lucruri 
bune și lucruri rele. Lucruri fo-
lositoare și lucruri care doar ne 
fură timpul sau care sunt chiar și 
păcătoase. Ca și creștini, suntem 
chemați în toate circumstanțele 
să deosebim binele de rău. Tot 
așa e și în privința aceasta! 
 Prin acest intermediu 
avem acces la o mulțime de date 
și informații, cum nu am avut 
nici o dată înainte. Ne oferă mul-
te posibilități, de exemplu, pu-
tem comunica prin diferite rețele 
cu alte persoane. Se poate afla și 
învăța despre aproape toate te-
mele care ne interesează: istorie, 
filozofie, opinii politice, rețete 
de plăcinte, sau cum să faci nod 
la cravată. Locurile de muncă și 
școlile devin tot mai dependente 
de internet. 
 Am putea compara in-
ternetul cu o bibliotecă imensă, 
în care se poate găsi aproape 
orice. Pentru noi însă, secția 
creștină ar trebui să fie cea mai 
interesantă! Se pot asculta și 
citi zeci de mii de studii, predi-
ci, cântări sau poezii. Biblia se 
poate citi în toate traducerile și 
limbile. Putem urmări slujbe în-
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tregi din bisericile din toată lumea. Am putea spune 
că nu a mai fost niciodata așa de ușor să fii creștin! 
Trăim în libertate și avem acces la o arhivă imensă de 
date și informații religioase. Însă depinde de noi ce 
alegere facem! 

 Pe lângă aceasta, de când telefoanele mobile 
au devenit mai performante, purtăm internetul me-
reu cu noi în buzunare sau posete. Internetul ne oferă 
o lume plină de divertismente și preocupații. O lume 
în care suntem mereu bombardați cu informații. Prin 
acest fel, cel rău îți poate fura tot timpul tău limitat 
și prețios. Chair dacă nu ne petrecem toată ziua pe 
pagini murdare, doar faptul că nu mai avem timp 
pentru rugăciune și citirea Cuvântului, este un câștig 
imens pentru el. Pentru că dacă reușește să ne aducă 
în starea aceasta, nu mai lipsește mult ca să cădem în 
alte păcate și mai mari. Și iată că așa pierdem lupta 
cu firea noastră. Pentru că nu am știut să ne împărțim 
timpul și să ne stăpânim. Domnul Isus spunea: 
„Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, taie-o; este 
mai bine pentru tine să intri ciung în viaţă, decât să 
ai două mâini, şi să mergi în gheenă, în focul care 
nu se stinge,“ (Marcu 9:43). 
 Dacă internetul te duce în păcat sau devine 
un idol, pentru că îi dedici prea mult timp, atunci 
taie-l. Limitează-te la lucrurile care sunt necesare. 
Înlocuiește acest timp cu studiu biblic și rugăciune! 
În Ghetsimani Domnul Isus, când s-a întors de la 
rugăciune, a găsit ucenicii dormind și le-a spus: „Ce, 
un ceas n-aţi putut să vegheaţi împreună cu Mine!“ 
La nivelul spiritual și cunoștința pe care ucenicii le-
au avut, Isus s-a asteptat de la ei, ca măcar un ceas 
să se fi rugat cu El! Când am avut noi ultima dată 
o rugăciune de un ceas? Sau am reușit noi vreodată 
așa ceva? Bineînțeles că nu devenim nişte eroi pe-
ste noapte, trebuie să exersăm și să ne obișnuim cu 
rugăciunea și doar așa găsim frumusețea ei și o vom 
face cu plăcere! 
 În mod special de copiii și adolescenți trebu-
ie avut mare grijă! Ca și părinți probabil că ați fost 
atenți la creșterea lor și i-ați ferit de lucruri lumești și 
păcătoase. Având acces necontrolat la internet, un 

copil poate învăța și afla de toate lucrurile murda-
re ale lumii, de care dumneavoastră ați încercat să-l 
feriți! Dacă un copil sau un adolescent își petrece o 
mare parte din timp în fața televizorului sau compu-
terului, chiar dacă nu intră pe pagini păcătoase, atun-
cea să nu ne mirăm de ce mai târziu nu are „poftă“ 
după lucrurile spirituale sau chiar de școală și muncă. 
Trebuie controlat ce face pe internet și cât timp stă pe 
el. Așa, ei pot învăța de mici unde au voie şi unde 
nu au voie să intre.Vor învăţa să pună priorități și să 
își împartă timpul. Exact așa cum se învață și în alte 
domenii ale vieții. Când va fi mare o să cunoască cum 
trebuie să se compoarte ca și creștin. Va cunoaşte lo-
curile unde are voie să se afle și locurile în care nu.  
Tot așa e și cu internetul, ei trebuie să fie învățați de 
mici! 
 Și toate acestea cugetând la Cuvântul Do-
mnului care spune: “Ferice de omul care nu se 
duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor 
păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocori-
tori! Ci își găsește plăcerea în Legea Domnului și zi 
și noapte cugetă la Legea Lui.” (Ps. 1:1-2). 
 Numai așa vom birui și noi în numele Celui 
ce a birut lumea.      
       
 

Egizio Bupte
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Ghiţă Bujdei: Revista Apa Vieții are ca temă: îngrijora-
rea. Ce îngrijorări au tinerii? Care ar fi  motivele? 

Emil Bartoş: Îngrijorarea apare când supralicităm gri-
jile și uităm de promisiunile lui Dumnezeu. Unii tine-
ri de azi nu prea au griji materiale, în comparație cu 
vremurile trecute. Sunt însă tineri care se îngrijorează 
azi cu predilecție pentru a acumula lucruri materiale 
sau a se asigura față de viitor, ceea ce îi face să intre 
în competiție cu ceilalți de vârsta lor, să se umple de 
invidie sau chiar de ură. Aparatele tehnice, mașinile, 
hainele sau imaginea personală ar fi  câteva surse de în-
grijorare. Dar nu doar acestea. Vârsta tinerilor care se 
decid să-si întemeieze o familie este tot mai ridicată. O 
scuză ar fi  îngrijorarea față de ce va veni în viitor. Dar o 
astfel de gândire, deși parțial corectă (grija ca precauție 
este bună), nu include aproape deloc credința într-un 
Dumnezeu suveran, providențial, care poartă de grijă 
lumii acesteia de la început. O atitudine autoprotectoa-
re exagerată arată egoism, nu încredere în Dumnezeu. 
Or, Hristos ne asigură că dacă Dumnezeu poartă de 
grijă lumii vegetale și animale, cu atât mai mult va pur-
ta de grijă aleșilor Lui (Matei 6). Poate că, mai cu seamă 
pentru tinerii de azi, ar fi  nevoie de mesaje mai direc-
te despre cine este și ce face Dumnezeu. De altfel, eu 
sunt convins că problema religioasă nr. 1 a mileniului 
al III-lea va fi  redefi nirea lui Dumnezeu. Deja se merge 
agresiv înspre o dizolvare a ideii de Dumnezeu, un fel 
de panteism programat. 

G. Bujdei: Indentifi cați câteva metode de înlăturare a 
îngrijorării din viața tinerilor? 

Emil Bartoş: A te îngriji de nevoile vieții nu e păcat. Dar 
când grija devine îngrijorare, te poate face să păcătuiești 
împotriva lui Dumnezeu. De aceea, un mod de a scăpa 
de duhul de îngrijorare este să începi să mulțumești. Ti-
nerii români din Austria să mulțumească pentru că au 
părinți, case, mâncare, haine, computer, școală, slujbă, 
biserică, Biblie, sănătate etc. Sunt printre cei foarte 
puțini care au aceste privilegii. Peste 80% dintre oame-
ni nu au ceea ce au ei. Cu cât te rogi mai des, cu atât 
îngrijorările dispar mai repede. Cu cât mulțumești mai 
des, cu atât gratitudinea apare mai repede. Ar mai fi  
încă ceva: tinerii să învețe dărnicia și milostenia. Adică 
să se implice mai mult în a dărui celor ce nu au și să 
caute oportunități de slujire a celor nevoiași. Asta îi va 
vindeca de focalizarea pe lucruri materiale și de duhul 
de îngrijorare.
 
G. Bujdei: De câțiva ani sunteți invitat în România și în 
Europa la diferite Biserici creștine. Ce teme de actuali-
tate tratați cu privire la tineretul creștin? 

