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Cum? un sfert de veac? Au 
trecut deja 25 de ani? Sunt 
mulți? Puțini? Totuși parcă a 
fost ieri. Sărbătorim 25 de ani 
de revistă, poate cea mai ci-
tită revistă creștină în limba 
română din diaspora: „Apa 
Vieții”. 

Sărbătorim credincioșia lui Dum-
nezeu care a sprijinit această lucrare 
până acum cu brațul Său puternic și 
putem spune așa cum a spus Samuel: 
„Eben-Ezer”, „Până aici Domnul ne-a 
ajutat”. Vă sărbătorim și pe voi dragi 
cititori pentru credincioșia de a citi 
revista și de a colabora cu noi prin 
articolele dumneavoastră fără de care 
revista nu ar exista. 

La începutul anului 1988, în luna 
ianuarie când am ajuns în Austria, 
am descoperit că există o singură 
biserică penticostală, păstorită de 
fr. Moise Gaode în 1020 Wien, Große 
Mohrengasse 10. Eram o mână de 

frați, ne cunoșteam toți foarte bine, 
ne împărtășeam toate gândurile și 
planurile, serveam masa duminica 
după program toți împreună, nimeni 
nu se gândea că vreodată Austria va 
avea nevoie de o revistă creștină în 
limba română. Au trecut doar câțiva 
ani și în 1993 Austria avea deja șapte 
biserici penticostale de români: Wien, 
Amstetten, Braunau, Feldkirchen, 
Graz, Hartberg, Kapfenberg. 

Încă la începutul anilor 1990 a 
apărut ideea, nu pot să spun a unei 
reviste ci a unei foi informaționale 
(dacă o putem numi așa) prin care 
să păstrăm legătura frățească dintre 
biserici. Gândul odată semănat a în-
ceput să rodească. În 1993 am decis 
să pornim o lucrare în direcția aceas-
ta, astfel că am început să adun di-
ferite informații despre cum se face 
o revistă: numele revistei, persoane 
care să se pună la dispoziție pentru 
această lucrare, articole, corectură, 
tehnoredactare, tipărire, costuri, dis-
tribuire, etc. Primul gând cu privire 
la numele revistei a fost să o numim 

„Oaza din Pustiu”. De ce acest nume? 
Anul 1987 l-am trăit în întregime îm-
preună cu soția într-o țară musul-
mană la marginea Saharei. Acolo 
mi-am dat seama ce mult înseamnă 
să ajungi din când în când la o oază 
și să poți sta la umbră și să bei apă. 
Am trăit în acel an o sahară spirituală 
deoarece pierduserăm toate contac-
tele cu biserica și cu frații, singurul 
loc era cămăruța și un Nou Testament 
pe care l-am avut cu noi, astfel că mai 
puteam poposi la oaza mult râvnită. 
În ianuarie 1988 am ajuns în Austria și 
am găsit această oază în Große Moh-
rengasse, atunci mi-am dat seama în 
ce pustiu spiritual am trăit un an de 
zile. Dar să revenim la titlul revistei. 
Ce avem într-o oază: umbră și apă. 
Fără umbră mai poți trăi, dar fără apă 
nu (medicina spune trei zile)... totuși 
după ce ai băut această apă îți va fi 
iărăși sete. Apa, H2O este un element 
vital în viața omului, este singurul ele-
ment din natură care se poate găsi 
în toate cele trei stări: solidă, lichidă 
și gazoasă. Apa este un element im-

portant și pentru știință: punctul de 
îngheț al apei s-a stabilit să fie 0°C, 
punctul de fierbere al apei s-a stabilit 
să fie 100°C, un dm³ de apă la 4°C este 
un kg. Medicii spun că pentru sănăta-
tea noastră este bine să bem 1,5 până 
la 3 litri de apă pe zi. Mulțumim lui 
Dumnezeu pentru calitatea apei po-
tabile pe care o avem în Austria și în 
mod special în Wien (dar despre apa 
din Wien o să vorbim altădată).

Să revenim la numele actual al re-
vistei: „Apa Vieții”. De ce „Apa Vieţii”? 
Între viaţă şi apă există o legătură 
strânsă. Fără apă viaţa pe pământ 
este imposibilă. 71% din suprafața 
pământului este acoperită cu apă, la 
naștere 95% din corpul omenesc re-
prezintă apă, iar la maturitate se re-
duce până la 70%, ceea ce înseamnă 
aprox. 43 litri de apă. 

"Oricui bea din apa aceasta îi va fi 
iarăși sete. Dar oricui va bea din apa 
pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi 

sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu 
se va preface în el într-un izvor de apă 
care va țâșni în viața veșnică" (Ioan 
4:13-14). Isus Hristos este Apa fără de 
care viaţa veşnică este imposibilă, El 
este Apa Vie. Dorim ca prin această 
revistă să-L facem de cunoscut pe 
Cel care este din veşnicie în veșnicie 
şi poate încă să mai stâmpere setea 
multora. El este o oază în pustiul ace-
stei lumi. 

Revista a fost un început timid, cu 
oameni fără pregătire în acest do-
meniu, fără experiență, foarte puțini 
colaboratori, dar nădăjduiam că Cel 
ce are grijă ca orice lucrare bună să 
se poată desfășura și împlini a fost și 
este deasupra tuturor slăbiciunilor și 
nevoilor noastre, și acesta este bunul 
Dumnezeu care și-a întins brațul Său 
și S-a îngrijit de noi până în acest mo-
ment. Astăzi prin ajutorul Lui avem 
oameni calificați, oameni cu expe-
riență, oameni care își jertfesc din 

timpul lor pentru a face ceva pentru 
lucrarea lui Dumnezeu prin această 
revistă, și noi credem din toată inima 
că revista își atinge scopul dorit și că 
prin revistă Dumnezeu atinge inimi. 

Acum când ai această revistă în 
mână și o citești, poate îți dai seama 
ce muncă stă în spatele acesteia, și 
ca ea să apară în această formă. De 
aceea, când îți aduci aminte mulțu-
mește-i lui Dumnezeu că există oa-
meni care fac această lucrare fără să 
fie văzuți, de undeva din spate de pe 
băncile bisericilor, și care nu doresc 
altceva decât răspândirea Cuvântului 
lui Dumnezeu prin această revistă și 
ca revista să ajungă la cât mai multe 
persoane. De aceea dorința noastră 
este ca după citirea revistei să o dai 
mai departe. Totodată revista o pu-
teți găsi și pe internet la adresa: www.
apavietii.at.

Puiu G. Timofte

Un sfert de secol 

"Oricui bea din apa aceasta îi va fi 
iarăși sete. Dar oricui va bea din apa 
pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va 

fi sete; ba încă, apa pe care i-o voi da 
Eu se va preface în el într-un izvor de 

apă care va țâșni în viața veșnică"

Ioan 4:13, 14
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Trăim într-o lume modernă, complexă și 
„parcă“ totul survine în mod neprevăzut, ac-
cidental ai spune, sau cum șoptesc alții, așa e 
viața. Dar „oare“ așa să fie? Gândirea noastră 
e conform Bibliei? Sau suntem într-un veșnic 
regres al ascultării mai mult de oameni, decât 
de Dumnezeu? Consecința pentru omul care as-
cultă mai mult de om este declinul sau lepăda-
rea de credință. Ce zice omul e literă de lege, 
dar la ce spune Dumnezeu avem îndrăzneala și 
curajul de a-l insulta prin afirmația: nu e așa!  

Unde e „Iosif“ de odinioară? Tânăr și sfânt, fecior fain și 
Făt-Frumos. Unde e „David“? Voinic, cucernic, evlavios, biru-
itor cu praștia în mână. Unde e „Daniel“? O lecție a atitudinii 
pe care tinerii nu o au și cei în vârstă o disprețuiesc, o lecție 
a răbdării și nerăzbunării. Unde e „Timotei“? O alegere prin 
Duhul Sfânt, de către ceata „prezbiterilor“. Unde e „Pavel“? 
Un tânăr care făcea de rușine pe frații lui pocăiți (iudeii) do-
vedind că Isus este Hristosul din Scripturi. Unde e Isus Hristos 
din tinerii de azi? Vă spun eu: Nu e! Unde e Duhul Sfânt și 
lucrarea Lui supranaturală de a transforma vieți?  Unde îl gă-
seşti pe Dima? Vă spun eu: peste tot...! Îl găsești la salonul de 
tatuaje făcând dinozauri; îl vezi pe stradă cu pantalonii rupți; 
îl auzi strigând „Vin pompierii!“, îl vezi la biserică, dar e cu câi-
nele în parcare; îi pui întrebări din Biblie, dar nu știe nimic, și 

„Ochii tăi să privească 
drept, și pleoapele tale 
să caute drept înaintea 
ta.“ (Proverbe 4:25) 
– asta da credință 

multe altele din dragoste pentru lumea de acum. 

Vine vremea, spune Romani 1:17, când cel neprihănit va 
trăi prin credință. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că noi 
trăim această vreme a „credinței“ și a încrederii în lucrurile 
nădăjduite. De exemplu: 10 ani să te rogi și să nu-ți răs-
pundă nimeni, să te uiți în stânga și în dreapta și să nu mai 
vezi oameni pocăiți, să ceri o mână de ajutor și nimeni să 
nu ți-o dea, să cauți o fărâmă de lumină, dar să n-o găsești 
în nimeni, să fii o singură oaie în mijlocul lupilor. Ce faci în 
momentele acelea? Te dai cu capul de pereți, renunți, de-
vii și tu ca ei, te întorci înapoi în lume? Te avertizez că vei fi 
de 7 ori mai rău (Luca 11:26). Păi tocmai aici intervine cre-
dința, asta înseamnă să ai o viață de credință, fiecare om 
trebuie să aibă drumul lui cu Dumnezeu. Să rămâi doar tu 
singur cu Dumnezeu. Nu ai voie să renunți niciodată! Dacă 
toți îl pierd pe Dumnezeu, tu să nu-L pierzi! Indiferent cât e 
de greu, chiar toți să te părăsească, tu să continui să mer-
gi, să-i dai bătaie. 

„Ochii tăi să privească drept, și pleoapele tale să caute 
drept înaintea ta.“ (Prov. 4:25) – asta da credință. În Daniel 
cap. 2:41 găsim această imagine a celor 10 degete de la pi-
cioare ale chipului, fierul amestecat cu lutul, respectiv ne 
aflăm în această vreme a bisericii, când Imperiul Roman 
a căzut într-un leșin. În Apocalipsa 13:3 scrie : „Unul din 
capetele ei părea rănit de moarte, dar fusese vindecată. Și 
tot pământul se mira după fiară“. Această vindecare com-
pletă sau refacere nu o trăim încă, dar va urma. 

În 1 Tesaloniceni 5:3 găsim scris: „Când vor zice: Pace și 
liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, 
ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip 
de scăpare.“ Asta nu înseamnă că va fi pace vreodată, dar 
se va zice că e pace. 

Există o vreme a formării bisericii, a formării imperiu-
lui care va ținea veșnic. Dumnezeul cerurilor va ridica o 
împărăție care nu va fi nimicită niciodată, și care nu va 
trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va 
nimici toate acele împărății, și ea însăși va dăinui veșnic 
(Daniel 2:44). 

Hristos este piatra dezlipită de pe munte, care va sfărâ-
ma la a doua venire orice domnie, orice stăpânire, orice 
dregătorie, orice forță demonică sau sfera forțelor demo-
nice existente în văzduh, și va face astfel ordine sau ade-
vărata ordine în Univers. Odată cu moartea Lui Împărăția 
Lui crește, se dezvoltă, se naște în omul care crede și care 
se schimbă, în așa măsură că va umplea pământul. 

Credința lipsește tineretului de azi. Prin orice păcat co-
mis afirmi că tu nu crezi în Isus Hristos. În esență, credința 
adevărată are sau aduce fapte. Citești, memorezi, te rogi, 
postești, continui să crezi și aceste fapte bune te salvează, 
te ajută să nu-ți pierzi mântuirea. Noi facem și avem fap-
te nu pentru a fi mântuiți, ci pentru că suntem. Suntem 
mântuiți fără fapte, dar trebuie să avem fapte. Odinioară 
aveam faptele întunericului, acum să ne îmbrăcăm cu ar-
mele luminii. În împărăția întunericului domnește necre-
dința. Toate lucrurile nepermise și rele din viață au la bază 

necredința. 
De ce nu te sfințești tinere ? Pentru că nu crezi. De ce nu 

ai interese duhovnicești? Fiindcă nu crezi. De ce nu iubeș-
ti Biblia mai mult decât mâncarea și apa pe care o bei în 
fiecare zi? Pentru că nu e un absolut necesar, deci nu crezi. 
De ce nu îl iubești pe Dumnezeu? Pentru că nu crezi. De ce 
ai preocupări meschine? Deoarece nu crezi. 

E mult mai ușor să faci un rău, decât să faci un bun 
duhovnicesc. De prieteni ai timp, de joacă este timp, de 
cumpărat mașină nouă investești timp, de muncă ești har-
nic, dar vezi doar bani în fața ochilor, știi să-i numeri chiar 
și în somn. Toate aceste lucruri sunt din cauza lipsei de 
credință, sunt faptele necredinței și a lipsei de încredere. 

În Proverbe 8:36 stă scris: „Dar cel ce păcătuiește împot-
riva mea își vatămă sufletul; toți cei ce mă urăsc pe mine 
iubesc moartea.“ 

A crede înseamnă a fi cel mai bogat din lume, a nu cre-
de înseamnă a pierde totul. A crede și a face voia Lui nu 
înseamnă a crede și a-ți da cu părerea. A crede înseamnă 
a avea, a nu crede înseamnă a nu avea nimic, a ajunge fără 
lăscaie în pungă, lefter de parale. Atunci ești cu adevărat 
sarac! 

Mihai Pop

Tinerii sunt prezentul, dar 
totuși unde sunt? 
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Modă la creație

Fiind plecat de acasă de multe ori și stând în hotele, obișnuiesc să caut în camera unde locuiesc să văd dacă este 
donată Biblia de către Misiunea Gideonilor. Ultima oară am găsit-o, m-am bucurat și am început să citesc Psalmul 119. 
Când am ajuns la versetul 73 am citit: “Mâinile Tale m-au făcut și m-au întocmit; dă-mi pricepere, ca să învăț porun-
cile Tale!”, și am rămas surprins să văd cum este tradus în engleză în versiunea ESV (English Standard Version): “Your 
hands have made and fashioned me; give me understanding that I may learn your commandments.” Dacă traducerea 
Cornilescu și Schlachter în germană („Du hast mich mit deinen Händen gemacht; hilf mir zu verstehen, was du willst!“) 
spun că am fost creați / făcuți de mâna lui Dumnezeu, în versiunea engleză spune că am fost făcuți de Dumnezeu și 
ÎMBRĂCAȚI după MODA Lui! Sigur că fiecare dintre noi putem avea și avem păreri diferite despre MODĂ, dar aș dori în 
continuare să vedem cum arată a fi la modă după standardele lui Dumnezeu. Nu credeam că voi ajunge vreodată să 
scriu un astfel de articol, dar consider că este mare nevoie să înțelegem cu toții în aceste vremuri tulburi, și cei mai în 
vârstă precum și cei tineri cum descrie Scriptura să fim îmbrăcați din punct de vedere fizic și spiritual. 

“Mâinile Tale m-au făcut și m-au 
întocmit; dă-mi pricepere, ca să 
învăț poruncile Tale!”

