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„Oricui bea din apa aceasta îi va fi 
iarăşi sete.

Dar oricui va bea din apa pe care 
i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; 
ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se 
va preface în el într-un izvor de apă 

care va ţâşni în viaţa veşnică.”
Ioan 4:13,14
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Fără 
articolele 

dumneavoastră 
revista nu poate 

exista. 

Ne cerem scuze 
pentru articolele 
nepublicate, în 

limita posibilităţilor 
vom încerca să le 

publicăm în nume-
rele viitoare. 

Vă aşteptăm 
din nou pentru 

următorul număr cu 
tot ceea ce Dum-
nezeu vă pune pe 

inimă: articole, 
poezii, 

sugestii și întrebări. 

Următorul număr 
va apărea în luna 
septembrie, iar ca 

temă vom avea:

Ferice de cei 
PRIGONIŢI 

Colegiul de 
redacție: EditorialCuprins  

În căutarea Păcii 
Din învățăturile Mântuitorului!

Este interesat Dumnezeu de fericirea omului? Cu 
siguranță DA. 

„Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii 
ai lui Dumnezeu!”   Matei 5:9 
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(partea a-I-a)

 

Când omul a fost creat de Dumnezeu a 
fost făcut cu dorința de a fi fericit. De 
multe ori noi oamenii avem o concepție 
greșită despre fericire… ne dorim 

anumite lucruri și aspirăm la ele, depunem multe 
eforturi și consumăm multă energie pentru a 
le obține, crezând că obținându-le vom ajunge 
fericiți, dar de cele mai multe ori ne înșelăm. Din 
învățătura Domnului Isus, fericirea omului nu 
constă în „ceea ce deține sau posedă cineva” ci în 
„ceea ce este cineva.” 

  Ferice de cei împăciuitori altfel spus: 
Ferice de cei care fac pace, cei care poartă pacea, 
sau manifestă pacea. Ce înseamnă aceasta? Pacea 
este mai mult decât absența conflictului. 
  Înțeleg o capacitate de a face, de 
a întreține, de a mă purta cu pace între mine 
și familia mea, biserica din care fac parte și 
societatea în care trăiesc. Disensiunile dintre 
oameni au rădăcini din vremuri străvechi. Se 
vorbește tot mai mult de pace și totuși oamenii se 
înarmează tot mai mult. 
  Pacea este asociată cu neprihănirea, 
pentru pace trebuie luptat. Cuvântul Domnului 
spune: „Cei răi n-au pace, zice Domnul.” 
Isaia 48:22, Păcatul are drept rodire invidie, 
amărăciune, dorința de răzbunare, conflict, etc. 
Oamenii sunt tentați să se revolte. Pentru pace 
trebuie plătit un preț, pacea nu vine la întâmplare 
și se stabilește între oameni, în familii sau biserică. 
De-a lungul istoriei oamenii au obișnuit să facă 
diferite jurăminte sau legăminte prin anumite 
persoane care se obligau să trăiască în pace 
cu celelalte persoane sau ținuturi, și în baza 
jurământului sau legământului acel popor sau 

persoană ținea pacea respectându-și demnitatea 
de om sau popor. Numeri 25:12 „De aceea să spui 
că închei cu el un legământ de pace.” David cu 
Ionatan 1 Sam. 20:42. 

  Exemplul suprem îl avem tocmai 
de la Dumnezeu: „Pot să se mute munții, 
pot să se clatine dealurile, dar dragostea 
Mea nu se va muta de la tine, și legământul 
Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, 
care are milă de tine.” (Isaia 54:10). Și noi, în 
calitate de copii ai Lui am intrat în legământ cu 
Domnul promițându-i ascultare, renunțare la 
modul deseori neplăcut pe care îl avem față de El, 
mai multă slujire și altele … dar în nenumărate 
rânduri nu am respectat ceea ce am promis. 
Sau la necaz și încercare, cerând ajutor, am zis: 
„Doamne, dacă mă izbăvești voi fi mai bun 
credincios”, apoi am eșuat. Putea spune destul! 
Dreptatea Lui era provocată prin toate acestea 
dar, Dumnezeu își ține legământul de pace și nu 
renunță la el niciodată! 

Galateni 5 Roada Duhului este pacea. 

  Pacea nu este întotdeauna rezultatul 
eforturilor omenești, ci este ceva mult mai 
profund. Omul poate avea pace până la anumite 
limite apoi cedează. Resursele omului fără 
umplerea cu Duhul Sfânt sunt limitate și aproape 
în orice situație critică va falimenta. Însă pentru 
un om cu o autentică relație cu Dumnezeu Tatăl 
prin Domnul Isus, Mântuitorul nostru, Prințul 
Păcii, condus fiind de Duhul Sfânt având o minte 
schimbată, resursele sunt mult mai mari. Deoarece 
potrivit cu Galateni 5, Duhul Sfânt rodește printre 
altele un caracter controlat, pașnic plin de pace. 
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CREŞTINII ŞI CASA 
DOMNULUI

Samuel Vlad  

   (continuare în numărul următor)

 Așadar rezultatul împăcării cu Dumnezeu 
prin Isus Hristos este neprihănirea, iar 
neprihănirea are ca efect pacea. „Împrietenește-te, 
dar, cu Dumnezeu și vei avea pace; te vei bucura 
astfel iarăși de fericire” Iov 22:21. 

 Datoria noastră ca și creștini este: (Romani 
14:19) „Așadar, să urmărim lucrurile care duc la 

pacea și zidirea noastră”, să lupți, să iubești în 
ciuda motivelor de a avea ură, să ai fericire în 
ciuda motivelor de a invidia, să rămâi calm în 
ciuda motivelor de a dușmăni, să rămâi fidel 
Domnului chiar dacă ești hulit, să asculți în 
liniște de îndemnurile Duhului atunci când ești 
împins la răzbunare!   
 Vasile Doci 
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Subiectul a devenit unul sensibil, pentru că oa-
menii, în general, sunt din ce în ce mai sensibili. 
Bine ar fi să crească în noi sensibilitatea față de 
nevoile semenilor noștri, dar din păcate suntem 

foarte deranjați dacă cineva se gândește să ne de-a su-
gestii cum să vorbim, cum să ne comportăm sau chiar 
și cum să ne îmbrăcăm.
 Sincer să fiu, nu mi se pare normal ca cineva 
să scrie articole, să rostească predici sau îndemnuri 
pentru a ne motiva să venim la adunare. Nu e normal 
pentru că, așa cum fotbalistul petrece cel mai mult 
timp înăuntrul bazei sportive, la fel e de la sine înțeles 
că pe creștin îl vei întâlni mai mereu la adunare.   
 Creștinul îl iubește pe Dumnezeu, la biserică 
e prezent Dumnezeu, are rost să mai discutăm că cel 
care îl iubește pe Dumnezeu merge unde se află Dum-
nezeu?
 M-am apucat să scriu pentru că eu cred în 
puterea scrisului. Nu degeaba a ales Dumnezeu să ne 
transmită Cuvântul Său sub forma aceasta. Mesajul 
Bibliei transformă vieți, iar îndemnurile care au ca 
suport textul Scripturii, influențează oamenii spre 
schimbare.
 Stimați cititori, e un fapt cunoscut și tra-
gic totodată, că rata prezenței credincioșilor 

(neoprotestanți) la Casa Domnului nu este la nivelul 
la care așteaptă Dumnezeu să fie. Am ajuns să avem 
și noi (penticostalii) creștini practicanți și creștini mai 
puțin practicanți, deși noi susținem că nu există decât 
un singur fel de creștin, cel practicant.
 Pe mulți dintre membrii bisericilor noastre nu 
îi vedem cu anii la slujbele de peste săptămână. Tre-
buie menționat, că așa este organizată piața muncii 
încât se lucrează în schimburi, dar, pentru a fi corecți 
cu noi înșine, e necesar să precizăm, că nu tot timpul 
cei care lipsesc sunt la muncă.
 Mai sunt și din cei care sunt participanți fideli 
doar a unei slujbe din ziua de odihnă, dimineața sau 
seara.
 Sunt convins că unii din cei care lipsesc regu-
lat (uite că poți merge la biserică regulat dar poți face 
o regulă și din lipsa de la adunare), nici nu-și caută 
scuze pentru a le prezenta în cazul că vor fi întrebați. 
S-au obișnuit atât de mult să lipsească de la biserică 
încât li se pare anormal să îi întrebe cineva de ce nu 
au fost prezenți.
 Foarte probabil că și dumneavoastră, ca și 
mine, ați auzit scuze pentru justificarea lipsei de la 
adunare, unele sunt din cele mai ciudate, dar există 
o tendință să folosim un verset rostit de Domnul Isus 
(Matei 18:20), care a zis că El se prezintă unde sunt 

 

De ce nu mai 
căutăm părtășia?

(partea 1)

doi sau trei adunați în Numele Lui. Cei care vin cu 
acest argument nu țin cont de versetul 25 din Evrei ca-
pitolul 10 care ne spune, să nu urmăm obiceiul pe care 
și l-au făcut unii de a părăsi adunarea, și credeți-mă 
mai sunt o mulțime de alte versete care sunt călcate 
prin lipsa de la adunare. Dacă am ajuns să ne luptăm 
în argumente cu scopul de a convinge pe cineva că 
trebuie să fie prezent la întâlnirile bisericii, iertați-mă, 
dar am ajuns departe de tot.
 Omul care lipsește de la adunare și își caută 
scuze - există și motive foarte întemeiate pentru lipsa 
de la adunare - nu face decât să continue în starea 
lui greșită. Este evident că, dacă nu ai onestitatea să 
admiți faptul că lipsești de la adunare pe motive fără 
acoperire, e foarte grav.
 Nu este în regulă, să fi fost născut din nou și 
să vii din când în când la biserică. Imaginați-vă că doi 
tineri se căsătoresc, iar după o perioadă de timp soția 
pleacă la muncă dimineața iar seara nu se mai întoar-
ce, nici nu-și sună soțul ci merge și doarme la părinți. 
A doua zi, scenariul se repetă, la fel toată săptămâna, 
ca după o lună să se întoarcă acasă, dar pentru scurt 
timp, o noapte, cel mult două și apoi iar doarme la 
părinți și prieteni. Care partener ar tolera o astfel de 
purtare? Mai apar anumite discuții între bărbați și 
unora ne place să ne lăudăm că nouă nu ne-ar face așa 
ceva soția, că noi știm ce ne-am luat la casă.
 Suntem atât de onești încât să ne întrebăm 
dacă Dumnezeu poate folosi afirmația de mai sus ca 
să vorbească despre noi? În dreptul lui Iov a putut-o 
folosi fără nici un fel de probleme, fiindcă Iov mergea 
regulat la adunare și nu se limita la atât.
 De la un soț și de la o soție aștepți norma-
litate, să vină fiecare acasă, să se achite fiecare de 
responsabilități, să nască copii și să-i crească pen-
tru cer. Un creștin ce nu-i serios în ceea ce privește 
prezența la Casa Domnului, nu are o viață normală 
din punct de vedere spiritual.
 Creștinul autentic merge regulat la biserică, el 
e preocupat de întâlnirea cu Domnul și frații, în cadrul 
serviciilor divine. Creștinul autentic își organizează 
timpul ținând cont de slujbele ce au loc în biserica 
locală, nu doar cele de duminica ci în mod special cele 
de peste săptămână.
 Noi vrem creștere spirituală, așteptăm matu-
ritate, ba mai mult de atât, suntem uneori nostalgici 
după un trecut plin de prezența Domnului, în mod 
vizibil, prin mântuirea mulțimilor de oameni (cei 3000 
de convertiți din ziua de Rusalii), vindecări de boli in-
curabile, eliberări de sub puterea demonilor. Nu vom 
experimenta niciodată așa ceva, dacă noi nu ne facem 
nici simpla datorie de a participa în mod activ, plini de 
pasiune, la slujbele bisericii.
 Este greu de crezut că cei care nu participă re-
gulat la biserică își fac timp de rugăciune, post, citirea 
și studierea Sfintei Scripturi pentru un singur motiv: 
orice creștin care are o viață disciplinată din punct de 
vedere spiritual nu are cum să stea acasă când e slujbă 
la adunare.

 Idei greșite despre Biserică

 Trece o zi și vine o alta; cu fiecare zi trecută 
se înmulțesc numărul celor ce contestă biserica. Corul 
nemulțumiților de pastor, de comitet, de calitatea și 
cantitatea slujbelor duhovnicești crește.

 Mie mi s-a dat ocazia să aud că degeaba mer-
gem la rugăciune, pentru că nu se vede nici o diferență 
între cei ce merg și cei ce nu merg. Un frate pastor, 
profesor de teologie spunea că rezultatele ce le vedem 
le avem din pricina rugăciunii, dar dacă nu ne-am 
ruga nici cât ne rugăm, nu am avea starea din prezent, 
am fi mai jos, cu mai puține rezultate. Vreau să întreb 
retoric, dacă un creștin se roagă și nu vede rezultate, 
dacă o biserică se roagă și nu vede nici o rezolvare, 
care e soluția, abandonarea rugăciunii?
 În timp ce citești, poate ai vrea să-mi spui 
că nu-l știu eu pe pastorul tău, pe frații ce compun 
biserica din orașul tău; dacă sunt probleme în biserica 
pe care o frecventezi nu uita că la creionarea imaginii 
bisericii și tu participi, mai mult de atât, la starea 
generală a adunării locale se adaugă și starea ta, astfel 
că nemulțumirea față de ceilalți membri ai bisericii ar 
trebui să îi facă loc pocăinței tale.
 Dacă te aștepți ca biserica să fie muzeu de 
sfinți, te înșeli. Biserica nu este muzeu de sfinți, ci 
locul unde Dumnezeu lucrează la formarea caracteru-
lui celor răscumpărați, având ca scop asemănarea cu 
Hristos.
 Dacă te aștepți ca biserica să fie expoziție de 
roboți spirituali, de asemenea te înșeli. Vei întâlni 
greșeli și oameni care cad în ispită, dar care se ridică. 
Nu se dau bătuți, ci se silesc să depășească nefericitul 
moment și fac tot posibilul să nu se mai întâmple.
 Dacă te aștepți ca pastorul și comitetul să con-
ducă biserica cum vrei tu, realizează te rog că poate 
mai sunt încă câteva zeci sau sute de persoane acolo și 
dacă toți ar vrea ce vrei tu, unde s-ar ajunge?
 Iertați-mi îndrăzneala, dar am întâlnit mai 
mulți oameni care au făcut un mod de viață din 
calomnierea bisericii lui Hristos decât oameni cărora 
să le pară rău și să intre în post și rugăciune pentru bi-
serică. Să judecăm nu-i mare lucru, să băgăm de vină e 
relativ ușor.
 Idei toți avem, sau majoritatea, și vrem să 
influențăm mersul lucrurilor prin aceste idei, fiindcă 
e mult mai ușor să spui decât să faci. Eu mă întreb 
dacă nu cumva ar trebui să influențez prin viața 
mea curată, prin sfințenie. Dacă oamenii sunt bâr-
fitori, invidioși, nedrepți oare nu e mai eficient să-i 
influențezi cu integritatea ta?
 Posibil să ne mutăm la altă adunare sau să 
renunțăm la a mai participa la întâlnirile bisericii. Dar 
de ce fugim dacă noi suntem mai buni? Isus nu a fugit 
de păcătoși, ci spre păcătoși.
 Scriu aceste rânduri cu premiza că biserica 
locală, unde te îndemn să mergi cât de des poți, este 
o biserică unde se interpretează și se predică corect 
Scriptura.
 În bisericile Domnului din Austria, încă se 
predică Cuvântul curat și vedem rezultatele predicării. 
Suntem conștienți că se dă o luptă tot mai puternică 
pentru secularizarea bisericii, dar încă Dumnezeu e cu 
noi și nu ne-a părăsit. Ne ținem strâns de El și El ne va 
lăsa.
 Stimaților, nu avem o altă alternativă la slujba 
creștină din Casa Domnului și nici nu vom avea vreo-
dată. Așadar vă îndemn să ne silim să fim prezenți la 
adunare.