Emil Bartoş: Inițiativa de a trata teme contemporane 
în mesajele sau studiile mele a venit acum trei ani, ca 
urmare a observațiilor făcute pe terenul de lucrare și a 
chemării Duhului. O categorie de ascultători care avea 
mare nevoie de o perspectivă actualizată asupra noilor 
provocări din partea lumii a fost categoria tinerilor. De 
câteva decenii, noile provocări vin din zone cheie ale 
vieții: spiritualitatea, etica, educația, epistemologia etc.  
 
 De aceea, am început să studiez intens pe 
zonele acestea, să înțeleg eu întâi schimbările și să caut 
răspunsuri din perspectivă creștină. Așa s-au născut 
subiecte noi de studiu, pe care le-am pus sub tematica 
idolilor moderni. Am depistat idoli precum tehnolo-
gismul, senzualismul, hedonismul, relativismul, plura-
lismul etc. O parte a acestor idoli ispitesc direct sufl ete-
le tinere. 

G. Bujdei: Ați participat la câteva Biserici din 
Austria. Care sunt problemele cu care se confruntă 
tinerii creștini din diaspora?

Emil Bartoş: Așa este. Am vizitat de curând mai multe 
biserici evanghelice din Austria și am avut întâlniri cu 
tinerii români din diaspora. Problemele lor sunt pro-
blemele majorității tinerilor creștini care trăiesc în fami-
lii și biserici din societățile avansate economic.   
Difi cultățile lor sunt de ordin social și spiritual. De or-
din social, pentru că unii tineri români, dacă au venit 
din mediu românesc, nu reușesc să se integreze imediat 
în cel austriac; alții sunt născuți în Austria, dar nu toți 
reușesc să țină în echilibru mentalitatea românească și 
cea austriacă. 
Difi cultățile de ordin spiritual sunt mai numeroase și 
mai periculoase, deoarece interacțiunea tinerilor cu un 
mediu spiritual sănătos este foarte rară, iar provocările 
seculare sunt tot mai intense. Sunt tineri care nu mai 
rămân în bisericile evanghelice, se îndepărtează de va-
lorile evanghelice și aleg valorile seculare. De regulă, 
cei care acceptă ușor mentalitatea lumească care e la 
modă atunci se pierd primii. Dar cei care rămân atașați 
de Sfânta Scriptură, de etica și morala creștină, de fami-
lie și de biserica locală au o protecție spirituală în plus. 

G. Bujdei: Care ar fi  motivele care stau la baza 
difi cultăţilor de ordin social şi spiritual ale tinerilor? 

Emil Bartoş: Un prim motiv al apariției problemelor spe-
cifi ce tinerilor vine din spiritul materialist pronunțat în 
țările dezvoltate economic, adică o gândire centrată pe 
material, pe câștig, comoditate, bunăstare... Este ceea ce 
Domnul Isus Hristos a sesizat în pilda bogatului căruia 
i-a rodit țarina, dar care nu mai putea să facă diferența 

Interviu cu 
Emil Bartos
RUGĂCIUNEA ȘI MULȚUMIREA NE SCAPĂ DE ÎNGRIJORARE
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între suflet și lucruri (Luca 12). O gândire focalizată pe 
ce este sub soare, cum scrie și Eclesiastul, are la bază 
un principiu guvernant: când te atașezi prea mult de 
lucruri, vei începe să-ți neglijezi sufletul. 
 Apoi, un alt motiv cred că stă în asaltul incre-
dibil al gândirii seculare și lipsa de protecție spirituală. 
Ispitele s-au diversificat, parcă sunt mai rafinate și mai 
greu de sesizat. Ele vin mai ales din lumea virtuală, 
prin intermediul internetului, și se manifestă în porno-
grafie, dependență de jocuri, conversații interminabi-
le în rețelele de socializare etc. Tinerii creștini nu sunt 
pregătiți să lupte în lumea virtuală. Poate pentru că o 
consideră inofensivă pentru suflet, sau poate pentru că 
nimeni nu i-a pregătit pentru o astfel de bătălie. Școala, 
familia sau biserica nu și-au pus ca prioritate o analiză 
serioasă a acestor provocări și, implicit, nu lucrează 
la echiparea tinerilor pentru a înfrunta noile ispite. 
Consecințele grave se vor resimți pe termen lung. 
Dar lipsa unui program preventiv nu scuză lipsa disci-
plinei spirituale. De aceea, cred că un alt motiv al pro-
blemelor cu care se confruntă tinerii creștini azi ar fi 
indisciplina spirituală. Un tânăr expus asaltului noilor 
idoli nu va rezista fără a apela serios la citirea și me-
morarea Bibliei, la rugăciune și post, la părtășia bise-
ricii sau la dărnicie. Într-o luptă spirituală există arme 
spirituale (Efeseni 6). Doar trebuie să le folosești cu 
convingere și seriozitate. 
 Mulți tineri de azi nu le folosesc pentru că sunt 
dominați de simțuri, de plăcerea imediată, de obsesia 
relevanței. Sunt tineri care cred că, într-o închinare, to-
tul se reduce la ce simt ei în acele momente. Această 
mutație pe simțuri mă neliniștește foarte tare. Dacă o 
închinare a bisericii accentuează simțurile sau imagini-
le în detrimentul voinței și Cuvântului, ea va fi lipsită 
de puterea spirituală autentică. Creează o impresie, 
dar nu transformă. Însă religia creștină nu este o reli-
gie a simțurilor, ci a credinței! Noi credem chiar dacă 
nu simțim! Credința personală în Hristos e centrul re-
ligiei creștine, nu simțirile personale. Voința este cheia 
înaintării în credință, nu simțurile. 

G. Bujdei: Cu ce se poate implica Biserica în rezolvarea 
problemelor contemporane?

Emil Bartoş: Biserica de azi pare depășită de viteza cu 
care vin noile provocări. Însă, e doar o aparență. Unii 
gânditori sunt sceptici că Biserica ar mai avea ceva de 
spus astăzi. Eu sunt unul care mai cred că Biserica lui 
Hristos (ca organism viu, spiritual, nu ca o organizație 
vizibilă) deține resursele reabilitării morale și spiritua-
le ale fiecărei generații. Resursele ei vin din planul spi-
ritual, de aceea ea are răspuns la toate instigările lumii 
fără Dumnezeu. Modelul eclesial funcțional nu are cum 
să fie modelul retragerii din lume, ci modelul implicării 
în lume, așa cum a funcționat el și la începutul Bisericii. 
Prezența Bisericii în Areopag (Fapte 17), pentru dezba-
teri, este de încurajat. Implicarea înseamnă, de exem-
plu, a afirma valorile morale absolute găsite în Sfânta 
Scriptură contra relativismului moral. Biserica trebuie 
să iasă în media, să predice deschis și cu îndrăzneală 
ceea ce crede. Pentru tineri, ar fi nevoie de organizarea 
de întâlniri mai dese pe probleme contemporane, me-
saje amvonale clare și directe, tabere speciale de consi-
liere spirituală, poate chiar o pregătire aparte a liderilor 
creștini care să studieze aceste probleme. Bisericile care 
vor iniția aceste întâlniri preventive vor face un lucru 
înțelept și eficient. 

G. Bujdei: Desigur trăim într-o vreme în care tehnolo-
gia modernă a avansat foarte mult. Ce impact are 
tehnologia asupra gândirii tinerilor creștini? 