Psalmul 119:73

A. În primul rând să vorbim despre îmbrăcă-
mintea fizică. Aici trebuie să menționăm mai 
multe aspecte:

1. Care să fie atitudinea noastră față de  
îmbrăcăminte? 

“Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu 
băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu 
torc, nici nu țes...” (Mat. 6:28). Ce înțeleg eu de aici este că 
noi nu trebuie să ne facem griji despre acest lucru, pentru 
că Dumnezeu știe ce ne trebuie, și știe că nu putem umbla 
goi (pentru că El este cel ce a făcut îmbrăcăminte lui Adam 
și Evei), deci El va purta de grijă de mijloacele prin care să 
câștigăm suficient pentru a avea îmbrăcămintea necesară 
și plăcută Lui. 

2. Cum să fim îmbrăcați? 

„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..“ 
(1Tim.2:9), „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 ini-
mii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care 
este de mare preț înaintea lui Dumnezeu.“ (1 Petru 3:3-4) 
Sigur că îmbrăcămintea simplă, modestă, cuviincioasă nu 
este doar pentru femei / surori ci și pentru bărbați / frați, 
atât pentru copii / tineri cât și pentru bătrâni. Îmbrăcămin-
tea cuviincioasă nu trebuie purtată doar la Biserică, ci tot 
timpul și în orice loc. 

B. În al doilea rând spiritual. Noi, ca mădula-
re în Trupul lui Hristos, trebuie să ținem cont de 
mai multe pasaje din Scriptură: 

1. Îmbrăcămintea noastră este dreptatea și 
neprihănirea: 

“Mă îmbrăcam cu dreptatea și-i slujeam de îmbrăcă-
minte, neprihănirea îmi era manta și turban." (Iov. 29:14) 

2. Creștinii sunt echipați cu toată armura lui 
Dumnezeu: 

“Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să pu-
teți ține piept împotriva uneltirilor diavolului... De aceea, 
luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi 
în ziua cea rea și să rămâneți în picioare, după ce veți fi 
biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu ade-
vărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele 
încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor 
acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge 
toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mân-
tuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.“ 
(Efeseni 6:11,13-17)

3. Modestia

Modestia este o trăsătură de caracter a creștinilor, 
mai importantă decât multe altele, fiind o atitudine a in-
imii ascultătoare de Dumnezeu care spune: recunosc că 
nu sunt complet, că am nevoie de alții și de Dumnezeu 
pentru a-mi duce mântuirea până la capăt, sunt deschis 
pentru colaborare și comunicare, sunt dispus să învăț și 
sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru cum sunt și pentru 
ceea ce sunt. Când noi încercăm să ne modificăm sau să 
îmbunătățim / schimbăm aspectul nostru fizic îl întristăm 
pe Dumnezeu și îi spunem că nu suntem de acord cu El 
și cu felul cum ne-a creat (după chipul și asemănarea 
Lui)! “Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și 
toți, în legăturile voastre, să fiți împodobiți (îmbrăcați) cu 
smerenie. Căci ‘Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar 
celor smeriți le dă har’." (1 Petru 5:5) “Astfel, dar, ca niște 
aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preaiubiți, îmbrăcați-vă cu 
o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu 
blândețe, cu îndelungă răbdare.” (Col. 3:12) 

4. Dragostea 

Și dacă dorim cu adevărat să trăim curați și o viață plă-
cută Domnului și plăcuți unii altora, fără să ne ispitim unii 
pe alții atunci apelăm la unealta cea mai practică și mai 
eficientă, DRAGOSTEA. “Dar mai presus de toate acestea, 
îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii.” 
(Col. 3:14) 

Doamne ajută-ne ca simpla noastră prezența la Biserică 
și în afara ei în societate, să fie o laudă și o jertfă plăcută la 
adresa lui Dumnezeu fără să fim o pricină de poticnire unii 
pentru alții. De aceea suntem în Biserica = Ekklesia = CEI 
SCOȘI AFARĂ, ca SĂ FIM ALTFEL!

Mihai Borze

3. Cu ce să fim îmbrăcați la lucru, acasă, în 
biserică și în societate? 

“Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească, și 
bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești; căci oricine 
face lucrurile acestea este o urăciune înaintea Domnului 
Dumnezeului tău.” (Deut. 22:5) Sigur că în diferite culturi 
și națiuni și în diferite locuri de activitate, sunt diferite fe-
luri de haine, dar fiecare în cultura și zona în care trăiește 
știe care este îmbrăcămintea de femei și care este de băr-
bați, care este “uniformă” de lucru, și este bine dacă ne 
îmbrăcăm corespunzător. 

4. Riscurile / păcatele purtării unei  
îmbrăcăminți provocante. 

“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 marii.” (Mat. 18:6) Când cineva, bărbat sau femeie, 
soră sau frate se îmbracă provocant (cu haine prea scur-
te, care nu acoperă ce trebuie să acopere, sau cu haine 
prea strâmte / mulate pe corp, care scot în evidență unele 
părți ale corpului) acesta sau aceasta face un păcat care se 
adaugă la păcatul celei sau celui ce a fost provocat să se 
uite la celălalt și vor fi pedepsiți / judecați și unul și celălalt 
pentru acel păcat. 

“Astfel, dar, ca niște 
aleși ai lui Dumnezeu, 
sfinți și preaiubiți,  
îmbrăcați-vă cu o  
inimă plină de  
îndurare, cu bunătate, 
cu smerenie, cu  
blândețe, cu îndelungă 
răbdare.”

Coloseni 3:12
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O viață în care nu există grija zi-
lei de mâine, iar binecuvântările lui 
Dumnezeu se înnoiesc în fiecare dimi-
neață, este garantată de trăirea prin 
credință. 

Acest lucru l-am putut vedea foar-
te clar și în viața mea personală. 
Atunci când m-am bazat pe cunoș-
tințele, abilitățile, timpul și resursele 
mele, nu am reușit să înfrunt obsta-
colele din viața mea. Dar când mi-am 
ațintit privirea către Dumnezeu ca 
fiind puterea și resursa mea, El mi-a 
oferit toate lucrurile de care am avut 
nevoie pentru a se împlini voia Lui în 
viața mea. 

"Pot totul în Hristos care mă 
întărește.” (Fil. 4:13) 

Călăuzită de aceste cuvinte înain-
tez plină de speranță în fiecare zi, și 
cu fiecare înaintare credința mea a 
crescut, încrederea în Dumnezeu s-a 
intensificat și am descoperit trăirea 
prin credință, care nu numai că mi-a 
dat siguranță, speranță şi pace, dar 
m-a și apropiat mai mult de cer. Doar 
trăind prin credință am ajuns să Îl cu-
nosc mai mult pe Dumnezeu, să am 
o relație tot mai profundă și bucuria 
revederii.  

Exemple de credință 
Dumnezeu ne oferă pe pagini-

le Sfintelor Scripturi nenumărate 
exemple de trăire prin credință. Un 
astfel de exemplu este Estera, tânăra 

orfană crescută de Mardoheu în 
ascultare și temere de Dumnezeu, în-
soțită de înțelepciunea și simplitatea 
trăirii unei vieți prin credință, care a 
devenit regină. Ea a fost chemată să 
facă ceva total nerealist și irealizabil, 
iar visul ei aproape că a ucis-o. Dar a 
ales să se încreadă în Dumnezeu în 
ciuda provocărilor și a pericolului, iar 
cu ajutorul Lui a reușit să salveze o 
întreagă națiune de la anihilare. 

Avraam, descris de Biblie ca fiind 
,,omul care a trăit și a umblat prin 
credință”, este un model de trăire 
prin credință pentru noi așa cum a 
fost și pentru fiul său Isaac. ,,Dumne-
zeu Înșuși va purta de grijă” sunt cu-
vintele lui în călătoria pe care o face 
împreună cu Isaac pe muntele Moria. 
Dumnezeu i-a cerut să aducă jertfă pe 
unicul său copil. Cu durere în suflet, 
Avraam s-a supus și s-a încrezut în 
Dumnezeu. Atunci, pe muntele Moria, 
Isaac a văzut cu claritate că Dumne-
zeu deținea primul loc în viața tatălui 
său. 

Înaintând în credință 
Prin aceste exemple descoperim că 

putem avea o viață de credință doar 
înaintând prin tumultul acestei lumi 
fără a ne îngrijora de vremurile ce vor 
veni. Doar privind la Cel ce Şi-a dat 
viața pentru noi și punându-ne încre-
derea deplină în EL şi trăind cu spe-
ranța revederii. Trăind o viață de har, 
primită în dar de la Dumnezeu în care 

bucuria și mulțumirea să ne inunde 
sufletele. Ştiind că cineva e tot timpul 
disponibil pentru noi. Lăsând la pici-
oarele lui Dumnezeu toate temerile 
noastre, crezând în promisiunile Lui, 
și lăsându-ne conduși prin Cuvântul 
Lui până vom ajunge la destinația fi-
nală, o veșnicie împreună cu El. 

Dumnezeu este sursa credinței 
Dumnezeu este sursa supremă și 

inepuizabilă a oricărui lucru de care 
am nevoie! Eu am răspuns la chema-
rea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o pe 
paginile Sfintelor Scripturi – de a trăi 
o viață prin credință – și atunci când 
au apărut în viața mea lucruri impo-
sibile de trecut, Dumnezeu a fost în 
control. Mi-am pus toată încrederea 
în El. Am trăit prin credință zi de zi. Și 
am descoperit că am un Dumnezeu 
măreț!     
 

  Simona Homojdean

Trӑind prin credinţӑ

,,Pot totul în 
Hristos care mă 
întărește.”

Filipeni 4:13

Voi sunteți lumina lumii 

Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? 
Atunci nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni. 14 Voi sunteţi 
lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. 15 Şi oamenii n-aprind lumina ca 
s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic şi luminează tuturor celor din casă. 16 Tot aşa să lumineze şi lumina 
voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în 
ceruri. Matei 5:13-16 

Isus stabilește însemnătatea, responsabilitatea și sco-
pul urmașilor Lui de a trăi chemarea lor de a fi sare, lu-
mină, și o cetate așezată pe un munte care nu poate să 
rămână ascunsă.  Tot în acest timp Isus îi învață conse-
cințele de a eșua în acest lucru. 

Urmașii lui Hristos trebuie să fie lumină și 
sare în lume. (v.13-14) 

În Matei 5-7, Isus îi învață pe urmașii și ucenicii Lui folo-
sind Vechiul Testament. El nu le spune să ignore legile, ci 
din contră completează și îi sfătuiește să păstreze legile și 
regulile. În timpul predicii de pe munte Isus vorbește des-
pre urmașii Lui ca fiind sarea și lumina lumii. Un lucru im-
portant de observat este că Isus nu spune "voi veți fi" sau 
"voi urmați să fiți", ci spune "voi sunteți sarea pământului" 
și "voi sunteți lumina lumii". El nu le dă opțiunea de a ale-
ge, pentru că această alegere de a fi sarea și lumina lumii 

a fost făcută în momentul în care ei au ales să Îl urmeze 
pe Isus. "Misiunea nu aparține opțional, ci în mod esențial 
poporului lui Hristos." Felul în care ucenicii se comportă 
afectează calitatea lor de a fi sare și lumină. 

Isus le spune ucenicilor că ei sunt sarea 
pământului 

Isus începe partea aceasta din învățătura Lui prin a spu-
ne "voi sunteți sarea pământului". Sunt încă două locuri 
unde putem găsi învățături asemănătoare, prima fiind 
în Marcu 9:50 și a doua în Luca 14:34-35. Contextul lor e 
asemănător cu cel din Matei 5:13. Întrebarea pusă "dar 
dacă sarea își pierde puterea de a săra cu ce îi veți da 
înapoi puterea aceasta?” se găsește în amândouă locuri, 
iar răspunsul la fel. 

Sarea în timpul acela era extrem de valoroasă. Sarea se 
folosea nu doar pentru a da gust mâncărurilor, dar se folo-

"Voi sunteți sarea 
pământului". 
Matei 5:13
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sea în cantitate mică și ca fertilizator. Erau și situații în care 
soldații erau plătiți cu butuci de sare. Dar cel mai import-
ant fel în care se folosea sarea era ca și conservant. Sarea 
era foarte valoroasă și utilă. Prin faptul că Isus îi compara 
pe urmașii lui cu sarea, îi ajuta să înţeleagă importanța și 
valoarea credinței lor noi și a faptelor bune. 

Sarea care își pierde gustul nu poate niciodată să și-l 
recapete, așa că era aruncată afară pe stradă, pe acope-
rișul casei și pe pământ, unde era apoi călcată în pici-
oare de oameni. Chiar dacă sarea nu își poate recăpăta 
gustul, un ucenic poate cădea în anumite stări sau păcate 
prin care să își piardă gustul. Isus pune o întrebare: “Prin 
ce își va căpăta iarăși gustul de a săra?”. Răspunsul este 
următorul: prin pocăință, cu regret și părere de rău, întoar-
cere la Dumnezeu, recunoașterea păcatelor și acțiunea de 
a cere clemență (iertare) și putere de a trăi din nou după 
voia lui Dumnezeu. Îl avem ca exemplu pe apostolul Petru, 
ucenicul lui Isus. După ce cade într-un mod atât de josnic, 
plânge cu amar, regretă ce a făcut, primește apoi reabilita-
rea din partea Domnului Isus, și este repus din nou în slu-
jba care i-a fost încredințată înainte de-a cădea. A rămas 
apostol între apostoli. 

În ziua de azi mulți ar fi judecat în alt fel cazul lui Petru, 
l-ar fi iertat de pe buze și nu i-ar mai fi permis să își facă 
slujba la care a fost chemat, ștergând astfel din scriptură 
tot ce avem relatat despre cum l-a folosit Duhul Sfânt pe 
Petru după ce și-a recăpătat gustul de a săra. 

Dacă cineva nu mai vrea în mod intenționat să își reca-
pete gustul de a săra, atunci rămâne valabil răspunsul pe 
care Domnul Isus îl dă pentru această categorie de uceni-
ci: "Nu mai este bună de nimic, decât să fie aruncată afară 
și călcată în picioare de oameni." 

Ca exemplu în această categorie îl putem lua pe uceni-
cul Iuda Iscarioteanul, care chiar dacă a regretat, s-a căit 
și a dus banii înapoi, nu a mai crezut că Dumnezeu îl poate 
ierta și reabilita. El a trăit o viață duplicitară de mult timp, 
furând din punga pe care o administra, și chiar dacă a avut 
mai multe șanse oferite ca să se oprească și să se pocăi-
ască, el le-a refuzat. Astfel a ajuns să se împlinească fața 
de el avertismentul pe care l-a spus Domnul Isus: a fost 
lepădat și aruncat afară din slujba la care a fost chemat. 
Matei 27:3-5 și Ioan 12:4-6.

Isus le spune ucenicilor că ei sunt lumina 
lumii 

Tot așa cum a spus "voi sunteți sarea pământului", a 
spus și "voi sunteți lumina lumii". Prin întreaga Biblie "lu-
mina" este asociată cu Dumnezeu, cu Mesia, cu poporul 
Lui, cu Legea, cu Templul, cu Ierusalim și cu realizarea și 
experiența salvării. Tot așa lumina simbolizează în mod 
frecvent puritate, adevăr, cunoștință și revelație divină, și 
chiar și prezență în Noul și Vechiul Testament. În Matei "lu-
mina" se aplică ucenicilor. 

Natura luminii e să lumineze, să pătrundă în întuneric 
cu lumina ei. Tot așa și ucenicii trebuiau să lase lumina lor 
(adică credința lor) să pătrundă în întunericul spiritual din 
jurul lor. Și dacă ucenicii vor ca lumea să nu fie lăsată în 
întuneric, atunci ei trebuie să îndeplinească chemarea lor 
de a reprezenta Împărăția. Ei sunt acum lumina, care prin 
strălucirea ei devine speranța lumii.

