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CUPRINS

Biblia ne învaţă să 
trăim, să iubim, să 
vorbim să mustrăm 
şi să facem dreptate 
cu blândeţe. Deşi s-au 
dat multe definiţii 
despre blândeţe, voi 
spicui câteva crâmpe-
ie pe care le prezintă 
Sfânta Scriptură. 

blândeţe, ...” (Col. 3:12) sau „Podoaba voastră ...să 
fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare 
a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț 
înaintea lui Dumnezeu” (1 Petru 3:3-4). Blândeţea se 
vede în vorbire, în acţiunile şi atitudinile noastre. Ea 
se manifestă în relaţiile noastre, în felul cum ne ra-
portăm la cei din jur, din familie, biserică sau societa-
te: „să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata 
de ceartă, ci cumpătaţi, plini de blândeţe faţă de toţi 
oamenii” (Tit 3:2). 

Blândețea e în caracterul lui Dumnezeu 
însoţită de milă şi de dreptate. „Şi după cutremurul 
de pământ, a venit un foc: Domnul nu era în focul 
acela. Şi după foc, a venit un susur blând şi subţire” 
(1 Regi 19:12). Există o linie de demarcaţie foarte 
subtilă între milă şi blândeţe. Mila este un sentiment 
mai mult pasiv şi ocazional, pe când blândeţea este 
activă şi de care trebuie să dăm dovadă în mod per-
manent. Au fost momente când, în blândeţea Lui, 
Dumnezeu a trebuit să intervină cu dreptate şi să 
pedepsească. Asemenea referinţe găsim la oamenii 
pe care biblia îi descrie ca fiind blânzi dar care în 
anumite circumstanţe au fost departe de a fi blânzi: 
„Moise însă era un om foarte blând, mai blând de-
cât orice om de pe faţa pământului” (Num. 12:3) şi 
totuşi se supără şi sparge tablele legii. Domnul Isus 
de asemenea, văzând ce se întâmplă în templu, răs-
toarnă mesele şi ia biciul. Apostolul Pavel în multe 
împrejurări mustră cu asprime: „Ce voiţi? Să vin la 
voi cu nuiaua sau cu dragoste şi cu duhul blândeţii?” 
(1 Cor. 4:21). Există o supărare fără păcat pe care bi-
blia ne-o permite „Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi.” Să 
n-apună soarele peste mânia voastră, şi să nu daţi 
prilej diavolului... Nici un cuvânt stricat să nu vă 
iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e 
nevoie, ca să dea har celor ce-l aud...Dimpotrivă, fiţi 
buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, 
cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos” (Efes. 
4:26-32).

Luându-L pe Hristos ca model, fiind plini 
de Duhul Sfânt să fim îmbrăcaţi cu această podoabă 
sfântă, blândeţea, ca cei ce privesc la noi să-L poată 
slăvi pe Dumnezeu.

Ioan Varadin

Blândețea a fost însuşirea 
care s-a observat cel mai 
mult în viaţa Mântuito-
rului. De aceea Domnul 
ne cere: „Luaţi jugul Meu 

asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci 
Eu Sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi 
odihnă pentru sufletele voastre” (Mat. 11:29). 
Credincioşilor le trebuie aşadar multă stră-
duinţă pentru a asemăna cu El, pentru a avea 
însuşirile, vorbirea, gândirea şi caracterul 
Lui. El a poruncit: „Voi fiţi, deci, desăvârşiţi, 

după cum şi Tatăl vostru cel ceresc 
este desăvârşit” (Mat. 5:48). Pentru 
realizarea acestui obiectiv trebuie 
să fii într-o continuă părtăşie cu El, 
avându-L ca model şi călcând pe 
urmele Lui. Atunci când răutatea 
oamenilor împotriva Lui a fost la 
culme Și-a păstrat calmul şi a dove-
dit blândeţe: „Când era batjocorit, 
nu răspundea cu batjocuri; şi, când 
era chinuit, nu ameninţa, ci Se su-
punea dreptului Judecător” (1 Petru 
2:23). Cu forţele noastre e greu să 
fii ca Isus, dar am primit un ajutor: 
„Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în 
slăbiciunea noastră...” Rom. 8:26.

Blândețea este inclusă de 
apostolul Pavel în roada Duhului 
Sfânt „Roada Duhului, dimpotrivă, 
este: ...,blândeţea,...” (Gal. 5:22-23). 
Duhul rodeşte blândeţea, atunci 
când trăim o viaţă neprihănită prin 
Duhul, atunci când suntem perma-
nent predaţi în mâna Domnului şi 
stăm la dispoziţia Lui. Aceasta nu e 
o realizare omenească ci e o însuşi-
re realizată de Duhul Sfânt în viaţa 
noastră. Duhul Sfânt acţionează 
duhul nostru chiar şi în momentele 
cele mai critice pentru ca noi să pu-
tem astfel deveni blânzi. Ne naştem 
cu temperamente diferite de aceea 
numai Duhul Sfânt poate depăşi 
ce e firesc în noi şi poate scoate la 
lumină această trăsătură frumoasă, 
blândeţea. 

Blândețea este o caracteris-
tică a înţelepciunii divine şi aduce 
multe beneficii în viaţa credincio-
sului: „Înţelepciunea care vine de sus 
este, întâi, curată, apoi pașnică, blân-
dă, uşor de înduplecat,...” (Iacov 
3:17). Deasemenea tot Iacov scrie în 
cap. 3:13 „Cine dintre voi este în-
ţelept şi priceput? Să-şi arate, prin 
purtarea lui bună, faptele făcute cu 
blândeţea înţelepciunii!” Biblia ne 
prezintă multe beneficii în legătură 
cu blândeţea: „Cei blânzi moşte-
nesc ţara şi au belşug de pace.” (Ps. 
37:11), „Ferice de cei blânzi, căci ei 
vor moşteni pământul!” (Mat. 5:5).

Blândețea se aseamănă cu 
o haină pe care o purtăm şi care 
se vede: „Astfel, îmbrăcaţi-vă cu: 
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Biblia ne spune despre Moise că era blând, 
cel mai blând om de pe faţa pământului 
(Numeri 12:3), iar apostolul Pavel îi scrie 
lui Timotei că una dintre virtuţile episco-
pului trebuie să fie blândeţea (1 Timotei 

3:3), de asemenea în 2 Timotei 2:24 stă scris: „Și robul 
Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu 
toţi”. Cred cu tărie că existenţa blândeţii în viaţa sluji-
torilor creştini este extrem de necesară, şi că nu poate 
să existe reuşită în slujire pentru cel căruia îi lipseşte 
blândeţea. Care persoană ar mai merge a doua oară să 
îşi mărturisească păcatele sau să fie consiliată la un li-
der care bruschează, sau care îşi manifestă bădărănia? 
Prea puţini sau poate chiar nimeni.

 Da, trebuie să accentuăm acest adevăr biblic: 
episcopul, robul Domnului trebuie să fie blând. Dar 
oare doar acestei categorii de oameni îi cere Dum-
nezeu să aibă blândeţe? Următoarele două versete 
din Noul Testament ne vor ajuta să înţelegem de la 
cine mai aşteaptă Dumnezeu să fie blânzi, Galateni 
5:23 respectiv Filipeni 4:5. Primul verset menţionează 
blândeţea ca fiind roada Duhului Sfânt, iar în versetul 
din epistola scrisă filipenilor, Pavel spune astfel: 
 „Blândeţea voastră să fie cunos-
cută de toţi oamenii”. Iată dar că nu doar 
păstorilor sau liderilor Bisericii li se cere blândeţe ci 

tuturor creştinilor, tuturor copiilor lui Dumnezeu. 
Am stabilit conform Sfintei Scripturi, cine sunt cei 
care trebuie să fie blânzi, să mergem mai departe şi să 
observăm, tot conform Scripturilor, cum ajungem să 
dobândim această virtute ce face obiectul articolului 
nostru. Voi face referire la trei versete.
 „...învăţaţi de la Mine, căci Eu 
sunt blând...” Matei 11:29
 Cred că aţi recunoscut imediat aceste cuvinte 
ca aparţinând Domnului Isus. El le-a rostit în mijlocul 
poporului Său, pentru cei din vremea Sa, dar - pentru 
faptul că se găsesc în Evanghelie - ne sunt şi nouă 
adresate.

 Blândeţea trebuie deci învăţată. Dacă nu 
învăţăm să fim blânzi nu vom deveni niciodată oa-
menii pe care îi caracterizează blândeţea. E necesar să 
arătăm disponibilitate de a învăţa de la Domnul Isus 
pentru a dobândi virtutea numită blândeţe.
 Blândeţea trebuie să o învăţăm de la Fiul 
lui Dumnezeu. El s-a dat pe Sine ca exemplu de Om 
blând, iar nouă ne cere să Îi urmăm pilda. A învăţa 
înseamnă într-o primă fază a urmării, a observa ceva, 
iar în cazul nostru să privim la blândeţea Domnului 
Isus şi să ne-o întipărim bine în minte, pentru a putea 
mai apoi să o manifestăm şi noi.
 Blândeţe înseamnă mult calm, linişte inte-
rioară iar în raport cu semenii presupune bunătate, 

prietenie, îngăduinţă. Omul blând este cunoscut ca un 
om paşnic şi înţelegător cu cei din jur.
 Domnul Isus pe când se afla înaintea lui Ana, 
socrul marelui preot, este lovit de unul din aprozi.  
 Reacţia Domnului în faţa acelui aprod, e un 
real exemplu de blândeţe pentru noi. Fiul lui Dumne-
zeu nu a strigat, nu l-a jignit ci doar i-a pus o întrebare 
raţională, retorică ce ar fi trebuit să îl pună pe acel 
aprod îndrăzneţ pe gânduri. 
 Am amintit exemplul de mai sus al Mântuito-
rului pentru că uneori şi noi ne confruntăm cu situaţii 
în care suntem blamaţi, batjocoriţi sau luaţi peste pi-
cior (astăzi nu suntem loviţi în mod fizic ca Domnul), 
dar atitudinea pe care trebuie să o avem este aceea pe 
care a avut-o Isus Hristos.
 „Iar tu, om a lui Dumnezeu, [...] 
caută [...] blândeţea”. 1 Timotei 6:11
 
 Pavel îl numeşte pe Timotei „om al lui Dum-
nezeu“ şi îi cere să facă două lucruri; în primul rând să 
fugă de dorinţa de îmbogăţire şi de iubirea de bani, iar 
apoi să caute mai multe virtuţi care sunt enumerate, 
ultima menţionată fiind blândeţea.
Cine doreşte să caute blândeţea, mai întâi trebuie 
să fugă de iubirea de bani. Blândeţea nu face casă 
bună cu dorinţa de îmbogăţire, pentru că cel împins 
de dorinţa de a se îmbogăţi va cădea „în multe pofte 
nesăbuite şi vătămătoare”(1 Timotei 6:12). 

 Când face referire la căutarea blândeţii, Pavel 
îi transmite copilului său în credinţă, Timotei, că 
trebuie să facă din aceasta un ţel, un scop pentru care 
să fie dispus să investească. Căutarea virtuţii numită 
blândeţe, presupune luptă cu tine însuţi, pentru a pu-
tea trece peste toate obstacolele ce apar în drumul spre 
împlinirea acestui deziderat. Dacă dorim cu adevărat 
să fim oameni blânzi, nu ne vom da înapoi de la nimic 
din ceea ce trebuie întreprins pentru împlinirea aceas-
tui scop; de asemenea nimic nu ne-ar părea prea mult 
sau prea greu de înfăptuit în vederea atingerii obiecti-
vului propus.
 „Astfel, dar [...] îmbrăcaţi-vă [...] 
cu blândeţe...” Coloseni 3:12

 Nimeni nu a reuşit şi nici nu va reuşi vreoda-
tă să se îmbrace în mod fizic cu blândeţea. Apostolul 
neamurilor le vorbea în chip spiritual creştinilor din 
vremea sa. A fi îmbrăcat cu blândeţe înseamnă a avea 
o atitudine de blândeţe faţă de creaţia lui Dumnezeu, 
fie ea cu suflet sau fără (Proverbe 12:10).

 Mai jos voi enumera câteva situaţii în care 
putem şi este imperios necesar să ne facem de cunos-
cut blândeţea. Când ne trezim din pat dimineaţa, să ne 
îmbrăcăm cu blândeţe, pentru că oriunde ne vom afla 
vom avea nevoie de ea; peste tot vom întâlni persoane, 
iar cu unele dintre ele va trebui să relaţionăm.

 În convieţuirea cu soţul sau soţia este foarte 
important să avem pe noi haina blândeţii. Copiii tre-
buie să-şi cunoască părinţii ca fiind oameni blânzi. 

 Ajunşi la locul de muncă, înainte de a ne 
saluta colegii şi superiorii, să fim îmbrăcaţi cu haina 
blândeţii. Dacă avem o întâlnire specială cu cineva în 
vederea clarificării unor chestiuni, e foarte indicat, să 
avem deja pe noi această îmbrăcăminte a blândeţii. 
Situaţiile critice sau mai puţin critice pot fi depăşite 
atunci când suntem îmbrăcaţi corespunzător, cu 
blândeţe.

 În relaţionarea noastră cu cei care ne învaţă 
copiii la grădiniţă şi la şcoală, cu orice funcţionar al 
statului sau din domeniul privat, se cere să purtăm ha-
ina blândeţii. Întotdeauna când purtăm o discuţie sau 
avem o anumită conversaţie, indiferent dacă interlocu-
torul este sau nu creştin, se impune din partea noastră 
să avem pe noi haina blândeţii.

 Să ne ajute Dumnezeu să fim „plini de 
blândeţe faţă de toţi oamenii” (Tit 3:2). 
 

Miti Pop

Iar tu, om al 
lui Dumnezeu, 
fugi de aceste 

lucruri şi caută 
neprihănirea, 

evlavia, 
credinţa, drago-
stea, răbdarea, 

blândeţea.

DESPRE
BLÂNDEȚE
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La vârsta de 
nouă ani, a 
început să 
practice şi el 
meseria tatălui 

său, aceea de căldărar. Căldărarul 
era omul care repara oale şi tigăi. 
Aceşti oameni erau un grup 
dispreţuit în societate. Ei mun-
ceau din greu şi câştigau puţin. 
Pe o scală de la unu la zece, zece 
fiind o meserie foarte bine văzută 
în societate, căldărarul ar primi 
aproximativ un doi. Ei mergeau 
din sat în sat şi strigau „Are ci-
neva nevoie de un căldărar? Are 
cineva nevoie de un căldărar?” Ne 
putem imagina că aceşti oameni 
nu au fost foarte populari. La 16 
ani a fost chemat în armată ca să 
lupte în războiul civil, unde avea 
să petreacă următorii doi ani şi 
jumătate. În acest timp a avut 
nişte experienţe care l-au marcat 
profund. Una dintre acestea s-a 
întâmplat chiar la predarea gărzii 
unui alt soldat. În timpul schim-
bului acela de gardă camaradul 
său a fost împuşcat. La 18 ani s-a 
întors înapoi în Elstow şi a reluat 
munca de căldărar. În vremea 
aceea a fost un rebel şi chiar 
conducător în gaşca lui, care făcea 
tot felul de prostii. Nu ştim foarte 
multe despre vremea aceea, dar 
mai târziu el s-a descris – privind 
în urmă ca fiind „cel mai mare 
dintre păcătoşi”.

La 19 ani s-a căsătorit cu o 
fată despre care se presupune că 
se numea Mary. Împreună au avut 
două fete şi doi băieţi, însă fata 
cea mai mare a fost născută oarbă. 
În această vreme Bunyan a trecut 
printr-o profundă criză spirituală. 

 Când auzim numele John Bunyan ne gândim imediat la cu-
noscuta lui carte „Călătoria pelerinului”. Dar cine a fost acest om din 
spatele acestei cărţi excepţionale care este citită şi apreciată de mulţi 
până în zilele noastre? John Bunyan s-a născut în 1628 în Elstow, un sat 
lângă Badford, în Anglia, într-o familie foarte simplă şi obişnuită, care 
însă nu L-a cunoscut pe Dumnezeu. Precum alţii din vremea aceea, el 
nu a fost mult mai mult de doi ani la şcoală.