Emil Bartoş: Tehnologia a pătruns peste tot. Impactul 
este mult mai amplu decât s-a estimat. 
 În sine, tehnologia nu este rea. Ea devine rea 
dacă îți afectează echilibrul sufletesc. Așa cum sunt 
dependenți de alcool sau drog, avem astăzi dependenți 
de tehnologie. Iar dependența de tehnologie sacrifică 
în primul rând relațiile. Un tânăr obsedat de un joc 
pe internet, să zicem, va renunța la a mai sta de vorbă 
zilnic cu părinții sau chiar cu prietenii reali (nu virtu-
ali), doar pentru satisfacția de a câștiga, fără nici un 
scop precis. Psihologii atrag și ei atenția că acest tip de 
dependență dezintegrează personalitatea, deci relația 
cu sinele. Dar cea mai importantă relație sacrificată de 
mulți tineri este relația cu Dumnezeu. Mulți dintre ei 
nu cred că Dumnezeu ar fi prezent în lumea virtuală, 
deci își permit să păcătuiască în virtual afectându-le 
relațiile reale, mai ales cea cu Creatorul lor. Prea mulți 
dintre acești tineri își pierd sufletul în virtual... Zona 
de impact negativ se extinde apoi la comportament, 
învățătură, adevăr etc. Dar, noi credem că Dumnezeu 
este prezent în toată lumea Lui, chiar în lumea creată 
de tehnică, numită și lumea virtuală. Citim în prorocul 
Ieremia 23:24: Poate cineva să stea într-un loc ascuns 
fără să-l văd Eu? – zice Domnul. 
 Nu umplu Eu cerurile și pământul? – zice 
Domnul. Nu doar că El este atotprezent, dar El judecă 
fiecare om după faptele lui, chiar dacă sunt făcute 
în cyberspace. Toți tinerii de azi trebuie să știe că                    
Dumnezeu este Același, sfânt și drept, și atunci când ei 
navighează pe internet. Dumnezeu așteaptă de la tineri 
curăție în minte, inimă și cuget. 

G. Bujdei: Ca părinți, ne dorim ca copiii noștri să 
încheie Legământul cu Domnul. Cum îi putem ajuta? 

Emil Bartoş: Legământul cu Dumnezeu ca și Crea-
tor există prin creație cu fiecare om. Dar legământul 
cu Dumnezeu ca Domn și Mântuitor este un alt tip 
de legământ. Este personal, reciproc, de aceea trebu-
ie încheiat personal, între om și Dumnezeu. La vârsta 
maturității, un tânăr este așteptat să încheie legămintele 
cele mai importante. Înaintea legământului de căsătorie, 
de pildă, ar trebui să vină legământul de urmare a lui 
Hristos. Ucenicia este un act de voință prin care accepți 
autoritatea gândirii lui Hristos în centrul personalității 
tale. Aceasta e ceva revoluționar pentru un tânăr, care 
își dorește din fire să fie independent. Un legământ de 
acest gen apare paradoxal: după ce Hristos te-a eliberat 
de robia păcatului, de bună voie te faci robul Lui! Dar 
chiar aici stă secretul vieții spirituale: să accepți domnia 
Altuia în tine. Nimic nu poate fi mai eliberator decât 
relația personală cu Hristos! Pentru acest pas, este ne-
voie de o frângere a sinelui, o recunoaștere a neputinței 
de a trăi viața singur, de o iertare a păcatelor și apoi 
de acceptarea uceniciei. Orice presiune din afară, de la 
părinți sau biserici, apare ca o greșeală. Dar orice pre-
siune prin rugăciunea de mijlocire pentru acești tineri 
apare ca un mare ajutor. 
 Mă rog și eu pentru toți tinerii din Austria ca să 
păstreze credința și un cuget curat (1 Timotei 1:19), 
pentru a onora ceea ce Dumnezeu face pentru ei în fie-
care zi, acolo, în diaspora.   
 

Ghiţă Bujdei 
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Cine poate găsi o femeie 
cinstită? Ea este mai de preț 
decât mărgăritarele.
Inima bărbatului se încrede 
în ea, și nu duce lipsă de 
venituri.
Ea îi face bine, și nu rău, în 
toate zilele vieții sale.
Ea face rost de lână și de in 
și lucrează cu mâini harnice.
Ea este ca o corabie de ne-
goț; de departe își aduce 
pâinea.
Ea se scoală când este încă 
noapte și dă hrană casei 
sale și împarte lucrul de pe-
ste zi slujnicelor sale. 

Proverbe 31:10-15

Jurnalul 
Mamei

 

E dimineață. Cobor 
din pat fără prea 
mult zgomot. Mă 
furișez în bucătărie 

unde pregătesc cafeaua și o 
mică gustare pentru soțul 
meu, deoarece el pleacă 
primul. Sunt bucuroasă să-l 
văd mulțumit de tot ceea 
ce i-am pregătit cu drag. 
El muncește mult, și prin 
munca lui noi primim bine-
cuvântarea în casa noastră. 
Pleacă grăbit dar nu înainte 
de a ne îmbrățișa și a rosti 
urarea noastră: ”Domnul 
să fi e cu tine azi.” 
 U r m e a z ă 
deșteptarea pentru al doi-
lea val de oameni din casa 
noastră și aceștia sunt ele-
vii. În pregătirea lor pentru 
plecarea la școală se trece 
bineînțeles prin baie unde 
mereu sunt mici discuții, 
deoarece domnișoara 
noastră stă prea mult în 
fața oglinzii. Ce să facem! 
Stofa feminină își spune 
cuvântul, deși are doar 
zece ani. 
 După plecarea lor 
rămân cu cel mic. Vai câte 
avem de făcut împreună, 
deoarece el este lângă mine 
la tot ce fac. Azi mă con-
frunt cu multe griji și am 
foarte mult stress pentru că 
am multe de rezolvat.   
 Treabă în casă, 
facturile de plătit și atâtea 
cumpărături de făcut! Iar 
banii trebuie calculați bine 
pentru că se câștigă greu.  
    
    
  

 Mi-am amintit 
acum de un studiu pre-
zentat la noi în biserică 
care se referea la faptul că 
putem reduce din îngri-
jorare și stress dacă sun-
tem prudenți în tot ceea ce 
facem, dacă avem inima 
mulțumitoare și ne încre-
dem puternic în Dumne-
zeu. Să știți că într-adevăr 
dă rezultate acest mod de 
a aborda problemele din 
viața noastră.
 Așez puțin lucru-
rile prin casă, pun rufele 
la spălat apoi plec totuși 
în oraș. Trec pe la bancă 
să rezolv probleme factu-
rilor, după care fac câteva 
cumpărături pentru masa 
de seară. Aceasta este masa 
pe care o servim cu toții.  
 Ce frumos este 
când suntem toți acasă! Îi 
privesc cu drag pentru că 
sunt ai mei! Nu știu cum 
ar fi  fost viața mea dacă nu 
erau ei ”FAMILIA MEA”! 
 Programul de 
seară cuprinde mai multe. 
Facem temele pentru mâi-
ne la școală și vorbim cum 
a fost ziua de azi. Apoi 
merge fi ecare la locul lui de 
culcare, dar nu înainte de a 
ne ruga împreună. 
 Aceasta fi ind 
rugăciunea familiei! 
 Când toți s-au 
liniștit, eu merg în came-
ra de zi unde am locul și 
timpul meu de părtășie cu 
Dumnezeu. 
 În rugăciunea mea 
îi cuprind pe toți ai mei 
ca într-un buchet și-i pun 
înaintea Domnului, știind 
că numai EL ne poate ține 
să fi m o familie unită. 
 Cu inima plină 
de bucurie pentru liniștea 
deplină pe care Dumnezeu 
a dat-o în locuința mea, mă 
culc și adorm în pace, știind 
că mâine va fi  o nouă zi.  
    
Petrică Stoian
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Am plecat împreună cu familia din România 
în Italia în septembrie 1997 și am ajuns cu 
ajutorul lui Dumnezeu în orașul Torino, 
unde pe atunci erau foarte puțini româ-
ni credincioși și nu exista nici o Biserică 

Penticostală Română.
 Primul impact cu realitatea a fost înfi orător 
dar... ca unul crescut în pocăință, mi-am adus aminte 
de versetul din (Mat. 6:33). Am început împreună cu fa-
milia să ne rugăm lui Dumnezeu și în mintea mea și în 
inima mea exista o singură dorință, Biserica Domnului 
Isus Hristos. Știam în inima mea că Biserica Domnu-
lui Isus este cea mai mare binecuvântare pe pământ pe 
care o are lumea acum din partea lui Dumnezeu. Pri-
veam la orașul Torino și mă gândeam la Sodoma, cât de 
binecuvântată ar fi  fost dacă acolo s-ar fi  găsit o biserică 
măcar cu 10 membri. Ea ar fi  rămas poate în picioare 
până în ziua de azi. Am hotărât în rugăciune înaintea 
Domnului că voi face tot ce depinde de mine pentru a 
înfi ința o Biserică Penticostală Română în orașul Torino, 
și în anul 1998, la un an de la sosirea mea în Italia, cu 
ajutorul fraților noștri italieni am obținut acceptul de a 
ne aduna în clădirea unde își desfășurau ei programele 
religioase; era cea mai mare victorie pentru mine. 