A vorbi despre 
identitate 
înseamnă a 
vorbi despre 
natura 

umană și complexitatea ei, despre 
istoria devenirii omului, a creării 
și recreării lui prin gândire, efort 
și voință, înseamnă a vorbi despre 
o față vizibilă, conștientă de sine 
și alta ascunsă ce transpare în 
gânduri, gesturi, comportamente 
demne de a fi luate în seamă. 

Din punct de vedere 
științific nu se poate vorbi 
despre identitate, fără a aborda 
personalitatea și factorii ei implicați 
în procesele psiho-sociale care 
intervin în structurarea identității 
personale. Nu trebuie să uităm că, 
dată fiind natura socială a omului, 
personalitatea umană nu poate 
fi apreciată decât în plan social, 
ea validându-se în raport cu alții, 
printr-o raportare și reevaluare 
continuă. 

Personalitatea umană este 
în esență în orice moment implicată 
într-o foarte largă rețea de relații 
sociale. Omul nu este niciodată 
singur, este cu sine. Relațiile cu 
ceilalți, raportarea la ceilalți, la 
obiectivitate, este permanentă. 
Identitatea nu poate fi apreciată 
decât în plan social, ea validându-
se în raport cu alții, drumul 
ei plecând din sfera biologică, 
trecând prin cea psihică, afectivă, 
intelectuală și oprindu-se în cea 
socială. 

Sentimentul de identitate 
creează siguranță, confort psihic, 
intimitate dar și responsabilități. 
Identitatea personală rezultă 
din experiența proprie a unui 
subiect de a simți că există și de 
a se recunoaște prin raportare la 
altul, atât ca ființă singulară dar 
și identică, în realitatea sa fizică, 
psihică și socială. 

Din punct de vedere 
social, identitatea se realizează 
prin nume, roluri și funcții sociale 
(statute) dar și prin recunoașterea 
drepturilor și datoriilor legale, 

aderarea la istoria, tradiția și 
implicațiile dezvoltării sociale de 
apartenență recunoscute de sine 
prin identitate. 

Identitatea de sine include 
o serie de componente: fizică, 
psihosexuală, socială, vocațională, 
moral-spirituală. Identitatea de 
gen este conferită de sexul biologic 
determinat genetic și hormonal. 
Identitatea sexuală nu este o 
problemă de opțiune proprie. 
Societatea, prin microgrupul 
familial îl recunoaște pe individ 
ca aparținând unuia din cele 
două sexe. Identitatea sexuală 
și conștiinta ei se formează însă 
printr-un proces de socializare 
sexuală, particularizat de la un 
individ la altul. Ea se construiește 
treptat ca o imagine de sine cu 
trăiri și comportamente corelative 
sub influența mediului, a 
anturajului, a numelui ca și prin 
rolurile și experiențele pe care 
fiecare le integrează în contextul 
cultural și educațional specific. 
Toate acestea oferă copilului 
un model comportamental de 
dezvoltare, identificare, orientare și 
apartenență psihosexuală. 

Mediul social reprezentat 
de familie, biserică, școală, grup 
de apartenență, dar și prin întregul 
sistem ce caracterizează societatea 
la un moment dat își pune 
amprenta atât direct cât și prin 
mijloace indirecte asupra evoluției 
individului. Dată fiind natura 
socială a omului, identitatea sa 
nu poate fi apreciată decât în plan 
social, ea validându-se în raport 
cu alții și cu standardele sociale 
acceptate, drumul ei plecând din 
sfera biologică, trece prin cea 
psihică, afectivă, intelectuală și se 
oprește în sfera socială. Identitatea 
se validează prin capacitatea 
de integrare socială, atitudine 
față de sine și față de lume, prin 
preocupările sale, prin nivelul de 
conștiință și deschidere spre lumea 
valorilor sociale. 

Azi îmi amintesc unele din 
gândurile mele de ieri, iar mâine 
îmi voi aminti unele din gândurile 
mele de ieri și de azi și sunt sigur 
că ele sunt gândurile aceleiași 
persoane - ale mele. Acest simț al 
identității eului este un fenomen 
uimitor, fiecare experiență pe care 
o avem modifică creierul, așa încât 
este imposibil ca o experientă 
identică să se producă a doua 
oară. Din această cauză fiecare 
gând, fiecare act, se modifică cu 
timpul. Totuși identitatea eului 
continuă, chiar dacă știm că 
restul personalității noastre este 
schimbat. 

 În societățile de demult 
individul își construia viziunea 
despre lume în temeiul a trei-
patru factori: familia, biserica, 
comunitatea și, mai târziu, școala. 
Aceștia erau factorii care defineau 
identitatea, sinele, viziunea despre 
lume a tânărului, a omului, care 
o configurau. Vedea copilul cum 
se mișcă părinții, cum se iubesc, 
cum se raportează afectiv, cum se 
luptă pentru ceva, același lucru îl 
făceau și ei mai târziu. Problema 
este că astăzi, imaginea despre 
lume, este format eminamente 
nu pe baza izvoarelor familie-
biserică-comunitate-școală, ci pe 

baza materialelor mediatice. Marea 
problemă astăzi este că tinerii își 
construiesc identitatea potrivit 
mesajului mediatic, dar, mai 
mult, eroilor. Copiii se educă prin 
modele, în societatea tradițională, 
modelele erau cei care erau în față, 
erau văzuți de bine. Problema este 
că astăzi aceste modele sunt cele 
mediatice. Ce face omul, potrivit 
conștiinței sale, contribuie la 
modelarea creierului. Și așa cum 
l-am modelat, așa îl am. Dacă mă 
gândesc la Dumnezeu și am pace, 
sistemele mele neuronale vor 
funcționa într-un fel. Dacă intru pe 

un joc pe calculator, un joc video 
agresiv, și stau în tensiune, se vor 
modela altfel. 

Identitatea se dezvoltă 
prin comunicare și în duhul 
libertății. Viața creștină a unui 
practicant are cele mai bune 
predicții, adică cele mai bune 
situații de sănătate mentală, de 
satisfacție maritală, de stabilitate 
maritală, de educație și așa mai 
departe. Nu există niciun factor 
de influență mai puternic decât 

viață religioasă pentru edificarea 
unui om sănătos mental și fericit. 
Credința este, poate, cel mai 
important sens pe care poate 
să-l găsească omul și pe care l-a 
avut de când este lumea. Astăzi îl 
pierde. Viața lipsită de sens este 
cauza bolilor psihice din societatea 
contemporană. Trebuie să avem în 
vedere că sistemele mediatice ne 
sunt defavorabile, ele sunt extrem 
de vătămătoare pentru viața 
noastră. 

 În familie și Biserică, în 
viața trăită cu Dumnezeu, găsim 
ceea ce caută sufletul nostru. 

Ființa umană poate fi împlinită și 
își găsește cu adevărat identitatea 
doar în imediata apropiere a 
imensității Creatorului ei. De multe 
ori nu ne dăm seama că am făcut 
sau că facem o alegere sau alta, dar 
întotdeauna alegerea depinde de 
noi și ea influențează identitatea 
noastră.

     
    
 

Vasile Leș  

IDENTITATEA ȘI SINELE
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Îmbrăcămintea din 
adunările noastre 
a ajuns să fie un 
subiect tabu—un 

subiect despre care nimeni nu 
mai îndrăznește să vorbească. De 
altfel, cu privire la acest subiect, 
împărțim oamenii și adunările în 
două: legaliștii, care accentuează 
o îmbrăcăminte cât mai modestă, 
și liberalii, care acceptă cam tot 
ce este pe piața modei. 

Argumentele care se 
aduc pentru o mare libertate în 
îmbrăcăminte au rămas aceleași: 

1. Primul argument e 
că „inima contează”, adică poți 
să ai o inimă foarte credincioasă 
și dedicată lui Dumnezeu și să 
îți permiți o îmbrăcăminte cât 
mai firească. Se uită că Domnul 

zice în Marcu 7:21 că din inimă 
ies lucrurile rele și ceea ce ai în 
interior se va vedea și în exterior. 

2. „Ce! Suntem la 
musulmani? Bărbații să nu se 
lase ispitiți de femeii!” Chiar 
dacă femeile vin îmbrăcate 
provocator este tot vina 
bărbaților creștini că se lasă 
ispitiți de femei. Totuși Biblia 
este clară și în această privință. 
Matei 18:6-7: „Dar pentru oricine 
va face să păcătuiască pe unul 
din acești micuți, care cred în 
Mine, ar fi mai de folos să i se 
atârne de gât o piatră mare de 
moară, și să fie înecat în adâncul 
mării. Vai de lume, din pricina 
prilejurilor de păcătuire! Fiindcă 
nu se poate să nu vină prilejuri 
de păcătuire; dar„vai de omul 
acela prin care vine prilejul de 
păcătuire!” 

Unul din lucrurile care 
deseori este trecut cu vederea 
este faptul că îmbrăcămintea 
și înfățișarea exterioară sunt 
un indiciu al caracterului, al 
valorilor morale pe care noi le 
prețuim. Noi suntem ceea ce 
purtăm și prin îmbrăcămintea 
noastră spunem fără cuvinte 

multe lucruri care, dacă am fi 
conștienți de ele, nu ne-ar place. 
Chiar și cercetările științifice 
ale oamenilor din societatea 
senzuală din ziua de astăzi 
atrag atenția asupra faptului că 
„hainele spun ce se întâmplă cu 
adevărat înăuntrul tău, gândurile 
și sentimentele tale se află în 
dulap, trebuie doar să te uiți 
la ele.” Acestea sunt cuvintele 
psihologului american Jennifer 
Baumgarten spune în cartea ei: 
„Ești ceea ce porți: Ce dezvăluie 
hainele despre tine.” Sunt și 
alți cercetătorii care au analizat 
mesajele transmise prin haine. 
 
 Vreau să vă prezint 
câteva mesaje care se transmit 
prin haine și care probabil dacă 
ați fi conștienți de ele, le-ați 
transmite mai puțin: 

1. „O fustă prea 
scurtă, un top prea mulat 
trădează o fire ostentativă, 
agresivă și imprudența” (www.
libertateapentrufemeii.ro) spun 
oamenii din lume. O tânăra care 
alege o fustă prea scurtă dorește 
mai multă atenție, dar dacă o 
femeie mai în vârstă face aceeași 

alegere, spune că îi este dificil să 
accepte că numai este copil ci o 
femeie adultă, deci are probleme 
cu maturitatea. 

2. Purtarea deasă a 
unor culori aprinse în special 
roșu transmite că ești o persoană 
agresivă, autoritară și că îți 
place să fii în centrul atenției. 
Îmbrăcarea preponderentă în 
negru arată că ești o persoană 
autoritară și dorești să domini. 
Albul în exces este considerat 
demodat. 

3. Îmbrăcămintea 
hippy, alături de pantalonii lăsați 
pe vine înseamnă respingerea 
valorilor tradiționale și o 
atitudine de răzvrătire pornită 
încă din casa părintească. 

4. Îmbrăcarea unor 
haine foarte scumpe împreună 
cu bijuterii și podoabe poate 
să dezvăluie că ai probleme 
materiale și că vrei să faci paradă 
cu bogăția pe care nu o ai, vrei ca 
oamenii să creadă că o posezi. 

5. Adoptarea modei 
fără să faci distincție dacă te 
prinde bine sau nu, arată că ești 
o persoană neîncrezătoare în 
ea însăși și care nu are principii 
clare și determinate. 

În general se poate spune 
că îmbrăcămintea senzuală arată 
că vrei să atragi atenția asupra 
ta însuți și că pui un mai mare 
preț pe valorile exterioare decât 
pe cele interioare. Ceea ce e 
uimitor e faptul că lucrul acesta 
îl spun oamenii din lume pe care 
noi îi numim fără Dumnezeu și 
fără cunoașterea principiilor lui 
Dumnezeu. 

Cum spune Bibilia 
că trebuie să se îmbrace un 
creștin? 

1. Îmbrăcămintea 
trebuia să Îl slăvească pe 
Domnul, 1 Corinteni 10:31 „Deci, 
fie că mâncați, fie că beți, fie că 
faceți altceva: să faceți totul 
pentru slava lui Dumnezeu.” 
O îmbrăcăminte senzuală care 
atrage atenția asupra sinelui 
nu poate fi pentru slava lui 
Dumnezeu. 

2. Împodobirea 
cu bijuterii, haine scumpe, 
cosmetice este asociată în Biblie 
cu mândria, vanitatea și păcatul. 
În Apocalipsa 17:4 desfrânata cea 
mare este îmbrăcată în purpură 
și stacojiu, acoperită cu aur, 
pietre scumpe și mărgăritare. Iar 
biserica, mireasa lui Hristos în 
Apocalipsa 19:7-8 este îmbrăcată 
modest cu in subțire și curat și 
fără podoabe.

3. Creștinul trebuie să 
urmărească valorile interioare 
și nu pe cele exterioare. 1 Petru 
3:3-4: „Podoaba voastră să nu 
fie podoaba de afară, care stă în 
împletitura părului, în purtarea 
de scule de aur sau în îmbrăcarea 
hainelor, ci să fie omul ascuns 
al inimii, în curăția nepieritoare 
a unui duh blând și liniștit, 
care este de mare preț înaintea 
lui Dumnezeu.” 1 Timotei 2:9: 
„Vreau, de asemenea, ca femeile 
să se roage îmbrăcate în chip 
cuviincios, cu rușine și sfială; nu 
cu împletituri de păr, nici cu aur, 
nici cu mărgăritare, nici cu haine 
scumpe.” 