 (1628-1688)

Dumnezeu a ales 
lucrurile slabe ale 
lumii, ca să facă 
de ruşine pe cele 
tari. 1. Cor.1:27

A început să simtă povara păcatului.
  Împreună cu soţia a început să citească două 
cărţi pe care le-au primit de la tatăl ei cu ocazia nunţii: 
„Cărarea omului simplu spre cer” şi „Practicarea ev-
laviei”. Aceste cărţi l-au făcut să devină ceea ce noi 
am numi în ziua de azi un creştin doar cu numele. S-a 
străduit să trăiască după scriptură în măsura puterii şi a 
înţelegerii lui.
 Într-o zi, când era în drum spre Badford, a trecut 
pe lângă o poartă unde stăteau nişte femei sărace care 
discutau despre Dumnezeu. El văzându-se creştin s-a 
alăturat acestei discuţi. Ele discutau despre naşterea 
din nou, despre felul în care Dumnezeu le-a convins de 
starea lor păcătoasă şi despre alte lucruri care ţin de viaţa 
creştină. Spre uimirea sa, el nu a înţeles şi nu a cunoscut 
aceste experienţe spirituale în viaţa lui. Ceea ce a auzit 
l-a făcut foarte curios, astfel încât a început să frecventeze 
biserica din care făceau parte aceste femei, păstorită de 
John Gifford.
 După ceva timp, la vârsta de 25 de ani, a depus 
mărturia cugetului său curat intrând în apa botezului. 
Doi ani mai târziu pastorul bisericii a murit. Atunci a fost 
solicitat Bunyan să aducă un îndemn la un serviciu divin. 
Imediat biserica a observat darul său de a vorbi şi a pre-
dica. Acesta a fost începutul activităţii sale de predicator.
Impactul pe care l-a avut prin slujba aceasta a fost atât de 
mare încât i s-a permis să predice şi în alte biserici, ceea 
ce nu le era permis decât teologilor.
 Tot în vremea aceea şi-a descoperit şi darul de 
a scrie, care era probabil cel mai mare pe care îl primise. 
Primele scrieri ale sale au fost nişte tractate şi broşuri care 
tratau subiecte teologice şi obiecţii la adresa învăţăturii 
„Quakerilor’’, o sectă protestantă din vremea aceea.
La vârsta de 28 de ani, Bunyan a fost din nou îngăduit 
să treacă printr-un necaz. După 8 ani de căsătorie i-a 
murit soţia şi a rămas singur cu 4 copii. La 31 de ani s-a 
recăsătorit cu Elizabeth, despre care spunea că este un 
dar de la Dumnezeu. Pe când Bunyan a împlinit 32 de 
ani au avut loc nişte schimbări politice în Anglia. Regele 
Charles al doilea a dat unele legi împotriva Puritanilor 
şi Nonconformiştilor. Toţi trebuiau să facă parte din 
biserică şi să se supună bisericii anglicane. 
 Pentru Bunyan aceasta însemna să nu mai predi-
ce, ceea ce nu a era o opţiune pentru el. Datorită faptului 
că nu a încetat să predice ci a ţinut adunări în ascuns, a 
fost arestat şi închis. I s-a oferit libertatea cu condiţia să 
nu mai predice, însă el a refuzat. Pentru că nu era cine să 
îngrijească de familia lui din punct de vedere financiar, 
a început să facă sfori în celula lui, pe care le vindea de 
acolo.
 
 Totuşi el nu a disperat în această vreme cumplită 
şi nici nu a lenevit. A studiat Scriptura, a predicat oame-
nilor de acolo şi scris multe cărţi şi alte scrieri, în total 
peste 40 de titluri în cursul vieţii lui. La vârsta de 44 de 
ani a fost eliberat, şi-a reluat munca de pastor şi predica-
tor, prin care mulţi au ajuns la mântuire.
 Datorită instabilităţii politice din vremea aceea, 
la vârsta de 47 de ani, a fost din nou arestat şi dus în 
închisoare. Acolo Dumnezeu avea încă ceva de făcut pen-
tru el. Într-o noapte Bunyan a avut un vis care nu l-a mai 
lăsat în pace. A început să scrie acest vis pe hârtie, ceea ce 
a devenit baza cărţii datorită căreia este cunoscut până în 

zilele noastre, „Călătoria Pelerinului”. Această carte este 
numită de mulţi „a doua după Scriptură’’ s-a vândut în 
primii 10 ani în 100.000 de exemplare şi a fost tradusă în 
200 de limbi.
 La 60 de ani a mers la Londra ca să rezolve o 
problemă de familie. După ce a ţinut un serviciu Divin, a 
făcut mare febră, şi a murit după 12 zile.

Ce putem învăța noi de la el?
 Trecutul nostru nu îl împiedică pe Dumnezeu 
să se folosească de noi. Nu a avut decât circa 2 ani de 
şcoală, a fost un căldărar dispreţuit şi totuşi Dumnezeu 
l-a folosit ca pastor, autor şi predicator. Dumnezeu a ales 
lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari. 
1. Cor.1:27
 Suferinţa este una dintre uneltele principale în 
formarea omului lui Dumnezeu. Viaţa lui a fost marcată 
de suferinţă. Când avea 15 ani i-a murit mama, iar în 
aceeaşi lună a murit şi sora lui de 13 ani. Tatăl lor s-a 
recăsătorit spre durerea lui după doar o lună. La 16 
ani a fost chemat în războiul civil. Primul său copil s-a 
născut orb. A suferit o depresie profundă în primii ani 
de căsătorie. Prima lui soţie a murit şi a rămas singur cu 
4 copii. A fost 12 ani în închisoare, despărţit de familie şi 
biserică. A trăit într-o teamă permanentă de a fi executat. 
Și moare departe de casă şi de familie. Toate acestea pe 
lângă greutăţile şi frământările normale ale vieţii şi ale 
slujirii.

De ce îngăduie oare Dumnezeu așa?
 Richard Wurmbrand spunea: „La copii şi la 
nebuni, să nu le arăţi niciodată lucruri de jumătate gata. 
Stai o dată lângă un pictor când pictează un tablou. La 
început este doar o mâzgăleală cu tot felul de culori. 
Dar dacă stai şi taci şi aştepţi până este gata, vei vedea 
frumuseţea tabloului.” 
 Prin închisoare şi prin suferinţa prin care a trecut 
s-a format ca să devină omul care a fost. Dumnezeu 
lucrează în copiii lui asemănarea cu Hristos (Rom.8:29) 
în toate aspectele vieţii, ca să devenim asemănători cu 
El, chiar şi în suferinţa Lui. Viaţa altor urmaşi ai lui 
Hristos din istorie confirmă acest adevăr nepopular. Să 
fim oameni ai scripturii! Cei care l-au cunoscut au spus 
că toată fiinţa şi vorbirea lui era îmbibată de scriptură. 
Alţii au spus că dacă ai putea să storci cartea „Călătoria 
Pelerinului’’ ca pe un burete, ar curge doar scriptură din 
ea, verset cu verset.
 Modestie şi smerenie – virtuţile creştinului
Bunyan a avut un dar deosebit de a predica. John Owen, 
considerat cel mai mare teolog al puritanilor, un om cu 
multă şcoală şi contemporan cu John Bunyan, a venit ca 
să asculte predicile lui. Când a fost întrebat de ce vine ca 
să îl asculte pe un căldărar needucat, a răspuns că ar da 
toată şcoala lui ca să poată să predice cu aşa un impact 
cu care ajungea Bunyan la inima oamenilor. Acesta a fost 
văzut de toţi. Aşa că i s-a oferit posibilitatea de a fi anga-
jat în Londra unde ar fi putut să devină un mare predica-
tor cu o viaţă mai confortabilă. Bunyan însă a renunţat şi 
a rămas să păstorească biserica aceea mică de la ţară.  
    

Cătălin Mariș

6  Apa Vieţii  7  Apa Vieţii  



Este interesant mo-
mentul în care stai şi 
îţi priveşti chipul în 
oglindă, obiectul care te 
luminează cu privire la 

orice imperfecţiune din punct de 
vedere fizic prezentă pe chipul tău: 
fire aproape invizibile de praf, o 
micuţă scamă, păr nepieptănat şi 
o şuviţă rebelă, poate o pană care 
şi-a făcut loc prin lenjeria de pat, 
şi multe altele ce nu fac bine unui 
exterior îngrijit...

 Nu ştiu câţi dintre noi în 
moment de criză (mânie) reuşim 
să ne privim chipul distorsionat de 
obiectul mai sus menţionat şi să nu 
exclamăm: Ah! Ce urâţenie!... Chi-
pul nostru este cel reflectat! ...chip 
ce de această dată foloseşte un 
pachet energetic NU din categoria 
A++; mai exact ca să rămâneţi pe 
aceeaşi lungime de undă cu mine 
o scurtă explicaţie: în cazul mâniei 
se consumă o cantitate extraordinar 
de mare de energie prin punerea 
în mişcare a celor mai multe grupe 
de muşchi bucalo-faciali; în schimb 
pentru a arăta BLÂNDEȚEA, prin 
zâmbet, efortul depus de muşchi 
este extrem redus, cât şi mulţimea 
muşchilor ce se pun în mişcare.

De ce chipul lui Hristos nu mai este văzut în 
fraţi? De ce chipul lui Hristos nu mai este văzut 
în mine?

BLÂNDEȚEA
„...învăţaţi de la 
Mine căci eu sunt 
blând şi smerit cu 
inima...”

 Ci haideţi să privim spre oglinda sufletu-
lui spre a ne înfrumuseţa şi a economisi în această 
perioadă de criză, pentru binele întregii noastre fiinţe.
Matei 5:5 „Ferice de cei blânzi...”
Îmi doresc să am fericirea, să aveţi fericirea, astfel aş 
vrea să trecem direct la subiectul nostru şi să vedem 
de fapt una dintre sursele mult căutatei fericiri care 
este BLÂNDEȚEA.

 Te-ai gândit vreodată la transformările produ-
se în ultima vreme în fiinţa umană la nivelul senti-
mentelor, trăirilor, cugetărilor, sau chiar a caracterului 
prin simplul fapt că pretenţiile noastre au început să 
crească şi cu greu mai reuşim, din volumul mare de 
pretenţii să scoatem la suprafaţă omul ascuns al ini-
mii, cel incoruptibil, şi din când în când să mai tragă o 
gură de aer pentru a 
supravieţui... atenţie 
la 1 Petru 3:4... foarte 
preţios ochilor lui 
Dumnezeu... Ce să 
facem? Sfinţiţi pe 
Hristos în inimile 
voastre prieteni 
dragi şi oricine vă 
va cere socoteală de 
neprihănirea din 
voi o va vedea prin 
BLÂNDEȚE. 

 „...învăţaţi 
de la Mine” spunea 
Domnul Isus: „căci 
eu sunt blând şi 
smerit cu inima...” 
Cum să nu învăţăm 
de la El, când priveşti la Hristos, la faptul că El a luat 
crucea pentru noi cei păcătoşi să ne înveţe adevărata 
viaţă de credinţă şi în urma suferinţelor să vadă feri-
cit, o sămânţă de urmaşi care blânzi şi smeriţi să calce 
pe urmele paşilor Săi? Cum să nu înveţi de la Isus? 

 Și totuşi crucea este lăsată de-o parte, ne 
ocupăm de alţii care îşi fac semnul crucii în loc să ne 
purtăm crucea, să ne asemănăm cu Domnul nostru în 
trăirea smereniei şi a BLÂNDEȚII. Ce să facem? Nu 
tăia din cruce, nu trăi în gelozia umplută cu pelin a 
acestor vremuri de sfârşit, nu schimba crucea, trăieşte 
în înţelepciunea care vine de la Dumnezeu; învăţând 
de la Hristos te înţelepţeşti! Citeşte Iacov 3:17 să-ţi 
descoperi adevărata faţă, să vezi dacă este modelată 
sau nu după modelul divin!

 Când a intrat Domnul Isus în Ierusalim, a in-
trat pentru împlinirea profeţiilor cu privire la EL, dar 
a intrat ca Împărat (Matei 21:5), a intrat însă să aducă 
pacea în Ierusalim. O! de-ai fi cunoscut tu astăzi pe 
cel care intră, blând şi călare pe un măgăruş, cel care 

ar fi putut să-ţi dea pacea, cel care nu aduce război, 
certuri, zavistii, neînţelegeri ci îşi arată BLÂNDEȚEA. 
Și de unde vedem această virtute la Dumnezeu? 
Din pacea pe care o revărsă peste credincioşi. Ce să 
facem? Lasă pe Duhul Sfânt să-ţi înnobileze fiinţa 
cu roada sa, pacea şi blândeţea cerută tuturor celor 
credincioşi. Cuvinte simple cunoscute dar care trebuie 
trăite: Lăsaţi Duhul Sfânt să lucreze!
 Și totuşi am o întrebare dificilă în mintea 
mea, eu, tânăr lipsit de experienţa vieţii, reprezentant 
al unei generaţii post-comuniste, o generaţie care 
şi-a trăit cea mai mare parte din viaţă în această ţară 
blândă din punct de vedere al neutralităţii în caz de 
război, o întrebare pentru toţi cei care citesc acest arti-
col şi mă pot ajuta cu problema aceasta: de ce această 
virtute este tot mai rară în zilele noastre? 
De ce chipul lui Hristos nu mai este văzut în frați? 

De ce chipul lui Hristos nu 
mai este văzut în mine?

 Cei curajoşi să răspundă la 
ultima întrebare dacă reuşesc 
să înţeleagă sensul pronume-
lui personal... şi împreună să 
căutăm să fim blânzi...

 Ce este blândețea? Absenţa 
pretenţiilor, purtarea crucii 
în fiecare zi (asemănarea cu 
Hristos) şi revărsarea păcii 
lui Hristos asupra celor din 
jurul tău, care trebuie să clo-
cotească în omul ascuns.

 Îmi doresc să „moştenesc 
pământul” orice ar însemna 
această expresie: ţara promisă 

de Dumnezeu lui Israel, sau să fie locul în care locu-
im, ori cerul nou şi pământul nou pe care Dumnezeu 
îl va crea, toate promisiunile pregătite de Dumnezeu 
Tatăl, prin Hristos pentru noi, o viaţă din belşug aici 
jos pe pământ - chiar dacă voi trece şi prin suferinţe 
– încoronată cu o viaţă veşnică la dreapta lui Dumne-
zeu. Îmi doresc. Dar pentru aceasta trebuie să trăiesc 
blând. Nu îți dorești și tu?    
      