 Cu trecerea timpului Dumnezeu prin Duhul 
Sfânt lucra în mijlocul nostru cu putere, așa s-a ajuns 
ca în decurs de 2 ani să se deschidă prima Biserică 
Penticostală Română, iar prin ajutorul Lui Dumnezeu 
astăzi orașul Torino are 4 Biserici Penticostale Române 
unde Dumnezeu își pregătește sufl ete pentru Împărăția 
Sa. 
 Aș vrea să menționez celor care vor citi 
aceste rânduri că: cea mai mare nevoie a timpului 
nostru nu este de natură economică, socială, politică sau 
ecologică, ci cea mai mare nevoie a generației noastre 
este ca Biserica să rămână la principiile Noului Testa-
ment, însușindu-și viziunea lui Dumnezeu asupra misi-
unii ce-i revine (Mat. 16:18-19). 
 Au trecut 16 ani de când am ajuns cu familia 
în Italia și nu mă gândeam niciodată că după atâţia ani 
trăiţi în Italia, Dumnezeu are un alt plan de lucrare 

pentru mine și familia mea. Datorită faptului că băiatul 
meu s-a căsătorit în Austria, am hotărât împreună cu fa-
milia să ne mutăm cu toții în Austria și așa am făcut. Sunt 
membru împreună cu familia în Biserica lui Dumnezeu 
”GLORIA” din Salzburg, unde ne bucurăm împreună 
cu frații noștri, la picioarele Domnului Isus. 

 Iubit cititor care ai răbdare să citești aceste 
rânduri, te îndemn oriunde ai merge în această lume, 
caută să împlinești sfatul Lui Dumnezeu cu privire la 
tine scris în Matei 6:33. Caută să rămâi în dimensiunile 
standard ale bisericii lui Isus Hristos. 
 În Noul Testament cuvântul Biserică își are 
originea în termenul grecesc ekklesia. Acesta provi-
ne de la un cuvânt de bază, compus din prepoziţia ek 
(din) şi verbul kaleo (a chema). Ekkaleo înseamnă ”a 
chema din”. Biserica ekklesia, se referă la cei care au 
fost chemați din păcat la mântuire. Ei au fost schimbați 
de Domnul și sunt puși deoparte      pentru EL și lu-
crarea Lui. Este mai bine să Îl slujești pe Dumnezeu 
în viața unei Biserici locale, decât să faci orice altce-
va pe acest pământ. Este mai bine să faci parte dintr-o 
Biserică locală a         Domnului nostru Isus cel viu și 
să te alături în lucrarea pe care a pregatit-o pentru noi 
astăzi, decât să faci orice altceva. 

 Nu avem nici un motiv să deznădăjduim, este 
vremea să privim în sus spre ceruri “de unde (ne) va 
veni ajutorul (Ps. 121). Biserica trebuie să își înalțe pri-
virile spre Isus, EL va reveni! Când va veni își va chema 
Biserica victorioasă la Sine. Ce binecuvântare măreață 
este faptul că oriunde mergem, avem unitate spirituală 
cu frații și surorile noastre în Hristos. Poate îi întâlnim 
în cealaltă parte a lumii, dar suntem cu toții una, în noi 
locuiește Domnul Isus Hristos, suntem frați și surori în 
familia Domnului nostru. EL ne-a promis ca va reveni și 
vom fi  răpiți împreună cu EL. Ce glorios va fi ! Vom sta 
împreună în locuri cerești în Hristos Isus. Efes. 3:14-21 
    

Vasile Abucean 

BISERICA LUI ISUS HRISTOS 
ADUCE BIRUINTA
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Dicţionarul explicativ al Limbii Române spune 
despre nădejde: încredere sau convingere că 
ceea ce faci ori doreşti se va realiza;  sperată, 
nădăjduire;  încredere în sprijinul, ajutorul 

cuiva sau a ceva, certitudinea că cineva sau ceva va fi  
favorabil, de ajutor.
 Crezul se termină cu această mărturisire plină 
de bucurie „aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce 
va să fi e”
 Cuvântul „aştept” adică doresc, înseamnă că 
învierea morţilor şi viaţa veacului viitor este un adevăr 
în care nu numai credem ci şi nădăjduim. Aşa ne învaţă 
Apostolul Petru în 1 Petru 1:13 „De aceea încingeţi-
vă coapsele minţii voastre, fi ţi treji şi puneţi-vă toată 
nădejdea în harul, care va fi  adus la arătarea Lui Isus 
Hristos.

1. CE ESTE NĂDEJDEA CREŞTINĂ? 

 Nădejdea creştină este darul şi aşteptarea cu 
încredere a împlinirii tuturor bunătăţilor făgăduite 
de Dumnezeu omului care face voia Lui, fi indcă                       
Dumnezeu este credincios în tot ce făgăduieşte! 
Bătrânul Simeon, temător de Dumnezeu căruia Duhul 
Sfânt îi făgăduise că nu va muri înainte ca să vadă pe 
Hristosul Domnului Luca 2: 25-26.
 Nădejdea este încredinţarea pe care o are ci-
neva în anumite împliniri viitoare şi în împărtăşirea ce 
el o va avea din acele împliniri. Aşa că nădejdea în în-
vierea morţilor şi în împărtăşirea din fericirea veşnică 
a dat ucenicilor tăria să îndure chinuri cumplite şi să-şi 
dea viaţa pentru credinţă. 
 Deci nădejdea e pe de-o parte „un dar”, 
e nădăjduinţa sufl etului în „aşteptarea” unui bun 

făgăduit, iar pe de altă parte este „încrederea” neclintită 
în împlinirea făgăduinţei date nouă de Dumnezeu. 
 Este o înaintare, un salt peste timp în viitor, 
este un ocean care apropie de ochii sufl eteşti lucrurile 
foarte îndepărtate. „Nădejdea este o încredere 
adevărată în Dumnezeu dată în inima omului prin 
insufl are şi iluminare de la Dumnezeu, ca să nu 
deznădăjduiască vreodată de harul lui Dumnezeu, atât 
pentru iertarea păcatelor, cât şi pentru cerere, când se 
cere un lucru bun, fi e dintre lucrările vremelnice, fi e 
din cele veşnice”.

2. CARE SUNT BUNĂTĂTILE FĂGĂDUITE NOUĂ 
DE DUMNEZEU NOUĂ?

 Domnul şi Mântuitorul nostru Isus Hristos 
făgăduieşte celor ce fac voia Tatălui ceresc viaţa veşnică, 
precum şi puterea, împreună cu mijloacele prin care se 
dobândeşte această fericire, adică harul Dumnezeiesc, 
sprijin în necazuri şi ascultarea rugăciunilor.

A Mântuitorul ne-a făgăduit viaţa veşnică (1 Ioan 
2:25). „În casa Tatălui meu sunt multe locaşuri. Mă 

duc să vă pregătesc un loc” Ioan 14:2.
 În pilda nunţii fi ului de împărat (Matei 22:1), 
a lucrătorilor viei (Marcu 12:1) şi altele, afl ăm aceeaşi 
făgăduinţă. Tot El ne-a făgăduit şi învierea morţilor 
(Ioan 5:28-29).

B Ca să putem câştiga fericirea veşnică,                       
Mântuitorul ne-a făgăduit împreună lucrarea Sfân-

tului Duh; adică harul lui Dumnezeu. Domnul nostru 
Isus Hristos, „nădejdea noastră” (1 Timotei 1:1) vrea ca 
toţi oamenii să se mântuiască (1 Tim 2-4); însă pentru 
mântuire harul Lui este de neapărată trebuinţă (Ioan 

NĂDEJDEA
Să ţinem fără 
şovăire la 
mărturisirea 
nădejdii noastre, 
căci credincio-
sul este cel ce a 
făcut făgăduinţa. 
(Evrei 10:23).

Ce este NĂDEJDEA?
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NĂDEJDEA 3:5).

C El ne-a făgăduit şi bunătăţile trebuitoare vieţii 
vremelnice: „Nu duceţi grija, spunând: ce vom 

mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca?... Ştie 
doar Tatăl vostru cel ceresc că aveţi nevoie de ele” 
(Matei 6:31-32).