Cuviincios, (grecescul 
„kosmios” - ceea ce înseamnă 
modest, cuvânt ce provine de 
la ordonat, demn, cineva care 
te disciplinează și care este 
privit ca moral și respectabil); 

cu rușine (grecescul „aidos” 
- reverență, respect față de 
Dumnezeu și rege, ceea ce cere 
o îmbrăcăminte decentă ce 
evidențiază calitățile spirituale); 
sfială (grecescul „sophrosure”, 
format din două cuvinte „sos” 
(sunet) și „phrenes” (minte) - 
vigilența minții, autocontrol, 
sănătate mintală, echilibru, 
sobrietate, moderarea dorințelor 
și pasiunilor, opusul frivolității 
și a tot ceea ce ar putea trezi 
pasiuni nesfinte”). http://www.
dragostepentruadevăr.ro 

Concluzie: 
 
Îmbrăcămintea pe care o 

purtăm ne arată cât curaj avem—
curajul de a ne opune modei, 
curajul de a urmări poruncile 
lui Hristos, de a nu ne potrivi 
chipul veacului acestuia, curajul 
de a da slavă lui Dumnezeu și de 
a nu urmări să atragem atenția 
asupra noastră, curajul de a ne 
lăsa transformați de învățăturile 
lui Dumnezeu și de a evita să 
urmărim tendințele senzuale ale 
societății de astăzi, care merg 
spre pierzare, ci de a urmări 
valorile veșnice. 

Îți doresc ca Domnul să 
te întărească și să-ți dea mult 
curaj!  

Daniel Lucuța 

„Deci, fie 
că mâncați, fie 
că beți, fie că 
faceți altceva: 
să faceți totul 
pentru slava 
lui Dumnezeu.”         
1 Corinteni 10:31
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Biblia spune foarte 
clar că toți suntem 
creați după 

chipul lui Dumnezeu. Geneza 
1:27: „Dumnezeu a făcut pe om 
după chipul Său, l-a făcut după 
chipul lui Dumnezeu; parte 
bărbătească și parte femeiască 
i-a făcut.” Dar foarte puțini 
oameni pun mesajul acesta la 
inimă. De fapt, mai exact, foarte 
puține femei pun mesajul acesta 
la inimă. Da, femeile sunt mult 
mai sensibile la opinia altor 
oameni despre ele însele și lasă 
ca aceasta să le influențeze viața 
în moduri diferite. Acesta este, 
probabil, unul dintre factori 
majori care cauzează sentimente 
de nesiguranță la femei și care 
la rândul lor determină apariția 
complexelor de inferioritate. 

Pentru mine personal 
acesta este un subiect foarte 
sensibil. Eu m-am luptat o bună 
parte din viața mea cu tot felul 
de complexe de inferioritate. 
Complexele de inferioritate 
sunt de fapt minciuni pe care 
diavolul ni le pune în minte așa 
de subtil încât noi nici nu putem 
să ne dăm seama dacă sunt 
gândurile noastre sau minciunile 
lui. 

Lucrul trist este că multe 
femei nici nu vor să admită că 
au complexe de inferioritate. În 
schimb ele se ascund sub diverse 
scuze. De exemplu: eu de multe 
ori spuneam „am nevoie să 
slăbesc, este important pentru 
sănătatea mea”, asta în sine nu 

era o minciună. Eu chiar aveam 
nevoie să slăbesc, dar foloseam 
adevărul ca o scuză să fac cura 
de slăbit pentru ca adevăratul 
motiv pentru care doream să 
slăbesc să nu iasă la iveală. De 
fapt eu uram felul cum arătam 
și gândeam că dacă voi putea 
slăbi câteva kilograme voi fi și 
eu frumoasă. 

De multe ori când mă 
uitam în oglindă îmi spuneam 
minciunile ce diavolul mi le 
planta în minte, „tu ești urâtă, 
n-ai nici o valoare cu figura 
asta grasă”, sau „nimeni nu te 
va putea iubi cu adevărat dacă 
nu devii slabă”. Cu siguranță, 
eu nu știam că acestea erau 
minciunile diavolului ci credeam 
că sunt o motivație bună pentru 
a mă ajuta să slăbesc. 

Acum, uitându-mă 
în urmă, îmi dau seama cum 
toate acestea au lucrat pentru a 
ruina ceva ce Dumnezeu a creat 
perfect de la început. Am mai 
realizat că aceste complexe de 
inferioritate se formează din 
diverse motive. Dacă însă ne 
uităm cu atenție realizăm că 
ele originează în două cauze 
majore. 

1. Prima cauză se 
referă la incapacitatea umană de 
a accepta adevărul biblic care 
atestă că: „Dumnezeu a făcut pe 
om după chipul Său, l-a făcut 
după chipul lui Dumnezeu; parte 
bărbătească și parte femeiască 
i-a făcut.” (Gen. 1:27)

Dificultatea ce stă în 
calea acceptării acestui măreț 

adevăr, rezultă din incapacitatea 
minții umane imperfecte de 
a înțelege însăși perfecțiunea 
lui Dumnezeu. Ne este foarte 
greu să vedem chipul unui 
Dumnezeu în care nu există 
defecte în propria noastră 
înfățișare plină de defecte. 
Versetul spune însă foarte clar 
că Dumnezeu a creat omul după 
chipul Său. Deci noi, când am 
fost creați, am fost de asemenea 
perfecți. Dar asta nu înseamnă 
că am rămas perfecți pe drumul 
vieții noastre. Din pricina 
păcatului trupurile noastre 
sunt supuse degradării până la 
moarte. Ne naștem și moștenim 
de la părinți o anumită structură 
genetică—unii mai sănătoasă, 
alții mai puțin sănătoasă. 
Pentru aceasta nu sunt vinovați 
nici părinții, nici copiii. În 
Ioan 9:3, Isus a răspuns: „N-a 
păcătuit nici omul acesta, nici 
părinții lui; ci s-a născut așa, 
ca să se arate în el lucrările lui 
Dumnezeu.” Deci nu-l lăsați pe 
diavolul să vă facă să vă simțiți 
vinovați pentru lucrurile care nu 
sunt sub stăpânirea voastră. Pe 
drum întâlnim situații și oameni 
care ne afectează în moduri 
pozitive sau negative. Ființa 
noastră spirituală, prin jertfa 
Domnului Isus a fost refăcută 
după chipul și asemănarea Lui. 
Aceste întâmplări lasă urme în 
noi și în viața noastră. Ele pot 
chiar să ne facă să luăm hotărâri 
bune sau rele și așa, încet iau din 
ce Dumnezeu a creat original. 
Ieremia 1:5 „Mai înainte ca să te 
fi întocmit în pântecele mamei 
tale, te cunoșteam...” 

Însă indiferent de 
întorsătura pe care o pot lua 
lucrurile în viața cuiva, acest 
adevăr răzbate dincolo de 
experiențele noastre - Dumnezeu 
i-a creat pe bărbați, dar și pe 
femei. Și Dumnezeu nu face 
greșeli - deci tu NU POȚI să fii o 
greșeală. Dacă ne vom concentra 
pe „defectele” noastre și nu pe 
adevărul biblic, vom permite 
acestei minciuni diabolice să 
alimenteze complexul, șoptindu-
ne apoi în ureche cu glas de 
șarpe viclean: Tu ești o greșeală, 
sau Dumnezeu trebuie să fi făcut 
o greșeală atunci când te-a creat. 

Pe de altă parte, 
adevăratul motiv care a stat în 
spatele actului creator a fost 
dragostea, exprimată în forma 
ei cea mai pură. Și ea ar trebui 
să îți amintească faptul că acest 
complex (de inferioritate), 
minciuna acea care te face să 
te consideri că nu ești iubit, că 
n-ai valoare, sau că nu meriți să 
fii iubit e exact ce am spus mai 
înainte: o minciună. Evident, 
este Unul care te-a iubit destul 
de mult ca să te creeze. El chiar 
a găsit atâta valoare în tine 
încât și-a făcut timp chiar să te 
cunoască înainte de a te crea în 
pântec. 

Sunt atât de multe 
complexe de inferioritate care 
s-ar putea elimina doar dacă am 
accepta Cuvântul adevărului și 
dacă am trăim deplin prin el. 
Versetul din Ioan 8:32 spune 
cel mai bine lucrul acesta: „veți 
cunoaște adevărul, și adevărul 

vă va face slobozi”. Știind și 
acceptând acest mare adevăr, și 
anume că noi suntem creați după 
chipul Său și apoi acceptând 
toate adevărurile secundare care 
rezultă din acest adevăr mare, 
vom fi eliberați de o mulțime 
de complexe de inferioritate, 
minciuni și nesiguranțe. 

Trăind la umbra acestui 
adevăr, ne va fi mult mai ușor, să 
confruntăm ceea ce urmează. 

2.  A doua parte se 
află în incapacitatea noastră de 
a accepta că alți oameni ne pot 
iubi. De ce ar fi asta o problemă? 
E o problemă fiindcă dacă tu nu 
poți să te iubești pe tine, atunci 
nu poți accepta și crede că alții 
te iubesc. Cum ar putea cineva 
accepta ca alți oameni să îl/o 
iubească, dacă el/ea nu se poate 
iubi pe sine? Și ce-i mai rău este 
faptul că dacă tu nu te iubești pe 
tine atunci cum ar fi posibil să 
iubești pe aproapele tău? Matei 
19:19 „Să iubești pe aproapele 
tău ca pe tine însuți.“ 

Complexele acestea au 
un fel deosebit de-a răni nu doar 
persoana afectată de acest gen de 
complex ci și pe cei din jurul ei. 
Neputința de a oferi și a accepta 
iubirea celor din jur, așa cum ne 
cere Biblia reprezintă doar una 
din formele în care complexele 
pot cauza rău. 

Odată ce poți accepta 
adevărul în viața ta și începi a-l 
trăi, o mare parte din rădăcina 
problemei acesteia se rezolvă. Iar 
apoi abilitatea de-a te iubi pe tine 
așa cum ești nu mai e chiar atâta 

de greu de dobândit. În cele din 
urmă, învățând a te iubi pe tine 
însuți, indiferent de episodul 
pe care îl străbați în viață, îți 
permite să simți dragostea pe 
care oamenii din jurul tău au să 
ți-o ofere, pentru ca în final tu 
să iubești așa cum Dumnezeu a 
poruncit. 

Eu, cumva spuneam, 
m-am luptat mult timp cu 
complexe de inferioritate și am 
adus o parte din ele cu mine 
în căsnicia mea. De multe ori 
îl întrebam pe soțul meu „Mă 
iubești? Dar mă vezi frumoasă? 
Chiar sunt așa de grasă și 
urâtă?” Și el de fiecare dată 
îmi spunea „Da te iubesc. Da 
ești frumoasă. De ce mă tot 
întrebi dacă te iubesc? De ce lași 
complexele de inferioritate să îți 
tulbure pacea și să te supere?“ 

Eu am vizualizat 
complexe mele de inferioritate 
ca o pereche de cătușe care mă 
țineau legată de mâini și de 
picioare. Mă țineau legată în așa 
fel încât nu puteam să mă bucur 
de viața care mi-a fost dăruită. 
Odată ce am acceptat puterea 
adevărului în viața mea prin 
Cuvântul lui Dumnezeu, am 
putut să văd cum aceste cătușe 
s-au rupt și complexele care 
până atunci m-au ținut legată în 
loc nu au mai avut puterea să mă 
țină captivă.    

Luiza Neamțu 

COMPLEXE DE 
INFERIORITATE

„Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după 
chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a 
făcut.” (Gen. 1:27)
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Biserica Logos Gleisdorf a 
găzduit în 12.03.2016 o conferință 
dedicată familiilor având ca motto 
„Luptă pentru familie!”. Invitatul 
acestei întâlniri a fost fratele Nelu 
Filip (Biserica Poarta Cerului, 
Timișoara) - acest articol este o 
adaptare a studiului prezentat de 
fratele păstor în cadrul conferinței. 
 
 În ultimele decenii, se 
desfășoară un atac strategic 
împotriva familiei și valorilor 
creștine. Domnul ne cheamă în 
Psalmul 45:3,4 „Războinic viteaz, 
încinge-ți sabia – podoaba și slava, 
da, slava Ta! Fii biruitor, suie-te în 
carul tău de luptă, apără adevărul, 
blândețea și neprihănirea, și 
dreapta ta să strălucească prin 
isprăvi minunate!”. Cum vom avea 
succes în lupta pentru familiile 
noastre? Dacă folosim sabia, 
Cuvântul lui Dumnezeu, pentru 
a contracara principiile lumii care 
contrazic învățăturile Bibliei, dacă 
ne împodobim cu un caracter ales 
și rămânem sensibili la călăuzirea 
Duhului Sfânt.
 
 Provocarea principală cu 
care se confruntă un soț în lupta 
pentru familia lui este puterea 
de a-și iubi soția, de a ști să țină 
aprins focul dragostei, în timp 
ce el luptă cu el însuși să își 
concentreze toată atenția asupra 
soției lui (Proverbe 5:18,19). Având 
un caracter cristic, un soț creștin 
adevărat își iubește soția fără 

rezerve, pe deplin conștient că 
dacă nu o face nesocotește porunca 
lui Dumnezeu, adică păcătuiește 
(Efeseni 5:28). De ce să îți iubești 
soția? În primul rând, aceasta este 
voia lui Dumnezeu, apoi să nu 
uităm că iubirea dintre soți este 
o mărturie pentru lume, ce arată 
dragostea jertfitoare a lui Cristos 
pentru Biserică, și nu în ultimul 
rând iubirea este aducătoare de 
bine, creând o atmosferă plăcută în 
familie și are un impact pozitiv și 
asupra copiilor. 

 Dar cum să îți iubești soția 
în mod practic? Modelul de slujire 
al lui Cristos este o excepțională 
sursă de inspirație în a învăța cum 
să îți iubești și să arăți iubire față 
de soția ta (Efeseni 5:25). Un soț își 
dovedește iubirea față de soția lui 
prin smerenie și slujire, completate 
de un spirit de sacrificiu, întocmai 
ca Domnul Isus care S-a dat pe 
Sine pentru Biserică. Ca soț, un 
bărbat creștin e conștient că este 
un exemplu prin comportamentul 
său, de aceea va încerca printr-o 
bună comunicare, folosind cele 
mai frumoase cuvinte la adresa 
soției sale și nesfiindu-se să o laude 
pentru calitățile și caracterul ei 
ales, să întrețină o relație sănătoasă, 
cu tandrețe și dăruire. 

 În casa lui, bărbatul creștin 
acționează ca un bun coordonator 
de echipă, făcând din soția lui 
aliatul numărul unu și în același 
timp veghează asupra familiei, 

gata să o protejeze. Ca bărbat, soț 
și tată, atenția lui e adresată în mod 
prioritar soției sale, dovedind că 
pentru el relația și părtășia cu soția 
lui e unică; de aceea, îi va rămâne 
fidel și loial în orice circumstanță. 
 
 Dacă soțul creștin este 
provocat să învețe să își arate 
iubirea față de soția lui, aceasta 
este îndemnată să învețe să își 
demonstreze iubirea, arătându-i 
respect. Astfel, soția creștină 
recunoaște autoritatea bărbatului și 
Îl onorează pe Dumnezeu (Efeseni 
5:22,23). 