Adrian Gavriș
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Am citit următoarea povestioară care mi-a 
mişcat inima şi aş dori să o împărtăşesc cu 
dumneavoastră. „O fetiţă a intrat în came-
ra ei şi a scos din ascunzătoarea din dulap 
un borcan. A vărsat conţinutul borcanului 

pe podea şi a început să numere banii cu atenţie. A 
numărat mărunţişul de trei ori, până ce a fost sigură că 
a numărat bine. Nu era loc de greşeală!
 A pus cu atenţie monedele în borcan, apoi a 
aşezat capacul, a ieşit pe uşa din spate şi a mers şase 
străzi până la farmacia 
cu semnul roşu.
 A aşteptat cu 
răbdare ca farmacistul 
să o ia în seamă, dar 
acesta era prea ocupat 
în acel moment. Fetiţa 
şi-a mişcat picioarele 
pentru a face un zgo-
mot. Nu s-a întâmplat 
nimic. A încercat să 
scoată un sunet pentru 
a atrage atenţia, însă 
nu s-a întâmplat nimic. 
În final, a luat o mone-
dă din borcanul ei şi a 
pus-o pe tejghea. Asta 
a funcţionat.
 „Ce anume 
doreşti?” a întrebat 
farmacistul pe un ton 
iritat.
 „Vorbesc cu 
fratele meu pe care 
nu l-am mai văzut de 
ani de zile” a spus farmacistul fără să aştepte vreun 
răspuns la întrebare.
 „Păi doresc să vorbesc cu dumneavoastră des-
pre fratele meu” a răspuns fetiţa pe acelaşi ton ridicat.  
 „Este foarte, foarte bolnav şi vreau să cumpăr 
un miracol.”
 „Poftim?” – a întrebat farmacistul.
 „Numele lui este Andrei şi ceva rău îi creşte în 
cap, iar tata spune că doar un miracol îl mai poate salva 
acum. Aşadar, cât costă un miracol?”
 „Noi nu vindem miracole, fetiţo! Îmi pare rău, 
nu te pot ajuta” a spus farmacistul, oarecum înmuiat.
 „Iată, am bani să vă plătesc. Dacă nu este de 
ajuns, adun restul. Doar spuneţi-mi cât costă.” Fratele 
farmacistului era un om bine îmbrăcat. S-a întors către 
fetiţă şi a întrebat-o:
 „De ce fel de miracol are nevoie fratele tău?”
 „Nu ştiu,” – a spus fetiţa, „ştiu doar că mama 

spune că are nevoie de operaţie. Însă tata nu are bani să 
plătească, aşa că vreau să plătesc din banii mei.”
 „Câţi bani ai?” a întrebat bărbatul. „Un dolar 
şi 11 cenţi...” a răspuns încet. „Sunt toţi banii pe care îi 
am, dar pot face rost de mai mulţi”.
 „Ce coincidenţă!” – a zâmbit bărbatul. „Un 
miracol pentru frăţior costă exact 1 dolar şi 11 cenţi!”
 A luat banii într-o mână, iar cu cealaltă a apu-
cat mânuţa ei şi a spus:  „ Arată-mi unde locuieşti. 
Vreau să-I văd pe frăţiorul tău şi să-i cunosc pe părinţii 
tăi. Hai să vedem dacă am acel miracol de care ai nevo-

ie.” Bărbatul bine îmbrăcat 
era un chirurg renumit, 
specializat în neurochirur-
gie. Operaţia nu a costat 
nimic şi nu a trecut mult 
timp până ce Andrei a ajuns 
din nou acasă şi se simţea 
bine. Mama şi tata vorbeau 
deseori despre şirul de eve-
nimente ce i-au adus aici.
 „Acea operaţie a fost 
un adevărat miracol” a 
şoptit mama. „ Mă întreb 
cât o fi costat?”
 Fetiţa zâmbea. Ea ştia 
exact cât a costat miracolul: 
un dolar şi 11 cenţi, plus 
credinţa unui mic copil... ”
 Un miracol nu înseam-
nă neapărat suspendarea 
uneia dintre legile naturii, 
dar presupune o lege supe-
rioară: credinţa în Dum-
nezeu. Ea poate să rezolve 
lucruri greu de explicat 

cu mintea umană. Dumnezeu are metodele Lui de a 
rezolva problemele şi se foloseşte chiar de persoane 
care aparent nu au nici o putere, ci doar cu o credinţă 
sinceră în puterea Sa.
 Nu putem cere miracole mari dacă mai întâi nu 
am învăţat să le apreciem pe cele mici, aparent banale, 
dar care ne însoţesc zi de zi. Tot ceea ce ne face să ne 
putem bucura de viaţă este un miracol din partea Tata-
lui pentru copiii Lui.
 

Miracole din 

viața noastră

Ligia Bec

Ferice de 
cei blânzi

Aşa cum aminteam şi în numărul prece-
dent când vorbim despre fericirile rostite 
de Domnul Isus din Evanghelia după 
Matei capitolul 5, care contrazic orice 
noţiune a noastră despre fericire. Când 

vorbim despre cei ce vor moşteni pământul, lumea se 
gândeşte la cei duri, la cei autoritari, la cei ce se impun 
cu forţa, ei fiind aceea care vor moşteni pământul. 
Domnul Isus vine şi îi contrazice însă spunându-le că 
cei blânzi vor moşteni pământul; ei vor avea ultimul 
cuvânt, al celor blânzi va fi viitorul. Dacă primele 
două fericiri aveau de a face cu trăsături de caracter 
referitoare la Dumnezeu şi totodată referitoare la noi 
înşine, cea dea treia trăsătura de caracter stabileşte 
relaţia noastră cu Dumnezeu şi relaţia noastră cu alţi 
oameni. Deci dacă ea stabileşte relaţia pe orizontală 
cu ceilalţi oameni, este normal să urmeze stăpânirea 
viitoare a pământului.
 Va trebui deci în cele ce urmează să definim 
ce înseamnă de fapt blândeţea ca să înţelegem mai 
bine. Este foarte clar faptul că înţelegerea lumii despre 
blândeţe este cu totul diferită de cea a Domnului 
Isus şi a Bibliei. Lumea şi omul modern înţeleg prin 
blândeţe moliciune, inactivitate, acceptarea în tăcere a 
nedreptăţii, resemnare, deci într-un cuvânt slăbiciune. 
Biblia înţelege prin blândeţe ceva cu totul diferit; îl 

avem ca exemplu pe Moise. Numeri 12:3 ne spune că 
Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât 
orice om de pe faţa pământului şi este cu toate că Moi-
se a fost una dintre cele mai puternice personalităţi 
din istorie, a fost omul care a îndrăznit să-l înfrunte 
pe Faraon prin celebrele cuvinte din Exod 5:1 „Lasă 
pe poporul Meu să plece...“, un om care a condus un 
popor de sclavi prin pustie şi i-a transformat în cel mai 
special popor al istoriei. Deci despre acest personaj 
extraordinar de puternic, de înţelept şi perseverent, 
despre un asemenea om spune biblia că este cel mai 
blând om. Cine cunoaşte curajul cu care a înfruntat 
Moise toate evenimentele din viaţa lui este îndreptăţit 
să spună: „Dacă despre omul acesta se spune că este 
cel mai blând, atunci ce înseamnă blândeţe?”

 Dacă ne uităm la sensul original al cuvân-
tului atât în limba română cât şi în limba greacă (în 
care a fost scrisă Evanghelia) a îmblânzi înseamnă a 
domestici. Un exemplu bun ar fi calul, cu toţii ştim, 
un cal tânăr trebuie mai întâi îmblânzit, deoarece nu-i 
place să fie stăpânit nici să fie condus. Se procedează 
astfel: un călăreţ iscusit reuşeşte să-l încalece, tânărul 
cal nărăvaş încearcă toate posibilităţile de a scăpa 
de călăreţ prin tot felul de sărituri, iar într-un târziu, 
dacă nu reuşeşte, porneşte la o fugă întinsă. Frânt de 

„Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni, 
pământul!” 

Matei 5:5

„Binecuvântat să fie Dom-
nul, Dumnezeul lui Israel, 

singurul care face minuni!” 
(Ps. 72:17).
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versetele 26 şi 27 „Mâniaţi-vă dar nu păcătuiţi. Să nu 
apună soarele peste mânia voastră, şi să nu daţi prilej 
diavolului”.
 
Ce înseamnă aceasta oare? 
 
 Prin mânie putem da oare prilej diavolului? 
Medici spun că atunci când omul se mânie, sângele îi 
năvăleşte în cap şi îl inundă pur şi simplu, omul devine 
roşu de mânie, i se umflă ochii şi nu mai vede de mâni-
os ce este.
 Dragul meu pe plan spiritual se mai întâmplă 
ceva. Atunci când creierul este plin de mânie capaci-
tatea noastră de control şi stăpânire de sine este blo-
cată. Atunci curg vorbele tăioase, vorbe grele, vorbe 
necruţătoare şi ucigătoare. Adu-ţi aminte când sub 
influenţa furiei te-ai confruntat cu o persoană iubită şi 
ai dat drumul la asemenea vorbe chiar dacă undeva în 
adâncul inimi tale îţi spuneai, „Taci, taci, opreşte-te!” 
Dar nu puteai să te opreşti, gura îţi vorbea şi vorbea în 
continuu. Când te-ai oprit în sfârşit ţi-ai dat seama că 
ai ruinat prietenia cu acea persoană pentru totdeauna, 
sau ţi-ai distrus căsnicia, stăteai neputincios şi-ţi ziceai: 
„Parcă n-am fost eu, parcă un duh rău a pus stăpânire 
pe mine şi a vorbit prin mine“. Dragul meu, ai lăsat ca 
mânia să-ţi blocheze controlul şi stăpânirea asupra ta a 
preluat-o diavolul. Conform apostolului Pavel i-ai dat 
prilej diavolului. Deci blândeţea este o problemă de 
stăpânire.
 Cine stăpâneşte peste tine? Dumnezeu 
sau diavolul?
 
 Scopul lui Dumnezeu este dezvoltarea 
personalităţii tale, pentru că El te vrea împreună 
moştenitor cu Isus Hristos peste toate lucrurile sau cum 
se spune în psalmul 8, stăpân peste toate lucrurile.
Ce este atunci la urma urmelor blândeţea? Biblia spune 
că blândeţea este produsul Duhului Sfânt în caracterul 
omului. Cuvântul lui Dumnezeu în Galateni 5:22-23 
„roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, 
pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, 
credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva 
acestor lucruri nu este lege.”

 1. În primul rând blândeţea este acceptarea 
stăpânirii lui Dumnezeu asupra noastră.
 2. În al doilea rând, când îl acceptăm pe Dum-
nezeu ca stăpân, El pune în noi Duhul Său cel Sfânt şi 
acesta produce în noi blândeţe, adică produce stăpânire 
de sine. Deci când îl avem pe Dumnezeu ca stăpân, El 
ne face stăpâni pe noi înşine peste noi.
 3. În al treilea rând, dacă nu-L acceptăm pe 
Dumnezeu ca stăpân, noi nu vom fi propriul nostru 
stăpân, căci pe nesimţite se va infiltra stăpânirea celui 
rău, şi atunci ne stăpânesc nervii, mâniile, răzbunările, 

răutăţile, dezastrele etc.
„Deci, cine îşi pierde viaţa pentru Mine, adică cine se 
leapădă de sine şi mă acceptă pe Mine ca stăpân, îşi 
câştigă viaţa, adică devine stăpân pe el însuşi. Cine 
îşi câştigă viaţa, refuzând stăpânirea lui Dumnezeu şi 
luându-şi soarta în propriile mâini, descoperă că şi-a 
pierdut viaţa, căci i-o va stăpâni cel rău“
„Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul “
 Cei blânzi vor moşteni pământul? Nu cei iuţi la 
mânie? Nu cei duri? Nu cei despotici? NU, CATEGO-
RIC NU! Mânia, duritatea, răutatea, despotismul sunt 
semne de slăbiciune, nu de tărie.
 Blândeţea este adevărata tărie de caracter, căci 
prin ea poţi să-ţi stăpâneşti nervii, mânia, răutatea care 
vin din străfundurile firii. Istoria ne spune că s-au ridi-
cat imperii conduse de oameni iuţi, duri, răi, despotici 
dar aceste imperii au supravieţuit doar o generaţie, 
două sau cel mult trei şi s-au spulberat totalmente.

 Dar cei educaţi de Isus în şcoala blândeţii, 
a bunătăţii şi a iubirii vrăşmaşului, deşi au fost 
persecutaţi, batjocoriţi şi martirizaţi, totuşi s-au 
înmulţit, s-au extins din ţară în ţară şi astăzi îşi afirmă 
prezenţa în toate ţările. Căci Isus, Învăţătorul blândeţii, 
a zis în Matei 16:18 „Eu îmi zidesc Biserica Mea, şi 
porţile iadului nu o va birui“. Cei blânzi vor moşteni 
pământul.

 Dragul meu cititor cred că te-ai convins că 
blândeţea nu înseamnă moliciune, delăsare, inactivita-
te, slăbiciune. Blândeţea înseamnă stăpânire, stăpânirea 
lui Dumnezeu peste om şi prin Dumnezeu stăpânirea 
de sine a omului. Blândeţea înseamnă control a nervi-
lor, stăpânirea mâniei şi alungarea răutăţii şi a răzbună-
rii. Blândeţea înseamnă tăria de a răspunde cu dragoste 
la ura, cu zâmbet la jigniri, cu frumoase cuvinte la 
înjurături. Blândeţea înseamnă să nu te laşi biruit de cel 
rău, ci să biruieşti răul prin bine. Doresc ca Dumnezeu 
să te ajute să înţelegi că blândeţea este o trăsătură de 
caracter de dorit şi că aceasta te va face fericit cu adevă-
rat.     

Daniel Vițelar

oboseală se opreşte din fugă, cedează, acceptându-l pe 
călăreţ ca stăpân şi conducător. Deci calul a renunţat la 
independenţă acceptând un stăpân şi conducător.

 Să vedem care este sensul biblic al cuvântu-
lui blând cu referire la oameni. Lucifer cunoscut ca 
îngerul răzvrătit, a dorit să fie deopotrivă cu Dumne-
zeu sau chiar mai sus. El dorea să fie el însuşi stăpân şi 
totodată independent de Dumnezeu. În grădina Eden, 
când şi-a luat chip de şarpe i-a spus Evei, că dacă va 
mânca din fruct va fi ca Dumnezeu. Chemarea lui 
Lucifer era la independenţă de Dumnezeu. De atunci 
şi până în ziua de astăzi dorinţa de independenţă 
de Dumnezeu a rămas adânc înrădăcinată în natura 
decăzută a omului. Omul este plin de sine şi îşi doreşte 
să fie singur stăpân şi, dacă se poate, să stăpânească 
peste toţi ceilalţi. Dorinţa de putere, de dominare, de 
stăpânire este cea mai diabolică dorinţă.
 În condiţiile acestea vine Domnul Isus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu, şi le spune oamenilor în Matei 
16:24-25 „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, 
să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să mă ur-
meze. Pentru că oricine va vrea să-şi scape viaţa 
o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru 
Mine, o va câştiga.”  Scopul Domnului Isus este să 
ne aducă din nou sub stăpânirea lui Dumnezeu. El ne 
spune că numai când ne este stăpân Dumnezeu, atunci 
funcţionăm bine, atunci reintrăm în destinul pregătit 
de Dumnezeu.
 Fiul risipitor din Luca 15:11-32 este cel mai 
expresiv exemplu; atât timp cât a trăit independent de 
tatăl său, fiul a ajuns să îngrijească porcii şi chiar să 
mănânce din mâncarea lor. Dar când s-a întors în casa 
tatălui său şi l-a recunoscut pe acesta ca stăpân a avut 
din nou toate din belşug. Prin urmare, sensul funda-
mental al cuvântului blând este acela de a fi supus 
unui stăpân.
 Moise a fost cel mai blând om de pe pământ. 
El a petrecut patruzeci de ani în casa lui faraon în cali-
tate de copil al fiicei de împărat, urmând cele mai înal-
te şcoli ale acelor vremuri. Știind că nu este egiptean, 
devine un luptător ucigând acel slujitor în speranţa că 
va putea să-şi elibereze poporul din robie. A trebuit 
să fugă în Madian, devenind cioban şi păscând oile 
patruzeci de ani, dar aici Dumnezeu îl şcolarizează. 
După aceea Dumnezeu îl trimite înapoi în Egipt cu 
misiunea importantă de a elibera poporul din robie, iar 
prin el Dumnezeu face mari minuni, până la urmă Mo-
ise scoate poporul din Egipt şi-l conduce prin pustie 
până la poalele Muntelui Sinai. Dumnezeu îl cheamă 
pe Moise sus pe munte pentru a-i da acele două table 
cu cele zece porunci, iar Moise zăboveşte în prezenţa 
Domnului patruzeci de zile. La coborârea de pe munte 
lui Moise nu-i vine să creadă ce vede: poporul L-a uitat 
pe Dumnezeu, mâncau, beau, jucau, şi se închinau 
unui viţel de aur. Din această cauză şi-au pierdut viaţa 
trei mii de oameni, puternicul Moise rămâne zdrobit 
şi deprimat, şi totuşi Moise mijloceşte pentru popor. 