Ucenicii au fost comparați cu o cetate așe-
zată pe un munte, care nu poate fi ascunsă 

Isus a făcut o comparație între ucenici și o cetate așe-
zată pe un munte. De multe ori cetățile erau construite 
dintr-o piatră albă, făcându-le să strălucească în lumina 
soarelui și nu puteau să fie ascunse. O cetate localizată 
sus pe un munte e ușor de văzut. Isus a spus: "o cetate 
așezată pe un munte nu poate fi ascunsă". El nu a spus că 
o cetate așezată pe un munte NU AR TREBUI, ci NU POATE 
fi ascunsă. 

Aici El le spune foarte clar ucenicilor că ei fiind ucenici 
ai Lui, credința lor trebuie să fie vizibilă tot timpul ca o 
cetate albă care strălucește pe vârful unui munte. Așa cum 
o asemenea cetate este imposibil să fie ascunsă, în același 
fel și ucenicilor trebuie să le fie imposibil să își ascundă 
credința de cei din jurul lor. 

Ucenicii trebuie să fie lumină 

În timpul Domnului Isus se foloseau lămpi și torțe pen-
tru a avea suficientă lumină noaptea și în orele dimineții. 
Ele erau de obicei agățate sau puse într-un sfeșnic. În ver-
setul acesta Domnul Isus începe cu un contrast. Prin acest 
contrast El dorea să îi ajute pe ucenici să înțeleagă dife-
rența unei lumini puse la vedere și una ascunsă undeva. 
O lumină nu era pusă sub un obroc decât atunci când era 
nevoie să fie stinsă sau ascunsă. Asta nu se putea aplica 
ucenicilor. Ei erau chemați de Domnul Isus să fie lumina 
lumii și o cetate așezată pe un munte, și totuși acum erau 
avertizați că o lumină nu poate să fie ascunsă. Domnul 
Isus dorea ca ei să înțeleagă că ei erau chemați să lase lu-

mina lor să strălucească, nu să fie ascunsă. Apoi continuă 
prin a le spune unde să își pună lumina - pe un sfeșnic. 
Oricine ar intra în casă ar vedea lumina. Și oricine ar avea 
nevoie de lumină ar avea acces la ea prin acest fapt.

Punctul cheie 

Versetul continuă și ajungem în locul în care Domnul 
Isus dă porunca cheie. "Tot aşa să lumineze şi lumina 
voastră înaintea oamenilor". E o provocare. Provocarea 
acesta era adresată credincioșilor. Era foarte clar că nu era 
o chemare de a deveni creștin, ci era mai degrabă o amin-
tire că credincioșii sunt într-o luptă continuă cu forțe-
le întunericului, și că ei pot câștiga doar prin lumina pe 
care ei au primit-o de la Hristos. Lăsând ca lumina lor să 
lumineze, urmașii lui Hristos erau pentru cei din jurul lor 
un exemplu viu al Împărăției lui Dumnezeu și un exemplu 
frumos al unei vieți trăite pentru Hristos. 

Faptele bune sunt întotdeauna lăudate. Când bărbați și 
femei văd faptele bune ale urmașilor lui Hristos, ei pot să Îl 
slăvească pe Tatăl în cer. "Ei să vadă faptele voastre bune 
şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri." Acesta 
este și a fost scopul vieții fiecărui creștin, să aducă slavă 
Tatălui prin viața pe care o trăiește. 

Aplicare 

Versetele acestea ni se aplică tot atât de mult nouă astă- 
zi, cât și ucenicilor în timpul lor. Verstele acestea ne atrag 
atenția asupra chestiunii de a trăi credința creștină în așa 
fel încât să aducă slavă lui Dumnezeu. Acesta a fost sco-
pul cu care Domnul Isus i-a provocat pe urmașii Lui. A fost 
scris pentru toți urmașii lui Hristos care au trăit atunci și 
cei care aveau să urmeze. Pasajul acesta adresează câteva 
nevoi. Prima este că toți ucenicii și oricine îl urma pe Hris-
tos avea nevoie să fie instruit cu privire la felul în care să 
își trăiască viața, în așa fel încât oamenii din jur să vadă că 
era un adevărat urmaș al Domnului. Iar rezultatul era că 
acei oameni apoi se întorceau la Dumnezeu și Îl slăveau 
pe El. O altă nevoie era ca ei să înţeleagă și să priceapă 
importanța și responsabilitatea de a trăi ca un urmaș al 

Domnului Isus, dar și consecințele de a eșua în aceasta. 
Aceleași nevoi ne sunt adresate și astăzi ca și atunci. O 
aplicare potrivită este să ne trăim credința în fiecare zi în 
tot ce facem. E important să împărtășim Cuvântul cu toți, 
să facem fapte bune ca o mărturie a credinței noastre, și să 
stăm tari în credința noastră sub orice fel de circumstanță. 
Toate acestea trebuie făcute în așa fel încât să aducă slavă 
Tatălui din ceruri. 

Noi avem nevoie să ni se aducă aminte că suntem che-
mați să fim sare, lumină și o cetate care nu poate fi as-
cunsă. Acestea sunt lucrurile la care suntem chemați, și 
atunci când ignorăm această chemare demonstrăm că nu 
suntem devotați Celui care ne-a chemat la aceasta. Noi 
trebuie să fim sare și să lăsăm pe alții să guste din credința 
noastră, împărțind-o cu toți pe care îi întâlnim. Și atunci 
când refuzăm să fim sarea pe care Domnul Isus dorește 
ca noi să fim, atunci urmează consecințele. Una dintre ele 
este că oamenii ne vor călca credința noastră sub picioa-
rele lor. Noi trebuie să lăsăm ca oamenii să ne vadă lumi-
na, să ne vadă credința, și ca rezultat ei vor vedea faptele 
bune pe care le facem și vor slăvi pe Dumnezeu. Dar dacă 
noi refuzăm să luminăm lumina noastră în întuneric și o 
ascundem, oamenii nu o vor vedea și nu vor vedea fapte-
le noastre și nu vor putea să slăvească pe Dumnezeu. Noi 
trebuie să fim cetatea de care vorbea Domnul Isus, cetatea 
care nu poate fi ascunsă sub nicio circumstanță, nici în 
persecuție, nici în moarte. Noi trebuie să stăm tari și să nu 
lăsăm ca nimeni și nimic să ne clintească credința noastră 
în Hristos. Acestea sunt câteva metode de aplicare la care 
trebuie să ne gândim și să ne dăm silința să le practicăm, 
pentru ca oamenii să poată auzi despre dragostea lui 
Dumnezeu, să poată vedea credincioșia și dragostea Lui, 
și apoi să vină la El și să Îl slăvească pe El pentru credin-
cioșia Lui. 

Luiza Neamțu
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Eram în biserică, se făcea rugăciune pentru niște cauze 
deosebite, iar eu m-am rugat și am zis: “Doamne, așa aș 
vrea să văd o minune. O minune clară, aici e problema și 
apoi dispare problema“. Era septembrie 2016 și nu știam 
că rugăciunea mea a și fost ascultată, nu știam că voi ex-
perimenta minunea cerută chiar în viața mea. 

Mă numesc Adi Sătmărean, am 34 de ani, sunt căsăto-
rit, am 4 copii și pot să spun, privind în urmă, că Dumne-
zeu ascultă rugăciunile și El pregătește fiecare detaliu și 
fiecare împrejurare din viața noastră. 

În septembrie 2016 aveam de mai bine de un an anu-
mite probleme la colon dar niciodată nu le-am luat în se-
rios. Am crezut că este o inflamație ușoară, un hemoroid, 
care va trece cu creme și cu timpul. Dar în ultimul timp, se 
agrava. Nu aveam dureri, dar eram mereu foarte obosit, 
balonat și sângeram tot mai mult. 

 Nu am timp să fiu bolnav 

Când am ajuns la un doctor specialist în octombrie 
2016, într-o zi de joi, era doar asistenta în cabinet. I-am 
arătat o poză cu problema mea și imediat m-a întrebat: 
“Ești căsătorit? Ai copii?“ Doctorul a intrat să caute ceva 
în cabinet și asistenta l-a chemat să vadă, el a spus că re-
vine, că e ocupat acum, dar asistenta a insistat să vină să 
vadă, și când a văzut n-a mai plecat nicăieri. M-a controlat 
și mi-a spus: „Acesta nu este un hemoroid, este un polip. 
Are 5 cm, marți să vii la operație“. Eu plecasem acolo fără 
să mă aștept la nimic grav, habar nu aveam ce este acela 
un polip. Am aflat atunci că polipul este un fel de tumoare 
care poate să fie benignă sau malignă. Cele care sunt ma-
ligne sunt cancer. Nu cu mult timp înainte spusesem cuiva 
că nu am timp să fiu bolnav… 

În afară de soția mea, Irina, nu știa nimeni nimic, și 
sâmbăta aceea de dimineață singur în cameră, m-am ru-
gat Domnului și-am zis: „De ce acum? Dacă ingăduiai când 
nu luam pocăința în serios, înțelegeam. Dar acum, când 
caut să Te slujesc și să le spun oamenilor despre Tine? 
Doamne, Tu încurci! Dar accept voia Ta, oricare ar fi ea, îți 
cer doar ca eu și familia mea să fim mântuiți.“ 

E cancer! 

Sâmbătă după-masă, un frate proroc a venit la noi 
acasă și răspunsul a venit: “Vreau să ridic un steag de biru-
ință în această casă, să vădă cei din jur că ai un Dumnezeu 
adevărat și vei mărturisi cu gura ta că nu sunt un Dumne-
zeu care încurc.“ 

A două zi, duminică, la slujba de seară, în biserica Ema-
nuel Viena mi s-a făcut ungerea cu undelemn, iar marți 
când am ajuns pe masa de operație, după câteva minute 

de la începerea intervenției, doctorul mi-a spus că nu po-
ate să îndepărteze polipul, așa cum spusese, doar să ia o 
probă din el. Când l-am întrebat dacă e grav, a încercat să 
glumească. I-am spus că soția mea și cu mine putem să 
suportăm și vești mai puțin bune. Atunci mi-a pus mâna 
pe umăr și mi-a zis: „e cancer.“ Și parcă pentru o clipă și eu 
și personalul medical ne-am ținut răsuflarea. 

Un lanț de rugăciune 

În următoarele săptămâni am fost trimis de la un spi-
tal la altul și am făcut nenumărate analize, nimeni nu-mi 
dădea un răspuns clar, cât de grav este. În tot acest timp, 
familia noastră mare a făcut un lanț de post și rugăciune 
pentru mine. Un verișor a făcut un tabel, astfel încât în 
fiecare zi erau mai multe persoane care posteau și se rugau 
pentru mine. Biserica Emanuel simțea împreună cu mine 
și cu familia mea, ca un singur om, au făcut seri speciale 
de rugăciune pentru mine. Cred că datorită acestui lanț de 
rugăciune, credința mea a fost atât de mult întărită, până 
acolo că eram bucuros, îmi doream ca doctorii să spună 
e foarte grav nu te putem opera și apoi o mare minune să 
se întâmple. Dacă îmi scria cineva, sau mă suna să mă în-
curajeze, sfârșeam prin a încuraja eu persoana respectivă, 
atât de încredințat eram că Domnul va face o minune. 

Însă veneau și gândurile care ziceau că poate nu am 
înțeles bine, că poate totuși voi muri și va rămâne soția 
și copiii singuri, și mi se frângea inima. Atunci mă rugam: 
“Doamne, dă-mi un semn“, și întotdeauna, în scurt timp, 
primeam un mesaj cu un verset de încurajare sau un mesaj 
din partea Domnului pe care l-a avut cineva pentru mine. 
Iar de două ori, când am fost copleșit de îndoieli, în clipe 
de întuneric, soția mea mi-a spus cu putere și hotărâre: 
“Nu vei muri!“ 

Când a venit rezultatul biopsiei, vedeam pe fața doc-
torului că nu e bine, măcar că el zicea că e bine. I-am spus 
despre credința mea în Dumnezeul care face minuni, și 
înainte să ies pe ușa, am auzit în mine o voce care a zis: 
„spune-i că ai să te întorci și nu o să mai ai nimic“, i-am 
spus, iar el mi-a zâmbit bătându-mă pe umăr și a zis: „bine 
ar fi...“ 

„La asta nu ne așteptam!“ 
 
Pe 20 decembrie m-au internat în spital și mi-au spus 

că este un început de cancer agresiv, că o să taie tumoarea 
iar apoi vom continua cu terapie. Pe 22 decembrie ope-
rația a decurs bine, iar după două zile mi-au spus că fiind 
Crăciunul, pot să merg acasă și într-o săptămână să mă 
întorc. Apoi vom discuta ce fel de terapie să încep. 

Când m-am reîntors la spital, doctorul a desfăcut rezu-

ltatul în fața mea și a început să citească, a mai citit o dată și apoi a 
exclamat: „La asta nu ne așteptam!“. Mi-a spus că nu mai am nimic, 
că nu mai trebuie să fac nicio terapie, pentru că nu au găsit nimic 
canceros în acel polip de 5 cm! Mi-a spus că am avut noroc, că de 
data asta am scăpat, dar eu știam că Dumnezeu s-a atins de mine, că 
voia lui Dumnezeu s-a făcut, că postul și rugăciunile neîntrerupte ale 
familiei și ale bisericii au fost ascultate. 

Două mâini albe 

Când mi-a fost făcută ungerea cu undelemn, o soră din biserică a 
văzut în vedenie două mâini albe care s-au strecurat printre mâinile 
fraților, și s-au așezat pe capul meu! În acel moment am fost vin-
decat, de aceea nu au găsit nimic în acea tumoare, pentru că înainte 
să intervină ei, doctorii, a intervenit Dumnezeu Însuși! Binecuvântat 
să fie Numele Lui în veci! 

Vreau să Îi mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu pentru harul 
Lui, familiei, bisericii Emanuel și tuturor celorlate biserici care s-au 
rugat pentru mine. Dumnezeu să vă răsplătească! 

Adi Sătmărean 

Întâlnirea cu Isus la piață

O minune numită 
cancer

Miercuri dimineață. Mă aflu într-o clădire agricolă la 
etajul doi la un seminar. Când deschid geamul într-o pau-
ză lăsând să intre aer curat, privirea mea se oprește la un 
domn mai în vârstă care era jos lângă strada principală la 
piață. El avea o măsuță cu niște cărți. În mine s-a făcut pe 
loc o curiozitate, ce fel de cărți ar avea? La oportunitatea 
următoare am mers la domnul respectiv și l-am întrebat, 
ce fel de cărți sunt acestea? Răspunsul lui era: „sunt cărți 
creștine”. După o convorbire mai lungă mi-a spus că el 
își predase viața lui Isus Hristos. Lucrul acesta m-a făcut 
foarte confuz. Nu puteam să înțeleg așa ceva. Dar în mo-
mentul acela Dumnezeu m-a invitat să-l primesc în inima 
mea.

 Întâlnirea cu Isus 

Au durat multe luni, până am putut să-l primesc pe 
Dumnezeu în inimă, să mă botez în apă și să fiu botezat 
cu Duhul lui cel Sfânt. Slavă Domnului pentru îndurarea și 
blândeția Lui, de a se comporta cu noi oameni răi. Astăzi 
știu că Isus m-a invitat să-L urmez, prin domnul acela mai 
în vârstă pe nume „Erich“ de la piață.