Cum poate o soție să își 
demonstreze practic iubirea și 
respectul față de soțul său? În 
primul rând, orice soție va dori să 
facă din casa ei locul cel mai dorit, 
atât de soț cât și de copii. Harnică 
și mulțumitoare, ea lucrează 
permanent la menținerea unei 
atmosfere pline de pace și veselie 
în căminul ei, dovedind răbdare 
și evlavie și având ca obiectiv 
prioritar buna înțelegere. Astfel ea 
va face din căminul lor o oază în 
care soțul abia va aștepta să revină. 
Printr-o atitudine înțeleaptă, 
ea își va arăta respectul, atât în 
public cât și în privat, evitând să 
ridice ziduri între ea și soțul ei 
sau să îi submineze autoritatea 
în fața copiilor. Dimpotrivă, ea se 
străduiește, printr-o comunicare 
sănătoasă, să construiască poduri 
între ea și soțul său; prin urmare, 
nu uită să își laude soțul și să îl 
aprecieze iar când consideră că 

sunt lucruri de îndreptat, își va 
exprima sugestiile cu o atitudine 
înțeleaptă, fără aroganță și 
cicăleală, (Proverbe 31:10-31). 

În orice proiect sau decizie, 
ea se va consulta întâi cu el și nu 
îl va vorbi de rău altor persoane, 
conștientă că vorbirea de rău le 
va distruge relația și încrederea 
reciprocă. Cu perseverență, ea 
urmărește să devină ajutorul 
potrivit și își arată interesul pentru 
nevoile lui, purtându-i de grijă. 
Un alt aspect, căruia multe soții 
nu-i acordă importanța cuvenită, 
este să nu uite să se facă pe sine 
frumoasă și plăcută soțului în orice 
vreme, nu numai în public. Iubirea 
ei se arată evident prin faptul că 
ea îi rămâne loială și își exprimă 
încrederea în deciziile lui. 

 Ca părinți, cei doi 
luptă împreună cu Dumnezeu 
pentru a-și crește copiii conform 
principiilor biblice. În acest 
proces anevoios, vestea bună e că 
Dumnezeu încă mai transformă 
caracterul copiilor noștri, răspunde 
rugăciunilor și vine în ajutorul 
nostru. 

Conștienți fiind că lupta 
în educarea copiilor este pentru 
câștigarea sufletelor lor, părinții nu 
neglijează pericolele din exterior 
care îl pot influența negativ 
pe copil (internet, televiziune, 
colegi, dascăli), dar nici firea 
pământească din interiorul său, 
ce poate pune puternic stăpânire 
pe ființa lui. Pavel îi sfătuiește 
pe părinți: „și voi, părinților, 
nu întărâtați la mânie pe copiii 
voștri, ci creșteți-i în mustrarea 
și învățătura Domnului” (Efeseni 
6:4). Creșterea în mustrarea 
Domnului nu implică cicăleală 
la fiecare greșeală a copilului, ci 
ca părinte fă-ți timp să-i prezinți 
legea și voia lui Dumnezeu și chiar 
când a greșit, prezintă-i învățătura 
Domnului Isus cu privire la iertare 
și restaurare. De asemenea, fă-ți 
timp să îți cunoști copilul, să-i fii 
prietenul cel mai bun. Un principiu 
foarte eficient în creșterea copiilor 
este să știm că nuiaua are și ea 
un rol, dar ceea ce transformă un 

copil este iubirea. Aplicând terapia 
iubirii, copiii noștri se vor schimba 
în asemănare cu Cristos. 

În procesul de educare a 
copiilor noștri se mai întâmplă să 
mai și greșim, fiind și noi la rândul 
nostru limitați. Anumite greșeli 
din partea noastră ca părinți, îi 
pot întărâta pe copii la mânie. 
De exemplu, protecția exagerată 
îi indică unui copil că nu ai 
încredere în el, iar extrema cealaltă, 
neglijarea lui, îl determină pe copil 
să creadă că el nu are valoare în 
ochii părinților. O altă capcană 
este favorizarea unuia dintre copii 
în detrimentul celorlalți. În ceea 
ce privește comunicarea, lipsa de 
apreciere și neglijarea de a arăta 
afecțiune, de a spune copilului ca 
îl iubești, poate provoca frustrare, 
care strânsă în inimă, duce la 
mânie și amărăciune. În aceeași 
măsură, copilul se simte frustrat și 
neînțeles când așteptările părinților 
sunt mult prea mari. Criticismul 
exagerat și disciplinarea excesivă 
pot zdrobi sufletul unui copil, iar 
aici intervine terapia iubirii, care 
ne asigură de creșterea armonioasă 
și echilibrată a copiilor noștri, 
care vor fi conștienți de granițe, 
principii și reguli dar vor ști să 
aplice și iertarea, acceptarea, 
dragostea cristică ș.a.m.d. Cu toții 
știm că cei mici își doresc foarte 
multe; neglijarea nevoilor lor și 
refuzarea îndeplinirii dorințelor 
lor fără nici o explicație poate 
fi o sursă de conflict. De aceea, 
explicați copiilor de ce nu pot 
primi anumite lucruri pe care și le 
doresc; ei se vor simți ascultați și 
vor avea șansa să vadă și punctul 
dumneavoastră de vedere. 

În creșterea copiilor pe 
care ni i-a dat Dumnezeu să nu ne 
pierdem răbdarea, cum de multe 
ori suntem tentați, ci să fim mai 
înțelegători și să ne gândim de 
câte ori nu l-am întristat noi pe 
Dumnezeu, în calitate de copii ai 
Lui, iar „bunătățile Domnului nu 
s-au sfârșit și îndurările Lui nu 
sunt la capăt.” (Plângerile 3:22) 

Pavel le spune efesenilor: 
„Bărbaților, iubiți-vă nevestele 
cum a iubit și Hristos Biserica și 
S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o 
sfințească, după ce a curățit-o prin 
botezul cu apă prin Cuvânt, ca să 
înfățișeze înaintea Lui această 
Biserică, slăvită, fără pată, fără 
zbârcitură sau altceva de felul 
acesta, ci sfântă și fără prihană” 
(Efeseni 5: 25-27). Într-o zi vom sta 
cu toții înaintea lui Dumnezeu și 
tu, ca soț, va trebui să o înfățișezi 
pe soția ta înaintea Domnului. 
Tu, ca soție va trebui să faci 
același lucru. Cum îți vei înfățișa 
partenerul înaintea Domnului? Mai 
bun decât la începutul căsniciei 
voastre? 

     
    

 

Luptă 
pentru 
familie! 

De aceea: „Luptați 
pentru frații 
voștri, pentru fiii 
voștri și fetele 
voastre, pentru 
nevestele voastre 
și pentru casele 
voastre!” (Neemia 
4:14)  

Ligia Dobie 
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Pe data de 16 aprilie 2016 începând cu orele 
11 dimineața, în fața Parlamentului Austriei, în Viena 
s-au adunat creștinii din toate părțile țării în semn de 
protest împotriva abuzurilor făcute de Organizația 
Barnevernet împotriva familiilor norvegiene și 
totodată pentru a sprijini familia Bodnariu care trăiește 
un calvar de când copii lor au fost răpiți și luați de 
lângă părinți de această organizație în noiembrie 2015. 

Protestul a început cu rugăciunea „Tatăl 
nostru” după care patru până la cinci doamne și 
domni care au fost în mod direct implicați în această 
lucrare au luat cuvântul și au explicat mulțimii 
adunate cu ce scop ne aflăm în fața Parlamentului 
austriac și care este țelul acestui protest, susținând 
valorile familiei așa cum a fost întemeiată de la bun 
început de Dumnezeu. Cum Viena este un oraș 
multicultural și vizitat de turiști din toată lumea, s-a 
decis să se vorbească în trei limbi diferite: în engleză, 
germană și română. În timp ce doamnele și domnii de 
pe tribună își făceau lucrarea, pe străzile de primprejur 
se plimbau frați și surori care încercau să adune 
cât mai multe semnături pentru petiția împotriva 
Organizației Barnevernet. Ei stăteau la dispoziție cu 
informații pentru trecătorii care ori prin pancarte ori 
prin cuvântările făcute de vorbitori erau interesați să 
afle ce se întâmplă la fața locului. Pe lângă doamnele 
și domnii care aveau câte un cuvânt, s-a organizat 
și un cor de copii din biserica Elim Viena pentru a 
lăuda pe Domnul. Acești copii împreună cu părinții 

lor au demonstrat în mod direct că o educație creștină 
nu înseamnă abuz din partea părinților ci o creștere 
sănătoasă. Corul de copii a cântat două cântări, una 
în limba germană și una în limba română. Copiii erau 
îmbrăcați cu tricouri roșii, albastre și albe și puși să 
stea în formația steagului Norvegiei. În plus fiecare 
copil a primit legat de mână câte două baloane. Când 
s-a terminat ultima cântare a corului, organizatoarea 
acestui cor, Bujdei Gabriela-Simona, a motivat întreaga 
prezență să scandeze „Lasst sie frei!“, însemnând 
„Lăsați-îi liberi!“. În momentul acela baloanele au fost 
lăsate libere să plutească în aer. Scopul acestor baloane 
a fost să se arate libertatea și la fel cum baloanele au 
fost eliberate, tot așa ne dorim să fie eliberați și dați 
înapoi toți copiii furați de Barnevernet. 

Ca să fie implicate și cele aproximativ 2.000 
de persoane în cântare, s-a decis să se cânte împreună. 
Un grup de tineri împreună cu mulțimea au intonat 
refrenul cântări „Dumnezeu e tăria mea“ în trei limbi 
diferite (engleză, germană și română). Protestul a 
luat sfârșit în jurul orei 13:30 cu o rugăciune înălțată 
Domnului Isus. 

Întâlnirea din fața Parlamentului a continuat 
cu un marș de protest până la Ambasada Norvegiei 
din Viena, la care au participat aproximativ 200 
de persoane. La sfârșitul zilei de 16 aprilie 2016 
au fost adunate aproximativ 6.000 de semnături 
pentru petiția internațională împotriva organizației 
neguvernamentale Barnevernet. 

Damaris Vlas

Protest împotriva Organizației 
Barnevernet și pentru 

susținerea familiei Bodnariu

Mihai Borze 

„Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului.”

Cu fiecare zi ce trece din viața noastră 
ne dăm tot mai mult seama că nu 
am învățat destul, că nu știm destul, 
că nu am realizat destul spiritual 

sau financiar și DESTUL nu mai este DESTUL. 
Ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne învață 

este ca să: „... nu vă îngrijorați de viața voastră, 
gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea; nici de 
trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. 
Oare nu este viața mai mult decât hrana, și trupul 
mai mult decât îmbrăcămintea?” (Matei 6:25) 

Și totuși constatăm de multe ori că multora li 
se potrivește Cuvântul: „Semănați mult, și strângeți 
puțin, mâncați, și tot nu vă saturați, beți, și tot nu vă 
potoliți setea, vă îmbrăcați, și tot nu vă este cald; și 
cine câștigă o simbrie o pune într-o pungă spartă!” 
(Hagai 1:6). 

Ce trebuie să facem atunci ca să putem să 
transformăm orice lucru obișnuit din viața noastră 
într-o jertfă plăcută lui Dumnezeu, și să-I aducem 
mulțumiri Lui pentru toate lucrurile? 

Poporul evreu s-a întrebat și noi poate ne 
întrebăm ACUM: „Pentru ce, Doamne, ne lași să 
rătăcim de la căile Tale și ne împietrești inima ca 
să nu ne temem de Tine? Întoarce-Te, din dragoste 
pentru robii Tăi, pentru semințiile moștenirii Tale!” 
(Isaia 63:17) 

Cred că este vremea ca să spunem și NOI: 
„Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, 
Doamne! Lucrează și nu zăbovi, din dragoste pentru 
Tine, Dumnezeul meu! Căci Numele Tău este chemat 
peste cetatea Ta și peste poporul Tău!” (Daniel 9:19) 
și Domnul să spună în dreptul nostru: „De aceea, 
pentru că ai preț în ochii Mei, pentru că ești prețuit 
și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru 
viața ta.” (Isaia 43:4) 

Mai mult ca oricând, avem nevoie ACUM să 
învățăm cum să apreciem și să ne folosim de lucrurile 
OBIȘNUITE fără să plictisim sau să ne plictisim. 

Cu toate că: 
Suntem provocați zilnic și stimulați ca să 
cumpărăm, să consumăm și să aruncăm mai mult 
decât este nevoie. 

Sacrul a fost secularizat, sfințenia e ridiculizată și 
închinarea a devenit un show, o distracție. 
Trăim într-o vreme în care aproape toți caută ceva 
nou, deosebit, senzual, provocant, care să ne mai 
poată trezi din adormire și plictiseală. 
Toată tehnologia și descoperirile științifice sunt 
gândite și făcute ca să ne ușureze viața, să ne 
facă mai eficienți, mai productivi însă au devenit 
de fapt instrumente de ucidere a timpului și a 
resurselor. TOTUL a devenit obișnuit, banal și 
plictisitor. 

NOI, ACUM avem responsabilitatea să trăim 
mai cumpătați, mai neprihăniți, mai evlavioși, dar ne 
lăsăm furați de gusturile, poftele și plăcerile națiunilor 
printre care trăim! 

Credem că trebuie și vrem să facem lucruri MARI 
pentru Domnul (cum au făcut Jan Huss, Luther, 
martirii) ca să putem satisface inima Tatălui nostru 
din ceruri! 

Ce vrea El de fapt de la NOI și ACUM? 
Să ne golim de sine (de eul nostru), să ne smerim, 
să ne dăm jos de pe tronul din inima noastră și 
să-L întronăm pe Isus în ea! 
Așează-L pe El în centrul atenției tale și renunță 
la a mai încerca să devii un erou. 
Fă ca El să fie TOTUL în viața ta, iar tu să devii 
tot mai mic. 
Fă totul spre slava Lui și renunță la motivațiile 
greșite pe care le ai, dacă ai așa ceva! 
Motivația comportamentului zilnic să fie slava 
Lui, nu a ta, nu a familiei, nu a firmei și nici chiar 
a bisericii. 

Și tot ce facem, să facem DE DRAGUL LUI! 
„Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; și dacă 

murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie 
că murim, noi suntem ai Domnului.” (Romani 14:8) 

Și dacă nu putem să murim pentru Hristos, 
atunci haideți să trăim pentru El, și aceasta va aduce 
o răsplată la fel de mare care va sfârși cu viața veșnică 
în Împărăția Cerurilor împreună cu EL!   
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 În aceste vremuri în care societatea așa-zis 
modernă se străduiește din răsputeri să 
redefinească familia, schimbând rolurile 
din ea și împingând această primă 

instituție creată de Dumnezeu înspre faliment, noi, 
copiii Domnului, ne-am adunat într-o sărbătoare în 
Numele Lui ca să ne întărim credința.