Exod 34:9 El a zis: „Doamne, dacă am căpătat trece-
re înaintea Ta, Te rog să mergi în mijlocul nostru, 
Doamne; poporul acesta este în adevăr un popor 
încăpăţânat, dar iartă-ne fărădelegile şi păcatele 
noastre, şi ia-ne în stăpânirea Ta!“ 

 Cuvintele cheie pe care le foloseşte Moise sunt 
acestea de pe urmă: „ia-ne în stăpânirea ta“. Putem 
afirma că acesta a fost momentul totalei îmblânziri a 
lui Moise: când doreşte ca Dumnezeu să-l stăpânească 
pe el şi pe poporul din care face parte. Blândeţea 
acestui om s-a văzut şi atunci când propria lui soră se 
revoltă împotriva lui, Dumnezeu o pedepseşte cu lepră 
iar Moise se roagă pentru iertarea şi vindecarea ei.
Aşadar, primul sens al cuvântului blând se referă la 
relaţia omului cu Dumnezeu, omul acela este blând 
care acceptă ca Dumnezeu să-i fie stăpân.
 Dar cuvântul blând are şi o dimensiune ori-
zontală, aceasta se referă la relaţia noastră unii cu alţii. 
Vom putea înţelege mai bine ce înseamnă blând în 
sensul acesta dacă vom admite că opusul lui este iute 
la mânie, aspru, răzbunător, etc.
 Dacă ne întrebăm când avem voie să ne mâni-
em şi când nu, putem imediat stabili o regulă de viaţă: 
NU ESTE NICIODATĂ CORECT SĂ 
NE MÂNIEM, pentru o jignire sau o insultă care 
ni se aduce nouă înşine. Acestea sunt lucruri pe care 
fiecare creştin trebuie să le accepte fără resentimente. 
În schimb adeseori este corect să ne mâniem pentru 
jignirile şi rănile aduse altora. Mânia egoistă este întot-
deauna păcat. Mânia altruistă poate fi una dintre cele 
mai puternice forţe morale ale lumii.

Ce este atunci blândeţea? 

 Este puterea de a nu reacţiona cu mânie şi cu 
violenţă atunci când te simţi jignit, insultat, ofensat, 
nedreptăţit sau rănit.
 Noi vorbim aici despre blândeţea care 
este opusul mâniei ce se stârneşte în noi când ni se 
face nouă înşine nedreptate sau ocară (nu de acele 
nedreptăţi este vorba care se fac altora).

 Despre această mânie Cuvântul lui Dumnezeu 
ne spune în mod categoric în Efeseni 4:31-32. „Orice 
amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, 
orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mij-
locul vostru. Dimpotrivă, fiţi buni uni cu alţii, miloşi, 
şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu 
pe voi în Hristos“. Am spus că dimensiunea aceasta 
orizontală, blândeţea, înseamnă stăpânire de sine. Am 
văzut mai înainte că pe verticală, blândeţea înseamnă 
stăpânirea lui Dumnezeu asupra noastră. În Efeseni 
capitolul 4 din care tocmai am citat două versete, apos-
tolul Pavel mai adaugă această ciudată avertizare în 
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Gabi Bujdei

 Ce părere aveți despre 
această Conferință 
a creștinilor?

Dr. Gabriela Folfă: 
 În primul rând vă 
mulţumesc pentru invitaţie, ca în 
totdeauna, stimată doamna 
Bujdei. A fost o bucurie pentru 
mine, începând de ani de zile, 
din 2013, să particip la această 
conferinţă a bisericilor penticostale 
despre care, sinceră să fiu, nu ştiam 
despre ce este vorba. După cum am 
spus şi în intervenţia pe care am 
avut-o în cuvântul meu de salut de 
astăzi, aceasta este o manifestare 
impresionantă; te impresionează, 
te uluieşte, să vezi atâţia oameni 
care toţi sunt într-un gând şi o 
credinţă şi îl slăvesc pe Dumnezeu, 
învăţătura lui Dumnezeu şi trans-
mit mai departe adevăratele valori 
creştine. Asta mie mi se pare fan-
tastic pentru că într-adevăr trebuie 
să fim cât mai aproape de Dumne-
zeu pentru că, conştienţi sau nu, de 
El avem nevoie în fiecare zi. Pentru 
mine este o bucurie sufletească să 
particip, şi, ca de fiecare dată, nu 
pot decât să vă mulţumesc din suf-
let că îmi daţi această ocazie. Atâta 
timp cât sunt în Austria vă promit 
că am să vin mereu.

 Ce considerați 
dumneavoastră că ar fi luc-
ruri pe care noi am putea să 
le îmbunătățim?

Dr. Gabriela Folfă: 
 Ah, este atât de greu. Aţi 
ajuns aproape la o perfecţiune din 
punctul meu de vedere. Îmi este 
foarte greu să vă spun ce aţi putea 
face să fie mai bun. Ce ar fi poate 
interesant, ţin minte, anul trecut 
s-a vorbit foarte mult de creşterea 
rolului bisericii penticostale şi a 
influenţei ei în diaspora, în societa-
tea civilă. Da, m-aş bucura să o 
ţineţi pe linia asta, rolul acestui cult 
să crească şi să reunească din ce 
în ce mai mulţi adepţi, ar deveni o 
forţă.

 Este importantă uni-
tatea romanilor?

Dr. Gabriela Folfă: 
 Exact, exact despre asta 
este vorba să se strângă în jurul 
unor valori adevărate.

 Se poate ca ambasada 
sau consulatul, să ajute la 
unitatea românilor care sunt 
pe teritoriul Austriei?

Dr. Gabriela Folfă: 
 Fără îndoială. După cum 
spuneam şi mai devreme, rolul 
nostru este acela al unui liant, rol 
de mediere, un rol de echilibru. 
Oamenii vin la noi, suntem pri-
ma interfaţă a publicului, o secţie 
consulară a unei ambasade. Aşa 

şi este, fără îndoială. Nouă ni se 
adresează toate categoriile de 
cetăţeni. Din toată Austria, şi nu 
numai. Și cei care sunt în tran-
zit. Rolul nostru este să mediem, 
să fim echilibru şi să încurajăm 
iniţiativele, să fim şi noi aproape de 
dumneavoastră, şi să transmitem 
cum putem la rândul nostru. Cate-
goric da, sigur.

 Sunteți în ultimul an 
în care poate mai sunteți în 
Austria. Un mesaj pentru 
românii care sunt aici în 
Austria?

Dr. Gabriela Folfă: 
 Să fie uniţi în primul rând, 
să fie mândri că sunt români, şi să 
nu uite niciodată de unde au plecat 
şi adevăratele valori.

 In numele redacției 
Revistei „Apa Vieții“, vă 
mulțumim.
                                                                                                  

Dumnezeu ne-a binecu-
vântat şi în acest an, 
de a putea avea un 
popas pentru suflet, 
la cea de-a XXIV-a 

Conferinţă Naţională a Bisericiilor 
Penticostale Române din Austria. 
Conferinţa s-a realizat pe parcur-
sul a două zile, 9-10 mai, în oraşul 
Sankt Pölten. 
 Tema conferinţei a fost 
Întoarcerea la pocăinţă, având ca 
şi motto-u versetul: „Dumnezeu 
nu ţine în seamă de vremurile de 
neştiinţă şi porunceşte acum tutu-
ror oamenilor de pretutindeni să se 
pocăiască”, Fapte Apostolilor 17:30.
 Setea după Cuvântul Dom-
nului, s-a putut vedea prin parti-
ciparea a peste 5000 de persoane, 
doritori de a sta în prezenţa Dom-
nului şi de a savura cântări interpre-

tate de diferite formaţii muzicale, 
de o înaltă calitate, prin culminarea 
vestirii Evangheliei de către urmă-
tori fraţi: pastor Gabriel Zăgrean din 
Beclean- România, Wilfried Mann 
din Germania şi Erich Schneider 
superintendent pentru Europa Cen-
trală şi de Vest. Programele au fost 
înregistrate de televiziunea Alfa şi 
Omega din Timişoara.

 Conferinţa a fost salutată 
şi de următoarele oficialităţi din 
România fratele Deputat Mircea 
Lubanovici – preşedintele comisiei 
pentru românii din afara graniţilor 
ţării din Parlamentul României, iar 
din Austria doamna Dr. Gabriela 
Folfă – consulul României la Viena 
şi d-l Andreias Karlsböck – parla-
mentar în Parlamentul Austriei.
Acest popas binecuvântat a fost 

coordonat de prezenţa Domnului şi 
de preşedintele Organizaţiei   Ge-
meinde Gottes din Austria, fratele 
Ionel Vlas.

 Dumnezeu să ne ajute, ca 
să fim pocăiţii care să PRACTICĂM 
POCĂINȚA, şi să trăim cu nădejdea 
din Ieremia 29:11                                                                                                            

   PERIPLU PENTICOSTAL

Căci Eu ştiu gândurile pe 
care le am cu privire la voi, 

zice Domnul, gânduri de 
pace şi nu de nenorocire, 

ca să vă dau un viitor şi o 
nădejde.
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Cu siguranţă că Dumnezeu 
are pentru fiecare om şi 
pentru fiecare suflet un 
plan. Plan de mântuire, de 
salvare şi de schimbare a 

stării noastre păcătoase pentru ca într-o 
zi toţi să aibă posibilitatea să se bucure 
în Împărăţia dragostei Lui. Prorocul Ie-
remia spune în acest sens în cap. 29:11: 
„Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu 
privire la voi, zice Domnul, gânduri de 
pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau 
un viitor şi o nădejde”.
 Fiecare suntem unici şi 
înzestraţi de Dumnezeu cu ceva aparte 
ce ne caracterizează fiinţa noastră 
întreagă. Dumnezeu ne cunoaşte pe toţi 
în întregime pentru că „nici o făptură 
nu este ascunsă de El, ci totul este gol 
şi descoperit înaintea ochilor Aceluia 
cu care avem a face”, Evrei 4:13. De 
aceea metodele şi căile Lui de a lucra şi 
de a se prezenta fiecărei persoane în ve-
derea împlinirii planului şi a voii Sale, 
diferă de la o persoană la alta, punctul 
comun al acestei diversităţi fiind dra-
gostea Lui cea mare pentru fiecare: 
„Fiindcă atât de mult a iubit Dum-
nezeu lumea, că a dat pe singurul Lui 
Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu 
piară, ci să aibă viaţă veşnică”,

Ioan 3:16.
 În cazul meu, Dumnezeu a 
început să lucreze încă de la naştere, 
ca să spun aşa, deoarece la naşterea 
mea am fost abandonat la maternitate 
de către ambii părinţi. Aşa am ajuns la 
orfelinatul din Blaj, judeţul Alba. Aici 
veneau diferiţi oameni să ne viziteze şi 
să ne aducă şi câte ceva. Noi îi conside-
ram pe aceşti oameni ca fiind părinţii 
noştri şi ne ataşam foarte repede de ei. 
Uneia dintre aceste persoane i-a plăcut 
în mod deosebit de mine. Mă vizita 
şi începeam să mă ataşez din ce în ce 
mai mult de ea. Mă lua acasă la ea în 
vacanţe şi am ajuns cu timpul să o con-
sider chiar mama mea. Când trebuia să 
mă întorc înapoi din vacanţe, îmi era 
foarte greu pentru că deja începusem 
să mă obişnuiesc şi cu familia Ileanei. 
Acest lucru a durat însă până într-o zi 
când s-au hotărât să mă ia la ei şi să 
fac parte şi eu din familia lor. M-am 
bucurat foarte mult şi de atunci am fost 
acceptat ca cel de al cincilea copil al lor.
 
 Faptul acesta a reprezentat un 
gest plin de dragoste din partea lor şi a 
lui Dumnezeu pentru mine, care efectiv 
mi-a dăruit o nouă familie în care să 
cresc şi să simt dragostea de mamă, de 

tată şi de fraţi. Prorocul Isaia spune în 
cap. 49:15: „Poate o femeie să-şi uite 
copilul pe care-l alăptează şi să n-aibă 
milă derodul pântecelui ei? Dar chiar 
dacă l-ar uita, totuşi Eu nu te voi uita 
cu nici un chip”. Acum când privesc 
peste ani am realizat că totul a făcut 
parte din planul lui Dumnezeu şi că 
acest lucru nu a fost o întâmplare, ci a 
fost un act din piesa întreagă a Lui ca să 
mă aducă şi pe mine în Împărăţia Lui.
 
 Timpul trecea şi eu creşteam 
în familia mea, iar orfelinatul şi at-
mosfera de acolo le-am lăsat în urmă 
fără ca să mă mai afecteze în vreun fel 
sau altul. Am început şcoala şi în acest 
timp părinţii mei au urmărit în mine 
calităţile şi abilităţile mele. Confesiunea 
religioasă a familiei este cea greco-
catolică şi în fiecare duminică şi de 
sărbători pe vremea aceea venea la noi 
preotul satului şi mai poposea câteva 
clipe până când avea să înceapă slujba. 
Acest timp de poposire era pentru mine 
un timp preţios pentru că aveam posi-
bilitatea să aflu de la preot câte una-alta 
din cele sfinte. Îmi plăceau şi în acest 
mod tot întrebând şi ascultând întâm-
plările cu Noe, Avram, Moise şi David 
a început să se dezvolte în mine încetul 

cu încetul preocuparea pentru cele 
sfinte. Participam cu bucurie la orele 
de religie pe care le preda preotul şi în 
acest fel cei de lângă mine au descope-
rit înclinaţia mea spre aceste lucruri.
 
 Tatăl meu era pe vremea 
aceea crâsnic la biserică şi se ocupa 
de organizare lucrurilor şi de îngriji-
rea bisericii, responsabilităţi pe care 
mai târziu mi le-a predat mie. Eram 
nelipsiţi de la slujbe şi am ajuns cu 
timpul să fiu implicat şi eu în acestea 
chiar la strană. Ajungând în clasa a 
VIII-a fiecare se hotărăşte să-şi aleagă 
direcţia spre care să se orienteze în 
viaţă. Eu eram hotărât şi decis: vreau 
să merg la Liceul Teologic. Unii au 
fost surprinşi, însă pentru mine prima 
şi ultima opţiune era aceasta. Am dat 
curs dorinţei inimii mele şi am mers 
în direcţia aceasta. Dumnezeu începea 
să traseze de acum linia pe care voia 
să mă ducă: „Căci noi suntem lucra-
rea Lui şi am fost zidiţi în Hristos 
Isus pentru faptele bune pe care le-a 
pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să 
umblăm în ele”, Efes. 2:11.
 Liceul a fost timpul în care 
cunoştinţele şi apropierea mea de 
Dumnezeu au ajuns la un nivel la care 
ochii mei se deschideau şi înţelegeam 
cât de importante trebuie să fie aceste 
lucruri şi cu câtă atenţie trebuie să 
umblu de acum încolo. Nu era chiar 
aşa de simplu şi de uşor pentru că 
începusem să realizez că acest mod 
de viaţă nu este ca oricare altul. Îmi 
aduceam aminte de preotul satului şi 
acum mă vedeam călcând pe urmele 
lui. Dumnezeu m-a ajutat însă şi am 
absolvit liceul, iar acum după patru 
ani de seminar dorinţa mea de-a merge 
mai departe pe drumul acesta nu s-a 
ştirbit, ci am continuat şi am mers 
la facultate, tot în Blaj. Aici stând în 
internat zi de zi şi fiind mai aproape 
ca oricând de cunoştinţele, materiile 
şi rânduielile sfinte, creşteam de la an 
la an descoperind despre Dumnezeu 
tot mai mult. Însă cu cât descopeream 
mai multe, cu atât întrebările din 
interiorul meu căpătau o greutate tot 
mai mare, întrebări cu privire la fiinţa 
mea, de ce a trebuit ca eu să am soarta 
aceasta sau ce se va întâmpla cu mine 
pe viitor, întrebări cu privire la rutina 
din jurul meu. Pe colegi, profesori şi pe 
toţi ceilalţi îi vedeam făcând lucrurile 
acestea ca pe ceva strict profesional, 
ori pentru mine asta însemna ceva cu 
mult mai mult decât atât. Îmi spuneam 
mie însumi: trebuie să fie ceva mai 
mult decât toate acestea, trebuie să fie 
ceva care să treacă de rutina aceasta 
şi să primesc şi eu acel simţământ de 
sacru, de prezenţă şi copleşire divină 
ca acei oameni sfinţi pe care îi studiam 
la cursuri şi în Scriptură. Pur şi simplu 
căutam aceste lucruri şi nu le găseam.
 