3. DE UNDE IZVORĂŞTE NĂDEJDEA CREŞTINĂ?

 Nădejdea creştină izvorăşte din credinţa în tot 
ce ne-a făgăduit Dumnezeu (Galateni 5:5). Credinţa ne 
asigură că Dumnezeu este neţărmuit de credincios, este 
puternic, este bun, şi avem nădejde că, prin harul Său şi 
prin jertfa Mântuitorului, vom primi de la El bunătăţile 
făgăduite.

 Nădejdea îşi trage obârşia din credinţă, aşa cum 
copacul odrăzleşte din rădăcină. Credinţa adevereşte 
bunătăţile făgăduite şi putinţa de a le avea; nădejdea 
însă ne face să le dorim şi să le aşteptăm. Credem deci că 
„Cel care a poruncit să nu minţim, cu mult mai mult El 
nu va minţi”, de aceea şi Apostolul Pavel zice:  

Remus Duia

Ce 
transmitem 

noi... 

Lucrarea cu surorile din biserica noastră a înce-
put în urmă cu 5 ani şi s-a născut din dorinţa 
de a veni în ajutorul surorilor nou-venite în bi-
serica noastră, surori care fi e din timiditate, fi e 

din alte motive s-au simţit mai puţin acceptate ca parte 
componentă a ei (a bisericii). Ne-am anunţat programul 
în biserică şi am invitat astfel surorile să frecventeze 
întâlnirea noastră, pentru a ne cunoaşte mai bine şi a 
le putea ajuta la integrarea în biserică şi în societatea 
austriacă, fără a le da uitării pe surorile mai în vârstă 
(Tit 2:4,5). 
 Pe lângă rugăciunile noastre regulate pentru 
diferite cauze (pentru grup, pentru bunul mers al bise-
ricii etc.), a fost şi rămâne tot mai pregnantă mijlocirea 
pentru copiii noştri. Greutăţile prin care trec familiile 
din zilele noastre, cauzate de neascultarea şi răzvrătirea 
tinerilor noştri, ne determină să mijlocim cu lacrimi şi 
suspine pentru generaţia care vine în urma noastră în 
biserică. 
 Întrebarea care se ridică tot mai acut în zile-
le acestea „rele” de pe urmă este „Ce transmitem noi 
urmaşilor nostri?”, ce bogăţie spirituală lăsăm noi pe 
cărarea vieţii pentru cei care vin după noi? Şi nu puţine 

sunt îndemnurile lăsate de Domnul în Cuvântul Său, 
încă din vechime pentru copiii Săi, de a transmite 
urmaşilor lor minunile pe care le-a făcut Dumnezeu în 
viaţa şi în familiile lor. (Ps.44:1-3, Ps. 78:3,4). 
 De aceea am considerat ca fi ind un lucru pri-
mordial pentru noi femeile şi mamele din biserică să 
ridicăm fortăreţe de rugăciuni în jurul familiilor noastre 
şi a copiilor noştri, pentru a putea păstra curate şi neal-
terate standardele morale creştine din Cuvântul 
Domnului. 
 Aş dori să las o încurajare, la încheiere, pentru 
toate mamele care trec prin astfel de situaţii şi nu de 
puţine ori simt că au ajuns la capătul puterii: căutaţi 
în fi ecare zi în BIBLIE un singur verset de încurajare şi 
mângâiere şi meditaţi la el ziua întreagă, chiar rostindu-
l cu voce tare, şi luaţi-l ca o armă de apărare împotriva 
atacurilor celui rău. (Efeseni 6:10-12). Dumnezeu să vă 
binecuvânteze pe toţi şi pe toate.   
  

Ioana Baltan 
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 Ficus carica, denumirea științifi că a smochinu-
lui a fost dată după numele localității Carica din Asia 
Mică, unde a fost descoperit de oameni crescând în stare 
sălbatică. În Biblie însă găsim scris că smochinul a existat 
deja în grădina Eden! După cum știm, Adam și Eva au 
cusut frunze de smochin laolaltă și au făcut șorțuri după 
ce li s-au deschis ochii și au văzut că sunt goi (Geneza 
3:7). În acest verset smochinul este chiar primul pom 
numit în Biblie și singurul din grădina Eden! Un articol 
în cunoscuta revistă Science din 2006 descrie descope-
rirea a nouă smochini fosilizați în așezarea neolitică 
Gilgal I localizată în Valea Iordanului subliniind faptul 
că a fost o plantă cultivată cu cca. 6500 de ani în urmă 
în Orientul Apropiat. Prin acest fapt, smochinul este 
așezat în agricultură înaintea grâului, orzului și legu-
melor. Această descoperire nu face nimic altceva decât 
să întărească ce scrie în Biblie!     
 În versete din Vechiul Testament smochinul 
este enumerat printre sursele cele mai cunoscute și im-
portante din timpul israeliților. Vedem că smochinul a 
existat în grădina Eden (Geneza 3:7), în Egipt (Numeri 
20:5), în țara promisă, Canaan (Deuteronom 8:8) și de-a 
lungul anilor le-a folosit oamenilor de hrană și leac. 
 În zilele noastre smochinul este cultivat print-
re altele în Zona Mediteraneană , Asia Mică, California, 
Mexic, Australia și Noua Zeelandă. Fiind îngrijit și pro-
tejat bine în timpul iernii, smochinul se poate adapta la 
un climat mai răcoros și mai umed. În Austria fructele se 
găsesc în mare parte importate din Turcia, Grecia și Ita-
lia. Dar, după cum știm, nu se compara aroma acestora 
cu cele din grădină.  În România sunt condiții prielnice 
de cultură în sudul și sud-vestul țării, ca exemplu în 
Drobeta Turnu Severin, Coronini, Timișoara, Moldova 
Veche, dar și în Dobrogea unde sunt recomandate soiuri 
care fac fructe roșii, galbene și verzi, deoarece acestea au 
timp destul să se coacă. Fructele se consumă de obicei 
uscate, dar și proaspete. Preparate le găsim printre altele 
sub formă de dulceață, gem, compot și în diverse rețete 
orientale. Ceaiul preparat din smochine este cunoscut 
ca fi ind tonifi ant, diuretic și emolient, prin care adu-
ce rezultate bune în tratarea bolilor căilor respiratorii, 
cum sunt bronșita, laringita și stări febrile. Dar nu nu-
mai fructele se folosesc medicinal. Frunzele și lăstarii 
se pot folosi printre altele în tratarea tulburărilor cir-
culatorii sau contra negilor, bătăturilor și înțepăturilor 
de insecte. Dumnezeu s-a folosit prin Isaia de o turtă 
de smochine pentru a-l vindeca pe Ezechia (1 Împărați 
20:7, Isaia 38:21).
 Ca urmare a importanței alimentare smochinul 
simbolizează la ora actuală prosperitate şi fertilitate. 
Smochinul, fi ind un pom cunoscut încă din vechime, 
a fost folosit de Isus în diferite împrejurări pentru a 
învăța ucenicii Săi lucruri elementare. Chiar și puterea 
Lui nemărginit de mare și-a arătat-o făcând un smochin 
să se usuce din rădăcină (Matei 21:19-21, Marcu 11:13-
14)! Faptul că Isus a mers să vadă dacă găsește ceva în 
afară de frunze cu toate că nu era vremea smochinelor 