 Conferința Bisericilor Penticostale Române din 
Austria a avut loc în data de 
21-22 mai a.c. la St. Pölten. 
La această conferință cu 
titlul de „Familia creștină în 
societatea contemporană” 
au fost ca invitați de bază 
fratele Romi Mocanu și 
fratele Dragoș Croitoru care 
au slujit din Cuvânt.

 La prima sesiune, 
timpul de rugăciune a fost 
condus de fratele Marius 
Mal, lucrător în biserica 
Speranța Linz, iar la timpul 
de evanghelizare a slujit fratele Dragoș Croitoru cu 
un mesaj din Evrei 11:7 - Rolul bărbatului în viața de 
familie.

 În cea de-a doua sesiune, Domnul l-a folosit 
pe fratele Dragoș Croitoru cu un mesaj din Geneza 
2:18, iar pe fratele Romi Mocan din Faptele Apostolilor 
17:26,27.

 Duminică dimineața, la cea de-a treia sesiune, 
sora Florica Cherecheș a avut o mărturie și un discurs 
despre ceea ce se întâmplă în Parlamentul României 

și cum este reprezentată familia. După aceea fratele 
Romi Mocan a avut un Cuvânt de învățătură din Iosua 
24:14,15.

 Duminică după-masă, la cea de-a patra 
sesiune, au fost invitați domnul Adrian Adam, 
consilier al ambasadei României, și domnul Bogdan 
Mazuru, ambasador al României la Viena, care au 
răspuns invitației și chiar au avut un scurt discurs 

pentru audiență. Domnul să îi 
binecuvânteze și să îi facă ai Lui 
copii!

Din cuvânt au slujit fratele 
Viorel Iuga din Estera 1:17, fratele 
Romi Mocan din Luca 15:17, și 
fratele Dragoș Croitoru din Fapte 
2:37.

 La această conferință (cea de-a 
25-a) a Bisericilor Penticostale din 
Austria au participat aproximativ 
3.500 de persoane, frați creștini, 
prieteni români,dar și austrieci.

 Credem că Domnul a lucrat și va lucra în 
continuare și la inimile prietenilor care au fost prezenți 
și au ascultat Cuvântul Lui Dumnezeu. Domnul să le 
dea și lor Darul pocăinței.

 Conferința a fost publicată și online și se poate 
urmări la următoarea adresă web:  

https://www.credo.tv/index.php/conferinta-austria

http://www.gemeindegottes.at/

1. Sunteți la o conferință a românilor din Austria. Care este impresia dum-
neavoastră despre comunitatea românească?

Comunitatea românească este dinamică, a devenit numeroasă și joacă un rol tot 
mai important în societatea austriacă. Conaționalii noștri sunt bine integrați, în 
special tinerii, proiectând o imagine pozitivă a României în Austria. Numeroși 
specialiști români ocupă poziții importante în companii, spitale sau instituții de 
învățământ superior și de cercetare. Marea majoritate a românilor din această țară 
muncesc mult și cinstit pentru ei și familiile lor.

2. Cu această ocazie Biserica îi unește pe românii din toată Austria la un ase-
menea eveniment. Cum privește Ambasada unitatea românilor?

Ca peste tot pe mapamond, și în cazul românilor din Austria este necesar să fie cât 
mai uniți. Într-o lume activă, care este în permanentă schimbare, este nevoie de uni-
tate pentru promovarea intereselor comune. Din acest punct de vedere, rolul cultelor 
este foarte important. Fiecare biserică românească din Austria poate reprezenta un 
pol în jurul căruia românii să se adune, să comunice și să se sprijine între ei. Pe lângă 
dimensiunea spirituală, care rămâne definitorie, bisericile joacă și un important rol 
social și educațional.

3. Ați mai participat la asemenea convenții?

Nu, este o premieră pentru mine și doresc să vă felicit pentru organizare și partici-
parea atât de numeroasă.

4. Un mesaj pentru cititorii revistei Apa vieții? 

Doresc să transmit tuturor cititorilor revistei „Apa vieții” și membrilor comunității dum-
neavoastră să rămână cel puțin la fel de activi și implicați, să păstreze legături cât mai 
strânse cu România și să cultive și pe mai departe limba, cultura și tradițiile românești. 
Vă doresc tuturor mult succes și vă asigur că întotdeauna veți găsi în mine un partener.

Samuel Nicolae 

Gabriela Bujdei 

Interviu cu ambasadorul 
României în Austria, 

domnul Bogdan MazuruCONFERINȚA  BISERICILOR
PENTICOSTALE ROMÂNE 

DIN AUSTRIA
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modul său de slujire, care desigur 
este un exemplu demn de urmat, 
spune: „Călcați pe urmele mele 
întrucât eu calc pe urmele lui 
Hristos” (1 Cor. 11:1). În Fapte 
20:12, Pavel arată modul lui de 
slujire: „am slujit Domnului cu 
toată smerenia”. În acest text 
din Ioan 13 avem în față două 
persoane: pe Isus, mântuitorul, 
care dorea să le slujească 
discipolilor și pe Petru care refuză 
o astfel de slujire din partea lui 
Hristos. 
 
 Origen susține că Petru 
a fost ultimul din tot șirul de 
ucenici la care Mântuitorul trebuia 
să le spele picioarele. Augustin 
susține că a fost primul. Nu este 
atât de importantă ordinea în 
sine, ci mai degrabă conversația 
pe care Isus a avut-o cu Petru: „ce 
fac Eu tu nu știi încă, dar îl vei 
înțelege după aceasta” (Ioan 13:7). 
Domnul era în postura de profet 
pentru că El cunoștea mai departe 
însă Petru nu, de aceea s-a opus. 
Fapta aceasta a fost un șoc pentru 
apostolul Petru, care recunoscuse 
într-o împrejurare că El este 
Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și 
acum el să accepte slujirea în felul 
acesta din partea lui Isus? Nu se 
putea ca un mare stăpân al lumii 
antice să se dezbrace de haine 
și să înceapă să spele picioarele 
slujitorilor. 
 
 Această expresie, „nu vei 
avea parte cu Mine”, o găsim în 
mai multe texte din Scriptură, atât 
în N.T. cât și în V.T. (Num. 18:20, 
Deut. 10:9, Isaia 57:6; Mat. 27:51). 
Din aceste texte înțelegem că 
înseamnă a fi părtaș la moștenire. 
În cazul nostru de față moștenirea 
dată de Tatăl Fiului este viața 
veșnică. 
 
 McDonald ne sugerează 
că această expresie, „nu vei avea 
parte cu Mine”, nu înseamnă 
neapărat că Petru nu va fi mântuit. 
Mai degrabă Domnul Isus a 
lăsat să se înțeleagă că părtășia 
cu Domnul se poate păstra prin 
a continua să avem, o acțiune 
de curățire permanentă în viața 
noastră și aceasta prin Scripturi. 

Fără a avea parte de această 
curățire permanentă, pe care 
numai Fiul lui Dumnezeu o poate 
face, slujirea noastră nu este 
eficientă. Când vorbim de slujire 
ne referim la cel care slujește și 
cel care acceptă slujirea. Fiecare 
lider trebuie să urmeze exemplul 
Domnului Isus, smerit, încins cu 
ștergarul, gata să slujească robilor. 
Dar totodată ne referim la Petru 
care trebuia să accepte ideea că 
trebuie să se lase slujit. Într-o 
comunitate creștină respectiv în 
Biserică, dacă slujitorul nu coboară 
în smerenie ca să slujească, iar 
liderul nu se lasă slujit lucrurile nu 
merg bine. 
 Calvin arată că există o 
învățătură generală conținută în 
această afirmație. Aceea că toți 
suntem murdari și avem nevoie de 
Isus ca să ne curățe. A nu accepta 
ca El să ne curățe, înseamnă a 
refuza de a avea parte cu El, un loc 
în împărăția lui Dumnezeu. 
 
 Deși astăzi nu mai au 
valoare acele ritualuri, legătura 
frățească și umilința care se pot 
realiza la spălarea picioarelor vor 
crește, ne vor duce la părtășie cu 
Hristos și apoi către slava Crucii 
și învierii. Domnul îl învață pe 
apostolul Petru să primească lecția 
smereniei și slujirea în smerenie. 
În smerenia autentică este un 
realism, pe când smerenia falsă 
este lipsită sau fuge de realitate. 
Cu alte cuvinte smerenia falsă 
ne face să înțelegem ceea ce este 
adevărata smerenie. Pentru că 
numai adevărata smerenie sau 
adevărata slujire vor fi încununate 
de răsplătire. Cu toate că la început 
Petru nu a înțeles aceste cuvinte 
ale lui Isus, și a refuzat categoric, 
observăm în versetul următor 
(v.9.) o schimbare radicală: „nu 
numai picioarele dar și mâinile și 
capul”. Ce l-a determinat pe acest 
ucenic la o așa schimbare? Este 
faptul că Isus a condiționat acest 
simbol: nu vei avea parte cu Mine. 
Dar mai mult decât atât, Petru a 
înțeles slujirea și a celui ce slujește 
și a celui care trebuie să accepte 
slujirea. 

Concluzie 

Desigur că textul din Ioan 
13 poate reflecta în mai multe 
direcții, dar doresc să rămân la 
cel al slujirii și să concluzionez. 
Domnul Isus le spune ucenicilor: 
„voi mă numiți „Învățătorul și 
Domnul”...” (v.13), Învățătorul 
sau Rabi înseamnă cel care explică 
în mod corect Sfânta Scriptură și 
care cunoaște voia lui Dumnezeu. 
Iar Domnul este cel care are 
autoritate de la Dumnezeu ca să 
poruncească. Mântuitorul confirmă 
acest adevăr „...și bine ziceți, 
căci sunt”(v.13). Dacă Domnul și 
Învățătorul a făcut lucrul acesta, 
ucenicilor li s-a trasat o datorie, 
să facă și ei la fel, nu numai dacă 
vor sau sunt disponibili. Datoria 
lor trebuia să cuprindă dragostea 
unora față de alții, în forma iertării 
reciproce, coborând până acolo la a 
efectua cea mai umilă muncă unii 
față de alții, spălarea picioarelor. 
Dacă creștinismul de-a lungul 
vremurilor ar fi acționat după 
acest principiu, multe lucruri din 
cadrul comunității ar fi fost altfel. 
Modelul cel mai frumos al slujirii 
în această lume a fost Domnul 
Isus Hristos și a dovedit-o chiar 
prin acel act al spălării picioarelor, 
pe care trebuia să îl facă femeile 
sau robii. Iar un alt model pe care 
l-am văzut este Petru, care deși 
nu a acceptat să fie slujit, după ce 
Domnul i-a pus în față condiția, 
acceptă ca Isus să îi spele tot 
trupul. Dumnezeu ne-a chemat 
să slujim în smerenie și tot în 
smerenie să acceptăm să fim slujiți. 
A avea parte cu El înseamnă a 
accepta voia Lui, planurile Lui și 
ascultând de Domnul vom avea 
parte cu EL în eternitate.  

(continuare din nr. anterior) 

Spălarea 
picioarelor, 

un act al 
slujirii 

(Ioan 13)

Daniel Mariș 

Slujirea lui 
Isus 
 
 Dacă în vechime actul 
spălării picioarelor se oficia de 
către sclavi și slujitori, în Ioan 13 
avem o persoană superioară care 
spală picioarele ucenicilor. Nu mai 
avem o altă persoană de rangul 
Domnului Isus care să facă acest 
lucru. 
 Această slujire este o slujire 
a dragostei Sale față de oameni și 
de ucenici manifestată prin faptul 
că S-a coborât până acolo ca să 
spele picioarele apostolilor. Apoi 
S-a coborât mai jos, până la cruce și 
aceasta a fost o slujbă adusă pentru 
întreaga omenire. 
 Petru refuză ideea ca 
Hristos să se umilească în felul 
acesta. De asemenea omul trebuie 
să se supună acestui gând, 
conștientizând faptul că păcatul 
lumii era și este de așa natură, 
încât nimeni și sub nici o formă 
nu-l putea spăla decât umilirea 
lui Hristos. El, pe care Biblia ni-L 
prezintă ca fiind Cel mai frumos 
dintre oameni, ajunge umilit, 
disprețuit că îți întorceai fața de la 
El. 
 Timpul și locul în care 
se petrece acest act al spălării 
picioarelor este unul neobișnuit, pe 
care ucenicii nu îl puteau înțelege. 

Nu era nici un semn al ospitalității, 
nici de curăție, pentru că el se 
petrecea în timpul cinei. Dacă 
ar fi fost vorba de un ritual din 
acesta, trebuia să aibă loc înainte 
de începerea mesei. Diavolul 
pusese deja în mintea lui Iuda să 
Îl vândă pe Isus (v.2.). Ucenicii 
s-au împotrivit unei igienizări din 
partea Domnului, dar Isus avea 
în vedere pe Iuda când a spus și 
„...voi sunteți curați dar nu toți” 
(v.10), aici observăm deja ceva 
ascuns. Sigur pornind de la acest 
subiect se pot spiritualiza multe 
interpretări, dar vreau să rămân la 
tema principală, slujirea. 
 Scopul lui Dumnezeu era 
mult mai măreț decât cel al lui 
Iuda. Și-a pus veșmintele la o parte, 
adică S-a dezbrăcat de veșmintele 
stăpânului, și luând un ștergar 
S-a încins cu el luând forma unui 
rob. Evanghelistul Luca (22:24-27) 
arată ce se petrecea printre ucenici 
fără să relateze însă spălarea 
picioarelor. A fost o neînțelegere 
cu privire la cine să fie cel mai 
mare, iar Domnul Isus le-a spus 
că felul lor de slujire trebuie să fie 
altfel. Altfel în comparație cu cei 
ce conduc și stăpânesc. Desigur 
că cel care stă la masa e mai mare 
decât cel ce slujește dar „...Eu sunt 
în mijlocul vostru ca Unul care 
slujește” (Luca 22:27b). 
 Modul prin care Isus 
dorea să slujească ucenicilor și pe 
care ei nu puteau să-L înțeleagă 

era încărcat de înțeles spiritual. 
Atunci când Petru I-a răspuns că 
niciodată nu-mi vei spăla picioarele 
(niciodată însemnând în original, 
niciodată în toată veșnicia), 
Domnul i-a spus lui Petru că 
dacă nu îi spală picioarele, nu 
poate avea părtășie cu El. Fiecare 
persoană care a intrat în marea 
familiei a Domnului dorește să aibă 
părtășie cu Mântuitorul, dar mai 
mult decât atât să aibă parte cu El, 
ceea ce înseamnă mult mai mult. 
 În ultimul verset din cartea 
lui Daniel, după ce Domnul i-a 
revelat multe taine profetului, îi 
spune un cuvânt de încurajare: „iar 
tu du-te până va veni sfârșitul, tu 
te vei odihni, și te vei scula odată 
iarăși în partea ta de moștenire, 
la sfârșitul zilelor” (Daniel 
12:13). Partea ta de moștenire este 
mult mai mult decât părtășia. 
Ea aparține de viața veșnică, 
moștenirea pe care a pregătit-o 
Dumnezeu celor credincioși. 