 În sfârşit am ajuns în ultimul 
an şi lucrurile nu s-au schimbat, aşa că 
am hotărât să renunţ la tot şi să plec în 
străinătate, să îmi încep o nouă viaţă 
şi să îmi clădesc un viitor. Am absol-
vit facultatea şi am dat vestea care a 
fost ca un şoc pentru mulţi, în special 
pentru ai mei care se aşteptau şi erau 
convinşi că într-o zi o să devin preot, 
dar acum totul s-a năruit.
 M-am îndreptat spre Austria 
şi în felul acesta am pus capăt visului 
şi dorinţei de a continua să fac ceea ce 
mă mişca şi mă însufleţea cel mai mult. 
Nu ştiam pe atunci, dar Marele Dirijor 
conducea orchestra cu măiestrie şi din 
opera Lui pentru mine nu s-a auzit nici 
un sunet sau acord greşit. Prorocul 
Isaia spune în acest sens în cap. 55:8 
„Căci gândurile Mele nu sunt gânduri-
le voastre şi căile voastre nu sunt căile 
Mele, zice Domnul”.
Aici în Austria, în Viena, m-am con-
fruntat cu viaţa şi cu greutăţile ei. Am 
muncit o perioadă, dar şi aceasta s-a 
terminat şi încetul cu încetul se ivea 
deşertul cu tot specificul lui: singură-
tate, probleme financiare, pe plan su-
fletesc, pierdeam controlul lucrurilor, 
stări care mă năpădeau şi mă loveau 
din plin. Relaţia mea cu Dumnezeu 
era şubredă şi scârţâia, totuşi acum îmi 
este clar, dar pe atunci nu înţelegeam 
şi nu vedeam că Dumnezeu îmi de-
monstrează, că oricine aş fi fost, chiar 
şi un teolog, în faţa tuturor acestor 
frământări depindeam de El şi dacă 
are în vedere salvarea ta sau a mea, 
fi sigur că vei trece şi tu, prin această 
vale. Două lucruri am observat că se 
întâmplă în deşertul de genul acesta 
şi anume: apa şi direcţia. Ai nevoie de 
apă ca să supravieţuieşti şi de direcţie 
ca să nu îţi pierzi orientarea spre locul 
în care vrei să te îndrepţi, iar Dumne-
zeu mi le-a dăruit în ţara aceasta prin 
Isus Hristos pe amândouă din plin, 
plus multe altele „pentru că Fiul omu-
lui a venit să caute şi să mântuiască ce 
era pierdut”, Luca 19:10.
 
 Lucrurile au început să se 
mişte aşa încet spre bine şi am început 
din nou lucrul. Începeam să mă pun pe 
picioare şi Dumnezeu începea să mă 
reabiliteze pentru a mă pregăti pentru 
momentele cele mai frumoase din 
viaţa mea. Am ajuns cu lucrul în zona 
Steiermark şi aici am cunoscut-o pe 
aceea care avea să fie mai târziu soţia 
mea. Discutând cu ea am aflat că este 
pocăită, ceea ce era pentru mine un 
şoc deoarece eu nu puteam accepta aşa 
ceva. Însă Dumnezeu lucra în continu-
are, ţesea la război firele care trebuiau 
să dea conturul a ceea ce avea să fie 
mai târziu chiar dacă au apărut anumi-
te inconvenienţe. Am zis ok, rămânem 
totuşi prieteni şi am mai vorbit, timp 
în care eu curios fiind şi nemaiparti-
cipând niciodată la o asemenea slujbă 

am ajuns în final la biserică.
 
 Totul era nou pentru mine 
şi parcă nu îmi venea să cred ce fac 
oamenii aceştia: muzica, rugăciunea, 
modul în care se desfăşura toată slujba 
erau atât de stranii pentru mine care 
eram obişnuit cu ritualurile şi sluj-
bele greco-catolice. Totuşi am intrat 
în discuţii cu fraţii şi am început să 
observ cum privesc dânşii lucrurile. 
Am început să vin şi în alte duminici 
şi acele întrebări, nelinişti şi zbuciume 
din sufletul şi viaţa mea au început să 
primească răspunsuri. Fraţii vorbeau 
şi predicau doar din Cuvântul lui 
Dumnezeu aşa că unele standarde şi 
cunoştinţe acumulate în timpul şcolii 
au început să pălească şi să se clatine 
în faţa Cuvântului lui Dumnezeu. 
Acesta era punctul comun între noi, 
era ca un pod de dialog între mine 
şi ei. Cu cât mă uitam şi cercetam 
lucrurile mai cu de-amănuntul, trebuia 
să recunosc, că ei aveau dreptate. Nu 
vroiam însă să recunosc câteodată că 
au dreptate. După opt ani de teologie 
şi de învăţat, vin acum nişte străini să 
îmi răstoarne ceea ce s-a clădit în viaţa 
mea în tot acest timp? Dar Dumnezeu 
a folosit prin ei o altă metodă ca să 
spargă zidul de despărţire şi să dărâme 
din viaţa mea tot ceea ce era o piedică 
pentru ca eu să-L cunosc pe El aşa cum 
este şi să aflu adevărul prin Cuvântul 
Lui întrupat, Isus Hristos.
 
 Astfel s-au derulat lucrurile 
şi Dumnezeu a adus ziua biruinţei şi 
a mântuirii în viaţa mea. Am încheiat 
legământul cu Domnul în apa botezu-
lui în Biserica Sion din Graz, apoi am 
avut nunta care s-a oficiat în Biserica 
din Voitsberg şi prin aceste evenimente 
Dumnezeu m-a stabilit în locul acesta 
unde mă bucur împreună cu alţi fraţi şi 
surori.
 Nu am plănuit nici un detaliu 
din tot ceea ce s-a întâmplat, nici ceea 
ce priveşte modul în care au decurs 
lucrurile, dar Dumnezeu în marea Sa 
dragoste şi bunătate a dovedit încă 
odată că este în controlul tuturor lucru-
rilor şi nimic nu-i scapă din mână sau 
din vedere.
 Pot să spun cu tărie că Dum-
nezeu nu se lasă fără mărturie şi cazul 
meu este unul dintre milioanele pe 
care le are depozitate în arhiva Lui şi 
încă mai este loc.

 Dirijorul Îşi dirijează în con-
tinuare orchestra cu aceeaşi măiestrie 
şi fineţe, ca în toate lucrurile să Îşi 
primească slava, cinstea şi puterea în 
veci vecilor. 

   Amin!

Mărturie
Florin Gutsche

„Dumnezeu vorbeşte însă, 
când într-un fel, când într-
altul, dar omul nu ia sea-

ma”. Iov 33,14.
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Conferinţa naţională a 
fost şi continuă să fie 
cea mai amplă lucrare 
a bisericii penticosta-
le române din Aus-

tria. Fiind prezent anul acesta la 
conferinţă am putut să constat cu 
bucurie, o renaştere a interesului 
faţă de această lucrare. Cu toate 
acestea, ţinând cont de ritmul 
de creştere al bisericilor române, 
constatăm că aproximativ o jumă-
tate dintre credincioşi au lipsit. Și 
asta pe fondul unei creşteri ce nu 
poate fi contestată atât a calităţi 
slujirii cât şi a organizării. Dorinţa 
mea în acest articol este să chem la 
o analiză a motivaţiei răspunzând 
la întrebarea: „De ce venim?”, dar 
şi a rostului pentru care organi-
zăm această lucrare răspunzând 
la o altă întrebare crucială: „Cu ce 
plecăm?”

 Punctul meu de plecare 
în încercarea de a răspunde aces-
tei provocări îl constituie munca 
jurnalistică pe care am întreprins-

o în ultimele luni într-un mod 
neoficial şi fără a atrage atenţia. 
La întrebarea simplă: „Mergeţi 
la conferinţa naţională?” am 
primit neaşteptat de des răspunsul, 
„Nu!”. Am adunat apoi acele răs-
punsuri prin care cei intervievaţi îşi 
argumentau absenţa în speranţa că 
voi avea cândva şansa să demolez 
acele argumente, construind apoi 
pe dărâmăturile lor o motivaţie 
puternică a prezenţei la conferinţă.

 „Distanţa este prea 
mare”spunea cineva, „şi cu co-
pii e greu.”
 Aş spune că aceasta este 
o problemă reală, nu un capriciu. 
Și cu siguranţă nu mi-aş permite 
să insult pe cineva care vine de la 
300 de kilometri, eu care vin de la 
60 km. Totuşi pentru a fi realişti 
trebuie să recunoaştem că aceasta 
nu este o problemă universală ci 
una izolată, aş spune, doar a câtor-
va biserici, iar restul folosesc acest 
argument într-un mod abuziv. Și 
totuşi chiar şi acolo unde proble-
ma este reală ea poate fi depăşită 
printr-un spirit de sacrificiu activ. 

Am calculat câţi kilometri i-a costat 
pe unii dintre membrii biserici 
noastre venitul la biserică în ultimii 
10 ani. Aproximativ 300.000 km. Și 
ştiţi ce e interesant? Luptăm pentru 
câştigarea aceluiaşi cer. Am citit 
undeva că John Wesley a parcurs 
în activitatea lui de predicare mai 
mult de 400.000 km. Cu ce maşina 
vă întrebaţi? Răspunsul este călare. 
Nu-i aşa că, dacă suntem sinceri cu 
noi înşine, putem şi noi mai mult.

 „Abia aştept să am şi eu 
o duminică liberă”, spunea alt-
cineva, „pentru că atunci nu se 
face biserică şi profit de ocazie.”

 De data asta mă confrunt 
cu un argument profund egoist. 
M-am întrebat ascultând această 
opinie dacă sunt mulţi care gândesc 
aşa. Ori câţi ar fi, mă văd îndatorat 
să-i avertizez că duminica este ceea 
ce Biblia numeşte, Ziua Domnu-
lui. În vechiul Israel, de pildă, a 
nu-i da lui Dumnezeu ziua ce I se 
cuvenea, reprezenta un delict aspru 
pedepsit. Veţi spune desigur, „în 
Noul Legământ lucrurile stau 

diferit fiindcă noi aparţinem 
Domnului în întregime nu Îi 
alocăm doar o zi din săptămâ-
nă”. Raţionament teologic corect, 
mulţumesc cititorului pentru 
observaţie. Dar nu vi se pare ciu-
dat că în timp ce noi pretindem că 
suntem întru totul ai Domnului nu 
suntem în stare să-i dăm aşa cum 
s-ar cuveni nici cel puţin o zi din 
şapte. Și câte nu ar putea fi spuse 
despre sandalele noastre rupte şi 
ponosite ale râvnei spirituale. Mă 
rezum însă la acest gând. Aposto-
lul Ioan spunea în Apocalipsa: „în 
ziua Domnului eram în Duhul”. 
Cercetează-te cititorule prin pris-
ma acestor cuvinte! Ziua Domnu-
lui te găseşte şi pe tine în Duhul 
Său sau în firea pământească?

 „Nu merg pentru că 
oricum pot viziona conferinţa 
de acasă, live.”

 Mărturisesc că peocuparea 
de a răspunde acestui argument 
m-a ţinut pe genunchi, motivat de 
gândul de a nu scrie doar cuvinte, 
ci pentru a avea pe tot parcursul 
scrierii mele sentimentul tristeţii 
pentru cei care schimbă comuniu-
nea cu vizionarea. M-am întrebat 
de ce mai merg atunci oamenii 
la concerte ori pe stadioane dacă 
totuşi transmisiunea este live. E 
simplu, pentru că acolo ei tră-
iesc pe viu, fiecare moment. Am 
încercat să înţeleg care sunt bazele 
conceptuale ale termenului live. Se 
spune de pildă despre o distribuţie 
care nu a trecut prin studio, unde 
defectele pot fi îndepărtate iar 
cadrul ideal asigurat, că este live. 
Și asta, deoarece calităţile interpre-
tului pot fi evaluate, cum se spune, 
la rece. Cât de ignorant însă, poate 
fi cineva care rezumă totul la acest 
minim adevăr, inserând mai apoi 
o dihotomie între reprezentaţia 
publică şi prezenţa sa la acea 
reprezentaţie, sau în alte cuvinte 
cum aş putea numi ceva live la 
care eu nu sunt live. 

 Evident este că prezenţa 
lui Dumnezeu nu poate fi trans-
misă prin unde ori internet ci 
doar mesajul Lui. Poţi plânge 
vizionând o predică online însă a 

confunda atingerea sentimentală 
cu prezenţa Sfântului Duh ridică 
o problemă, fiindcă atâţia oameni 
plâng vizionând lucruri care nu 
au nimic în comun cu Dumnezeu. 
Nu sunt habotnic, cum proba-
bil v-aţi putea imagina, folosesc 
tehnologia ca fiecare din voi şi nu 
mă ridic împotriva transmisiuni 
live decât acolo unde rolul acesteia 
este greşit înţeles. Transmisiunea 
live e gândită pentru a da posibi-
litatea de vizionare celor din afara 
Austriei. Este desigur de dorit ca 
cei ce nu pot veni dintr-un motiv 
real să vizioneze cel puţin transmi-
siunea live. Dar a alege transmisi-
unea în locul prezenţei fizice din 
pură comoditate e echivalent cu a 
încerca să te bucuri de gustul bun 
al cafelei pe care ţi-o descrie cineva 
în cuvinte şi imagini într-o recla-
mă televizată. Pe scurt, spaţiul 
virtual stimulează doar două 
dintre simţurile umane văzul şi 
auzul. Citind Biblia cu atenţie veţi 
înţelege că viaţa spirituală trece 
dincolo de cele două, manifestân-
du-se şi în celelalte trei: gustul Ps. 
34:8, pipăitul 1 Ioan 1:1 şi mirosul, 
sau mireasma cum o numeşte 
Biblia. Se pierde aşadar prin 
vizionare: închinarea — implicând 
rugăciunea şi lauda — părtăşia 
precum şi posibilitatea slujirii 
şi oricât de mult ar dori biserica 
online să se pretindă a fi o adevă-
rată biserică, în lipsa acestor trei 
lucruri esenţiale va rămâne pentru 
totdeauna o pseudo-biserică. Și 
totuşi aceasta nu este decât o faţă 
a problemei, reprezentând latura 
umană a comuniunii cu Dumne-
zeu, cealaltă faţă surprinzându-L 
pe Dumnezeu în relaţie cu omul. 
Acesta în exprimarea nevoii de 
părtăşie a creat viaţa şi deci pe om. 
La rândul său omul a creat mediul 
virtual. Acest mediu remarcându-
se prin faptul că imită lucrurile 
vii sau înregistrează experienţele 
umane. Dumnezeu însă, consider 
eu, nu are nici un interes direct 
în mediul virtual, fiind interesat 
exclusiv de viaţa şi părtăşia reală. 
Știu că Păstorul cel Bun ne caută 
uneori în prăpăstiile adânci al 
mediului virtual unde am căzut 
printre spini şi scaieţi, ajungând 

la noi pe căi virtuale, dar nu uitaţi 
că atunci când El îşi găseşte oaia 
pierdută o pune pe umeri, o vin-
decă de răni şi apoi o readuce în 
părtăşia creştină.

 Venim aşadar conştienţi 
de faptul că există o viziune pe 
temelia căreia este construită 
lucrarea conferinţei, în aşa fel încât 
să răspundă anumitor nevoi acute 
ale bisericii. Din interviul acordat 
postului de televiziune Alfa & 
Omega de către fraţii din condu-
cerea naţională am înţeles că tema 
Chemarea la pocăinţă a fost aleasă 
în baza constatării acestei nevoi. Și 
dacă mesajul pocăinţei, pentru a se 
face auzit, are nevoie de un glas, 
acest glas a putut fi auzit chemând 
cât se poate de clar şi de direct, 
atât în timpul mesajelor biblice cât 
şi a momentelor de închinare şi 
laudă. Și totuşi persistă întrebarea: 
cu ce plecăm? Am fost chemaţi la 
pocăinţă şi aş fi fericit să cred că 
am plecat acasă mai pocăiţi!