arată că nu a căutat doar ceva să mănânce, ci le-a dat o 
lecție ucenicilor care până în acele clipe văzuseră de mai 
multe ori minuni. Isus care prin Trinitate este de fapt 
Creatorul acestui Univers, a cunoscut faptul că smochi-
nul este un pom umed și că nu se găsesc fructe în el, cu 
toate că un smochin ajunge să dea roade până la trei ori 
pe an! De data aceasta Isus își arată puterea Lui pedepsi-
toare. Ucenicii rămași uimiți de uscarea pomului într-o 
clipită după blestemul pronunțat au fost încurajați de 
Isus cu cuvintele următoare:  ”Adevărat vă spun că, 
dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu 
numai ce s-a făcut smochinului acestuia; ci chiar dacă 
ați zice muntelui acestuia: „Ridică-te de aici și aruncă-
te în mare”, se va face. Tot ce veţi cere cu credinţă, prin 
rugăciune, veţi primi.” (Matei 21:21,22) Oare chiar așa? 
Să fi e chiar așa mare putere în rugăciune? Negreșit! 
Avem atâtea dovezi în Biblie, în istorie, poate chiar în 
viața personală. De ce să nu ne folosim de această armă 
puternică?
 Slavă lui Dumnezeu că au rămas peste vremuri 
aceste învățături de preț și avem harul să le cunoaștem 
și noi! Însă să nu cădem în ispita de a ne obișnui cu ele 
așa de bine încât să uităm să mai și practicăm! 
Vedem în pilda smochinului neroditor (Luca 13:6-9), 
câtă răbdare are Dumnezeu cu noi, folosindu-se de 
smochin ca simbol pentru om. După trei ani de așteptare, 
acest pom încă nu dăduse rod și stăpânul a cerut să fi e 
tăiat. Doresc să menționez faptul că smochinul este un 
pom care rodește timpuriu, deci era normal să aștepte 
stăpânul rod în el! Vierul însă (care îl reprezintă pe Isus) 
a intervenit și a promis să se ocupe de el. Totuși, nu era 
sigur că va face rod pe viitor. Cât de trist! Isus se ocupă 
de noi, ne învață în nenumărate feluri cum să fi m ro-
ditori – ne vorbește prin Biblie, prin predici frumoase, 
uneori prin copii sau necredincioși, chiar citim cărți de 
studiu cu scop de a ajunge la tot mai multă cunoștință. 
Dar la ce folos, daca nu TRĂIM ce știm? 
 Isus încă mai sapă împrejur, încă mai pune gu-
noi la rădăcină. Prin aceasta ne dă condițiile cele mai 
bune de a face rod bun, pentru că nu numai stăpânul se 
uită la roade. Nu e așa că și noi ne uităm după ele la alții? 
Cu siguranță, deoarece ”după roade îi veți cunoaște” 
(Matei 7:16-20). Și după cum este scris în Matei 7:8: 
”Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău 
nu poate face roade bune”, „că atunci când trăiam sub 
fi rea noastră pământească, patimile păcatelor, ațâțate de 
Lege, lucrau în mădularele noastre și ne făceau să adu-
cem roade pentru moarte. Dar acum, am fost izbăviți de 
Lege și suntem morți față de Legea aceasta care ne ținea 
robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, 
iar nu după vechea slovă.” (Romani 7:5-6). 
 Așa dar să facem roade vrednice de pocăința 
noastră (Matei 3:8) și ne vom bucura o veșnicie cu Acel 
care ne-a creat pe noi, universul, pământul și smochi-
nul! 
 Ligia Gâlcă
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În perioada de 29 noiembrie – 1 decembrie 2013 a 
avut loc Conferinţa de lucru pe Austria în localita-
tea Seebenstein. Tema conferinţei fiind „Învăţând 
despre Consiliere” a atras interesul multor tineri, 

lideri, învăţători dar şi familii din bisericile Penticostale 
din toată Austria. Acest sfârşit de săptămână la căminul 
„Villa Riehl” a fost un timp binecuvântat de Dumnezeu 
pentru noi toţi cei 90 de participanţi, atât prin părtăşia 
pe care am avut-o unii cu alţii cât şi prin învăţătura pe 
care am primit-o. 
 Împreună cu noi a fost fratele Iulian Costea, 
Pastorul bisericii Penticostale Speranţa din Oradea, cu 
soţia lui Felicia. Iulian Costea a absolvit Facultatea de 
Teologie Penticostală din Bucureşti, urmând cursurile 
de Master la Seminarul Penticostal din Cleveland (TN, 
SUA) cu specializare în consilierea familiei. În prezent 
Iulian este Directorul Centrului de Capelani şi docto-
rand la Universitatea din Oradea. 
 Prin seminariile pe care le-a ţinut fratele Iulian 
Costea am avut posibilitatea să înţelegem consilierea 
ca o relaţie interpersonală care se concentrează asup-
ra nevoilor consiliatului pentru a aduce vindecare şi 
restaurare. Aceasta implică existenţa unei probleme 
unde sentimentele şi cauza problemei trebuie clari-
ficate. Totodată îi oferim ajutor persoanei în cauză să 
depăşească conflictele şi tensiunile interioare, situaţiile 
aproape imposibile de trecut şi o călăuzim ca să poată 
lua decizii corecte. Iar la final să poată accepta iertarea 
lui Dumnezeu şi să trăiască o viaţă din abundenţă - o 
viaţă de armonie în Isus Hristos. 

 Pentru a face toate aceste lucruri este nevoie 
de o inimă plină de compasiune, aşa cum scrie în 
1 Tesaloniceni 2:8,10 „Astfel, în dragostea noastră 
fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai 
Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar şi viaţa noastră, 

atât de scumpi ne ajunseserăţi” şi „Ştiţi iarăşi că am 
fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui: vă 
sfătuiam, vă mângâiam şi vă adeveream”. Pavel ne 
prezintă consilierea ca o responsabilitate a pastoru-
lui, dar şi responsabilitatea a fiecărui creştin aşa cum 
găsim scris în Coloseni 3:16 „Cuvântul lui Hristos să 
locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. 
Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu 
cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti...” 
 
 Creştinii dispun de resurse unice pentru luc-
rarea de consiliere. În primul rând avem Cuvântul lui 
Dumnezeu – Biblia, care este fundamentul în consilie-
re. Chiar dacă suficienţa Bibliei este atacată din mul-
te direcţii în zilele noastre, cum ar fi prin liberalism, 
schimbări sociologice, psihologia, ocultism, mass-
media etc., ea rămâne şi este absolut suficientă pentru 
mântuirea (1 Petru 1:23-25) şi sfinţirea noastră (Ioan 
17:17). Convingerea că Biblia este suficientă ne va do-
mina credinţa şi viaţa noastră, fiind sursa de inspiraţie 
a vieţii noastre. O altă resursă pe care o deţinem este 
Duhul Sfânt, care cunoaşte problema dar şi soluţia 
pentru problemă şi care asigură înţelepciune şi putere 
pentru a rezolva problema. Pe lângă aceste două lucru-
ri Duhul lui Dumnezeu ne-a dat diferite daruri spiritu-
ale ca să le folosim spre folosul altora (1 Corinteni 12:7) 
şi spre slujirea trupului lui Hristos. Fiecare creştin are 
un dar spiritual (1 Petru 4:10) şi fiecare dar este impor-
tant (1 Corinteni 12:11-22). Iar fiecare credincios ar tre-
bui să-şi descopere darul şi să îl folosească spre Slava 
lui Dumnezeu. 
 Fie ca Dumnezeu să ne cerceteze inimile şi să 
să ne folosească în lucrarea de consiliere, fiind o bine-
cuvântare pentru cei din jurul nostru.   
  

Carmen Guiaș 

Conferinta de lucru 
2013



Un altfel de Crăciun a fost 
mott o-ul care ne-a unit în 
acest mic proiect de aju-

torare. Împreună cu un grup de fete 
din biserica „Elim-Viena”, am avut 
bucuria de a cunoaşte copiii şi ti-
nerii Asociaţiei, „Viaţă şi Lumină”, 
din Bucureşti. Prezint câteva im-
presii de la fetele care au participat 
la această misiune: 
 Damaris Vencli: „Ce ai 
primit de crăciun?” M-a întrebat ci-
neva. Nimic, am răspuns. Şi totuşi 
nu-i chiar adevărat, m-am corec-
tat eu. Am primit zâmbete since-
re, îmbrăţişări puternice, strângeri 
de mâini calde, clipe emoţionante, 
cunoştinţe şi multă dragoste din 
partea copiilor minunaţi de la 
fundaţia „Viaţă şi Lumină”. Am 
primit o experienţă frumoasă, care 
ţine o viaţă. Acesta este darul lui 
Dumnezeu pentru mine anul aces-
ta, după primul său dar, Isus. S-a 
meritat să merg şi să primesc totul. 
„... şi să iubeşti pe aproapele tău 
ca pe tine însuţi!” Matei 22:39. » 
 Gina Săbău: „Mulţumesc 
Domnului că mi-a dat harul de a 
nu mă concentra asupra nevoilor 
mele ci a sta la dispoziţia acelor 
copii, care tânjesc după dragostea 
de care au fost lipsiţi din pricina 
faptului că au crescut la casa de co-
pii. A fost o experienţă nespus de 
frumoasă să pot îmbrăţişa sufl ete 
în a căror îmbrăţişare am simţit un 
singur lucru. Bucurie. Un lucru am 
învăţat cu siguranţă, şi anume: că e 
mai ferice să dai decât să primeşti.” 
 Carmen Tomi: „Un lucru 
care m-a impresionat pe mine în 
săptămâna care am petrecut-o în 