Slujesc în piață 

De câteva luni, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să-i  

slujesc acolo, unde mi-a ieșit în cale. De atunci îi slujesc 
la piață prin împărțirea de materiale creștine, biblii, rugă-
ciuni pentru vindecare și eliberare. Dar și prin multe con-
vorbire despre credință, speranță și mila lui Isus Hristos. 
Dumnezeu lucrează prin semne și minuni. Dumnezeu taie 
legăturile satanei, vindecă bolnavi, tămăduie rănile sufle-
tești și mântuiește. Slavă Domnului!

Cu cine credeți că a îngăduit Dumnezeu să slujesc la 
piață? Cu acela prin care Isus mi-a vorbit mie, cu Erich. În 
Luca 10:1 scrie „Dupa aceea Domnul a mai rânduit alți 
șaptezeci de ucenici și i-a trimis doi câte doi înaintea Lui, 
în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă 
El.”

La ce lucrare ești chemat? 

Ce se întâmplă dacă Dumnezeu ne rânduiește pe noi să 
facem o lucrare, și noi nu o facem? Dumnezeu rânduiește 
pe altcineva, și noi rămânem în spate. De aceea Dumnezeu 
să ne cerceteze, și dacă ne rânduiește la o lucrare să știm 
că tot prin Duhul lui cel Sfânt își desfășoară planul Său.

Apoi le-a zis: "Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți 
Evanghelia la orice făptură”. Marcu 16:15

Dumnezeu să vă binecuvânteze cu harul și pacea Lui!

Ionuț-Lucian Olaeru
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Mărturie 

Lăudat să fie Domnul, care în dragostea Sa s-a jertfit 
pentru mine un păcătos. Sunt un tânăr născut și crescut 
într-o familie de credincioși. De mic copil am fost dus la 
biserică și am fost obișnuit cu atmosfera bisericească. Tot 
crescând însă am început să am o viață duplicitară. Îmi 
plăcea și biserica, dar îmi plăcea și lumea sau lucrurile 
din lume. Nu am știut ce înseamnă să ai o relație cu Cre-
atorul, ce înseamnă 100% creștin sau pocăință autentică, 
și așa am mers ani de zile pe două cărări, înșelându-mă 
singur. 

Pe parcursul unui an, Dumnezeu mi-a atras atenția la 
cărarea mea prin Scriptură. În timpul acela, când deschi-
deam Biblia să citesc ceva, mi s-a deschis de minim 3 ori 
în același loc. Dumnezeu mi-a atras atenția prin cuvântul 
din Ieremia 7:3-11, unde e vorba despre duplicitatea în 
pocăință: "Dar iată că voi vă hrăniţi cu nădejdi înșelătoa-
re, care nu slujesc la nimic. Cum? Furaţi, ucideţi, preacur-
viţi, juraţi strâmb, aduceţi tămâie lui Baal, mergeţi după 
alţi dumnezei pe care nu-i cunoașteţi… Și apoi veniţi să 
vă înfăţișaţi înaintea Mea, în Casa aceasta peste care este 
chemat Numele Meu, și ziceţi: «Suntem izbăviți» ca iarăși 
să faceţi toate aceste urâciuni!" (Ieremia 7:8-10) Acest cu-
vânt cuprindea viața mea întreagă. Eu eram cu lumea și 
făceam fapte lumești, dar ziceam și credeam că sunt mân-
tuit din pricină că merg la biserică. Citind cuvântul acesta 
m-am înfricoșat, pentru că e urmat imediat de blesteme și 
hotărâri împotriva poporului. Dar eu tot nu m-am pocăit.

Timpul a trecut, și eu am alunecat tot mai adânc în 
lume. Am început să las orice obicei bun care era în mine, 
și să mă aseamăn tot mai mult cu lumea. Păcatul a pătruns 
tot mai adânc în viata mea, până acolo că credeam că nu 
mai are rost să merg la biserică, căci acolo sunt doar oa-
meni sfinți. Diavolul mă ținea strâns în legături, patimi și 
vicii, iar eu nu mai vedeam nicio scăpare. Eram conștient 
că singura soluție e pocăința, dar am zis că am timp. În-
tr-o noapte am ajuns acasă având pe inimă să ascult o 
predică. Cu toate că mie nu îmi plăceau predicile, am zis 
atunci că măcar un lucru bun să fac pentru sufletul meu. 
Așa că mi-am pus căștile în urechi, am căutat o predică pe 
Youtube și am ascultat. Însă în timpul predicii am adormit. 
Minunea a fost că pe la sfârșitul predicii m-am trezit cu 

lacrimi în ochi, având în gând că trebuie să mă pocăiesc și 
să îmi schimb viața neapărat. În seara aceea Duhul Sfânt 
m-a conștientizat de păcatele mele și de șansa de a veni la 
Hristos. Însă nici atunci nu m-am pocăit. 

A trecut ceva timp, iar într-o noapte am avut un vis 
ciudat. Dimineața când m-am trezit am avut în minte că 
venirea Domnului e foarte aproape, iar viața mea nu-i în 
ordine, și că trebuie să îmi schimb umblarea, că altfel îi vai 
de mine. Acest vis s-a repetat de 3 ori. Văzând că pocăința 
este ceva serios, că Dumnezeu mă așteaptă și îmi oferă po-
ate ultima șansă, am luat decizia să mă pocăiesc. Luând 
hotărârea aceasta puternic și definitiv în inima mea, Dum-
nezeu într-o clipeală de ochi mi-a dat putere să mă las de 
vicii și patimi cu care alți oameni se luptă poate ani de zile.

De aceea apelez la toți tinerii care umblă pe două căi, 
să vină la Dumnezeu câtă vreme se zice "astăzi", și să pri-
mească har și îndurare prin Isus Hristos. Nici unul dintre 
noi nu are contract cu ziua de mâine, iar sufletul nostru ori 
merge în viața veșnică ori în moartea veșnică. Dumnezeu 
ne așteaptă cu brațele deschise, dar decizia e la noi. 

Dumnezeu să ne ajute pe toți!     
  

Florin Onea 

Misiune în Oltenia
În numele grupului de Misiune Oltenia Neudau vreau 

să Îi mulțumesc mai întâi lui Dumnezeu, care ne-a păzit 
până la întoarcere, apoi și fraților din Neudau care ne-au 
susținut în rugăciune. Domnul Isus să le răsplătească și 
să îi binecuvânteze. 

În luna august, noi, un grup de frați, tinerii și fanfara bi-
sericii Filadelfia Neudau am trăit o săptămână de misiune 
în Oltenia, în Județul Mehedinți și Dolj. Fratele Chira, care 
a condus această lucrare, ne-a împărțit pe fiecare la lucru 
după abilitățile noastre, și sora Chira s-a îngrijit ca o mamă 
de copiii ei pentru a hrăni zilnic 23 de suflete. Domnul să le 
răsplătească și să îi încurajeze și pe viitor. 

Localități evanghelizate 

Pe tot timpul misiunii am fost cazați în biserica din Uni-
rea, la familia Pintea. Sâmbătă am avut o slujbă în curtea 
bisericii din Unirea. Duminică ne-am bucurat în Biserica 
Filadelfia Oprișor (sora bisericii Neudau), unde au fost 
botezate în apă 3 suflete. În ziua de luni ne-am bucurat 
în mod deosebit împreună cu frații și surorile din Jea-
na Veche, fiind prezenți și prieteni ai casei Domnului, iar 
marți am avut părtășie în localitatea Nicolae Bălcescu. 
Miercuri, prin harul Domnului, ne-am aflat în biserica din 
Poiana Mare, unde frații I-au mulțumit lui Dumnezeu pen-
tru „reîmprospătarea“ pe care le-o adusese Domnul prin 
noi, aceasta fiind o mare încurajare pentru noi, slăvit să 
fie Domnul! Joi a fost ultima zi în care am slujit în Oltenia, 
mai precis în localitatea Valea Anilor. În acea seară au fost 
suflete care și-au predat viața lui Dumnezeu, Domnul Isus 
să îi binecuvânteze! Pentru că sărăcia este foarte mare în 
Oltenia, în multe localități nu există posibilitatea de a fi 
ridicată o biserică, de aceea am slujit Domnului chiar și în 
aer liber. Condițiile de acolo ne-au învățat să renunțăm la 
confortul pe care îl avem acasă și să prețuim tot ceea ce 
ne-a dat Dumnezeu. 

Experiențe frumoase 

În toate aceste localități pe care le-am enumerat în scu- 
rte cuvinte, fiecare din noi a avut experiențe frumoase. 
Am putut vesti Cuvântul Evangheliei atât fraților, cât și 
oamenilor care erau curioși să vadă ce este în noi. Fanfa-
ra fratelui Ioachim Todoran a adus prin imnurile cântate 
mari bucurii fraților noștri în toate aceste adunări. Prin 
harul Domnului, surorile noastre tinere s-au ocupat de 
copiii din acele zone, și reușeau în scurt timp să îi învețe 
pe acei copii sărmani cântări spre lauda Domnului. După 
evanghelizare copiii au fost «răsplătiți» cu un mic cadou și 
toți au avut posibilitatea de a servi cozonac. De asemenea, 
persoanelor care au dorit să primească o Biblie, li s-a ofe-
rit una la sfârșitul slujbei. 

În toate locurile în care ne-am dus am fost primiți cu 
drag, iar pentru aceasta mulțumim lui Dumnezeu, însă 
ceea ce am văzut în toate locurile m-a făcut să ajung la 
o concluzie finală: „Rugați dar pe Domnul secerișului să 
scoată lucrători la secerișul lui!” (Matei 9:38) 

Să privim la roadele suferințelor lui Hristos 

Știu că noi nu vom reuși să hrănim sau să acoperim ne-
voile sufletelor din Oltenia, dar putem planta o sămânță 
care să ajungă într-un pământ „de-al patrulea” cum spu-
ne scriptura. Acest pământ pot fii copiii de acolo, care să 
vadă și să cunoască că există un Dumnezeu în ceruri care 
îi vede, îi știe și că îi poate ajuta. Dorința noastră este ca 
bisericile din Austria să se roage mai mult pentru Oltenia, 
ca Dumnezeu să îi întoarcă cu fața spre El. Și vă încurajez 
să vă rugați, pentru a se vedea roade, chiar dacă par mici 
sau slabe, sunt roadele suferințelor lui Hristos. 

Beniamin Aitonean 

"Dar Dumnezeu își 
arată dragostea faţă 
de noi prin faptul că, 
pe când eram noi încă 
păcătoși, Hristos a 
murit pentru noi." 

Romani 5:8 
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Domnul Se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți.” 
(Exod 14:14). Este motto-ul cu care am plecat în lucrarea 
de evanghelizare. Dar nu liniștiți în casele noastre, nu liniș-
tiți în Bisericile noastre și nu liniștiți în familiile noastre, ci 
rugându-L pe Domnul Isus să fie cu noi în lucrarea de mi-
siune. Anul acesta din data de 13 până pe 20 iulie 2018 am 
fost în lucrarea de misiune în Județul Argeș, în localitățile: 
Pitești, Petroaia, Stolnici, Sălătrucu, Uda de Sus, Uda de 
Jos, Tătărăști, Mărăcineni și Ștefănești. 

Dumnezeu a fost cu noi la plecare și la sosire. Prin harul 
Lui am fost împreună cu frați și surori din Bisericile: Elim 
din Viena, Maranatha din Wiener-Neustadt și El-Betel din 
Amstetten. Scopul nostru a fost chemarea oamenilor la 
pocăință. Evanghelia a fost primită de cei mai mulți, dar ca 
întotdeauna, am fost și respinși de alții, și chiar brutalizați. 

Dar Domnul Isus spune: „Duceți-vă și faceți ucenici din 
toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului 
și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am 
poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la 
sfârșitul veacului. Amin.” (Matei 28:19-20). „Apoi le-a zis: 
«Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la 
orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, 
dar cine nu va crede va fi osândit.»” (Marcu 16:15,16).

Mulțumim Domnului Isus pentru purtarea de grijă. În-
curajez pe cei ce ezită să meargă în lucrarea de misiune 
și vorbesc ceea ce nu știu. Eu vă spun din toată inima că 
se merită, pentru că într-o zi vom fi răsplătiți pentru tot 
ceea ce am făcut pentru El. Și nu va rămânea nimic și chiar 
nimic să nu fie răsplătit de Marele Stăpân la marea venire 
a Lui. 

Mulțumiri încă o dată Domnului Isus și tuturor tinerilor 
dragi care s-au implicat în marele seceriș la care am fost 
trimiși. Marelui Stăpân îi rămâne slava, gloria și cinstea.

Ghiță Soporan

Misiune în județul  
Argeș

Împreună cu un grup de tineri participanți la Misiunea 
din vara acestui an de la Drobeta Turnu-Severin am trăit 
mai profund realitatea versurilor lui Costache Ioanid: 
„Dacă am grai și nu muget / să spun ce iubesc și ce nu, / 
dacă am harul să cuget, / o, Doamne, așa ai vrut Tu.”. Con-
sider că pe lângă experiențele avute în urma discuțiilor 
cu oamenii în timp ce străbăteam străzile Olteniei, merită 
amintit un eveniment care m-a mișcat profund, atât pe 
mine cât și pe ceilalți. 

Ne-am întors din misiune mai înțelepți, mai maturi 
spiritual, mai conștienți că depindem de har, de El, con-
statând, sau dacă vreți confirmând unul din adevărurile 
scrise de Solomon: „e mai bine să te duci într-o casă de 
jale...” (Ecl. 7:2).

 La Gura Văii, într-un sat undeva pe malul stâng al 
Dunării la câțiva kilometri de Porțile de Fier, pe un drum 
de țară care te lasă cu impresia că ești pe un "drum cu sens 
unic", ascuns parcă anume după niște dealuri de privirile 
oamenilor curioși sau ca semn de capitulare sau de re-
cunoaștere a neputinței omului, în spatele unui gard din 
fier, am vizitat Spitalul de Psihiatrie din localitate, unde 
un număr de aproximativ 50 de pacienți de vârste diferite, 
bărbați și femei, s-au bucurat într-un mod mai diferit decât 
știm noi de darurile pe care le-am adus (sandviciuri, fruc-
te, ...).

 Am cântat împreună, ne-am rugat împreună, dar 
mesajul evanghelistic a fost înțeles, din păcate, doar de 
personalul medical și de noi...

 La întoarcere, pe drumul spre Centrul de Misiune, 
nu am mai cântat (ca de obicei), nu am mai discutat (ca de 
obicei), ci parcă retrăiam secvențe din Spital, secvențe ce 
ne vor urmări un timp, și o întrebare pe care nu o vom uita 
degrabă: „Ce este omul?”

Cornel Avram

Misiune la Drobeta  
Turnu-Severin

«Duceți-vă în toată lumea și 
propovăduiți Evanghelia la 

orice făptură. Cine va crede și 
se va boteza va fi mântuit, dar 
cine nu va crede va fi osândit.»

Marcu 16:15,16

Misiunea Gorj 2018
„mai mult decât o simplă experienţă“

Misiunea nu este doar Misiune, slujind prin ajutorare, 
predicarea Evangheliei, implicare socială, îți vei da repe-
de seama că se întâmplă ceva cu viaţa ta. De fapt cu mult 
timp în urmă Isus spunea: „Este mai ferice să dai decât 
să primești“! Hrănind pe cineva fizic sau spiritual, înce-
pe un proces de împlinire care nu îl vei găsi niciodată în 
lucrurile materiale. Experimentând aceste lucruri, Misiu-
nea din Gorj a avut loc al 11-an conse-
cutiv datorită bunătăți lui Dumnezeu şi 
a implicării deosebite al liderului nostru 
David Gagea care a înțeles chemarea lui  
Dumnezeu şi nevoia spirituală de a vesti 
dragostea lui Hristos în părțile Olteniei.