 Am auzit o întâmplare: 
„cu câţiva ani în urmă un tată 
ieşind de la conferinţă împreu-
nă cu fiul său abia trecut de doi 
ani, se întâlneşte în parcare cu 
o situaţie ce intră într-un total 
dezacord cu ceea ce s-a întâmplat 
înăuntru. Dezgustat părintele 
exclamă „Gata conferinţa, gata 
pocăinţa!” ca prin minune, copilul 
memorează această rimă simplă 
pe care o repetă şi acum peste 
ani ori de câte ori aude cuvântul 
conferinţă”. Mă întreb să fie oare 
avertizarea unui glas profetic sau 
doar o întâmplare hazlie. Oricum 
ar fi, mă rog ca răspunsul nostru 
la chemarea pocăinţei să meargă 
cu noi dincolo de parcare, urcând 
cu noi în maşină, făcându-ne şoferi 
mai calmi, mergând cu noi acasă 
făcându-ne părinţi mai blânzi, soţi 
mai tandri, soţii mai dăruite, în bi-
serica noastră făcându-ne creştini 
practicanţi şi ucenici autentici şi în 
societate făcându-ne oameni mai 
buni.   

Conferința națională 2015

De ce venim?
Cu ce plecăm?

Florin Ost
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Ursprünglich wollte ich 
mit der Frage anfangen: 
‚Gibt es einen Gott?‘ Aber 
diese Frage hatte ich als 
zu banal empfunden. 

So möchte Ich folgende Frage stellen: 
‚Wann haben Sie das letzte Mal Gott 
gespürt? Wann haben Sie das letzte 
Mal Gott flüstern gehört? Wann haben 
Sie das letzte Mal Gott gesehen? Als 
Sie eine Blume betrachtet haben? Als 
Sie weit in den sternenklaren Himmel 
gestarrt haben, oder als Sie über die 
innere Schönheit eines Kindes gestaunt 
haben?‘
 Ich will Ihnen etwas verraten. 
Gott ist überall. Gott ist in allem. Gott 
ist allgegenwärtig. Nicht alles ist aber 
Gott! Wenn man jedoch richtig hinscha-
ut, kann man überall Seinen Finge-
rabdruck sehen. Sein Abbild. Seine 
Güte und Seine Liebe.
 Ich kann mir schon vorstellen, 
was in Ihnen aufbrodelt. ‚Wie kann ein 
liebender Gott so viel Unheil und Leid 
zulassen?‘ Eine Frage, die Sie schon 
fast gegen Gott aufhetzt. Und das ist 
verständlich. Gott möchte sogar, dass 
man erkennt, dass da was nicht passt. 
Nun liegen Sie aber nicht richtig mit 
diesem Gedanken. Es ist nicht Gott, 
Der hier etwas falsch gemacht hat oder 
falsch macht. Es sind Sie und ich! Sie 
sind Mitschuld an allem Unheil, Bösem 
und Grausamem was gerade jetzt auf 
der ganzen Welt passiert. Genau Sie 
und ich! 
 

 Alles was Gerechtigkeit ist, al-
les was Liebe ist, alles was Güte ist, das 
alles ist Gott. Alles andere hat sich von 
Gott entfernt und getrennt. Alles, was 
nicht in Gott ist, ist abscheulich, schle-
cht und böse. Gott ist der Einzige, Der 
gut ist, ansonsten nichts und niemand; 
und ohne Gott können wir nichts Gutes 
anrichten, egal wie gut unsere Absich-
ten sind. Ohne Gott gehen wir unter 
und sind für immer verloren. Klingt 
gar nicht gut - ist aber so. Das ist gar 
nicht so leicht zu verstehen und zu 
glauben. Sogar jene, die jahrelang oder 
sogar jahrzehntelang jeden Sonntag 
zum Gottesdienst gehen, möchten das 
nicht so ganz wahrhaben und glauben, 
aus eigener Kraft etwas Gutes anrich-
ten zu können. Falsch! 
 Gibt es nun einen Gott oder 
nicht? Können wir dem vertrauen 
was wir einmal gespürt haben? Wir 
könnten.. tun es aber selten. Man 
kann Gott mit Hilfe von Natur- oder 
Geisteswissenschaften nicht beweisen 
- jedoch gibt es ein leicht nachvoll-
ziehbares Indiz. 
 Zusammengefasst: Es gibt 
in uns das Gesetz der menschlichen 
Natur, wie es, unter anderem auch der 
christliche Apologetiker C.S. Lewis, 
nennt. Es besagt, dass Recht und 
Unrecht der Wegweiser zum Sinn des 
Universums und des Lebens ist. Wir 
alle kennen Situationen, in denen sich 
Zwei streiten und Aussagen zu hören 
sind wie «Das gehört mir, du kannst es 
nicht einfach nehmen!» oder «Drängle 
dich nicht vor!» oder «Komm schon, 
du hast es versprochen!». Egal wel-
cher Religion wir angehören oder ob 

jemand Atheist ist - Jeder hat an seinem 
Nächsten gewisse Erwartungen, und 
diese Erwartungen richten sich nach 
einem Maßstab, der im Normalfall von 
jedem respektiert wird - zumindest 
kennen alle diesen Maßstab. Auch 
wenn jemand ganz alleine im Wald 
aufgewachsen wäre, ohne dass jemand 
ihn über diesen Maßstab aufgeklärt 
hätte, würde er eine Person als fre-
undlich bzw. als gut einstufen, wenn 
diese ihm etwas zu essen geben würde. 
Falls aber diese Person ihm etwas weg-
nehmen würde, würde er diese sofort 
als ungerecht und böse ansehen. 
 Dieses Naturgesetz, das wir 
in uns haben, drängt uns dazu uns in 
einer gewissen Weise zu verhalten. 
Trotzdem übertreten wir dieses Natur-
gesetz ständig. Diese beiden Tatsachen 
sind die Grundlage für ein klares 
Denken über Gott, über das Leben 
und über uns selbst. Und von hier aus 
können wir sehr einfach zum wahren 
Gott gelangen - wenn wir es wollen.  
Ich empfehle das Buch ‹Pardon, ich bin 
Christ› von C.S. Lewis, um mehr über 
dieses Thema zu erfahren. 
 Man könnte viel über dieses 
Naturgesetz reden und mit vielen 
Erklärungen kommen, aber schlussen-
dlich geht es nicht ums Verstehen, 
sondern ganz allein ums Glauben 
und durchs Glauben zur Erkennt-
nis zu kommen. Darauf komme ich 
aber noch zurück - jetzt aber möchte 
ich zum Evangelium kommen, zur 
Guten Nachricht, um die sich alles 
dreht - nicht nur in diesem Artikel, in 
unseren Gemeinden, in unserer Reli-
gion, oder in dieser Welt, sondern in 

absolut allem, was wir als existierend 
erkennen oder zu erkennen glauben. 
Das Evangelium zeigt Gottes präg-
nantesten Charakterzug. Es besagt, 
dass Gott Liebe ist, dass Er sich aus 
Liebe selbst opfert und wir dadurch 
frei die Vergebung aller Sünden, durch 
Seine unendliche Gnade erhalten. Und 
wenn man sich jetzt fragen würde, für 
was man diese braucht, dann bin ich 
glücklich, ankündigen zu können, dass 
Sie genau deswegen hier auf dieser 
Welt sind, nämlich um das Leben zu 
finden! Es ist das eigentliche, unen-
dliche Leben, für das Sie ursprüngli-
ch erschaffen wurden. Und ich sage 
absichtlich erschaffen. Er hat uns nach 
seinem Abbild erschaffen - und uns 
nicht gezeugt! Wir sind nicht aus Gott 
hervorgekommen, sowie sein einziger 
Sohn Jesus Christus gezeugt wurde. 
Wir haben das Leben ‹Bios› in uns, aber 
nicht das sogenannte Leben ‹Zoe›, das 
Jesus in sich hat. Unser Leben wird 
eines Tages zu Ende gehen - Gott ist 
jedoch das wahre Leben und besteht 
für die Ewigkeit. 
 
 Es gibt nur einen einzigen 
Weg, ein Kind Gottes zu werden und 
die Natur Gottes zu bekommen! Und 
jetzt zurück zu unserer Frage: „Wohin 
sollen wir gehen?” Wer möchte 
das gar nicht wissen? Gibt es jeman-
den, der nicht das richtige Leben haben 
möchte und den Sinn dieses Lebens 
finden möchte? Vielleicht denkt sich 
jemand: ‹Brauch ich nicht unbedingt. 
Ich bin auch so mit meinem Leben zu-
frieden und mir reichen auch 80 Jahre 
Leben.› Das Problem ist, das alles, was 
nicht zu Gott gehört, sich gegen Gott 
aufrichtet und sich zum Feind Gottes 
macht. Und da gibt es noch die Hölle, 
über die nicht sehr gerne geredet wird. 
Aber diese ist so real wie der Himmel 
- viel realer als unsere Welt. Viel realer 
als der Schmerz und die Trauer, die 
man je erlebt hat. Der Geist, den wir 
in uns tragen, wird ewig bestehen und 
vielleicht ist die Hölle nur das, wo un-
serem Geist alles Leben entzogen wird 
und das wird sich so anfüllen, als wür-
den wir für immer brennen. Ich kann 
mir trotzdem nur schwer vorstellen, 
was Hölle genau bedeuten mag und ich 
denke wenig über die Hölle nach, aber 
viel über Gott und den Himmel. Wir 
sollten nicht vor der Hölle weglaufen, 
denn so würden wir wahrscheinlich in 
ihr landen. Wir sollten zu Gott laufen.. 
zu Jesus, denn wo Jesus ist, ist Himmel!
 
 Es gibt nur zwei Dinge, die 
man zur Auswahl hat und an dieser 

Stelle möchte ich etwas aus dem 5. 
Buch Mose (Deuteronomium) Kapi-
tel 30 zitieren: „Sondern das Wort 
ist sehr nahe bei dir, in deinem 
Mund und in deinem Herzen, so 
daß du es tun kannst.  Siehe, ich 
habe dir heute das Leben und 
das Gute vorgelegt, den Tod und 
das Böse. [..] so erwähle nun das 
Leben, damit du lebst,..”
 Wir behaupten, dass wir die 
Wahrheit hören möchten und auch 
wollen wir die Antwort auf diese Fra-
ge: «Wohin sollen wir gehen?». In der 
Luther Übersetzung haben wir das Fra-
gewort ‚Wohin‘. Ich habe diese Über-
setzung absichtlich gewählt, denn wir 
„modernen“ Menschen wollen wissen, 
wohin wir selbst gehen können. Wir 
möchten alles selbst in die Hand neh-
men. Wir vertrauen keiner Person mehr 
und das ist wohl auch besser so. Die 
Frage, wie sie in den anderen Überset-
zungen und anderen Sprachen steht, 
ist aber passender. Und diese lautet: 
‚Herr, zu wem sollen wir gehen?‘ Es ist 
unmöglich in den Himmel, zum wa-
hren Leben oder zu Gott zu kommen, 
bevor man nicht zu Jesus gegangen ist. 
Jesus ist die Tür! Jesus ist der Weg, die 
Wahrheit und das Leben! Sie müssen 
zu Jesus gehen! Wie? Ganz einfach und 
ich möchte mich hier kurzfassen: 
Glauben Sie an Jesus! Glauben Sie, dass 
Er der einzige Sohn Gottes ist, der vom 
Vater zu uns geschickt wurde, um ein 
perfektes Leben zu führen und somit 
ein perfektes Opfer für all Ihre Sünden 
zu werden. Jesus hat das freiwillig 
gemacht. Er ist am Kreuz gestorben 
und am dritten Tag wieder auferstan-
den. Der Grund dafür war Gottes Liebe 
zu Ihnen!  Johannes 3:16 - „Denn so 
sehr hat Gott die Welt geliebt, daß 
er seinen eingeborenen Sohn gab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, ni-
cht verlorengeht, sondern ewiges 
Leben hat.” 
 Und das Beste daran ist: Es ist 
kostenfrei für uns! Nur durch Gottes 
Gnade bekommen wir Seine Errettung 
und das ewige Leben! Das einzige, das 
wir tun müssen, ist unser altes Leben 
aufgeben (Träume, Zukunftspläne, ego-
istische Wünsche und Vorstellungen) 
denn es hat nichts Gutes an sich - das 
wird man sofort erkennen sobald man 
vor Jesus steht. Warum nicht eine 20 m² 
Garconniere im Nirgendwo aufgeben, 
um in einem königlichen Palast mitten 
in der schönsten Stadt einzuziehen? 
Und dieser Umzug findet noch in die-
sem Leben statt. 
 

 Sobald Sie geglaubt haben 
und Jesus als Ihren Retter und Herrn 
akzeptiert haben werden Sie neuge-
boren - und das wird man merken 
- vielleicht nicht sofort, aber bald 
werden Sie erkennen, dass Sie sich 
verändert haben. Sie werden ein neuer 
Mensch sein, der das Leben Jesu in sich 
trägt und das einzige, das Sie machen 
müssen, ist Ihr Herz jeden Tag der 
Führung Jesu zu überlassen. Und allein 
Er wird es schaffen Ihr Leben in die 
richtige Richtung zu lenken.  
 
 Matthäus 10:39 - „Wer sein 
Leben findet, der wird es verlie-
ren; und wer sein Leben verliert 
um meinetwillen, der wird es 
finden!”

 Zurück zu unserer Frage: 
„Wohin sollen wir gehen?” oder die 
aktualisierte Frage: „Zu wem sollen wir 
gehen?”
 Ich habe Sie mit dieser Frage 
im gewissen Sinn reingelegt, denn es 
ist eigentlich nur eine rhetorische Frage 
und keine eigentliche Frage. Damit 
Sie wissen was ich meine, möchte ich 
den ganzen Vers zitieren und auch den 
darauffolgenden Vers:

 „Da antwortete ihm 
Simon Petrus: Herr, zu 
wem sollen wir gehen? 
Du hast Worte ewigen 
Lebens;  und wir haben 
geglaubt und erkannt, 
daß du der Christus bist, 
der Sohn des lebendigen 
Gottes!”- Johannes  6:68-69

 Daniel  Cendes
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Aurel Ungureanu

David Gagea

Daniel Vițelar

Erich Schneider

Remus Oros

Sunt prezbiter în biserica Betel din Viena. Referitor la conferinţă, nu 
pot să spun decât lucruri bune, pentru că eu o văd ca pe o lucrare care 
zideşte, care uneşte şi care dă un imbold înainte către lucrarea spre 
cer. Ori de câte ori are loc conferinţa venim cu familia, cu biserica şi 
participăm, pentru că vedem cum Dumnezeu a făcut lucrări minunate. 
Avem mărturii pe care Domnul le-a lăsat la conferinţele din anii trecuţi 
şi credem că Dumnezeu va face şi anul acesta minuni, suntem prezenţi 
aici şi ne bucurăm.

Slujesc în biserica Elim din Viena şi la această conferinţă îi mulţumesc 
Domnului pentru că, după 25 de ani de Austria, încă mai avem harul să 
ne-ntâlnim în acest cadru minunat. Este un har din partea Domnului să 
auzim şi anul acesta despre chemarea la pocăinţă. Dacă cineva are nevoie 
de pocăinţă, acela sunt eu şi toţi cei care au venit sau cei care vizitează 
online acum această conferinţă. Întâlnirile acestea sunt benefice pentru că 
ne adună ca Biserică, ca români, ca etnie română în Austria aşa cum am 
auzit astăzi pe doamna consul Gabriela Folfă de la Ambasada română. 
Cu emoţii a spus că „românii se strâng în jurul Evangheliei şi în jurul 
Cuvântului lui Dumnezeu.” În concluzie, românii sunt o binecuvântare 
pentru Austria şi Austria este o binecuvântare pentru noi.

Sunt pastor în biserica din Wels şi mă bucur în fiecare an să fiu aici la 
conferinţă. Îmi place chiar şi titlul acestei conferinţe, Chemarea la Pocăinţă, 
lucru de care avem nevoie fiecare, în fiecare zi, şi-n fiecare zi să fie 
proaspătă pentru noi. Totodată aici mă ocup de sectorul ordine publică şi 
mă bucur că totuşi oamenii sunt foarte ascultători şi dau dovadă că într-
adevăr sunt copiii lui Dumnezeu. Mă rog Domnului, ca El să se atingă de 
cât mai multe inimi, ca să se-ntoarcă la pocăinţă!