București pe străzi și la orfelinat 
este prezența omului care poate 
aduce bucurie dând un zâmbet sau 
o privire caldă plină de dragoste 
neprefăcută. Am uitat de multe ori 
să zâmbim mulțumind Domnului 
pentru binecuvântările pe care le-
am primit și cred din toată inima 
că prin acest gest putem schimba și 
infl uența atitudinile oamenilor cu 
care interacţionăm zilnic.” 
 Emilia Pal: „Voluntariatul 
m-a învăţat că şi aproapele meu 
trebuie ajutat. Prin voluntariat am 
înţeles mai bine cuvântul Bibliei şi 
anume că trebuie să-i ajuţi pe cei 
care sunt în suferinţa şi au nevoie 
de ajutor. Timpul petrecut în ca-
drul Fundaţiei „Viaţa şi Lumina“ 
este un timp câştigat pentru că 
l-am petrecut alături de nişte copii 
minunaţi care au nevoie de ajutorul, 
afecţiunea şi cunoştinţele, respectiv 
resursele noastre. Am rămas de 
asemenea plăcut impresionată de 
sprijinul neconditiionat oferit din 
partea Fundaţiei, copiilor/tineriilor 
în a le oferi nu numai un Cămin ci 
şi a le îndrepta paşii înspre Dumne-
zeu.” 
 Miriam Soporan: „Doresc 
să mulţumesc lui Dumnezeu 
pentru oportunitatea de a sluji 
într-un orfelinat. Ce m-a impresi-
onat foarte mult a fost educaţia şi 
creşterea lor. Chiar dacă nu au avut 
părinţi care să-I sfătuiască, Dumne-
zeu a scos în calea lor oameni care 
să-I îndrume pe calea Lui.” 
 Pe lângă zilele petrecute cu 
copiii, împreună cu asistenţii sociali 
de la centrul de urgenţă am vizitat 
câteva din cazurile stradale. Sărăcia 
şi neputinţa i-au făcut pe unii din 

copii sau uneori pe întreaga familie 
să ajungă în stradă, cerşind ziua şi 
dormind în canale, în scări de bloc 
sau case părăsite. Unii alungaţi, 
alţii s-au născut în stradă. Hărţuiţi, 
blamaţi, bolnavi, trăiesc în grupu-
ri şi îi găseşti peste tot. Echipele 
noastre mobile îi întâlnesc zilnic; 
sunt mulţi, prea mulţi pentru tim-
pul pe care îl trăim spunea doamna 
Lenuţa Pârvan manager la Progra-
mul Prevenire. Am văzut cu ochii 
noştrii unde locuiesc aceste familii 
care au cu adevărat nevoie de aju-
tor. Dorim să vă motivăm în a ne 
ajuta să continuăm cu acest proiect 
de ajutorare. Am rămas uimită cât 
de mult face simplul fapt că eşti 
acolo cu ei şi poate doar povesteşti 
sau te joci, când am primit una din 
scrisori din partea unu copil: „Dra-
ga Dana, te iubesc şi îţi mulţumesc 
că ai venit aici în ţara noastră. Dom-
nul să te binecuvinteze şi să te ajute 
în ţara de unde vii!“ Poate doreşti 
să ajuţi unul din copii, tineri sau fa-
miliile din centru; Pentru mai mul-
te informaţii vă stau la dispoziţie 
pe adresa de email: dana_sopi@
yahoo.com.
 Mulţumim Domnului 
pentru călăuzire şi pentru toţi 
cei care ne-au sprijinit în rugăciune. 
 Mulţumim fratelui pastor 
Florin Ianovici pentru ospitalitate 
şi nu în ultimul rând tuturor celor 
care au contribuit fi nanciar: Corul 
de tineri, Corul de surori, familii şi 
persoane în privat. Domnul să vă 
răsplătească!   

    
Dana Soporan

Purtaţi 
aceleaşi 

poveri 
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Indiferent de vârstă, 
educație sau poziție 
socială, fi ecare s-a 
luptat măcar odată în 

viața lui cu îngrijorarea. 
Îngrijorare cu privire la 
ziua de mâine, cu privire 
la viitor, la locul de muncă, 
la starea sănătății, sau la 
orice altă nesiguranță. În-
trebarea care ne răsună 
mereu în minte atunci 
când ne îngrijorăm este 
aceasta: ”Cum voi face față 
zilei de mâine?” Chiar și 
ucenicii Domnului Isus 
se luptau cu această stare 
de nesiguranță, care este 
un păcat, pentru că atestă 
lipsa încrederii în Dum-
nezeu. Însă El, cunoscând 
gândurile lor, le-a zis: ”Nu 
vă îngrijorați!” (Mat. 6:25). 
 
 În următoarele 
rânduri vom vedea câ-
teva motive care ne vor 
ajuta să înțelegem mai 
bine de ce nu trebuie să 
ne îngrijorăm. Fiind mai 
întâi conștienți de faptul 
că avem un Tată îndurător 
și plin de milă, trebuie să 
aruncăm asupra Lui toate 
îngrijorările noastre. Căci 
El însuși îngrijește de noi. 
Dacă îți este greu să cre-
zi aceste lucruri, privește 
la păsările cerului: ele 
nici nu seamănă, nici nu 
seceră, nici nu strâng ni-

mic şi totuşi Tatăl nos-
tru cel ceresc le hrăneşte. 
Oare nu suntem noi cu 
mult mai de preț decât 
ele? (Mat. 6:26) El, care 
n-a cruțat nici chiar pe Fiul 
Său, ci L-a dat să moară 
pentru noi, cum nu ne va 
da fără plată, împreună cu 
El, toate lucrurile (Rom. 
8:32). Tatăl nostru cel cer-
esc cunoaște nevoile no-
astre mult mai bine decât 
oricine altul, 
 El este pregătit 
și așteaptă clipa când să 
reverse binecuvântările 
Lui din belșug peste ini-
mile noastre, dar atunci 
când încercăm prin forțe 
proprii să grăbim îm-
plinirea făgăduințelor 
Lui, îL împiedicăm pe              
Dumnezeu să își arate sla-
va Lui şi să lucreze după 
planul Său. Dacă avem 
deci încrederea aceasta, 
că Dumnezeu este în stare 
să îngrijească de toate ne-
voile noastre pământești 
vom putea privi plini de 
încredere și bucurie în-
spre viitor, căutând mai 
întâi de toate, Împărăția 
și neprihănirea Lui, știind 
că toate celelalte lucruri 
ni se vor da pe deasupra 
(Mat. 6:33). Mai apoi, dacă 
ne frământăm mintea cu 
privire la ziua de mâine, 
nu ne mai putem bucura 
de ziua de astăzi, şi golim 

astfel ziua de puterea ei. 
Putere pe care o putem fo-
losi într-alt mod mult mai 
efi cient, bucurându-ne că 
Dumnezeu ne-a purtat 
de grijă astăzi, că El ne-a 
dat îmbrăcăminte, hrană, 
sănătate, liniște, pace și că 
a binecuvântat această zi 
pentru care ne îngrijoram 
ieri. 
 Tot astfel chiar 
dacă nu știm ce va veni 
mâine, știm însă un lu-
cru mult mai important, și 
anume că totul e condus de 
Domnul. El știe ce va fi  și El 
e în stare să conducă pașii 
noștri în viitor, precum a 
făcut-o și în trecut, pentru 
că bunătățile Lui nu s-au 
sfârșit și îndurările Lui nu 
sunt la capăt, ci se înnoi-
esc în fi ecare dimineață 
(Plângerile lui Iere-
mia 3:22,23). De aceea 
să aruncăm asupra Lui         
toate îngrijorările noastre, 
fi ind convinși de promi-
siunea Lui, că El însuși va 
îngriji de noi în fi ecare zi.  
 

Moise Căuneac 

Îngrijora-
rea nu 
golește 
ziua de 
mâine de 
necazu-
rile ei, ci 
golește 
ziua de azi 
de puterea 
ei.