Echipele au fost formate cu tinerii 
din mai multe părți ale Austriei: Viena, 
Wiener neustadt, Bruck an der leitha, 
Kapfenberg, Krems, linz, totodată ne-au însoțit câțiva 
tineri din România si londra. Pentru a fi cât de eficienți 
în săptămâna din 14-21 iulie 2018 ne-am împărțit în două 
grupe, prima la Târgu-Jiu Biserica Golgota, iar cealaltă 
grupă la Mătăsari Biserica Smirna. Programul a fost foarte 
încărcat organizând în fiecare seară evanghelizări în aer 
liber, proiecte sociale prin vizitarea bolnavilor în familii, 
spitale şi organizarea unei excursi cu copii din Tabăra Băl-
tișoara. În toate aceste activități am avut parte de susține-
rea pastorului Județean  Daniel Balcan care nu a obosit în 

a se lupta pentru împărăția Domnului. 
Mă uimește faptul cum Dumnezeu unește tinerii din to-

ată Austria România şi Londra pentru a merge în sate „sim-
ple” din punct de vedere economic dar Şi spiritual pent-
ru a mărturisi pe Isus Hristos. Acest lucru ne arată cât de 
mult iubește Dumnezeu un singur suflet, El caută Şi astăzi 
oameni pentru mântuire acolo unde nimeni nu ar vrea să 

locuiască, acolo unde nu sunt perspec-
tive, acolo unde tineri au plecat şi au 
rămas doar cei în vârstnici, acolo unde 
pensia îi prea mică la bătrânețe, acolo 
unde salariul nu îți acopere nevoile. 

Stimați cititori al acestor rânduri, 
doresc să vă spun că Dumnezeu mai 
caută, dar cum caută El? Prin tine şi prin 
mine!

Poate îți dorești mai multă împlinire 
şi mai multă fericire in viaţă, începe să lucrezi Şi să folo-
sești ceea ce ți-a dat Dumnezeu acolo unde ești, şi El nici-
odată nu ne va dezamăgi lucrând pentru El.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Moise Cauneac

Povestiți printre neamuri 
slava lui, printre toate  

popoarele minunile lui!

Psalmi 96:3
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Noțiunea de credință în Domnul Dumnezeu este un 
lucru măreț, atunci când pe plan spiritual este umplută 
de încredere, ascultare și împlinire a Cuvântului lui Dum-
nezeu. O credință fără un astfel de conținut se poate com-
para cu imaginea unei planete fără viață (pustie) sau a 
unui trup fără suflare (mort). Cuvântul încredere în Dum-
nezeu are o semnificație foarte valoroasă în Scriptură. De 
aceea am scris aceste rânduri, având la bază mai multe 
citate din biblie. 

Adevărata credință este o încredere neclintită în Dom-
nul, trăirea în totul după Cuvântul Domnului: „Şi credinţa 
este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puter-
nică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.” (Evrei 
11:1). Încrederea în Dumnezeu este de fapt o credință vie, 
ascultând şi împlinind în totul Cuvântul Domnului şi având 
o nădejde neclintită în lucrurile făgăduite. Doar aceasta Îl 
proslăveşte pe Domnul în viața noastră de creştini. Numai 
în felul acesta rugăciunile, jertfele, cântările, mulțumirile 
şi laudele pe care le înălțăm spre Cel ce este Sfânt în veci 
de veci, sunt primite şi ascultate. 

Iată ce zice Scriptura despre acei „credincioşi“ care nu 
împlinesc Cuvântul Domnului: „Urăsc lunile voastre cele 
noi şi praznicele voastre; Mi-au ajuns o povară, nu le mai 
pot suferi. Când vă întindeţi mâinile, Îmi întorc ochii de 
la voi; şi oricât de mult v-aţi ruga, n-ascult, căci mâinile 
vă sunt pline de sânge! Spălaţi-vă deci şi curăţaţi-vă! Luaţi 
dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Înce-
taţi să mai faceţi răul!” (Isaia 1:14-16), „Tu crezi că Dumne-
zeu este unul şi bine faci; dar şi dracii cred... şi se înfioară! 
Vrei, dar, să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte 
este zadarnică?” (Iacov 2:19-20). 

Cu toate că Îl ştiau pe Domnul, adică credeau că există, 
totuşi nu aveau încredere în El: „Apoi în pustiu, ai văzut că 
Domnul Dumnezeul tău te-a purtat cum poartă un om pe 

fiul său, pe tot drumul pe care l-aţi făcut până la sosirea 
voastră în locul acesta. Cu toate acestea, voi n-aţi avut în-
credere în Domnul Dumnezeul vostru…” (Deut. 1:31-32). 

Încrederea în Domnul 
Poți fi întărit în încrederea în Domnul prin oameni: 

„Atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat şi s-a dus la David, 
în pădure. El i-a întărit încrederea în Dumnezeu...” (1 Sam. 
23:16), „De aceea, oamenilor, liniştiţi-vă, căci am încrede-
re în Dumnezeu că se va întâmpla aşa cum mi s-a spus.” 
(Fapte 27:25). 

Dar în mod deosebit prin Cuvântul Domnului: „Aduceţi 
jertfe neprihănite şi încredeţi-vă în Domnul.” (Ps. 4:5), 
„Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care 
se încrede în El!” (Ps. 34:8), „Ferice de omul care îşi pune 
încrederea în Domnul şi care nu se îndreaptă spre cei tru-
faşi şi mincinoşi!” (Ps. 40:4). 

Vai de cei ce nu-şi pun încrederea în Domnul, ci îşi pun 
încrederea în altceva: „Cine se încrede în bogăţii va cădea, 
dar cei neprihăniţi vor înverzi ca frunzişul.” (Prov. 11:28), 
„Căci te încredeai în răutatea ta şi ziceai: «Nimeni nu mă 
vede!» Înţelepciunea şi ştiinţa ta te-au amăgit, de ziceai în 
inima ta: «Eu şi numai eu.»” (Is. 47:10), „Aşa vorbeşte Dom-
nul: «Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se 
sprijină pe un muritor şi îşi abate inima de la Domnul!»” 
(Ier. 17:5). 

Răsplătirile în urma încrederii în Domnul: „În ziua aceea 
vor zice: «Iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam 
încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul, în care ne 
încredeam; acum, să ne veselim şi să ne bucurăm de mân-
tuirea Lui!»” (Isaia 25:9), „Binecuvântat să fie omul care se 
încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul! Căci el 
este ca un pom sădit lângă ape care-şi întinde rădăcinile 
spre râu; nu se teme de căldură când vine, şi frunzişul lui 
rămâne verde; în anul secetei nu se teme şi nu încetează 

Credința împreună 
cu încrederea

să aducă rod.” (Ier. 17:7-8). 
Încercarea credinciosului va dovedi încrederea sa în 

Domnul: „În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă 
trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite 
încercări, pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult 
mai scumpă decât aurul care piere, şi care totuşi este în-
cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la 
arătarea lui Isus Hristos...” (1 Petru 1:6-7). 

Poți să ai credință, dar să n-ai încredere 
Poți avea credință, dar fiind influențat de societate, 

cultură, datini (obiceiuri), ritualuri, etc., să n-ai încredere. 
Naaman avea o oarecare credință, dar îi lipsea încrederea: 
„Naaman s-a mâniat şi a plecat, zicând: «Eu credeam că 
va ieşi la mine, se va înfăţişa el însuşi, va chema Numele 
Domnului Dumnezeului lui, îşi va duce mâna pe locul rănii 
şi va vindeca lepra.»” (2 Împ. 5:11). 

Cei ce îşi pun încrederea în Domnul sunt cu totul deo-
sebiți de ceilalți:

Ezechia. El şi-a pus încrederea în Domnul, Dumnezeul 
lui Israel; şi dintre toţi împăraţii lui Iuda care au venit după 
el sau care au fost înainte de el, n-a fost nici unul ca el. 
Influențele străine, vrăjmașe, au căutat să slăbească şi să 
distrugă încrederea în Domnul prin intimidări, amenințări, 
etc: „Rabşache le-a zis: «Spuneţi lui Ezechia: «Aşa vor-
beşte marele împărat, împăratul Asiriei: «Ce este încre-
derea aceasta pe care te bizui?”... Poate că îmi veţi spune: 
«În Domnul, Dumnezeul nostru, ne încredem.»” (2 Împ. 
18:19;22a), „Aşa vorbeşte împăratul: «Nu vă lăsaţi amăgiţi 
de Ezechia, căci nu va putea să vă izbăvească. Nu vă lăsaţi 
mângâiaţi de Ezechia cu încrederea în Domnul, când vă 
zice: «Domnul ne va izbăvi, şi cetatea aceasta nu va fi dată 
în mâinile împăratului Asiriei. »” (Isaia 36:14-15). 

Ezechia s-a rugat şi s-a încrezut în Domnul, şi au fost 
izbăviți: „În noaptea aceea, a ieşit îngerul Domnului şi a 
ucis în tabăra Asirienilor o sută optzeci şi cinci de mii de 
oameni. Şi când s-au sculat dimineaţa, iată că toţi erau 
nişte trupuri moarte.” (2 Împ. 19:35). 

Iosafat. Tot de o astfel de încredere în Domnul dă do-
vadă și Iosafat: „A doua zi, au pornit dis-de-dimineaţă spre 
pustiul Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit şi a zis: «As-
cultaţi-mă, Iuda şi locuitorii Ierusalimului! Încredeţi-vă în 
Domnul Dumnezeul vostru, şi veţi fi întăriţi; încredeţi-vă în 
proorocii Lui, şi veţi izbuti.»... Când a ajuns Iuda pe înălţi-
mea de unde se zăreşte pustiul, s-au uitat înspre mulţime, 
şi iată că ei erau nişte trupuri moarte întinse pe pământ, şi 
nimeni nu scăpase.” (2 Cron. 20:20;24). 

Încrederea în Domnul izbăveşte 
Daniel. „Apoi Nebucadneţar s-a apropiat de gura cup-

torului aprins şi, luând cuvântul, a zis: «Şadrac, Meşac şi 
Abed-Nego, slujitorii Dumnezeului celui preaînalt, ieşiţi 
afară şi veniţi încoace!» Şi Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au 
ieşit din mijlocul focului.” (Dan. 3:26). „Atunci împăratul 
s-a bucurat foarte mult şi a poruncit să scoată pe Daniel 
din groapă. Daniel a fost scos din groapă şi nu s-a găsit nici 
o rană pe el, pentru că avusese încredere în Dumnezeul 
său.” (Dan. 6:23). 

David. O încredere în Domnul declarată public de Da-
vid în lupta sa cu Goliat: „David a zis filisteanului: «Tu vii 

împotriva mea cu sabie, cu suliţă şi cu pavăză; iar eu vin 
împotriva ta în Numele Domnului oştirilor, în Numele 
Dumnezeului oştirii lui Israel, pe care ai ocărât-o. Astăzi 
Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborî şi-ţi voi tăia 
capul; astăzi voi da stârvurile taberei Filstenilor păsărilor 
cerului şi fiarelor pământului. Şi tot pământul va şti că Is-
rael are un Dumnezeu.»” (1 Sam. 17:45-46). 

Încrederea în Domnul este neclintită, în orice împrejur-
are 

Isaia. „Eu nădăjduiesc în Domnul, care Îşi ascunde faţa 
de casa lui Iacov. În El îmi pun încrederea.” (Is. 8:17) 

Pavel. „În adevăr, fraţilor, nu voim să vă lăsăm în ne-
cunoştinţă despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care 
am fost apăsaţi peste măsură de mult, mai presus de pu-
terile noastre, aşa că nici nu mai trăgeam nădejde de vi-
aţă. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim; pentru 
ca să ne punem încrederea nu în noi înşine, ci în Dumne-
zeu care învie morţii.” (2 Cor 1:8-9), „După ce am suferit 
şi am fost batjocoriţi în Filipi, cum ştiţi, am venit plini de 
încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui 
Dumnezeu în mijlocul multor lupte.” (1 Tes. 2:2). 

Încrederea în Domnul trebuie păstrată 
„Dar Hristos este credincios ca Fiu, peste casa lui Dum-

nezeu. Şi casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la 
sfârşit încrederea nezguduită şi nădejdea cu care ne lău-
dăm.” (Evrei 3:6), „Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, 
dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită de la 
început...” (Evrei 3:14), „Să nu vă părăsiţi, dar, încrederea 
voastră pe care o aşteaptă o mare răsplătire!” (Evrei 10:35). 

Cei ce s-au încrezut în Domnul, mărturisesc: 
David. „Eu am încredere în bunătătea Ta, sunt cu ini-

ma veselă, din pricina mântuirii Tale...” (Ps. 13:5), „Domnul 
este tăria mea şi scutul meu; în El mi se încrede inima, şi 
sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima şi-L 
laud prin cântările mele.” (Ps. 28:7). 

Isaia. „Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de 
încredere şi nu mă voi teme de nimic; căci Domnul Dum-
nezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele, şi El m-a 
mântuit.” (Is. 12:2) 

Încrederea în Dumnezeu ne este întărită prin Hristos şi 
prin Duhul Sfânt: „Avem încrederea aceasta tare în Dum-
nezeu, prin Hristos”. (2 Cor. 3:4), „În El avem, prin credinţa 
în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încrede-
re.” (Efes. 3:12). 

În încheiere: Un părinte adevărat este plin de iubire 
față de copiii săi. Le poartă de grijă şi este gata chiar să 
se jertfească pentru ei. Acest lucru determină în copii un 
sentiment de încredere şi pace sufletească. Tot astfel tre-
buie să ne raportăm şi noi față de Tatăl nostru, Domnul şi 
Dumnezeul nostru: „Să nu vi se tulbure inima. Aveţi cre-
dinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui 
Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu 
Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă 
voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca 
acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” (Ioan 14:1-3). 

Domnul să vă binecuvânteze!  

Aron Soane 
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Istoricul și familia. Charles Spurgeon, s-a născut în 
satul Kelvedon, Essex pe 19 iunie 1834, într-o famile cu 
o situație financiară modestă, dar evlavioasă. Atât tatăl 
John, cât și bunicul James erau pastori de origine puri-
tană, lucru ce avea să influențeze major viața de slujire 
a tânărului Charles. Fiind primul copil al familiei, Charles 
nu a beneficiat de favorurile acestui statut, dimpotrivă, la 
vârsta de un an și jumătate, când s-a născut al doilea co-
pil al familiei, datorită situației financiare precare, a fost 
încredințat spre îngrijire bunicilor, unde rămâne până la 
vârsta de șapte ani. 

Influențele timpurii, care l-au îndrumat spre Dumnezeu 
sunt sumarizate în ”viața sfântă de acasă”. Timpul petrecut 
în îngrijirea bunicilor și a mătușii Ann, aveau să imprime 
în viața copilului Charles disciplina spirituală. După înto-
arcerea în casa părintească era foarte atent la timpul de 
rugăciune al familiei, uimitor fiind faptul că la unsprezece 
ani scrie din propria inițiativă un jurnal pentru familie, 
consemnând, timpul de rugăciune, omiterea sa, calitatea, 
progresul sau regresul înregistrat. Mama sa, Eliza, a jucat 
un rol deosebit în formarea predicatorului de mai târziu, 
fiind persoana care s-a rugat, a vegheat pentru el și a 
pregătit calea pentru Cuvântul predicat, spunea Charles. 

Studiul. Charles a fost un copil înzestrat care a decis să 
își pună calitățile în slujirea lui Dumnezeu. A urmat cur-
surile școlii locale în Colchester până la paisprezece ani 
când a mers la o școală internat a Bisericii Anglicane în 
Maidstone. Aici avea să fie antipatic profesorului de ma-
tematică, întâmplător unchiul său, deoarece îl corecta 
public pentru erorile sale în predare. La cincisprezece ani 
a început să frecventeze cursurile Academiei din Newmar-
ket, unde avea să fie elev și profesor în același timp. După 
convertire, a părăsit Newmarket pentru a-și continua stu-
diul și activitatea de predare la o școală din Cambridge. 