Ich war über viele Jahre in Deutschland Pastor, war dann der Vorsteher 
der Gemeinde Gottes in Deutschland für 13 Jahre und bin nun 
Superintendent für Zentraleuropa West der Gemeinde Gottes. Diese 
Konferenz hier, sie begeistert mich. Es ist schön zu sehen wie viele 
Menschen hier einen Hunger nach Gottes Wort haben und wie sie auch 
danach suchen, eine Erfahrung mit Gott zu machen. Man findet es 
heutzutage eigentlich selten und hier ist die Gemeinde Gottes Österreich 
für ganz Europa eine rühmliche Ausnahme. Dieses Thema, Buße, ist ein 
zentrales Thema der Christen heute und ich denke eines der wichtigsten 
Themen auch unserer Zeit. Ohne Buße geht im christlichen Glauben 
überhaupt nichts. Gott verordnet uns Buße und gerade richtige Buße ist so 
enorm wichtig für das Volk Gottes auch in unserer Zeit.

Radu ChițanBeniamin Varadin

Cornel Apetroaiei

Nicolae Seni

Pompei Mureșan

Dorin Florea

Personal vin cu mare plăcere în fiecare an la conferinţa anuală a bisericii 
penticostale din Austria. Sunt membru în biserica Betania, Krems. Pentru 
mine este una din cele mai bune ocazii în care toţi creştinii români, şi 
nu doar, pot să se întâlnească, să se revadă şi împreună să slujească 
Domnului. Personal, de fiecare dată, după conferinţă sunt mai întărit, mai 
încurajat şi mai cercetat de Domnul.

Referitor la conferinţa din anul 2015, 
este o conferinţă binevenită pentru toţi 
fraţii şi surorile. De asemenea mă bucur 
de faptul că se vesteşte Evanghelia, mă 
bucur de tema conferinţei, că ne readuce 
la realitate pentru ca trezirea spirituală 
să fie cât mai profundă şi să fie cât mai 
actuală. Doresc să păstrăm în continuare 
legătura cu Dumnezeu, să trăim pentru 
a putea sluji Domnului cu bucurie.

Provin din biserica din Wolfsegg, Austria. De 24 de ani vin în fiecare an la 
conferinţă. La prima impresie, am fost plăcut surprins de modul cum s-a 
predicat Cuvântul, mai ales de tema conferinţei, aceasta fiind foarte actuală, 
de mesajul care s-a prezentat, atât prin fratele Schneider cât şi prin fratele 
Zăgrean, un cuvânt practic, actual care cred că a schimbat inimile multor 
fraţi şi surori şi a oamenilor care au venit să asculte Evanghelia. Mulţumesc 
tare mult.

Sunt prezbiter în biserica din Wr. Neustadt. În ce priveşte conferinţa din 
2015, până în prezent mi-a făcut o impresie bună. Se poate şi mai bine 
în ce priveşte organizarea, avem multe dificultăţi dar se mai poate încă 
îmbunătăţi. În ce priveşte partea spirituală, tema a fost foarte bună, cred 
eu, pentru cei pocăiţi ca să se pocăiască. Și încă o idee aş avea pentru 
conferinţa de anul viitor, potrivit cu ceea ce spunea Domnul Isus în 
Matei, Capitolul 20, în pilda cu nunta fiului de împărat, am observat 
că pocăiţii noştri nu prea participa la conferinţele noastre, mai ales la 
ultimele conferinţe, de aceea, poate că pentru următoarea conferinţă, ar 
fi binevenită tema aceasta; atunci când împăratul a venit să îi vadă pe cei 
chemaţi, a spus că cei chemaţi nu au vrut să fie prezenţi la nuntă. Acuma 
ieşiţi, spunea el robilor săi, la garduri, la intersecţii şi chemaţi, să mi se 
umple odaia că nunta trebuie să înceapă.

Sunt prezbiter în 
biserica Metanoia 
din Krems. Cred că 
subiectul conferinţei 
a fost un subiect 
actual, mesajul 
a fost un mesaj 
tranşant, oamenii 
au fost cercetaţi de 
acest mesaj. A fost o 
conferinţă reuşită.

Sunt din biserica Maranatha 
din Wr. Neustadt. Impresia 
mea de la conferinţa este 
una foarte bună, în mod 
special pentru că sunt două 
zile de reîncărcare spirituală 
pentru fiecare membru al 
Organizaţiei Gemeinde Gottes 
şi totodată pentru cei care vin 
aici şi ne vizitează să audă 
Cuvântul lui Dumnezeu.

IMPRESII DE LA A XXIV –A CONFERINȚĂ

Debora Păcurar

Vin de la 
biserica 
Betania 
din 
Krems. 
Am o 
impresie 
foarte 
bună.

Slujesc în biserica Betania din Kapfenberg. Am o impresie foarte bună 
despre ceea ce se întâmplă aici, cel puţin anul acesta. Organizarea a 
fost deosebită, fraţii deosebiţi, călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu. A 
fost un cuvânt extraordinar, hrană spirituală din belşug, iar pe partea 
pământească, organizarea este bună, este de folos. Dumnezeu să dea 
prosperitate în continuare şi călăuzire sfântă tuturor fraţilor şi conducerii 
Gemeinde Gottes. Domnul să vă binecuvânteze!

A BISERICILOR DIN AUSTRIA
Culese de Viorel Boldor

Mai multe impresii despre conferinţă le găsiţi pe pagina 
noastră de Web Site: www.apavietii.at
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Decizii 

înțelepte

Trăim în această lume a ofertelor, a tentaţiilor şi a 
ispitelor de tot felul şi modul în care răspundem la 
aceasta ne
marchează viaţa încă din tinereţe, fie în bine, fie 
în rău. Unul din exemplele Bibliei îl avem în viaţa 

tinerilor din Babilon în vremea împăratului Nebucadneţar, 
şi anume tânărul Daniel şi prietenii lui. Deciziile luate de 
Daniel şi de prietenii lui au fost următoarele:

 1. Să-şi păstreze curăţia (Daniel 
1:8).

 Oferta împăratului asigura bucate de la masa lui 
şi vinul pe care-l bea el, dar pentru tinerii aceştia însemna o 
întinare a conştiinţei, aşa că au decis să nu se spurce cu acele 
bucate şi au cerut o dietă diferită care constă doar în legume 
şi apă. Testul de zece zile l-au trecut cu bine şi Dumnezeu 
i-a binecuvântat şi înzestrat cu ştiinţă, pricepere şi cu daruri 
spirituale (Daniel 1:17).

 Curăţia este o perlă de mare valoare înaintea Dom-
nului, de aceea să învăţăm din deciziile oamenilor sfinţi care 
în diferite circumstanţe din viaţă au ales să trăiască pentru 
Dumnezeu. Aici se încadrează şi cazul lui Iosif în casa lui 
Potifar, care decide să-şi păstreze curăţia trupească fugind 
de păcat. (Gen. 39: 7-20). Ca urmare a acestui fapt, a trecut 
prin închisoare, dar Dumnezeu a fost cu el, confirmând că 
păstrarea curăţiei e de mare cinste în ochii Domnului.

 Curăţia conştiinţei în relaţia cu semenii şi mai ales 
cu fraţii de credinţă este scoasă în evidenţă prin exemplul 
lui Samuel. Deja ajuns la bătrâneţe, el se supune totuşi unei 
verificări din partea celor slujiţi de el şi mărturia generaţiei 
de oameni contemporani cu el a fost o mărturie ireproşabilă 
cu privire la viaţă şi trăirea lui printre ei (1. Samuel 12:1-5). 
Aceste exemple şi altele asemenea lor ne arată că se poate 
trăi curat într-o lume murdară, că poţi fi altfel decât ceilalţi. 
Chemarea făcută de Pavel pentru Timotei „nimeni să nu-ţi 
dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în 
vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie” 1. 
Timotei 4:12, răsună şi azi oricui. 
 Tinerii din Babilon nu şi-au păstrat doar curăţia, ci 
au trecut şi următorul test, din nou printr-o decizie înţeleaptă 
(Daniel 3:16-18). 

 2. Au decis să îi acorde închinare 
doar adevăratului Dumnezeu.

 În faţa unei majorităţi covârşitoare de închinători 
la chipul de aur înălţat, în faţa împăratului furios şi în faţa 
cuptorului încălzit de şapte ori, mai mult decât de obi-
cei, ei rămân fermi în decizia lor, se încred în Dumnezeu, 

asumându-şi toate consecinţele, dar Dumnezeu nu rămâne 
dator ci intervine onorându-le credinţa.

 Închinarea doar înaintea lui Dumnezeu 
demonstrează loialitate faţă de El şi poate declanşa ură şi 
oponenţă din partea oamenilor, dar în acelaşi timp ai de 
partea ta pe Dumnezeul dumnezeilor care nu te părăseşte şi 
care nu se lasă să fie batjocorit.
Domnul Isus arată în Ioan 4:22 că adevărata închinare are la 
bază cunoaşterea. Când îl cunoşti pe Dumnezeu ca Tată, Îi 
aduci închinarea ta cu credinţă şi umilinţă, adorându-L.

 Astăzi mulţi se închină din păcate sinelui lor, alţii 
se închină avuţiilor, alţii se închină scopurilor personale dar 
noi am decis să acordăm închinare doar pentru Dumnezeu 
(Apoc. 22: 8-9).
 Decizia lor de a rămâne loiali lui Dumnezeu a 
declanşat o trezire spirituală în Babilon şi cel puţin pentru 
o perioadă împăratul şi supuşii lui au fost marcaţi şi au luat 
hotărâri înţelepte la nivel de împărăţie (Daniel 3:28-29).

 3. El păstrează relaţia cu Dum-
nezeu mai presus de oricare relaţie.

 În al treilea rând, Daniel, unul din tinerii aduşi din 
Iuda care a ajuns dregător sub domnia lui Nebucadneţar şi 
apoi sub domnia lui Dariu, trece cu bine testul relaţiei: El 
păstrează relaţia cu Dumnezeu mai presus de orice relaţie 
(Daniel 6:10). Se înţelegea bine cu Dariu, era apreciat şi 
respectat, iar în relaţia cu ceilalţi dregători el era curat la 
suflet, şi cinstit în treburile împărăţiei (v.4). Dar atunci când 
a trebuit să aleagă între porunca dată şi Dumnezeul căruia se 
ruga de trei ori pe zi, el a ales fără şovăire relaţia cu Dumne-
zeu. Sunt multe relaţii bune care trebuie întreţinute în viaţă, 
dar nici o relaţie nu se compară cu aceasta: Relaţia ta cu 
Dumnezeul tău.

 Pe vremea lui Ilie, prorocul Domnului, relaţia 
poporului cu Dumnezeu era ruptă, dar Ilie şi-a păstrat relaţia 
cu Dumnezeu şi aceasta s-a văzut prin manifestarea puterii 
lui Dumnezeu în lucrarea lui. Relaţia unui singur om cu 
Dumnezeu poate deci restaura relaţia unei naţiuni întregi cu 
Divinitatea precum în cazul de faţă (1. Împ. 18:21,30).

 Dragi tineri care slujiţi Domnului în vremurile aces-
tea, să căutaţi să cultivaţi curăţia în orice domeniu al vieţii 
voastre. Dezvoltaţi închinarea înaintea Domnului şi să nu 
vă lăsaţi abătuţi de la ea, iar relaţia cu Tatăl să o păstraţi mai 
presus de orice relaţie.
Dumnezeu să vă ajute, ca atunci când veţi fi testaţi la ori-
care din aceste nivele să primiţi nota maximă şi nu uitaţi: 
DECIDEȚI CU ÎNȚELEPCIUNE!  
 

Adorian Don 
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 Începând cu data de 18.02.2001, în oraşul 
Salzburg a început să funcţioneze, cu ajutorul Dom-
nului, o nouă biserică: „Gloria - Salzburg Gemeinde 
Gottes”. Odată cu creşterea numerică a bisericii, 
a început tot mai mult să se resimtă şi nevoia de 
lucrători, după cum şi Domnul nostru Isus Hristos 
le-a zis ucenicilor: „Mare este secerişul, dar puţin sunt 
lucrătorii” Matei 9:37. 
 Aşa că păstorul, împreună cu biserica au pro-
pus doi fraţi pentru ordinare în slujba de diacon mer-
gând pe ideea că tot e mai bine în doi, funia împletită 
e tot mai tare. 
 După trecerea examenelor şi primirea votul 
bisericii, fratele Adi Poenar şi fratele Mihai Bumb au 
fost ordinaţi ca diaconi ai bisericii Gloria - Salzburg pe 
data de 08.03.2009. 
 Aceşti doi fraţi au crescut odată cu biserica şi 
sub ochii noştri. După cum spune şi statutul biserici-
lor Gemeinde Gottes, după o perioadă de slujire, cel 
care s-a dovedit credincios şi vrednic faţă de biserică 
în activitatea lui ca diacon, poate fi ordinat ca prezbi-
ter. 
 Au fost zile de post şi rugăciune, atât perso-
nale cât şi cu biserica, pentru ca Domnul să sprijine 
cu bunăvoinţă această lucrare. La împlinirea vremii 
(spun asta pentru că nu cred că există ceva care să nu 
fie rânduit de bunul Dumnezeu sau îngăduit de El) 
cei doi fraţi au trebuit să se pregătească din nou pen-
tru examene. După trecerea examenelor, care au fost 
date în faţa fraţilor pastori din comitetul executiv la 
Viena, a urmat şi votul bisericii. După ce toate au fost 
absolvite, s-a aşteptat o nouă zi rânduită de Domnul, 
cea a ordinării. 
 Apostolul Pavel îi scria lui Tit 1:5, „te-am lăsat 
în Creta să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit 
şi să alegi prezbiteri în fiecare cetate”. 
Fraţii din conducerea Bisericii Gemeinde Gottes, 
împreună cu pastorul local, au stabilit o dată a 

ordinării: 19.04.2015, dată la care aceasta a şi avut loc 
în cadrul serviciului Divin de dimineaţă, în prezenţa 
Domnului Isus Hristos, a bisericii Gloria şi a fraţilor 
veniţi special pentru această lucrare, pastor Ionel 
Vlas - preşedintele al Gemeinde Gottes, pastor Ioan 
Varadin - prim-vicepreşedinte, prezbiter Marius Mal 
şi pastorul local Daniel Viţelar. Această lucrare a prile-
juit o zi de sărbătoare pentru biserica Gloria. 
 Pe lângă fraţii prezbiteri Mihai Bumb şi Adi 
Poenar, pastorul local Daniel Viţelar, biserica se mai 
bucură şi de slujirea pastorului Vasile Abugean şi a 
diaconilor Mitică Beza şi Lucian Cenan care au venit 
din Italia, respectiv Spania. 
 Mă rog Domnului să ne dea putere să ne 
unim cu toţii, biserica şi aceşti fraţi lucrători cu care 
Domnul ne-a binecuvântat ca să zidim ce mai e de 
zidit. 
 Cu această ocazie doresc să mulţumesc 
tuturor celor care au contribuit la această lucrare 
prin propunere, accept, post, rugăciune sau un sfat. 
Domnul să vă binecuvânteze pe toţi!   
 

Ridicați pe o nouă treaptă 
de slujire

Cornel Marc 

ORDINARE ÎN SLUJBA DE 
PREZBITER

„...Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! 
Rugaţi, dar, pe Domnul secerişului, să scoată 
lucrători la secerişul Său”. Luca 10:2. 
 

 Chemarea la slujire este un dar de la Dum-
nezeu şi o confirmare din partea oamenilor. Astfel, 
în Biserica Penticostală LOGOS din Gleisdorf, 
Dumnezeu a chemat noi oameni la slujire, care au 
fost confirmaţi şi investiţi în slujba de prezbiter în 
data de 22 februarie 2015. 
 Mesajul acestui eveniment a fost unul 
special, fiind susţinut de pastorul Ionel Vlas. Un-
gerea şi binecuvântarea Domnului au fost cerute 
prin rugăciuni speciale pentru fraţii: Vasile Bejera şi 
Marinel Ciocan – ordinaţi prezbiteri. Dumnezeu să 
binecuvânteze lucrarea din Biserica Sa!    
  