Slujirea lui 
Petru 
 
 Modul în care Isus ne-a 
demonstrat slujirea a fost cel al 
smereniei și umilinței. A sluji nu 
înseamnă a nu face nimic, ci a te 
implica, a te smeri, a arăta milă și 
compasiune chiar pentru omul de 
jos. Apostolul Pavel când descrie 
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 Sărbătoarea Învierii lui 
Isus este o sărbătoare creștină, care 
celebrează moartea și învierea lui Isus 
Hristos, așa cum de altfel Vinerea 
Mare ne amintește de răstignirea și 
moartea Domnului nostru. 

De ce Învierea Domnului 
este atât de importantă pentru viața 
creștinului? 

În cele ce urmează aș dori să 
prezint 10 argumente: 

1. Învierea lui Hristos
înseamnă că suntem 
Îndreptățiți (socotiți 
neprihăniți) înaintea lui 
Dumnezeu. 
„... Care a fost dat din pricina 
fărădelegilor noastre și a înviat 
din pricină că am fost socotiți 
neprihăniți ”(Romani 4:25). 
Din cauza păcatelor noastre, 

omenirea este separată de Dumnezeu 
și nu este în măsură de a avea o relație 
cu El (Romani 3:23-26; 6:18; 5:9-11). 

Scripturile spun că și noi 
„eram din fire copii ai mâniei” (Efeseni 
2:1-3). Deoarece am încălcat Legea lui 
Dumnezeu. Și din pricina neprihănirii 
Lui, Dumnezeu trebuia să verse mânia 
peste cei care încalcă Legea Sa. Dacă 
n-am avea un Salvator să ne salveze 
din această situație, nu am putea 
ajunge la posibilitatea de a avea o 
relație cu Dumnezeu. 

Justificare înseamnă o dovadă 
a neprihănirii cuiva. Când Isus a murit 
pe cruce, El a luat pedeapsa noastră, 
asupra Lui astfel încât să putem fi 
justificați (socotiți neprihăniți) înaintea 
Tatălui. Învierea confirmă faptul 
că Dumnezeu a acceptat și primit 
sacrificiul lui Hristos pentru păcatele 
noastre și ne face posibilă celor ce Cred 

în EL o relație cu Dumnezeu Tatăl. 

2. Învierea lui Isus 
Hristos dovedește că El a învins 
moartea. 

Moartea este dușmanul 
omenirii și pedeapsa pentru păcatele 
fiecăruia dintre noi (Rom. 6:23). Rata 
de deces este întotdeauna de 100%. 
Nici o cantitate de efort, putere sau 
bogăție nu ne poate ajuta să scăpăm de 
consecințele păcatului și puterea morți. 

Acum, Hristos a înviat pentru 
că moartea nu L-a putut ține. Nu 
trebuie să ne temem de pedeapsa care 
vine după moarte: Biblia spune: „Unde 
îți este biruința, moarte? Unde îți este 
boldul moarte? Boldul morți este păcatul, 
și puterea păcatului este în Lege. Dar 
mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care 
ne dă biruința prin Domnul nostru Isus 
Hristos” (1 Cor. 15: 55-57). 

3. Învierea lui Hristos 
înseamnă că credincioșii sunt uniți cu 
Hristos (2 Cor. 4:14). 

În urma păcatului adamic 
toți urmași lui Adam s-au făcut 
vinovați (părtași) de neascultare în 
fața lui Dumnezeu. „Dacă deci, prin 
greșeala unuia singur, moartea a domnit 
prin el singur, cu mult mai mult cei ce 
primesc, în toată plinătatea, harul și darul 
neprihănirii vor domni în viață prin acel 
unul singur, care este Isus Hristos! Astfel 
dar, după cum printr-o singură greșeală a 
venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, 
tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare 
a venit pentru toți oamenii o hotărâre de 
neprihănire care dă viața prin acel unul 
singur, care este Isus Hristos. Căci, după 
cum, prin neascultarea unui singur om, 
cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, 
prin ascultarea unui singur om, cei mulți 

vor fi făcuți neprihăniți.” (Rom. 5:16-19). 
Tot astfel toți cei ce cred 

și-L acceptă ca Domn și Mântuitor 
în viața lor se fac părtași biruinței lui 
ISUS asupra morții. Când credem 
în Hristos, suntem uniți cu El prin 
credință. Unirea cu Hristos înseamnă 
că atunci când Dumnezeu se uită la 
noi, El nu vede păcătoșenia noastră, EL 
vede neprihănirea lui Hristos. Aceasta 
înseamnă a muri cu El și a trăi cu El 
(Rom. 6:8). Această unire este posibilă 
numai prin învierea lui Hristos. Este ca 
și cum, atunci când într-o familie, uniți 
fiind prin căsătorie, lucrurile soțului 
aparțin soției sale. Creștinii primesc 
neprihănirea lui Hristos prin unirea lor 
cu El (1 Cor. 1:30). 

4. Învierea lui Hristos 
confirmă adevărul Scripturilor. 

Cu mult timp înainte de 
venirea lui Isus în lumea noastră, 
Cuvântul Domnului ne vorbea prin 
mai mulți profeți și ne prezenta 
aspecte din viața Lui Hristos de după 
învierea din morți. Menționez cel 
puțin 2 exemple: Isaia 53 și Psalmul 16 
sunt unele dintre profețiile Vechiului 
Testament care vorbesc despre aspecte 
din viața Hristosului înviat din morți. 
„Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească 
prin suferință... Dar, după ce Își va da 
viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o 
sămânță de urmași, va trăi multe zile și 
lucrarea Domnului va propăși în mâinile 
Lui. Va vedea rodul muncii sufletului 
Lui și se va înviora. Prin cunoștința Lui, 
Robul Meu cel neprihănit va pune pe 
mulți oameni într-o stare după voia lui 
Dumnezeu și va lua asupra Lui povara 
nelegiuirilor lor. De aceea Îi voi da partea 
Lui la un loc cu cei mari și va împărți 
prada cu cei puternici, pentru că S-a dat 

pe Sine Însuși la moarte și a fost pus 
în numărul celor fărădelege, pentru că 
a purtat păcatele multora și S-a rugat 
pentru cei vinovați.” (Isaia 53: 10-12). 

„Căci nu vei lăsa sufletul meu 
în Locuința morților, nu vei îngădui ca 
preaiubitul Tău să vadă putrezirea. Îmi 
vei arăta cărarea vieții; înaintea Feței Tale 
sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la 
dreapta Ta” (Ps. 16:10-11). 

5. Învierea lui Hristos 
dovedește că Evanghelia este 
adevărată (1 Cor. 15: 1-4). 

Prin faptul că Isus a înviat 
din morți și azi e viu, El poate salva 
pe cei ce căută salvarea! Acesta a fost 
argumentul lui Pavel în 1 Corinteni 
15, unde a apărat adevărul învierii 
explicând că Evanghelia creștină 
depinde de acest lucru: „Dacă Hristos 
n-a înviat, atunci zadarnic este predica 
noastră zadarnică este credința voastră. 
Dacă Hristos n-a înviat, credința voastră 
este zadarnică; sunteți încă în păcatele 
voastre. Apoi și cei ce au adormit în 
Hristos sunt pierduți. În cazul în care 
numai pentru viața aceasta ne-am 
pus nădejdea în Hristos, suntem cei 
mai nenorociți dintre toți oamenii”, 
în Cor. 15:14, 17-19. Pavel explică 
faptul că învierea nu este doar o 
parte fundamentală a Evangheliei, ci 
este liantul care ține fiecare parte a 
Evangheliei. Fără înviere, creștinii cred 
în zadar și nu ar avea nici o speranță. 
Dar Hristos a înviat, iar acum avem 
speranța iertării păcatelor noastre, 
dreptul de a fi prin Hristos neprihăniți 
în fața lui Dumnezeu. 

6. Învierea lui Hristos 
dovedește că El este Fiul lui 
Dumnezeu. 

Biblia ne face cunoscut faptul 
că și în vremea Vechiului Testament 
s-au întâmplat învieri din morți! Voi 
reda câteva exemple: 1 Împ. 17-22; 2 
Împ. 8:1,5. Chiar dacă acești oameni 
au experimentat învierea au înviat ca 
o minune dumnezeiască dar nu pentru 
a experimenta viața eternă ci pentru a 
muri din nou după un timp. 

Hristos a înviat și e viu mereu 
la dreapta lui Dumnezeu! (Fapte 5: 30-
32) „Isus a fost Fiul lui Dumnezeu dovedit 
cu putere, după Duhul sfințeniei, prin 
învierea din morți...” Romani 1:4. Dacă 
Isus ar fi murit și ar fi rămas mort, 
El ar fi fost ca atâtea alte milioane de 
oameni care au venit înaintea Lui, 
și ca milioanele care au urmat. Dar 
aceasta nu s-a întâmplat. Învierea Sa 
dovedește că El este o persoană unică 
în istoria lumii, El a fost și este Fiul lui 
Dumnezeu! 

7. Învierea lui Isus 
Hristos înseamnă că Dumnezeu va 
turna Duhul Sfânt în inimile celor 
care cred. 

După învierea și înălțarea 
Lui, Hristos a trimis Duhul Sfânt 
promis să continue lucrarea Sa de pe 
pământ. Lucrările din timpul vieții lui 
Hristos continuă și astăzi prin poporul 
Său, în care locuiește Duhul Sfânt. 
Hristos îi ajută pe oameni prin Duhul, 
dând putere, convingere și orientare 
pentru a trăi o viață care place lui 
Dumnezeu. „Dumnezeu a înviat pe acest 
Isus, și noi toți suntem martori ai Lui!”„și 
acum, fiind înălțat prin dreapta lui 
Dumnezeu și a primit de la Tatăl 
făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce 
vedeți și auziți” (Fapte 2:33). 

8. Învierea lui Hristos 
ne dă o speranță de viață. 

Noi creștinii avem o speranță 
extraordinară pentru că păcatele 
noastre au fost șterse și suntem 
îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. 
Am trecut de la a fi dușmani ai lui 
Dumnezeu la a fi copii iertați de 
Dumnezeu cu o moștenire veșnică. 
Aceasta este cea mai măreață veste! 
„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl 
Domnului nostru Isus Hristos, care, după 
îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din 
nou, prin învierea lui Isus Hristos din 
morți, la o nădejde vie și la o moștenire 
nestricăcioasă și neîntinată și care nu se 
poate veșteji, păstrată în ceruri pentru 
voi.” (1 Petru 1:3-4). 

9. Învierea lui Hristos 
înseamnă că noi vom învia la fel ca 
El. 

Hristos este primul rod al 
învierii din moarte, El este precursorul, 
învierea pe care toți credincioșii 
adevărați o vor experimenta, (1 
Cor. 15:20). În calitate de creștini 
ne bucurăm de acum de ceea ce ne 
așteaptă, un trup de slavă ca al lui 
Hristos, (1 Cor. 15:42-44). În această 
viață avem suferințe, necaz, boală, 
dar în viața viitoare nu vom avea de 
suferit, ci ne vom bucura de un nou 
corp, perfect, după care încă de pe 
acum tânjim în așteptarea măreței zile 
când ne vom îmbrăca în neputrezire 
la revenirea lui HRISTOS cel înviat (1 
Cor. 15: 51-54). 

În această nădejde trăim în 
așteptarea mărețului moment! (Tit 
2:13-14). 

  10.  Învierea lui Isus 
Hristos înseamnă că El va judeca 
lumea dreptate. 

„Dumnezeu nu ține seamă de 
vremurile de neștiință și poruncește acum 
tuturor oamenilor de pretutindeni să se 
pocăiască, pentru că a rânduit o zi în 
care va judeca lumea după dreptate, prin 
Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta 
și despre care a dat tuturor oamenilor o 
dovadă netăgăduită prin faptul că L-a 
înviat din morți...” (Fapte 17:30-31). 
Într-o zi, toți oamenii din lume vor 
fi judecați pentru lucrurile pe care 
le-au făcut. Cei care nu cred vor fi 
responsabili pentru neascultarea 
lor împotriva lui Dumnezeu, și se 
vor confrunta cu condamnarea lui 
Dumnezeu și vor fi trimiși în iad. 
Credincioșii vor răspunde în fața lui 
Dumnezeu pentru lucrurile pe care 
le-au făcut și vor fi recompensați în 
cer după faptele lor în calitate de 
credincioși. Semnul pe care Dumnezeu 
ni l-a dat pentru a confirma judecata 
sa a fost învierea lui Hristos din morți. 
Dacă nu crezi în Domnul Isus, acest 
mesaj ar trebui să te determine la o 
teamă profundă. Te vei confrunta 
cu mânia lui Dumnezeu și vei fi 
condamnat la iad; e pedeapsa pe care o 
merită fiecare om pentru păcatele sale. 
Dar acest proces nu trebuie să fie ceva 
înfricoșător, mai există încă astăzi o 
modalitate de a obține iertarea și viața 
veșnică în Hristos: crezând în Domnul 
Isus Hristos Cel înviat și pocăindu-te 
de păcatele tale. 

Când credem în Isus, primim 
toate beneficiile învierii sale. Credința 
noastră în Hristos ne unește cu El și 
ne ajută să primim iertarea păcatelor 
noastre. O persoană care continuă 
în necredință își asigură mânia lui 
Dumnezeu pentru el însuși. Nu rata 
darul incredibil oferit de Dumnezeu 
în Hristos, crede în Isus azi! Isus a 
spus: „Eu sunt învierea și viața; cel ce 
crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va 
trăi. Și oricine trăiește și crede în Mine nu 
va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?” 
(Ioan 11:25,26). 

Astăzi mai este valabilă 
chemarea plină de dragoste a Celui ce 
ne-a oferit iubirea Lui dăruindu-ne din 
ceea ce El a câștigat prin Moartea și 
Învierea Sa.   
 

Mitică Rus 
Bruck an der Leitha 

Însemnătatea învieri 
lui Isus - Paștele
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ÎMPĂCIUITORII 
ȘI LUCRAREA 

LOR PENTRU 
DUMNEZEU
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Domnul Isus în predica 
de pe munte din Matei cap. 
5 ne învață forme de a trăi, a 
răbda, a suferi, și a lucra pentru 
Dumnezeu, care au ca urmare 
fericirea și o mare răsplătire în 
Împărăția cerurilor.

În Matei 5:9 Isus spune: 
„Ferice de cei împăciuitori 
căci ei vor fi chemați fii ai lui 
Dumnezeu.” Asupra slujbei de 
împăciuire doresc să medităm 
împreună. Dumnezeu să ne dea 
lumina ca în mod practic să fim 
adevărați făcători de pace.