Convertirea și botezul. Deși era un bun cunoscător 
al Cuvântului și un tânăr dedicat lucrării lui Dumnezeu, 
Charles nu experimentase întâlnirea reală cu Hristos. Avea 
să se întâmple într-o duminică din ianuarie 1850, când îm-
potriva gerului și viscolului, se încăpățânează să meargă 
la o anumită capelă să se închine. Împiedicat de intempe-

rii, nu reușește și se refugiază într-o capelă a Metodiștilor 
Primari, pe o stradă lăturalnică din Cholcester. Aici, Dum-
nezeu a ales să îi vorbească printr-un predicator simplu, 
rudimentar în vorbire, dar care sub călăuzirea Duhului 
Sfânt, îi adresează un mesaj direct tânărului străin, mesaj 
ce avea să conducă la întâlnirea lui Charles cu Hristos. Da-
torită apropierii de Dumnezeu și a cunoașterii Cuvântului, 
decide să se boteze în același an prin scufundare, împot-
riva convingerii părinților puritani, care practicau botezul 
copiilor. 

Slujirea. După botez nu a rămas pasiv, ci s-a dedicat 
slujirii la școala duminicală a Bisericii St. Andrew´s Street. 
Lecțiile sale au devenit atât de populare încât au început 
să fie frecventate de adulți, ocazie cu care intră în atenția 
organizației „Asociația Predicatorilor”, care avea ca scop 
trimiterea de predicatori, aleatoriu, în satele din jurul 
orașului. Ajunge să slujească în întreg districtul, uneori și 
de trei ori într-o zi, primind numele de „băiețandrul predi-
cator al Ținutului Mlaștinilor”. După câteva slujbe ținute în 
satul Waterbeach, la doar șaptesprezece ani, este chemat 
să fie păstorul bisericii. În doar doi ani cât a fost păstor 
în micuțul sat, are loc o trezire la viață, tâlhăriile, bețiile 
și blasfemia pentru care era renumit locul, au încetat, iar 
biserica a crescut de la 40 la peste 400 de membrii. 

Ascensiunea, dezastrul și refacerea. Cariera lui avea 
să își schimbe direcția, așa cum spunea Spurgeon, de la 
„neobișnuit la senzațional” odată cu mutarea la Londra, 
unde a slujit ca pastor pentru Biserica New Park Sreet (Ta-
bernacolul Metropolitan) până la finalul vieții. 

Popularitatea lui Spurgeon creștea de la o zi la alta, și 
biserica care era la un pas de închidere la sosirea sa devi-
ne neîncăpătoare, numărul celor ce se întorceau la Dum-
nezeu era tot mai mare, punând conducerea în situația de 
a investi în construcția unei noi clădiri. Între timp, pentru a 
facilita accesul la predici a celor ce rămâneau pe afară, se 
ia decizia închirierii unei bisericii seculare, cu o capacitate 
superioară, de 4000 de locuri, devenind în scurt timp la fel 
de neîncăpătoare. Propunerea de a închiria sala muzicală 
din Surrey Gardens cu peste 10 000 de locuri, considerată 
“casa diavolului” de către credincioși, stârnise rumoare. 

Viața noastră nu este o viață de griji și de neliniște, ci 
o viață de credință și veghe. Tatăl nostru ceresc cunoaște 
nevoile noastre, înainte de a-I cere ceva. Putem să mer-
gem la culcare la ora potrivită, fără a ne istovi, stând prea 
târziu și făcând planuri. 

Dacă am învățat să avem încredere și credință în DOM-
NUL, nu vom avea insomnii din princina presimțirilor în-
tunecoase, ci vom arunca orice îngrijorare asupra LUI, ne 
vom gândi la harul Său și El ne va da un somn dulce. 

La sânul Său ne odihnim în perfectă siguranță, atât în 
viață cât și în moarte, dar și în veșnicie. Să ne încredem în 
dragostea și călăuzirea Sa și în clipa plecării noastre de pe 
pământ pe calea pe care ne-a trasat-o, să mergem drept 
înainte în credință și încredere în Dumnezeul cel viu. 

În 2 Cronici 20:17, în ultima parte a versetului scrie: „...
Domnul va fi cu voi!“. Dacă Domnul este cu noi, puțin să 
ne intereseze că suntem părăsiți de oameni, vom birui în 
lupta vieții, și cu cât încercările vor fi mai mari, cu atât mai 
slăvită va fi biruința. Sigur că Domnul este cu noi dacă sun-
tem și noi cu El, să avem încredere în credincioșia Lui și 
credință în cuvântul Său, să ascultăm poruncile Lui, iar El 
va fi sigur cu noi oriunde, și ne va întări mental, spiritual 
și trupește. 

În Psalmul 103:5, David îl prezintă pe Dumnezeu ca fi-
ind cel care „Îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să 
întinerești iarăși ca vulturul“. Acest Psalm mi se potrivește 
perfect mie. „Anii vieții noastre se ridică la șaptezeci de 
ani, pentru cei tari la optzeci...“, spunea omul lui Dumne-
zeu Moise în Psalmul 90:10, concluzionând în versetul 12: 
„Învață-ne să ne numărăm bine zilele“. 

Traian Dorz a scris într-una din multele lui poezii, și 
anume în poezia „O, om! Ce mari răspunderi ai”, următoa-
rele versuri: „-O, nu uita!...- Fii credincios - Cu grijă și cu 
teamă! - Să lași în urmă luminos, - Un semn, un gând, un 
drum frumos - Căci pentru toate, ne-ndoios, - Odată vei 
da seamă“.

Ajută-ne, Doamne, să ne cercetăm cu adevărat cum 
stăm cu viața de credință și încrederea în Tatăl, Domnul 
Isus și Duhul Sfânt, să luăm hotărârile cele bune după Cu-
vântul Său divin!

Am împlinit zilele acestea vârsta de 80 de ani și am 
nădejdea cu toată certitudinea și îndrăzneala să spun 
că Domnul Isus Hristos este proslăvit în viața mea și prin 
moartea mea. Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este 
un câștig. Alergarea mea pe acest pământ străin se apro-
pie, doresc să merg pe plaiurile cerești. Așa să ne ajute 
Dumnezeu din înălțimea slavei Sale pe toți și să ne învălu-
ie ființele în lumina bucuriei!

Mulțumiri aduc surorilor, fraților, copiilor pe care îi sti-
mez, fraților slujitori, care m-au purtat în rugăciuni prin 
încercările prin care am trecut. 

Dragii mei, va dau un sfat: nu uitați că oamenii spiri-
tuali și plini de destoinicie și cunoștință devin tot mai 
asemănători cu Domnul, sunt mulțumiți cu ce au, trăiesc 
cumpătați și modești. Nu țin la lucrurile pământești și 
pieritoare, nu sunt mânioși, irascibili sau duri, ci răbdă-
tori și blânzi. Să trăiți echilibrați, chiar și în viața cea mai 
întunecoasă, conștientizând că Domnul are o imensă pu-
tere, care luminează în noi prin Duhul cel Sfânt. Numele 
Lui să fie slăvit în casele de rugăciuni, să trăiți uniți și cu 
dragoste între voi. Străduiți-vă să agonisiți comori acolo 
unde veți fi pentru totdeauna, să trăiți veșnicia cu Dom-
nul Isus. Viața veșnică nu începe în momentul morții, ci 
în cel al CREDInȚEI și ÎnCREDERII în DOMnul CEl VIu.  
Așa să ne ajute Dumnezeu! 

Aurelia Eva Dobrotă

Eroii credinței
CharlES haddoN SpUrgEoN (1834-1892) 

Credința și încrederea
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Nu și pentru Spurgeon, care afirma că era gata să meargă 
și în casa diavolului pentru a câștiga suflete pentru Hris-
tos. Sala a fost neîncăpătoare, peste 5000 de oameni ne-
maivând posibilitatea să intre. Nimic nu anuța dezastrul ce 
a urmat. Printre cei ce au venit să asiste la predică, au fost 
și instigatori care au produs panică în sală, mulți oame-
ni suferind răni, șapte pierzându-și viața. A fost „noaptea 
neagră a sufletului” pentru Spurgeon, ce îl va marca toată 
viața. A fos momentul, în care, pe Hristos L-a simțit foarte 
departe, când rugăciunea sa era fără cuvinte, privirea Bi-
bliei îi stârnea lacrimi. Unitatea, dragostea și rugăciunile 
bisericii l-au ajutat să se ridice, după o lună ținând predica 
la locul tragediei. Dupa aproximativ un an, guvernul deci-
de o zi de post național, urmată de un serviciu special l-a 
care s-au gândit că cel mai potrivit să predice era Charles 
Spurgeon. Evenimentul la care au asistat peste 23 000 de 
oameni, a avut loc la Crystal Palace, cea mai mare congre-
gație căreia i-a predicat vreodată, la doar 23 de ani. 

Căsătoria și familia. În Biserica New Park Sreet o 
cunoaște pe cea care avea să-i devină soție, Susannah 
Thompson, o aprigă contestatoare a lui Spurgeon la înce-
put, văzând în el doar un tânăr necioplit și arogant, până 
ajunge să îl cunoască cu adevărat pe omul Spurgeon. În 
urma predicilor lui se convertește și este botezată de vi-
itorul soț. Au fost binecuvântați cu doi băieți, gemeni, 
Charles Jr. și Thomas. Ambii băieți calcă pe urmele tatău-
lui devenind pastori. Deși era dedicat lucrării, Spurgeon 
nu a neglijat familia și nu a trăit duplicitar așa cum făceau 
mulți predicatori ai vremii. Era și în familie aceași perso-
ană din viața publică, un om de „o smerenie aparte și o 
bunătate dulce”, după cum îl descria soția Susannah. 

Mai mult decât predicare. Deși celebritatea sa a ajuns 
la cote maxime datorită predicilor sale, lucrarea lui Spur-
geon nu s-a limitat doar la atât, amintind pe scurt unele 
din realizările sale, precum cele 187 de biserici plantate, 
înființarea Colegiului Pastorilor, orfelinatul Stokwell (ca-
pacitate pentru 500 de copii), societatea de colportori, 17 
adăposturi pentru săraci, numeroase cărți și publicații. 
Chiar dacă a fost consacrat lui Hristos, nu a fost scutit de 
probleme. Situația financiară a continuat să fie precară un 
timp îndelungat, starea de sănătate îi era afectată de gută 
și reumatism încă din jurul vârstei de 30 de ani, uneori 
necesitând ajutor să coboare de la amvon. Amintirea tra-

gediei de la sala muzicală îl tulbura, ajungând deseori în 
stări de depresie, nopți întregi în care nu putea să doarmă, 
momente în care spunea el, că a fost cel mai aproape de 
Hristos. Dar nimic nu putea să îi stingă focul, pasiunea și 
dedicarea pentru Hristos, care l-a însoțit din tinerețe până 
la sfărșitul vieții. 

Finalul Lucrării. Pe 7 Iunie 1891 l-a propovăduit pe 
Hristos pentru ultima dată la Tabernacol. De data aceas-
ta a reușit să ducă la sfârșit mesajul. Au urmat trei luni în 
care a fost imobilizat la pat, revenindu-și surprinzător, su-
ficient încât să calătorească împreună cu soția la Mento-
ne, Franța. Aflat în pragul morții, nu renunță, revizuiește 
una dintre scrierile sale pentru a putea fi publicată. Cu o 
săptămână înainte de a călători spre casă boala i se agra-
vează, cu ultimele puteri transmite secretarului său mesa-
jul: „Mi-am sfârșit lucrarea”. Duminică, 31 ianuarie 1892, a 
mers „acasă”, pentru a se bucura de o veșnicie de prezența 
celui căruia I-a slujit o viață întreagă. 

Două cărți (Faptele apostolilor, respectiv Evrei 11, eroii 
credinței) continuă să așterne pe paginile lor o lucrare 
deosebită, a oamenilor care s-au pus la dispoziția Lui și 
s-au decis să rămână credincioși lui Dumnezeu și lucrării 
până la finalul vieții. Charles Spurgeon un adolescent de 
15 ani din Essex, fără resurse materiale sau o calificare 
profesională deosebită, s-a decis prin credință să se pună 
la dispoziția lui Dumnezeu și a lucrării sale, producând 
un val de trezire spirituală în Anglia contemporană, dar și 
peste veacuri pentru toți cei ce îi studiază lucrările, putând 
fi adăugat pe merit eroilor credinței. Într-o societate con-
temporană în care primează ardoarea pentru realizările 
materiale și profesionale, Dumnezeu mai caută oameni, 
care necondiționat, prin credință sunt dispuși să se pună 
la dispoziția Lui și a lucrării sale. Fiecare din noi, putem 
face parte din cei care scriu cartea eroilor credinței cu vi-
ața lor, sau din tabăra celor care doar citesc despre rea-
lizările lor. Alegerea din care tabără vrem să facem parte 
ne aparține nouă, Hristos răsplătind merituos fiecăruia. 
Dumnezeu să ne dea puterea să alegem în perpectiva 
răsplății veșnice.      
 

Marian-Ionel Cutoi 

25 
de ani 

apa vieţii

a N I V E r S a r E a  r E V I S T E I

DESIGNED BY FREEPIK
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Mai mult, mai repede, mai bun! Oamenii vor totul, și îl 
vor acum. 

Cine mai are răbdare? 
Cine mai are răbdare să adune bani de o mașină? Dar 

de mobilă? Sau de apartament, sau casă, sau orice altceva 
mai scump, care necesită mai multe salarii adunate! 

Vin salvatorii! Te ajută banca, mobila îți vine la ușă 
aproape instant. Răbdare, așteptare? Nu mai e nevoie de 
așa ceva. Dacă ai bani îi dai, dacă nu, te împrumuți de la 
bancă. Nu de la frați, că ăștia fac figuri. 

Cine are timp de biserică peste săptămână? 
Avem facturi de plătit! Trebuie să muncim! 
Ce să ne mai vizităm, doar avem telefoane, ne putem 

vedea online! Nu ne putem permite pierderi de timp. Pen-
tru copii nu avem timp, cu nevestele și soții ne vedem din 
fugă, printre joburi; la adunare ajungem târziu și obosiți că 
am lucrat sâmbăta, pe bani mulți... 

Cine mai citește o revistă? 
Și acum, întrebarea: cine mai citește o revistă? Chiar 

dac-ai primi-o gratis... Dacă de Biblie abia găsești timp 
(dacă găsești), ce te mai faci cu o revistă? Ce să mai umpli 
raftul și cu aia, găsești ce vrei online. Rapid, gratuit... 

Din acest motiv admir eu niște oameni care au „înotat 

contra curentului”. Care au răbdare să scrie, să deseneze, 
să aranjeze... Într-un cuvânt, să facă ceva frumos. Și, vă 
spun drept, puțini apreciază asta. Și, pe zi ce trece, vor fi 
tot mai puțini. 

Dumnezeu are răbdare 
Se pare că numai Dumnezeu mai are răbdare. Adică, ne 

mai rabdă. Și, din Cuvântul Său, aflăm că îi apreciază și 
fericește pe răbdători. Și pe cei ce stăruiesc în bine. 