Samuel Brindea 

Când eram copil, părinţii mei îmi povesteau despre 
Țara Sfântă, unde Domnul Isus a făcut minuni, 
zicându-mi că ei, deşi îşi doreau, nu vor ajunge 
să vadă cu ochii lor locurile pe unde a umblat 
Domnul Isus. Ei mi-au spus atunci că se roagă 

Domnului ca noi, copiii lor, să vedem Țara Sfântă, dar mai 
mult de atât, chiar dacă nu se va împlini acest vis, ei se roagă 
ca noi să nu lipsim din Țara în care Domnul Isus a plecat. 
Mi-au rămas tipărite în minte cuvintele lor, şi chiar dacă 
ei au trecut din viaţă, dorinţa lor a devenit şi visul meu. 
Despre această ocazie, de a vizita Israelul, mi-a fost adus la 
cunoştinţă de către Mihail Manole, din biserica Elim, Viena. 
Când mi-a fost pusă întrebarea, am simţit că este o confirma-
re a realizării visului, iar eu şi soţia, percepând propunerea 
ca pe o posibilă împlinire a unei dorinţe care ne urmărea 
demult, ne-am hotărât fără ezitare să facem această călătorie. 
Aşadar, călătoria s-a organizat de către Cristi Iova (dirijorul 
corului de tineri), în colaborare cu Mihail Manole (directorul 
firmei Oxentia). Grupul de călători era compus dintr-o parte 
din corul de tineret, câteva familii, printre care eu şi soţia 
mea şi câţiva membri din diferite biserici, însoţiţi de pastorul 
Ioan Varadin. 
 Am zburat pe data de 30 martie 2015, în Israel era 
data de 10 Nisan, anul 5775 (calendarul evreiesc). Am fost 
cazaţi trei zile în oraşul Tiberiada, patru zile la Bethlehem, 
unde am fost întâmpinaţi cu ospitalitate de către personalul 
hotelului, ei fiind foarte obişnuiţi să primească turişti. Ghidul 
nostru se numea Fredi Fuchs, un român plecat de copil în 
Israel. 
 În prima zi am vizitat Muntele Tabor, un deal 
acoperit de pădure şi străbătut de un drum în serpentine 
în vârful căruia se află Biserica Schimbării la Faţă, care îşi 
trage numele de la evenimentul relatat în Matei 17, apoi 
Sprânceana Muntelui, locul în care iudeii au vrut să-l îm-
pingă pe Mântuitorul jos, iar El „trecând printre ei s-a făcut 
nevăzut”. În Nazaret am văzut Muzeul Satului şi macheta 
sinagogii în care Isus a citit din Isaia 61, iar pastorul Varadin 
a predicat din Luca 4:18, text în care este relatat acest eveni-
ment cu citirea din Isaia. În timp ce pastorul Varadin vestea 
Evanghelia, noi retrăiam cu toţii evenimentul din timpul 
Domnului Isus. Pastorul Varadin ne-a spus că în timp ce ves-
tea Evanghelia a avut o vedenie, în care Domnul Isus îi spu-
nea că în locul în care el este acuma, înaintea lui a predicat 
El. A urmat Cana Galileii, unde Domnul Isus a schimbat apa 
în vin - prima minune (Ioan 2). A doua zi am fost pe Muntele 
Fericirilor din Galileea, numit şi Muntele Eremos, care este 
de fapt un deal mic, unde am vizitat o mânăstire franciscană. 
Aici a avut loc cuvântarea Fericirilor. Următorul obiectiv este 
Capernaum, unde Isus a vindecat pe mulţi (Matei 8), şi unde 
pe ruinele casei soacrei lui Petru este zidită Biserica Sfântul 
Petru; vizavi de această biserică se află ruinele sinagogii 
unde Domnul Isus a predicat. În timp ce eram în barcă pe 
Marea Galileii, căpitanul ne-a povestit cum el prin mesa-
jul cântărilor unui grup ca noi s-a convertit la creştinism. 

Corul de tineri a cântat aici mai multe cântări, iar fratele 
Ghiță Bujdei a avut un mesaj despre Pescuirea Minunată. 
Tot pe Marea Galileii a avut loc o cerere în căsătorie a doi 
tineri din Biserica Elim, tânărul Thomas Andreiu o cere pe 
tânăra Christine Șoancă. Apoi a urmat un eveniment foarte 
important. Nu mulţi au ocazia să facă botezul în râul Iordan. 
Patru persoane din corul de tineri au avut acest prilej unic. 
Ele sunt: Emanuel Maghiar, Eunice Bujdei, Daniela Capată 
și Mihaela Tăut. Botezul a fost oficiat de către pastorul Ioan 
Varadin şi prezbiterul Mihai Bumb. În ziua a treia am vizitat 
Caesarea, Portul Haifa, Grădinile Bahai care fac parte din 
patrimoniul UNESCO şi Muntele Carmel. În aceeaşi zi am 
mers la Bethlehem, unde am vizitat locul Naşterii Domnului 
Isus, un grajd pe care este zidită Biserica Naşterii Domnului. 
Fratele Cornel Marc a avut un mesaj despre naşterea şi viaţa 
Domnului Isus. În Bethlehem am fost cazaţi încă patru nopţi 
într-un hotel, nu departe de Câmpia Păstorilor. În a patra 
zi am vizitat Ierusalimul, Oraşul lui David, Muzeul Cărţii, 
Muzeul Holocaustului şi locul naşterii lui Ioan Botezătorul. 
În ziua a cincea am vizitat Grădina Mormântului, unde am 
luat Cina împreună cu fraţii de credinţă care locuiesc în 
Ierusalim. Au urmat Muntele Sion, Via Dolorosa, o stradă 
îngustă mărginită de clădiri foarte vechi şi foarte aglomerată; 
aici am putut să retrăiesc sentimentele celor care îl priveau 
pe Isus ducând crucea grea care apăsa pe umerii Lui cu 
povara păcatelor lumii întregi. În Grădina Ghetsimani de pe 
Muntele Măslinilor, am văzut un măslin de pe vremea când 
Domnul Isus a rostit rugăciunea care este relatată în Ioan 17. 
Pentru că în ziua a cincea a vizitei era sâmbăta, Sabatul evre-
ilor, am putut vedea cum evreii, începând de la copii până la 
vârstnici, mergeau la Zidul Plângerii. Seara am văzut Ieru-
salimul iluminat, apoi ne-am întors la Bethlehem. În ultima 
zi am vizitat Câmpia Păstorilor dimineaţa la prima oră, apoi 
am fost la Masada, o fortificaţie pe o stâncă înaltă, cunoscută 
pentru cucerirea sa de către romani în anii 73-74. Am coborât 
pe urmă la Marea Moartă, apoi ne-am încheiat călătoria la 
Ierihon. În mai multe locuri fratele Mihai Borze a avut câte 
un mesaj pentru grup, iar corul de tineri la fiecare popas 
au cântat mai multe cântări spre slava Domnului. Prezenţa 
Domnului se vedea pe feţele tuturor. În fiecare seară aveam 
părtăşie în rugăciune şi cântare.
 În toată călătoria aceasta am simţit prezenţa Dom-
nului însoţindu-ne tot timpul. Toţi cei cu care am călătorit 
au simţit bucuria că au putut să calce pe locurile unde şi 
Domnul Isus a mers. Eu am rămas în mintea mea cu amintiri 
frumoase, de neuitat, că s-a împlinit visul pe care îl aveam 
de când eram copil. Acesta nu este sfârşitul călătoriei; este un 
sfârşit mai frumos, al călătoriei de pe acest pământ spre ţara 
în care Domnul Isus s-a dus să ne pregătească un loc în care 
ne vom bucura cu El o veşnicie. În călătoria aceasta nu sunt 
călător doar cu soţia, ci şi cu copiii şi cu cei care aşteaptă pe 
Domnul Isus.
 Doresc ca toţi cei care au pornit spre Țara Promisă 
de Domnul să poată ajunge cu bine.

Daniel Soporan

O călătorie 

Sfântă, Israel
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BOTEZ NOU TESTAMENTAR 
LA KAPFENBERG 

 Duminică, 26 aprilie 2015 Biserica 
Maranatha din Kapfenberg a avut ocazia de a se 
bucura de un mare eveniment, şi anume 16 tineri  
au spus “DA” Mântuitorului în apa botezului. 
Candidaţi şi-au mărturisit credinţa în Domnul 
Isus Hristos în faţa mulţimii de martori văzuţi şi 

nevăzuţi. Botezul a fost oficiat de fraţii: Daniel Suin-
giu şi Teodor Panda.
 Urăm tututor candidaţilor care au făcut 
acest legământ cu Domnul Isus un drum bun spre 
veşnicii.

 În data de 24 mai 2015 în biserica BETANIA 
Krems a fost o mare sărbătoare, unde sora Florica 
Gancea, 46 de ani şi fratele Flavius Berger, 29 de 
ani au fost botezaţi în apă. Fratele Viorel Boldor, 
păstorul bisericii şi fratele Vasile Dragoş, diaco-
nul bisericii au oficiat actul botezului. Predicatori 
invitaţi au fost fratele Ioel Rotariu şi fratele Nicu 
Wagner, care au vestit Evanghelia şi au cântat spre 
slava Domnului. 
 Emoţiile fraţilor botezaţi au fost mari, aceas-
ta s-a observat din mărturia pe care ei au depus-o în 
faţa întregi adunări. Localul bisericii a fost arhiplin, 
atmosfera plină de Duhul Sfânt şi toţi priveau cu 
bucurie spre cei doi noi născuţi care doreau nu-
maidecât să intre în marea familie a Domnului Isus 
încheind legământ în apa botezului. 
 Părinţii fratelui Flavius Berger s-au rugat de 
foarte mulţi ani mereu pentru copiilor lor. Bucuria 
lor a fost mare când în sfârşit unul dintre cei doi 
băieţi ai lor s-a decis să se boteze. Aceasta le-a dat 

speranţă şi au văzut că Domnul ascultă rugăciunile 
făcute dintr-o inimă sinceră. 
 De asemenea biserica întreagă s-a bucurat 
foarte mult la această sărbătoare şi cuvântul care a 
fost vestit a fost unul potrivit care cuprindea atât 
sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt pe pământ cât 
şi necesitatea oamenilor de a fi botezaţi în apă spre 
mântuirea lor. 
 În urma botezului toţi cei prezenţi au stat la 
o masă de dragoste unde s-au bucurat în continuare. 
Scriptura ne învaţă că nu este mai mare bucurie pen-
tru Domnul nostru decât atunci când unul dintre cei 
pierduţi se întoarce la Domnul. Noi cei din Krems 
mulţumim Domnului pentru harul care ni l-a dăruit 
de a fi aici un loc unde să se poată mântui sufletul 
celui însetat, care-L caută din toată inima pe Dom-
nul. A Lui să fie toată slava, cinstea, gloria şi onoa-
rea, acum şi în veci de veci. Amin.   
      
 

Dorin Florea

Seminarul de pregătire pentru 
lucrătorii cu copiii şi adolescenţi 
organizat de către Departamentul 
Școlii Duminicale al bisericilor 

din Austria în cooperare cu Echipa EGM (Echipare 
pentru Generaţia de Mâine) a avut loc în perioada 30 
aprilie – 2 mai 2015 şi a fost o părtăşie deosebită în care 
sufletele noastre au fost revigorate.
 Gazda acestui eveniment a fost Biserica Logos-
Gleisdorf, căreia îi mulţumim pentru căldura şi ospita-
litatea oferită. Tema seminarului a fost resurse pentru 
generaţia Z, iar textul de bază a fost din Deuteronom 
6:4-9. „...Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să 
le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi 
şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în 
călătorie, când te vei culca şi când te vei scula...”

Au 
partici-

pat 70 de 
învăţători 

din mai 
multe biserici 

printre care 
biserica Logos (fi-

ind biserica gazdă), 
biserica Betel din 

Oberward, biserica Be-
tania din Krems, bisericile 

Sion şi Bethlehem din Graz, 
biserica Betania din Kapfenberg 

şi bisericile Elim, Betel şi Emanuel 
din Viena. Să nu uităm şi cei patru 

învăţători ai echipei EGM din România.
Într-un timp ca acesta al schimbărilor, al 

neliniştii, al conflictului dintre Lumină şi Întuneric, 
în care copiii sunt presaţi să se maturizeze, Dumnezeu 
ne cheamă să influenţăm viaţa lor motivându-i să-L 
caute şi să aleagă voia Lui.
 Există pentru fiecare dintre noi un loc unic în 
planul lui Dumnezeu şi El ne-a pregătit să umplem 
locul acela. Locul nostru nu este mai puţin important 
decât locurile pe care Avram, Moise, Iosif, Estera sau 
Dorca au fost chemaţi să le umple.
 Cum putem fi o resursă pentru cei din jur? 
Dumnezeu ne cheamă în diverse moduri. Cât de 
importantă este chemarea lui Dumnezeu? El niciodată 
nu ne va forţa să-L ascultăm, însă El aşteaptă un 
răspuns pozitiv la chemarea Lui. El este adevărata 
sursa spre care trebuie să avem mereu privirea aţintită. 
Primim putere atunci când privim permanent la Dum-
nezeu.

 Lia Vereș

BOTEZ NOU 
TESTAMENTAR LA 
BETANIA KREMS 

 „Cine va crede şi se va boteza va 
fi mântuit, dar cine nu va crede va 
fi osândit.” Marcu 16:16
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Telefon informaţii consulare pentru cetăţeni români: 0043-1-503.24.65 Fax: 0043-1-503.64.60 

Serviciile consulare de depunere a paşapoartelor şi înscrierile de acte de stare civilă (certificate de naştere, 
căsătorie şi deces emise de autorităţile austriece) SE FAC NUMAI PE BAZĂ DE PROGRAMARE! Restul 
serviciilor consulare NU necesită programare! 

Programările pentru aceste servicii se pot face zilnic, fie TELEFONIC, în intervalul 14:30 – 16:30, la telefonul 
01.505.23.81, fie în scris la adresa de e-mail programari@ambrom.at Nerespectarea programării atrage după sine 
anularea serviciului consular, fiind necesară reprogramarea acestuia! 

Telefon de urgenţă: 0043-699-11726027. Exclusiv pentru cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, 
specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter 
extraordinar). 

SERVICII GRATUITE 
înscrierea certificatelor de naştere străine în registrele de stare civilă româneşti pentru minorii în vârstă de până 
la 6 ani, dacă cererea se depune în termen de 6 luni de la data înregistrării naşterii la autorităţile străine; 

eliberarea titlurilor de călătorie pentru minorii în vârstă de până la 6 ani; 

eliberarea procurii de pensie şi a certificatului de viaţă; 

eliberarea declaraţiei de luare în spaţiu a unei persoane; 

eliberarea paşapoartelor mortuare; 

înregistrarea decesului unei persoane; 

alte informaţii privind serviciile prestate în regim de gratuitate se găsesc pe site-ul: www.mae.ro 
sursa: viena.mae.ro

INFORMAȚII UTILE PENTRU 
ROMÂNII DIN AUSTRIA 

Revista „Apa Vieții” este o publicație creștină ce își propune să împărtășească cu cititorii din dragostea, înțelepciunea, lumina și 
căldura lui Dumnezeu. Autorii articolelor își asumă toate responsabilitățile pentru ceea ce scriu, de aceea articolele reflectă 
punctele de vedere ale autorilor, nu ale revistei, cu toate că articolele vor fi selectate.
Revista nu are scop profitabil, ci donațiile trimise în contul revistei vor fi folosite la acoperirea cheltuielilor următorului număr.
Contul revistei este: ERSTE BANK, BLZ: 20111, Konto: 28267518704, IBAN: AT492011128267518704, BIC: GIBAATWW.
Vă mulțumim celor care ați colaborat la realizarea acestui număr, vă așteptăm în continuare pe toți cu: idei, articole, poezii, 
sugestii sau întrebări pe adresa de e-mail: apavietii@ymail.com, Adresa: Apa Vietii, Maculangasse 9, 1220, Wien, sau la 
tel. +43 699 10447178.

Revista „Apa Vieții” o gasiți de acum pe internet la adresa: www.apavietii.at
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