Împăciuirea este o 
soluționare pe cale pașnică a 

conflictelor. Când apar conflicte, 
nu mai este pace. În zilele noastre 
certurile, zavistiile, dezbinările 
sunt tot mai frecvente în familii, 
în biserici, la sfaturile frățești 
ale bisericii și în societate. Tot 
mai puțini sunt cei ce acceptă 
a fi împlinitori ai Cuvântului 
Lui Dumnezeu în smerenie 
și ascultare. Ori trăirea după 
îndemnurile firii face cale liberă 
stărilor de tulburare din partea 
diavolului și atrage mânia lui 
Dumnezeu. Și asta pentru că El 
nu se lasă batjocorit.

În astfel de condiții este 
nevoie mare de oameni călăuziți 
de Dumnezeu care să facă pace.

Întâlnim două forme de 

împăciuire: 

1. Împăciuirea firească 
întrebuințată de oamenii lumii 
de afară folosind psihologie sau 
o vorbire cu viclenie, fățărnicie 
sau alte feluri de vorbire prin 
care ei consideră că fac pace. Însă 
rezultatul este doar o manipulare 
a minții omului în scopul 
intereselor celor ce îi împăciuiesc.

2. Împăciuirea 
duhovnicească, făcută de oameni 
ai lui Dumnezeu, este altfel. 
Lucrând pentru Dumnezeu, Care 
cunoaște omul, și împreună cu 
El privim problema împăciuirii 
conform Sfintelor Scripturi, 
dincolo de faptele rușinoase 
care tulbură pacea. Și anume 

trebuie cercetată starea inimii 
omului în relația sa cu Dumnezeu. 
Ieremia 17:9 „Inima este nespus 
de înșelătoare și deznădăjduit 
de rea; cine poate s-o cunoască? 
Eu Domnul cercetez inima și 
rărunchii și răsplătesc fiecăruia 
după purtarea lui, după rodul 
faptelor lui.” Prin urmare un 
împăciuitor fără o relație bună cu 
Dumnezeu nu va avea roade bune 
în lucrare. Să învățăm dar de la 
Avram, Moise și de la Învățătorul 
și mântuitorul nostru Isus Hristos.

Există împăciuire pentru 
a nu fi oprite binecuvântările 
pământești. Geneza cap 13. 
Prosperitatea pământească a iscat 
ceartă între slugile lui Avram și 
ale lui Lot. Avram ia inițiativa 
pentru pace și spune: „Te rog să 
nu fie ceartă între mine și tine, 
între păzitorii mei și păzitorii tăi, 
căci suntem frați.” Aș spune că 
este unica situație în care poate 
avea loc despărțirea cu un scop 
de pace și aceasta are ca urmare 
binecuvântare de la Dumnezeu. 
Dacă nu se făcea pace, urmau 
pierderi materiale rezultate din 
conflicte.

Există de asemenea 
împăciuire pentru a nu fi 
batjocorit sau vorbit de rău 
Numele lui Dumnezeu. Exod cap. 
32. Neascultarea și păcatul lui 
Israel Îl întărâta pe Dumnezeu 
la mânie. Dar Moise intervine 
prin cuvinte de împăciuire către 

Dumnezeu. Scopul era Numele 
lui Dumnezeu și frumusețea 
măreției și a minunilor Lui care 
urmau să fie privite mai apoi altfel 
de către egipteni (Exod 32:12: 
«Pentru ce să zică Egiptenii: „Spre 
nenorocirea lor i-a scos, ca să-i 
omoare prin munți...”»). De drept 
ei meritau pedeapsă și moarte 
de la Dumnezeu, dar rugăciunea 
de iertare și împăciuire către 
Dumnezeu aduce o schimbare de 
situație.

Există și o împăciuire 
din dragoste, pentru slava lui 
Dumnezeu și din iubire pentru 
aproapele meu. Isus Hristos a făcut 
aceasta spunând: „Tată iartă-i căci 
nu știu ce fac!” (Luca 23:34). Venise 
să ne împace cu Dumnezeu Tatăl, 
dar omul certat cu Dumnezeu 
face rău celui ce îi aduce pacea și 
aceasta pe nedrept. Este cea mai 
deprimantă situație în lucrarea de 
împăciuire, când vrei să faci bine 
și totul se întoarce împotriva ta pe 
nedrept. Ca împăciuitor trebuie să 
rabzi și să mergi mai departe. Nu 
putem fi numiți fii de Dumnezeu 
dacă nu facem și nu răbdăm ca 
Isus, Fiul lui Dumnezeu.

Și mai învățăm de la Isus 
un model de a fi împăciuitori 
cu toții și în toate privințele și 
domeniile: prin a împlini ce scrie 
în Matei 22:37-39 și anume iubind 
pe Dumnezeu cu toată inima și pe 
aproapele nostru ca pe noi înșine. 
Astfel vine pacea și binecuvântarea 

pe care ne-o dorim cu toții.

Nădăjduiesc că Dumnezeu 
a deschis mintea fiecăruia dintre 
noi spre a face pace, și cu privire 
la importanța de a trăi în pace 
unii cu alții, primind beneficii, 
binecuvântări de la El. Și în tot 
ce a fost dat de Duhul Sfânt să 
înțelegem mai mult decât cele 
scrise, să punem în practică. 
Se poate face împăciuire prin a 
scoate din inimă ce este rău față 
de Dumnezeu și față de aproapele 
nostru, prin mărturisire, ascultând 
de sfaturi care aduc pace, fiind 
împlinitori ai Cuvântului biblic. 
Dacă cel năpădit de probleme 
totuși va ține ascunsă adevărata 
realitate a situației, diavolul are 
putere să distrugă în continuare 
și nu se va face pace. Este foarte 
important ca împăciuitorul să 
fie botezat cu Duhul Sfânt, să 
aibă daruri ale Duhului Sfânt și 
să lucreze fără părtinire, mână 
în mână cu Dumnezeu. Când o 
lucrare de împăciuire nu o putem 
duce la bun sfârșit, o încredințăm 
în mâna lui Dumnezeu și, dacă El 
vrea să apere pricina slujirii tale 
pentru Dumnezeu ca împăciuitor, 
va interveni chiar cu pedeapsă 
pentru cei care îi necinstesc 
Numele prin certuri, neascultare 
sau nesupunere.

Samuel-Vlad Pantiș 

„Ferice de cei împăciuitori căci ei vor fi 
chemați fii ai lui Dumnezeu.”

„Inima este nespus de înșelătoare și 
deznădăjduit de rea; cine poate s-o 
cunoască? Eu Domnul cercetez inima și 
rărunchii și răsplătesc fiecăruia după 
purtarea lui, după rodul faptelor lui.”



Pentru dezbaterea acestui 
subiect am ales un text din 2 
Petru 1:5-7. Când vorbesc despre 
disciplină ating anumite puncte 
sensibile ale oamenilor. La unii 
interesul pentru ea în sensul bun, 
pentru că sunt disciplinați și trăiesc 
o viață disciplinată. La alții le 
trezesc oroarea față de disciplină 
pentru că sunt rebeli și liber 
cugetători. Dar trebuie să știm cu 
toții că din clipa când am deschis 
ochii și începem să respirăm aerul 
acestei planete până închidem 
ochii și încetăm să mai respirăm 
suntem sub disciplină. De când a 
dat Dumnezeu legea prin Moise, 
oamenii au început să trăiască sub 
disciplină. Dumnezeu a dat legi 
pentru toate sferele de viață pe 
care oamenii le-au mai îmbogățit 

cu altele născute din necesitate 
sau necesare unor delicvențe noi 
săvârșite de oameni pe parcursul 
existenței lor. Trăim într-o lume 
care a ajuns coruptă și foarte 
păcătoasă în toate compartimentele 
ei și la toate nivelele de vârstă 
și sociale. Dacă nu ar fi legi și 
reguli după care să trăim, ar fi 
un mare dezastru pe lume. Și 
așa dezastrul este destul de mare 
pentru că diavolul este la lucru 
prin fiii neascultării care urăsc să 
trăiască disciplinați pentru că sunt 
răzvrătiți, răi și călcători de lege, de 
aceea oamenii legii au fost nevoiți 
să înființeze închisorile care sunt 
pline și multe în toate țările. În ele 
sunt bărbați tineri și bătrâni, tot așa 
și femei, sunt închisori și pentru 
adolescenții care au probleme cu 
disciplina de la o vârstă fragedă. 
Părinților fiindu-le interzis să-și 

educe copiii, în multe state fiind 
interzis să lovești ușor copilul peste 
fund când este neascultător, fiind 
considerată o infracțiune care se 
pedepsește prin luarea copiilor 
abuziv de către servicii sociale. 
Atenție! Ex. Familia Bodnariu din 
Norvegia. 

 Când vorbim de disciplină, 
diavolul se amestecă în educarea 
creștină a copiilor prin instituțiile 
statelor mai rău ca în fostul regim 
comunist. Legile diferă de la o 
țară la alta și asta depinde mult 
de cultura țărilor , de problemele 
pe care le au și de indulgența 
care există pentru ele. Vedem că 
Dumnezeu a dat legi după care 
s-au orientat și oamenii mai târziu 
în diferite țări, oamenii le-au mai 
modificat sau le-au îmbogățit. 

El a dat legi pe care El 
însuși le respectă, nu cum dau 
oameni azi legi pe care le calcă 
ei înșiși sau legi care le apără 
interesele lor sau a unei clase 
sociale și după ce și-au rezolvat 
afacerile, legile dispar. Așa cum 
se cere disciplină în viața aceasta 
tot așa se cere disciplina și în 
viața de credință. Unii credincioși 
au probleme cu aceasta pentru 
că au îmbrățișat concepția și 
interpretarea greșită pe care o dau 
Bibliei că este destul să crezi și nu 
trebuie să mai faci nimic. 

Totul este automat, totul 
vine de la sine. Aceasta vine de 
la frații noștri americani de la 
care le primim pe cele bune, cum 
este și credința noastră cât și cele 
rele sau greșite cum sunt și cele 
amintite. Imaginați-vă ce ar fi în 
lume dacă fiecare ar face ce vrea 
și ar trăi cum îl taie capul și nu 
ar trebui să se supună cuiva. Așa 
este și în credință de multe ori, 
Dumnezeu trebuie să intervină în 
viața unora pentru a se disciplina 
și El apelează la mijloace nu 
prea plăcute, îngăduie necazul, 
suferința, pierderi materiale, 
familiale, și acestea nu se întâmplă 
accidental în viață, totul are o 
semnificație și un rol. 

Sunt lecții pe care 
Dumnezeu vrea să ne învețe 
și dacă nu vrem să învățăm 
din sfaturi, Dumnezeu ne 
disciplinează de multe ori prin 
măsuri pe care le ia după nevoie 
și cum crede de cuviință. Oricât 
ai fi de înalt în societate sau în 
biserică, există un for superior 
căruia trebuie să i te supui. Ori 
suntem credincioși ori nu, suntem 
sub disciplina cuiva. Domnul Isus 
spune: luați jugul meu că este bun 
și sarcina mea este ușoară. 

Domnul are jug și sarcină, 
dar diavolul are jug și zgardă. 
Dacă analizăm bine versetele 
acestea vedem că apostolul dă 
niște sfaturi celor credincioși atât 
din vremea sa cât și celor de azi 
care par a fi descurajați pe cale 
pentru că au o propășire precară 

cu rezultate pe măsura credinței 
lor. Apostolul vrea să ne învețe 
prin aceste sfaturi cum putem 
să facem credința practică și 
practicabilă și ne arată cum și cu ce 
să începem. Trebuie să cunoaștem 
cu toții importanța acestor virtuți 
și trăirea vieții de credință în 
ele, pentru că de trăirea noastră 
depinde ascultarea rugăciunilor 
noastre, în cunoștința să trăim 
în dragoste și răbdare cu toți 
oamenii, făcând fapte vrednice 
de fii a lui Dumnezeu și fiind 
evlavioși pentru El. Ne spune în 
versetul 8 că dacă vom face așa, 
sau vom urma sfaturile pe care ni 
le-a dat nu vom fi nici leneși, nici 
neroditori sau indisciplinați. El 
ne sugerează prin acesta că lenea 
și starea de a fi neroditori pot fi 
cauze ale indisciplinei. Viața de 
credința este o luptă nu numai 
cu vrășmașul din afară, ci cu noi 
înșine, lenea și confortul sunt 
vrăjmași ai disciplinei. Așteptăm 
biruințe, dar înaintea biruințelor 
sunt luptele și ultima oară 
cununile.

Ne întoarcem din nou la 
Biblie care trebuie să o citim și 
iarăși să o citim pentru că în ea 
găsim toate învățăturile necesare, 
cum să luptăm ca să fim biruitori 
nu cu pumnii în vânt ci cu 
înțelepciunea necesară biruinței. 
Există învățături și noțiuni greșite 
despre credință și credincioși: ei 
s-ar afla tot timpul pe înălțimi, 
ar avea numai succese în viață, 
pe ei nu-i ajunge boala și necazul 
niciodată și sunt învățături ai 
Evangheliei a bunei stări materiale 
ceea ce este total greșit. Cei care 
afirmă așa ceva au o perspectivă 
greșită asupra creștinismului 
biblic ori nu sunt creștini, ori nu 
au o cunoaștere sănătoasa asupra 
învățăturii Biblice. Oamenii care 
susțin așa ceva nu numai că nu 
au cunoștința necesară,ci sunt 
complet neroditori și nu pot 
niciodată să dea socoteală de 
nădejdea care este în ei (pentru că 
nu au niciuna). Există o așa mare 
diferență de la un credincios la 
altul încât vedem cu ochii noștri. 

Pentru că, dacă credința 
este activă prin fapte o văd și cei 
din jur, faptele nu le facem de 
ochii lumii, se văd oricum într-un 
fel sau altul și nu le facem ca să 
devenim mai credincioși ci pentru 
că suntem credincioși. Diferența 
se vede după disciplina însușită și 
a ordinii din viața noastră. Există 
niște cauze în viața noastră, poate 
că nu sunt la toți cei indisciplinați 
aceleași cauze, sau nu toate cele 
pe care le voi enumera. Una din 
cauzele care ne aduc în starea 
aceasta de lenevie și inactivitate 
ar fi:

  1. O perspectivă 
greșită asupra credinței. Dați-
vă toate silințele să uniți cu 
credința(versetul 5): adică să 
suplimentăm și să îmbogățim 
credința noastră cu fapte și acțiuni. 

Noi nu propovăduim o 
credință prin fapte, dar credința 
noastră prinde viață dacă o 
demonstrăm prin fapte dacă nu 
are fapte este moartă Iacov 2:14-17. 
(și mântuirea nu este prin fapte 
spune Biblia ca să nu putem să ne 
lăudăm cu ele oricât de bune și 
nobile ar fi, dacă ar fi prin fapte 
am căuta să facem fiecare fapte 
care de care mai mari ca să ne 
asigurăm mântuirea sau un loc 
înalt în împărăție ca fiii lui Zebedei 
la dreapta sau la stânga, dar ea 
se capătă prin credința în jertfa 
Domnului Isus și prin harul Său.) 
Rom.3:28, Efes.2:9.