Dumnezeu nu numai că are răbdare, dar are și timp, o 
veșnicie. De aceea eu gândesc că, cu fiecare timp „sacri-
ficat”pentru El, adăugăm veșnicie în noi. Nu cred că mai 
e nevoie să adaug că acesta e un câștig inestimabil. Dacă 
acum nu ne dăm seama, cu siguranță vom înțelege la ve-
nirea Domnului. După cum sigur știți, e aproape - și acesta 
e un motiv de mare bucurie pentru noi. 

Vă îndemn, așadar, să citiți revista! 
Nu doar din respect pentru munca unor oameni, ci și 

pentru câștigul vostru, pentru că în ea se vorbește despre 
dragul nostru Domn Isus. Fără însă a neglija Biblia. Și vă 
garantez că vă veți da seama că nu e la fel cu „navigarea“ 
pe internet. Celor care scriu pentru revistă, un cald sa-
lut, Dumnezeu să vă binecuvinteze!   
 

  Ioan Mandici 

Revista creștină Apa Vieții a ajuns în toamna acestui 
an la un sfert de secol de existență cu ajutorul lui Dum-
nezeu. Este un moment aniversar pentru o revistă, care, 
de ani buni transmite mesajul Evangheliei participând 
la lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Biblia ne învață: 
„mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru  
toate lucrurile, în Numele Domnului nostru, Isus Hris-
tos” (Efes. 5:20). 

Apreciez apariția unei reviste creștine din diaspora în 
limba română pentru că „Limba noastră-i limbă sfântă, 
Limba vechilor cazanii” cum ne îndeamnă poetul Alexei 
Mateevici. Se cuvine să-i aducem cu toții slavă și mulțumi-
re lui Dumnezeu și totodată mulțumire tuturor celor care 
au vestit Cuvântul prin intermediul scrisului. 

Lumea se schimbă. Evanghelia rămâne aceeași. Trebuie 
să fim deschiși la cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu. 
Tehnologia avansează. Cuvântul scris e la îndemâna ori-
cui, dar trebuie așezat într-o propoziție. Mai multe fraze 
alcătuiesc un text. Între cuvântul exprimat verbal și a scrie 
un articol este o prăpastie care nu poate fi trecută decât 

pe o singură punte: talentul. În ziua de azi scriem mai 
puțin, oare de ce? 

Într-o perioadă în care multe reviste au renunțat la 
tipărirea pe hârtie, încetându-și activitatea, lansându-se 
doar în mediul online, este o mare realizare pentru comu-
nitatea creștină din Austria o revistă în grai românesc. Su-
praviețuirea acestei reviste înseamnă că aduce viață, este 
oglinda vieții creștine. O viață în Hristos! Revista Apa Vieții 
este editată cu sprijinul Pfingstkirche Gemeinde Gottes in 
Österreich, dar și cu ajutorul scriitorilor și cititorilor ca și 
dumneavostră. 

Avem nevoie de lumină și timp să creștem tot mai 
mult. Scriitorul german Johann Wolfgang von Goethe 
pe patul de moarte spunea: licht, mehr licht! Avem 
nevoie de mai multă lumină, înțelepciune, pricepere, 
călăuzire... Acordați-ne vă rog încă un sfert de secol! Vă 
mulțumesc și Domnul să vă binecuvânteze! 

Ghiță Bujdei 

Revista Apa Vieții la 25 de ani 

Revista, încotro? Nici nu vă vine să credeți 

Făcând o retrospectivă a ultimilor 25 de ani a revistei 
„Apa Vieţii“ putem vedea atât realizări cu efecte pozitive 
cât și eforturi deosebite începând cu colectivul de re-
dacție și continuând cu toți colaboratorii. Dacă e vorba 
de aprecierea muncii pot numi câteva nume începând cu 
redactorul șef care a fost de la început și continuă să slu-
jească Domnului, fratele Puiu Timofte. De asemenea fami-
lia Bujdei Ghiță și Gabi care depun un efort deosebit. Nu 
pot să nu amintesc și efortul depus la grafică și corectare. 
Tuturor le doresc binecuvântarea Domnului și El să le răs-
plătească pentru munca depusă. 

Într-o vreme când se produc multe schimbări, iar citi-
torii au multe posibilităţi de informare este de apreciat 
faptul că revista continuă să fie tipărită, dar și tirajul este 
tot mai mare. 

Dacă privim la prima şi apoi la ultima revistă sunt dife-
renţe destul de mari. S-au adus îmbunătăţiri atât la par-
tea materială, partea vizuală, aranjament, grafica, dar şi 
la conţinutul articolelor. Personal consider că revista și-a 
atins scopul. Prin articolele publicate și prin mărturiile 
transmise s-a descoperit identitatea noastră de copii a lui 
Dumnezeu dar și de români. 

Fiind o publicaţie a bisericilor Pfingstkirche Gemeinde 
Gottes in Österreich prin temele tratate s-au descoperit 

valorile noastre spirituale în Hristos și s-a urmărit creşte-
rea spirituală a cititorilor şi înţelegerea voii lui Dumnezeu 
conform Bibliei. Prin mărturiile și informațiile transmise 
s-a glorificat numele lui Dumnezeu. Informaţiile corecte 
din biserici ,dar și articolele publicate pe teme a făcut să 
crească intersul cititorilor provocând un impact în gândi-
re, schimbând chiar unele mentalități greșite. 

S-au atras tot mai mulţi colaboratori descoperindu-se 
multe valori tinere astfel s-a realizat o unitate spirituală 
între cititori şi biserici. Pentru generația tânără de cititori 
a fost o șansă de a-şi îmbogăţi vocabularul limbii române. 

Conştienţi fiind că nu a fost apreciată de toţi, faptul că 
au fost puține critici îi dă valoare revistei „Apa Vieţii“ și ne 
provoacă spre tot mai bine. 

Chiar dacă colectivul de redacţie și colaboratorii nu 
sunt profesioniști,au făcut o muncă de calitate și au slujit 
cu sentimentul că îndeplinesc o slujbă pentru care numai 
Domnul îi răsplăteşte. 

Felicit colectivul de redacție și colaboratorii, aducând 
pe această cale mulțumiri din partea mea tuturor celor ce 
s-au implicat și se implică. 

Cu Domnul înainte.    
Ioan Varadin
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Revista ,,Apa Vieții“ este cea mai citită revistă creștină 
de limba română din diaspora. Parcă ieri a fost când am 
primit o agendă cu Bisericile române din Austria, unde 
erau trecute numerele de telefon ale fraților din comitet.

Telefoane. Am început să-i sun, fără să-i cunosc sau fără 
ca ei să mă cunoască, adresându-le întrebarea: „Doriți să 
scrieți un articol, aveți o mărturie, o poezie, o motivație?” 
La început, oamenii au fost sceptici, dar foarte mulți dintre 
ei au acceptat. Bucuria îmi era foarte mare de fiecare dată 
când primeam articole, ca și cum aș fi câștigat o mare bo-
găție. Nu mi-am imaginat că în Austria există așa de mulți 
frați și surori înzestrați de Dumnezeu cu darul scrisului. Di-
versitatea domeniilor de acțiune a revistei se dovedește 
prin multitudinea temelor și subiectelor: mărturii, artico-
le pentru familii, articole pe baza unui subiect, articole 
informative, biografii, interviuri, de pe câmpul de misiu-
ne….

Tot așa… tot așa, a sosit momentul culminant când 
frații și surorile mă contactau pentru a mă întreba: „Mai 
aveți loc pentru un articol, până când este termenul limită 
să pot scrie un articol?”, „Dumnezeu mi-a pus pe inima să 
scriu articolul acesta”, sau „Dorim să mărim numărul de 
reviste deoarece cerințele sunt mari…”, sau „Am avut o 
experiență unde am simțit mâna lui Dumnezeu prin vin-
decarea mea și vreau să-i motivezi și pe alții care trec prin 
aceleași momente”, sau biografia înaintașilor noștri care 
au fost omorâți pentru Hristos dar au rămas credincioși 

până la moarte.
Momentele frumoase vor rămâne mereu gravate pe pe-

licula memoriei mele, când frații și surorile îmi spuneau: 
„Sora Gabi, am dat revista vecinei mele sau cumnatului 
meu nepocăit”, „I-am făcut-o cadou șefului meu”, „Am 
dus-o unui frate care este internat în spital”, „Articolul res-
pectiv a fost scris pentru mine”, sau „Am învățat ceva refe-
ritor la familie, relația părinți - copii”.

Atunci ceva îmi spunea: mergi mai departe, mergi mai 
departe! Și așa lucrurile frumoase au rămas și sunt mai 
puternice decât amintirile mai puțin frumoase, de la care 
am învățat că orice lucru frumos făcut pentru Dumnezeu 
trebuie făcut cu sacrificiu.

Acum la ceas aniversar, vreau să vă sărbătorim pe voi, 
toți cei care ați făcut posibil ca această revistă să fie trans-
misă din generație în generație. De asemenea, revista „Apa 
Vieții“ trebuie să ajungă în fiecare familie românească și tu 
trebuie să fii un ,,ambasador“ al acestei identități româ-
nești.

Nu uitați! Vă puteți aștepta oricând la un telefon din 
partea redacției. Pot spune cu întregul colectiv redacțio-
nal, „Eben- Ezer“, până aici Domnul ne-a purtat de grijă.  
 

Gabi Bujdei

Personal, când mă gândesc la revista Apa Vieții și la 
faptul că au trecut 25 de ani de la înființare, trăiesc senti-
mente frumoase, mă răscolesc amintiri plăcute, care ge-
nerează o stare de mulțumire și împlinire.

Dacă ar fi să le concentrez într-un singur cuvânt toate 
aceste trăiri sufletești, acesta ar fi „BUCURIE“.

Cum în vremurile pe care le trăim motivele de bucurie 
se răresc, apariția trimestrială a revistei Apa Vieții constitu-
ie un adevărat prilej de bucurie.

O altă bucurie este faptul că alături de alte simboluri 
prin care ne identificăm în Austria ca mișcare penticostală 
română, revista Apa Vieții este un pilon de bază a acestei 
identități.

Pentru mine, bucurie este și faptul că știu cu cât devo-
tament și dăruire au lucrat și lucrează redactorul șef, re-

dactorul, președintele, graficianul și membrii colegiului 
de redacție la apariția, distribuirea și menținerea acestei 
reviste.

Nu în ultimul rând, e o mare bucurie să știu că tot mai 
mulți colaboratori se implică scriind articole valoroase, 
poezii, editoriale ș.a.

Eu sunt foarte bucuros pentru toate acestea, de-aceea 
vă invit să vă bucurați și voi împreună cu mine! „Bu-
curaţi-vă întotdeauna.” (1 Tes. 5:16)

Corneliu Buda 

25 de ani 
dE la îNfIINțarEa rEVISTEI apa VIEțII

Telefonul revistei
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1. Gabi Bujdei: Anul 1993 a fost un an marcant 
pentru Bisericile Penticostale române din Austria, deoa-
rece a apărut primul număr al revistei „Apa Vieții”. De 
unde această idee?  

•	Moise Gaode: Cuvântul lui Dumnezeu are pu-
tere să schimbe oamenii. Am găsit de bine că una 
dintre metodele cele mai reale și practice este ma-
terialul scris. De aceea împreună cu frații din con-
ducerea bisericii locale și cu gândul de angrenare a 
tuturor bisericilor din Austria am hotărât să lucrăm 
la proiectul unei reviste naționale. O revistă care să 
reprezinte toate bisericile, ceea ce urma să devină 
simbolul unității și a viziunii unitare în lucrarea lui 
Dumnezeu.  

2. Gabi Bujdei: Revista se numește „Apa Vieții”. 
Care este sursa acestui nume?  

•	Moise Gaode: Așa cum se întâmplă de fiecare 
dată când este vorba despre o nouă revistă, se pro-
pun mai multe nume, se analizează, și se ia în con-
siderare cea mai practică propunere. Ținând cont și 
de alte biserici, de alte organizații, noi am decis că 
acesta este un nume reprezentativ al mesajului pe 
care vrem ca noi să îl transmitem.  

3. Gabi Bujdei: Erați puțini români pe atunci. To-
tuși care a fost viziunea dumneavoastră ca și fondator? 
 
•	Moise Gaode: Chemarea pe care mi-a făcut-o 

Dumnezeu a fost să vestesc Evanghelia românilor 
care sunt plecați de acasă. Am dorit întotdeauna 
nu numai să-i ajut pe cei care erau în tranzit, deși 
aceasta era o misiune glorioasă în ea însăși, dar să 
fiu sfătuitor, consilier și ajutor practic pentru cei în 
nevoie. Adevărul este că niciodată nu ne-am gândit 
cât de mulți români vor fi în Austria și dorința 
noastră a fost să-l slujim pe Dumnezeu, să zidim o 
biserică locală și să contribuim la mântuirea sufle-
telor noastre și a familiilor noastre. Dintr-o relație 
de genul acesta s-au dezvoltat toate celelalte bine-
cuvântări care urmau să vină pentru românii din 
Austria. În adevăr, lucrarea din Austria s-a început 
cu un număr modest de frați, și anume trei familii și 
încă câteva persoane. Cu ajutorul Domnului, în anul 

1989 s-au mai organizat încă două biserici, iar prin 
anul 1993 numărul bisericilor penticostale româ-
ne din Austria era destul de semnificativ. Viziunea 
noastră a cuprins și viitorul la care noi ne gândeam. 
Indiferent cât de mult sau de puțin timp eram în 
Austria aveam responsabilitatea înaintea lui Dum-
nezeu să promovăm Evanghelia, moralitatea și tot 
ceea ce este conform împărăției lui Dumnezeu.  

4. Gabi Bujdei: Aveați persoane care scriau per-
manent sau primeați articole din toată Austria?  

•	Moise Gaode: Cum scrisul și tipăritul materi-
alului creștin este de obicei o problemă generală, 
așa a fost atunci și așa este și astăzi. De obicei sunt 
prea puțini care sunt gata să își exprime gândirea, 
teologia și viziunea spirituală în scris în comparație 
cu cei care au darul să vestească Evanghelia. E o 
responsabilitate mult mai mare și mai delicată și 
pretinde mult mai mult timp. De aceea s-a apelat 
la toate persoanele care erau membrii bisericilor 
noastre, să participe cu articole, poezii și literatură 
care putea să fie de interes comun, și chiar pentru 
cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Cu ocazia aceas-
ta vreau să mulțumesc celor care au îmbrățișat 
responsabilitatea aceasta de a transmite mesajul 
Evangheliei în scris prin revista care este subiectul 
discuției noastre. 

5. Gabi Bujdei: Cum vă alegeați tematica?  

•	Moise Gaode: Ca toți administratorii buni și efi-
cace am apelat la resursele intelectuale și organiz-
atorice a celor care ne aflam în conducerea biseri-
cilor de atunci. În echipă s-au ales teme și subiecte 
care să fie apoi pregătite și tipărite în revista Apa 
Vieții.  

6. Gabi Bujdei: Care era impactul revistei în biseri-
ci?  

•	Moise Gaode: Ca orice lucrare de început impac-
tul era pozitiv, plăcut și încurajator pentru unitatea 
bisericilor. Pe de altă parte devenea o provocare 
pentru aspectele teologice care aveau de-a face 
cu transmiterea corectă a învățăturii bisericii din 

Exodul 4:13 Moise a zis: „Ah, Doamne, trimite pe cine 
vei vrea să trimiți!”

Când Dumnezeu i se descoperă lui Moise, la Horeb, 
acesta este uimit de rugul în flăcări care nu se mistuia. 
Dumnezeu Îl strigă pe nume, iar Moise răspunde. Dumne-
zeu îi spune lui Moise cum va izbăvi pe Israel, și cum va 
fi folosit el pentru această lucrare măreață. Prima reacție 
pe care Moise o are este de respingere. Dumnezeu îi des-
coperă planul Său cu privire la viața lui, dar acesta ezită să 
îl accepte. 