C. H. Spurgeon

Este îngrijorarea 
păcat sau poate 
duce la păcat?
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 În data de 12.01.2014, a avut loc la Biserica 
Elim din Viena ordinarea în slujba de presbiteri a 
fraţilor: Pavel Nati şi Adinel Onea.   
 Serviciul divin a fost condus de pastorul 
Ionel Vlas, iar mesajul a fost transmis de pastorii: 
Ioan Varadin – președintele Gemeinde Gottes și 
Mircea Mureșan – Biserica Betel din Hațeg.  

„Mare este secerișul, dar puțini sunt 
lucrătorii! Rugați, dar pe Domnul secerișului să 
scoată lucrători la secerișul Lui“ Matei 9:37,38. 

 Mulțumim Domnului pentru Harul ce l-am 
primit din partea Sa, de a mai scoate un lucrător 
în Amstetten; un dar pe care biserica îl aștepta, și 
L-a primit cu bucurie. În data de 19 ianuarie 2014 
în biserica „El-Betthel“ din Amstetten a avut loc 
investirea în slujba de prezbiter a fratelui Florin 
Ost. 

 La această sărbătoare au participat frații: 
Varadin Ioan, Irimuș Ioan, și comitetul bisericii 
locale, care au cerut binecuvântarea Domnului 
peste familia Ost.

Botezul a avut loc în data de 23 Iunie 2013 
la Biserica „Elim” din Voitsberg (cea mai mică 
Biserică Penticostală din Austria.

 Biserica are la activ un număr de 7 familii 
cu un total de 9 copii, la care participă și prieteni 
ai casei Domnului de alte confesiuni). Candidați la 
botez sunt Lăcătuș Silviu și Marincean Laudrup. 
Botezul a fost efectuat de către frații: Varadin Ioan 
și Hancheș Zaharia. 

În data de 19 Ianuarie 2014 a avut loc 
un botez nou-testamentar în cadrul bisericii 
„Philadelphia” Wels. Șase suflete au declarat 
public în apa botezului că îl urmează pe Isus: Feier 
Samuel, Daniel Nedelcovici, Alexandru Zaharia, 
Buge Ionel Marian, Laura Creț și Lucian. 

Ne bucurăm împreună cu cei 6 tineri care 
au luat cea mai importantă decizie a vieții lor! 
Dumnezeu să îi binecuvânteze! 
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Botez nou-testamentar la Biserica BETEL 
Bruck/Leitha în data de 12.01.2014. În poză 
lucrătorii bisericii locale: Cristian Kamergruber, 
Dănuț Don și Nelu Popovici împreună cu cei doi 
candidați Sara Vasi și Vasilică Recalo. 

  În data de 24.11.2013 a avut loc în Biserica 
Elim din Viena un botez nou-testamental, unde 24 
de suflete au încheiat Legământ în apă cu Domnul 
Isus. 
 La acest eveniment au participat ca 
invitați:  Dorel Rus – pastor Biserica Speranța
din Timișoara, Florin Mitric – presbiter
Biserica Maranata din Rădăuți, Nelu Man 
din Constanța și grupul vocal din Arad.  

Sărbătoare la Biserica „Emanuel“ 
Amstetten. În data de 8 decembrie 2013 au 
închieiat legământul cu Domnul prin botezul 
în apă: Moldovan Paul, Marisescu Marius, 
Gansberger Fredinand și Holerga Liviu. Botezul 
a fost oficiat de pastorul bisericii, Daniel Catană, 
împreună cu diaconul Ghiță Miron.

Wien hat Top-Lebensqualität 

În fiecare an, compania Mercer Consulting 
realizează un studiu despre calitatea vieții din 
întreaga lume ”Quality of Living Ranking”. 

Viena, orașul lui Mozart și Freud, a 
obținut și în acest an titlul pentru orașul cu cea 
mai înaltă calitate a vieții și în care exista cele mai 
bune condiții de muncă și de trai, potrivit celui 
mai recent studiu al companiei de consultanță 
Mercer. Conform analizei de anul acesta, orașele 
cu cel mai ridicat nivel de trai din Europa sunt 
următoarele: Viena, capitala Austriei, faimoasă 
pentru sutele de muzee și cele 2.000 de parcuri, 
este orașul cu cea mai bună calitate a vieții din 
lume urmată de Zürich, Elveția; Auckalnd, Noua 
Zeelandă; München, Germania; și Vancouver 
Canada. Bucureștiul se află pe locul 113. 

“Orașele din Europa au, în general, o 
calitate a vieții mai ridicată decât în alte regiuni 
ale lumii. Sistemul medical, infrastructura și 
facilitățile de receere sunt la standarde foarte 
înalte, stabilitatea politică și ratele relativ scăzute 
în ceea ce privește infracționalitatea, toate 
acestea îi fac pe experți să se simtă în siguranță 
în majoritatea orașelor Europei”, spune Slagin 
Parakatil, cercetător senoir la Mercer. 

Londra nu a intrat în top 10, în special din 
cauza nivelului ridicat al poluarii și al traficului 
infernal, dar și pentru că nu are locuri de recreere 
de înaltă calitate, mai relevă analiza Mercer. 

Singapore, pe de altă parte, deși este 
orașul cel mai bine plasat din Asia, se află abia pe 
locul 25, în timp ce Dubai este orașul în care se 
trăiește cel mai bine din Orientul Mijlociu și Africa, 
dar este doar pe locul 73 la nivel global. 

Orașul cel mai bine cotat din SUA este San 
Francisco și se găsește pe locul 27 în top, în timp ce 
New York s-a plasat pe 43. Detroit pe locul 70. 

Pe ultimele locuri în topul Mercer în ceea 
ce priveste calitatea vieții se află capitala statului 
Haiti, Port-au-Prince (221), capitala Republicii 
Centrafricane, Bangui (222) și capitala Irakului, 
Bagdad (223). 
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Maxime
Foloseşte sabia dragostei care taie orice rădăcini a urii. 

Pune-ţi in sticluţa vieţii tale undelemn vindecător. Nu uita nici vinul curăţiei. 

Apleacă-te ori de câte ori este nevoie. Nu lăsa ca oboseala să te copleşească! Când simţi că nu mai poţi, apleacă-te singur la izvor. 
Răcoreşte-ţi sufletul din izvorul dragostei. 

 
Învată să asculţi, când toţi vorbesc! Vorbeşte întotdeauna când alţii tac, nu lăsa ca gura să te bage în păcat. Învată să vorbeşti frumos. 
Spune adevărul în dragoste, chiar şi atuncea când ţi se pare că eşti singur! El este totdeauna de partea ta, chiar dacă pe moment nu-L 

vezi. El va apărea spontan. 

Nu lăsa ca cineva să-ţi fure libertatea! Fii real, fii cinstit într-o lume coruptă. 

Învaţă să trăieşti smerit, şi dacă odată în viată vei deveni bogat, nu uita, şi tu ai fost sărac! Întinde-ţi mâna înspre cel lipsit! Dă după 
puterile tale, căutând în buzunarele cele pline, pentru că în cele goale caută cei mai mulţi. 

Nu privi la succesul altora, pentru că te vei îmbolnăvi de invidie. Lucrează cu mâini harnice, ai grijă să nu devi avar. 

Citeste multe cărţi în viaţă, da nu uita să citeşti Scriptura. Ea iţi va schimba viaţa, şi tu vei deveni un alt om. 

Şi dacă vrei sa-ţi meargă bine în viată, ceea ce vrei sa-ţi facă ţie oamenii, fă-le şi tu la fel. Respectă-ţi prietenii! Sileşte-te să fii 
întotdeauna în voia lui Dumnezeu. 

Daca vreodată în viată se va întâmpla să cazi, odihneşte-te puţin, identifică motivul, dar nu uita! Tu trebuie să te ridici din nou. Chiar de 
şapte ori de vei cădea, pentru cei ce umblă cu Domnul mai exista speranţă. Pentru Dumnezeu, nu e nimic prea mult, chiar dacă ai ajuns 

departe, departe, întoarce-te acasă! Tatăl tău te doreşte, te aşteaptă, şi plânge pentru tine. Dacă vei înţelege acest lucru ai toate şansele 
să ajungi acasă, să porţi o haină nouă, să fii îmbelşugat. Şi la urma urmei, e egal ce spun oamenii, dacă Tatăl tău te primeşte, oricum, nu 

contează, El are ultimul cuvânt! Şi dacă acesta este adevărul, merită să te întorci acasă!                                                              

culese de Ioan Secheli
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