Disciplina în 
credință 

(partea a-I-a)

„De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră 
fapta; cu fapta, cunoştinţa, cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, 
răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; 
cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.“ 2 Petru 1:5-7

   (continuare în numărul următor)

„Căci prin har aţi fost 
mântuiţi, prin credinţă. 
Şi aceasta nu vine de 
la voi, ci este darul lui 
Dumnezeu. Nu  prin 
fapte, ca să nu se laude 
nimeni.“ Efeseni 2:9

Doru Sătmărean 
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Oraș vechi, oraș biblic. Ierusalimul este departe de a ne oferi amintirea unui oraș oarecare sau 
sătuc uitat în munți. El a fost și va rămâne cât vor ținea veacurile cea mai de seamă așezare de 
pe pământul făgăduinței. Cineva spunea că Ierusalimul nu este numai capitala statului Israel, ci 

este capitala întregii lumi prin arta, cultura dar mai ales prin credința în singurul Dumnezeu adevărat pe care a 
transmis-o lumii întregi. Amintirea lui este păstrată datorită importanței pe care a avut-o în lumea veche dinainte 
de Isus, ca și în lumea Noului Testament. Ierusalimul se leagă de multe minuni și întâmplări din viața Domnului 
Isus. 

Prima denumire a Ierusalimului 
era „Salem” (Gen. 14:1). Melhisedec, regele 
Salemului i-a adus lui Avraam pâine și vin ca 
daruri de întărire după lupta cu Chedorlaomer. 

Cu timpul la vechea numire „Salem” s-a adăugat cuvântul 
„Ieru” care înseamnă casă, așezare, oraș. 

Așezat pe terenurile muntoase ale Iudeii, 
Ierusalimul a fost inițial o fortăreață canaanită până la 
cucerirea sa de către regele David, în jurul anului 1000 î.Hr. 
De acum Ierusalimul cunoaște cea mai mare înflorire (2 
Sam. 5:7). Cetatea Ierusalim cât și poporul sub conducerea 
lui David au căpătat câteva decenii de măreție și putere 
pentru că Domnul era cu David. În timpul lui David, 
Ierusalimul devine capitală. Zidul făcut de Psalmist în jurul 
Ierusalimului avea 10 părți, 160 de turnuri care se ridicau 
deasupra zidului gros de 20 de picioare și înalt de 40 de 
picioare. 

Din frumusețea clădirilor de altă dată vremea a 
păstrat doar două ziduri uriașe, pe care am avut fericita 
ocazie să le admir. Sunt alcătuite din blocuri grele de 
piatră, iar la mijloc o poartă cu acoperișul curbat ne spune 
că e una din intrările în cetate. După moartea lui David, 
fiul său, Solomon, urcă pe tron, iar în zilele lui Solomon, 

IERUSALIM ÎNTRE 
TRECUT ȘI PREZENT 
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În perioada 26-28 mai a.c., a avut loc în 
Bruck an der Mur o nouă ediție a seminarului pentru 
învățătorii din Austria intitulată „Descoperă inima 
slujirii” având în jur de 60 de participanți.

Deschiderea a fost făcută printr-un îndemn 
la rugăciune pentru călăuzire, deschiderea inimii și 
minții spre perspective noi. Cuvântul de bun venit l-a 
avut Virgil Paul prin care s-a accentuat importanța 
aducerii de roade, după care a fost prezentat 
colectivul organizatoric. 

O surpriză deosebit de plăcută a fost oferită 
de niște tineri adolescenți din biserica Elim Viena, 
care crescând mari, n-au dorit să părăsească această 
ramură a bisericii și și-au exprimat dorința nu de a 
lua, ci de a face parte din ea.

De-a lungul celor trei zile au avut loc mai 
multe sesiuni și workshop-uri pe teme și vârste 
diferite de copii. S-a pus foarte mare accent pe 
importanța cunoașterii Cuvântului lui Dumnezeu, 
unității dintre colegi, sacrificiul depus chiar dacă 
aparent nu sunt rezultate, creativitate în predarea 
lecțiilor și nu în ultimul rând, interrelaționarea și 
cunoașterea copilului.

S-au împărtășit multe experiențe, mărturii, 
premii pentru punctualitate, râsete și voie bună. 

La sfârșitul celor trei zile de seminar, toți 
participanții au primit câte o diplomă și o coroniță 
inscripționată cu numele fiecăruia și următoarea 

Seminarul pentru 
învățătorii din 

Austria 2016

afirmație: „care slujește cu onoare azi, pentru Gloria de 
mâine!” 

Așa să ne ajute Dumnezeu!

                                                                                          

IMPRESIE DE LA SEMINAR: 

Am avut deosebita plăcere de a participa pentru 
prima dată la conferința pentru învățătorii de școală 
duminicală și am fost plăcut surprins de modul în care 
s-a desfășurat activitatea! Anul acesta seminarul a avut 
loc la Jufa Naturhotel, Bruck/Mur pe perioada 26-28 mai 
a.c.

Dacă poate pentru unii din afară pare a 

Beni Rus 

Diana Anghel

fi o simplă vacanță de trei zile pentru învățători, all 
inclusiv, Naturhotel, aer curat..., lucrurile se schimbă 
odată ce ajungi acolo. Te vezi într-o sală de conferințe 
arhiplină, vezi în jurul tău cum liderii transpiră în a face 
lucrurile perfecte, observi șaizeci de oameni plini de o 
sete de cunoaștere, formatori cu power-point-uri clare 
și concise, rugăciune și cântare, părtășie, discuții libere, 
workshop-uri. Realizezi de fapt, că vacanța ta este o școală. 

Fiecare a venit la Seminar să învețe sau să-și 
reimprospăteze cunoștințele și puterile în a face 
lucrarea lui Dumnezeu cât mai eficientă și cu 
răspundere! Cred că după seminarul acesta, 
fiecare învățător și-a propus să se poarte într-un 
„chip vrednic de chemarea pe care a primit-o!‘‘

Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți! 



Mă întorc întotdeauna cu drag pe meleagurile molda-
ve, unde Dumnezeu a desenat în sufletul poporului român un 
triunghi al spiritualității format din Eminescu, Iorga și Enescu, 
valori universale recunoscute de lumea întreagă. De data aceas-
ta pașii mă poartă pe coasta satului Stîncești, unde vântul își 
rupe aripa în coama dealului unde tronează Capela Calimachi 
încărcată de istorie spirituală. Este locul în care a fost chemat 
Dumitru Cornilescu pentru a traduce Biblia în limba română. 
Era la începutul veacului XX când prințul Calimachi a hotărât 
să sprijine financiar eforturile tânărului preot Cornilescu care, 
binecuvântat de Dumnezeu și înzestrat cu inspirație divină, 
avea să realizeze în cei 6 ani de muncă neobosită (1915-1921) cea 
mai exactă și completă traducere a Bibliei. Ediția sa este folosită 
astăzi în toate confesiunile din țară și din diaspora românească. 
Deși expulzat din țară în anul 1923 de către Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, deoarece Dumnezeu lucrase și modelase 
inima sa după litera Scripturii și poruncile Sale, Dumitru Cor-
nilescu rămâne un stindard pe care creștinii își înalță steagul 
biruinței cu Hristos.

Vicisitudinile istoriei, în special cea a comunismului, au 
șters temeliile conacului familiei Calimachi însă Dumnezeu nu 

a îngăduit să dispară și capela împreună 
cu criptele mormintelor. Clopotnițe stau 
mărturie în fața timpului despre minuna-
tele lucrări ale Domnului pe plaiurile mi-
oritice, începute prin apostolul Andrei și 
pecetluite prin Dumitru Cornilescu.

Astăzi Capela Calimachi este 
restaurată și declarată monument isto-
ric. Prea puțin însă se face din partea 
autorităților pentru a o include într-un cir-
cuit turistic afluent din care n-ar lipsi nici 
vestigiile celei mai vechi cetăți geto-dacice 
din nordul Moldovei, aflate în apropierea 
capelei.

În rest, vântul continuă să-și 
frângă aripa în pământul orbit de țărână 
al Stînceștilor care așteaptă o nouă 
trezire și întoarcere a poporului român la 
Dumnezeu.

Toni Moldovan 

Ierusalimul cunoaște cele mai frumoase zile de 
prosperitate ale istoriei lui. Un templu măreț, 
ziduri frumoase, mari! Solomon, un rege vestit în 
toată lumea timpului său, înzestrat cu înțelepciune 
de Dumnezeu, în al patrulea an al domniei sale 
a început să construiască Casa lui Dumnezeu în 
toată splendoarea sa. 

Marele împărat Solomon a murit în anul 
926 î.Hr. Visul Israelului de a deveni o mare putere 
se nărui. Vechile conflicte dintre triburi izbucniră. 
Astfel au apărut două regate: regatul Israelului, 
în nord, și regatul lui Iuda, în sud. Dumnezeu se 
depărtează de Ierusalim și popor astfel va cădea 
pradă cotropitorilor Asirieni și Babilonieni.

Ierusalimul, pe care Solomon îl îmbrăcase 
cu atâta slavă, e acum dărâmat, templu prădat, 
iar poporul luat în robie. Mânia lui Dumnezeu se 
arată, umilind poporul, din cauza neascultării și 
îndărătniciei de a se întoarce pe drumul arătat de 
profeții pe care-i omorâseră unul după altul. 

În anul 586 î.Hr. Ierusalimul este distrus 
de către Babilonieni. Urmează o perioadă de 
exil reflectată în Psalmul 137, apoi li se permite 
să se întoarcă la Ierusalim ca să 
reclădească orașul și templul distrus, 
(Ezra 1). Numai că în anul 70 d.Hr. 
o nouă dramă începe, Ierusalimul 
este cucerit de romani, orașul ars, 
templu distrus, iar o mare parte din 
populație este dusă în robie la Roma. 
Astfel Ierusalimul, cetatea păcii, 
devine cetatea neascultării, încheind 
o pagină tristă din istoria omenirii. 
Pagina aceasta este marcată de 
crucificarea Fiului lui Dumnezeu, 
Isus Hristos. Ierusalimul care Îl 
primise pe Isus cu osanale, după o 
săptămână a strigat cu dușmănie 
și dor de răzbunare: Răstignește-L, 
răstignește-L Pilate! 

Astăzi Ierusalimul freamătă 
de viață la toate nivelurile , clădiri 
vechi și mari, magazine de tot 
felul, mari și mici, alei care au fost 

închise circulației, pavate cu piatră oferă vizitatorilor 
o ambianță specială precum și o mare varietate de 
delectări orientale. 

Locurile sfinte abundă între zidurile vechi de 
16 secole ale orașului. Ierusalimul a fost considerat 
o bijuterie de către cuceritorii asirieni, babilonieni, 
greci, romani, bizantini, arabi, și cruciați. Cu fiecare 
cotropire au venit și alte transformări. Este adevărat 
ce a scris un istoric: istoria Ierusalimului a fost scrisă 
cu „sânge și piatră”. 

Închei spunându-vă că Ierusalimul a adunat 
atâtea amintiri și speranțe legate de ceea ce ne este 
nouă mai drag, Domnul Isus Hristos, încât ar fi 
o mare pierdere să ai ocazia să-l vizitezi și să nu o 
faci. Îndemn pe cititorii revistei Apa Vieții să facă un 
pelerinaj în țara sfântă. Va fi un drum al sfințeniei și 
apropierii de Isus. Nici un oraș din lumea aceasta nu 
îți oferă atâta încărcătură spirituală și atâtea amintiri 
sfinte ca cetatea lui David, Ierusalim. 

Eu am fost. Du-te și tu    
 

Dumitru Cornilescu, 
Capela Calimachi Stîncesti
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Nelu Dăscălescu
Biserica LOGOS Gleisdorf 
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Botez Noutestamentar - 24 aprilie 2016
Ioan 5:17 «Dar Isus le-a răspuns: „Tatăl meu lucrează până 
acum; și eu de asemenea lucrez”»

Dumnezeu și astăzi mai lucrează și aceasta se vede în oamenii 
ce vin la mântuire, adăugându-se astfel suflete la Împărăția 
Lui.

La biserica El-Bethel din Amstetten în data de 24 aprilie 
2016 cinci suflete au încheiat un legământ cu Domnul în apa 
botezului, prin aceasta mărturisind credința lor în Cel ce i-a 
mântuit.

Botezul a fost oficiat de fratele Florin Ost și fratele Pavel Praja, prezbiterii bisericii El-Bethel Amstetten. 

„M-am hotărât să-l urmez pe Isus”

În data de 24 aprilie 2016 a avut loc un botez nou testamentar 
la biserica Emanuel-Viena, unde 21 de suflete şi-au predat 
viaţa Domnului încheind legământ cu El.
„M-am hotărât să-l urmez pe Isus” – acestea sunt cuvintele ro-
stite de fiecare dintre cei 9 fraţi şi 12 surori de vârste cuprinse 
între 15 şi 55 de ani.
Slujba religioasă a fost coordonată de fratele pastor Leontin 
Sătmărean, care împreună cu fratele pastor Ioan Noane oficiat 
botezul celor 21 de persoane. La slujirea din Cuvânt au fost 
fraţii: Iosif Găvrilaş din Piatra Neamţ, Samoel Peter de la Bise-

rica Agape şi Stoian Petru.
„Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit, cine nu va crede va fi osândit” – Marcu 16:16

Botez Noutestamentar la Maranatha, Wiener-Neustadt
În data de 28 mai 2016, în Biserica Maranatha din Wiener Neustadt a avut loc un botez noutestamentar, 

unde 20 de persoane, au încheiat legământ cu Domnul în apa botezului. Dorim ca Dumnezeu să-i binecuvânteze 
și să se țină de legământul promis, toată viața lor.

Foto: primul rând de la stânga la dreapta: Emanuel Ungheanu, Philipp Gafița, Mathias Neag, Marius 
Ghiț, Dennis Cozubaș, Nicu      , Beni Zegrean și Daniel Blaj. Rândul doi: Pastor Victor Ștrango, Ruth Căuneac, 
Diana Cozubaș, Maria Arman, Beatrice Petraș, Laura Gafița, Tania Miron, Melisa Molnar, Timea Petraș, Denisa 
Magda, Ana-Maria Badea, Michael Molnar, Vasile Ieremia și Pastor Varadin Ioan.



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. Adresa: Apa Vietii, Maculangasse 9, 1220, Wien

De 
aceea: 

„Luptați 
pentru frații 

voștri, pentru fiii 
voștri și fetele voastre, 
pentru nevestele voas-

tre și pentru casele 
voastre!” 

(Neemia 4:14)  

„De aceea, daţi-vă şi voi toate 
silinţele ca să uniţi cu credinţa 

voastră fapta; cu fapta, 
cunoştinţa, cu cunoştinţa, înfrâ-

narea; cu înfrânarea, răbdarea; 
cu răbdarea, evlavia; cu 

evlavia, dragostea de fraţi; 
cu dragostea de fraţi, 

iubirea de oameni.“ 
2 Petru 1:5-7
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