Moise a fost conștient de responsabilitatea necesară 
pentru o astfel de lucrare, dar și defectele și neajunsurile 
sale. Nu avea o poziție socială care să îl avantajeze, era un 
ucigaș și un fugar. Nu era un om înstărit, ci păstorul turmei 
socrului său. Circumstanțele în care se afla Moise erau cât 
se poate de nefavorabile. Cu toate acestea Dumnezeu îi 
spune că prin el va scoate pe poporul lui Israel din Egipt.

Moise acceptă în cele din urmă voia lui Dumnezeu, prin 
credință. Tot ceea ce are, este cuvântul lui Dumnezeu, în 
care el s-a ancorat. De-a lungul călătoriei lui cu Dumne-
zeu, Moise este trecut prin încercări, care aveau ca scop zi-
direa credinței lui. La puțin timp după ce iese din Egipt, se 
oprește în fața Mării Roșii împreună cu tot Israelul, urmărit 
de Faraon și armata lui. În ciuda răzvrătirii poporului, el își 
păstrează calmul și se încrede în Domnul că îi va izbăvii 
(Exodul 14:13-14). Când poporul cârtea împotriva lui Mo-

sie, la apele de la Mara, acesta strigă către Domnul, dar 
nu ca să își facă dreptate, ci ca să îi izbăvească. Altă dată 
poporul se ceartă cu Moise la Refidim, acesta s-a rugat 
Domnului. Credința lui Moise este arătată prin deciziile și 
faptele sale. 

După moartea lui, Cuvântul Domnului afirmă în Deuto-
ronomul 34:10-12 următoarele: „În Israel nu s-a mai ridicat 
proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în 
față. Nici unul nu poate fi pus alături de el în ce privește 
toate semnele și minunile pe care l-a trimis Dumnezeu să 
le facă în țara Egiptului împotriva lui Faraon, împotriva su-
pușilor lui și împotriva întregii țări, și în ce privește toate 
semnele înfricoșătoare pe care le-a făcut Moise cu mână 
tare înaintea întregului Israel.”

Ceea ce înțeleg din viața lui Moise este că totul se în-
vârte în jurul credinței autentice. O credință bazată pe 
încrederea deplină în fagăduințele și cuvântul Domnului. 
O credință care nu te lasă să stai nepăsător când Dumne-
zeu vrea să te folosească. Să nu răspundem asemenea lui 
Moise, șovăind sau privind la slăbiciunile noastre atunci 
când Dumnezeu ne cheamă în lucrare, ci să acceptăm cu 
credință deplină planul Său.

       
Mihai-Eduard Pop

Interviu cu fratele 
Moise Gaode 

Credința lui Moise

la 25 dE aNI dE la aparIțIa rEVISTEI, aUgUST 2018  

care făceam parte. Desigur că în atenția noastră 
erau și subiecte care loveau în unitatea bisericii, în 
învățătura Bisericii și lucrurile care erau pozitive. 
De aceea ocazional subiectele răspundeau nevoilor 
de adaptare atât spiritual cât și cultural la contextul 
societății în care noi ne aflam. Aveam influențe ma-
jore din partea bisericilor din jur dar mai ales pro-
vocări cu învățăturile Bisericii naționale austriece. 
Consider că revista a fost bine primită și apreciată 
de membrii bisericilor din Austria.  

7. Gabi Bujdei: Cum vedeți revista la 25 de ani?  

•	Moise Gaode: Cu încrederea că Dumnezeu va 
binecuvânta tot ce este bun și cu intenții spirituale 
am anticipat ca revista să aibă un impact pozitiv 
și de ajutor pentru membrii bisericilor. Desigur 
că această lucrare depinde de chemarea celor 
implicați și de destoinicia cu care se lucrează. Din 
moment ce se continuă până în ziua de astăzi, e un 
indiciu clar că e ceva pozitiv care are loc, și că atât 

revista cât și responsabilii pentru lucrarea aceasta 
au o viziune bună și benefică pentru ceea ce fac.  

8. Gabi Bujdei: Un mesaj pentru cititori.  

•	Moise Gaode: Din moment ce citiți acest mesaj 
înseamnă că beneficiați de harul cercetării lui 
Dumnezeu. Apreciez investiția dumneavoastră în 
citirea revistei care are scopul primar de a-l onora 
pe Dumnezeu și de a chema pe cei nemântuiți la 
împăcarea cu Dumnezeu. Cea mai înțeleaptă deci-
zie a vieții este ca omul să se întoarcă la Dumnezeu, 
să-și predea viața Creatorului și să-l slujească cu 
bucuria care vine din relația cu Domnul Isus. Vă 
îndemn nu amânați restaurarea relației cu Dumne-
zeu, beneficiați de cuvântul care zice “astăzi dacă 
auziți glasul Meu nu vă împietriți inima” și cu toții 
să căutăm fața lui Dumnezeu ca apoi Dumnezeu să 
poată să ne binecuvânteze aici pe pământ, și odată 
în împărăția Sa. 
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Cum tema de astăzi este credința și încrederea, aș vrea 
să vă povestesc o întâmplare de la școala duminicală, 
cum Domnul ne-a arătat că trebuie să ne încredem în El, 
că El are totul sub control. 

Eu nu de mult am început să slujesc ca învățătoare la 
școala duminicală, dar Domnul mi-a arătat și mie și co-
piilor cum ascultă El rugăciunile. Camerele noastre unde 
ne desfășurăm activitățile cu grupele de copii sunt foarte 
mici și copiii sunt mulți, așa că vara când este cald afară 
noi ținem lecțiile și activitățile în aer liber. 

Într-o duminică dimineața voiam să ieșim cu copi-
ii afară în parc, și dintr-o dată a început să picure. Copiii 
erau dezamăgiți că nu mai puteau ieși în parc, dar le-am 
spus: “Copii, haideți să ne rugăm Domnului să oprească 
ploaia!” Și așa ne-am rugat, și iată că norii îndată s-au re-
tras și a ieșit soarele. Cât timp noi am fost în parc, niciun 
picur de apă nu a căzut. Când am ajuns înapoi în biserică 

le-am spus copiilor: 
“Vedeți voi cum Domnul ne-a ascultat rugăciunea?” 

De atunci copiii tot povestesc la grupă celorlalți copii 
cum Domnul le-a ascultat rugăciunea. Dumnezeu a vrut să 
ne învețe o lecție practică și pe mine și pe copii. 

“Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni 
la Tine.” (Ps. 65:2) 

Mai mult decât atât, Dumnezeu a săvârșit o minune ca 
să ne crească credința. 

“În bunătatea Ta, Tu ne asculți prin minuni”. (Ps. 65:5) 

Este frumos să vezi cum Dumnezeu lucrează, este minu-
nat să vezi că El îți ascultă rugăciunile, îți dă încredere, îți 
mărește credința. 

Denisa Mărcuș

Totul este cu putinţӑ celui ce crede Într-o societate care se ghidează, mai mult ca oricând, 
după sloganul „Fii propriu-ți stăpân!”, dorința noastră 
a fost ca în această vară să-i învățăm pe copiii noștri să 
trăiască sub un alt motto, și anume „navighează cu Isus 
înspre Țărmurile de Sus!”. Drept urmare, între 7 și 13 iu-
lie s-a organizat la Wagrain tabăra anuală în care Hristos 
să fie centrul de interes al activităților și învățăturilor, ac-
tivități și învățături care să-i provoace pe copii să ia decizii 
responsabile și spirituale. 

Patruzeci și opt de copii și zece adulți la grupa MINI (în-
vățători de școală duminicală și ajutoare din rândul tineri-
lor) şi cinzeci şi doi de copii şi zece adulţi la grupa MAXI au 
învățat, timp de o săptămână, cum să „navigheze” pe ma-
rea vieții alături de Dumnezeu. Tema taberei a fost „Toate 
pânzele sus!” și a urmărit viața lui Iona, de la neascultarea 
lui față de porunca lui Dumnezeu până la episodul în care 
prorocul își dă seama cât de mare e dragostea Tatălui Cer-
esc față de orice om. Activitățile au fost organizate într-un 
decor maritim – așa încât copiii să se simtă „marinari” cu 
acte în regulă, să înțeleagă ce înseamnă viața pe mare și să 
înțeleagă paralela cu viața noastră pe acest pământ – care 
nu e altceva decât o călătorie spre Țărmul Ceresc... 

Am trecut progresiv prin povestea lui Iona (în cinci lecții 
zilnice) și am descoperit împreună ce înseamnă ascultarea 
necondiționată, care sunt consecințele neascultării, cum 
poate fi reparată relația cu Dumnezeu atunci când greșim, 
de ce este important să spunem și altora despre mântui-
rea pe care am primit-o prin Hristos și care este adevărata 
definiție a dragostei cerești. În paralel cu povestirea bib-
lică și discuțiile pe marginea ei, copiii au învățat în fiecare 
zi câte un verset potrivit cu scopul lecției, verset care să 
fixeze în mintea lor învățătura primită. Un lucru manual 
și o activitate practică au fost de asemenea făcute pentru 
a-i ajuta să-și amintească să aplice în viața lor ceea ce au 
învățat de la Iona. Atât la timpul de părtășie de dimineața 
cât și de seară, cântecele au fost și ele alese astfel încât să 
accentueze în inima și în mintea copiilor tema zilei respec-
tive. Un moment pentru care ne-am rugat și ne rugăm în 
continuare să fie de folos micilor „navigatori” a fost timpul 
devoțional de dinainte de culcare, când liderii responsabi-
li de supravegherea camerelor au citit și discutat cu copiii 

câte un Psalm și apoi s-au rugat împreună. 
Numeroase jocuri, atât în timpul zilei cât și seara, au 

oferit copiilor prilejul de a se cunoaște mai bine, de a 
munci în echipă, de a concura, de a-și consuma energia 
și de a se amuza. O drumeție pe munte şi o după masă 
petrecută la Rodelbahn-ul din zonă va rămâne, probabil, 
pentru mulți o amintire de neuitat. Trambulinele și locuri-
le de joacă din perimetrul hotelului au fost, în timpul liber, 
în permanență luate cu asalt de elanul micilor „navigato-
ri”, mereu dornici de acțiune. 

Ar fi multe detalii zilnice pe care atât copiii, cât și adulții 
prezenți în tabără le-ar putea împărtăși – ar fi pe atât de 
multe de spus pe cât s-a stat în tabără, dar ne oprim aici, 
mulțumind Domnului că a fost cu noi. Timpul petrecut 
alături de copii ne-a fost de folos tuturora, pentru că ne-
am reamintit cu toții că navigarea înspre Țărmurile de Sus, 
unde ne așteaptă Isus, nu este mereu ușoară, nu este în-
totdeauna plăcută, ba devine chiar periculoasă dacă nu 
respectăm instrucțiunile Căpitanului Ceresc. Sunt mulți 
„pirați” pe marea vieții care vin să ne fure bucuria, încre-
derea în Dumnezeu, curajul de a fi verticali într-o lume 
strâmbă și de a vorbi și altora despre harul salvării pe care 
Hristos ni l-a oferit tuturora. Totuși, noi navigăm spre Cer 
cu încrederea în promisiunile lui Dumnezeu că, dincolo 
de orice val care ne lovește, farul Cuvântului ne îndrumă 
înspre destinația după care tânjim – și înspre care ne 
rugăm să își dorească să se îndrepte și copiii care au fost 
în această „călătorie cu toate pânzele sus”. 

Fără îndoială, credem noi, că 7-13 iulie a fost un timp 
cu folos de la cel mai mare până la cel mai mic și sun-
tem recunoscători celor care s-au rugat pentru aceste zile, 
conștienți fiind că binecuvântările experimentate de-a 
lungul acestei săptămâni nu s-au datorat atât eforturilor 
noastre omenești, cât harului Său ceresc, care a lucrat și 
va lucra în inimile acestor copii dorința de a se apropia 
de Țărmurile de Sus cât mai mult, cât mai bine, cât mai 
degrabă...  

Lidia Ghiulai 

Toate pânzele sus! 
Tabără WagraIN, 7-13 IUlIE 2018 

Designed by jcomp / Freepik

Marcu 9:23
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 Concursul biblic talantul în negoț 
a luat ființă cu 18 ani în urmă în sânul 
bisericii penticostale din România. 
Această viziune pusă în practică a 
provocat participanții la învățarea 
cuvântului scris și memorarea lui. 
Talantul în negoț s-a extins în nu mai 
puțin de 15 țări: România, Austria, 
Anglia, Belgia, Canada, Franța, Ger-
mania, Grecia, Italia, Irlanda, Por-
tugalia, Spania, Suedia, Ucraina și 
Republica Moldova, și tinde spre ex-
pansiune. 

Scopul acestui concurs biblic este 
de a aduce părinții și copiii împreună, 
de a motiva membrii bisericii să citea-
scă zilnic biblia, să memoreze și să o 
studieze verset cu verset așa cum este 
ea scrisă. (Ps. 119:11) Concursul oferă 
o metodă practică, accesibilă de citire 
și memorare a Scripturii. Participând 
vei avea numai de câștigat, îți vei de-
zvolta curiozitatea dar și spiritul de 

competiție. Mai bine să ne întrecem 
în cunoașterea scripturii și a verse-
telor ei, decât în lucrurile lumești și 
trecătoare. 

Trăim vremuri grele, când biblia a 
devenit neglijată de mulți și neinte-
resantă. Acest concurs te ține activ 
împreună cu ceilalți, primești impuls 
și curaj să mergi mai departe. Lumea 
oferă o mulțime de învățături false, 
dar Cuvântul lui Dumnezeu oferă sfa-
turi înțelepte, care să te ghideze în vi-
ață și să te ajute în alegerile pe care 
le ai de făcut zilnic. Biblia te ajută să 
eviți să îți irosești ani întregi din viața 
ta pentru lucruri nefolositoare.

Prin acest articol încurajăm fieca-
re biserică din Austria să se deschidă 
pentru concursul “Talantul în negoț”. 
Anul acesta bisericile penticostale din 
Austria (Pfingstkirche Gemeinde Got-
tes) s-au înrolat pentru a 6-a oară la 
concursul “Talantul în negoț”. Pe eta-

pa națională au participat 95 de copii, 
dintre care 3 la secțiunea de memo-
rare. Aceștia au provenit din biseri-
cile: Amstetten El Bethel, Gleisdorf 
Logos, Graz Bethlehem, Kapfenberg 
Maranatha, Linz Speranța, Sankt Veit, 
Wolfsegg Muntele Sionului. 

Pentru mai multe detalii ale con-
cursului vă stă la dispoziție următoa-
rea pagină web: www.școala-dumi-
nicală.ro Bisericile care doresc să 
implementeze concursul “Talantul în 
negoț” primesc informațiile necesare 
de la persoanele: 

• Marinel Ciocan 0664/3523970 
• Samuel Brindea 0676/9156925 
• Sanda Ardelean 0676/3874165 
• Alina Ludușan 0664/2500801 

Samuel Brindea 

O zi însemnată
Botez noutestamental - Biserica Elim din Viena

Talantul în negoț - O lucrare pentru toți 

În data de 24 iunie 2018 a avut loc în Biserica Elim din Viena un 
botez noutestamental, unde 34 de persoane și-au predat viața Dom-
nului Isus. Programul divin a fost coordonat de fratele Ionel Vlas, 
afirmând: „e o zi însemnată pentru multe familii”. Au predicat din 
Cuvântul lui Dumnezeu frații Nelu Irimuș și Ruben Avram din biserica 
locală, iar din România frații Simi Cristea de la Biserica Betel Soimeni 
și Dionisie Drăghici. Candidații de botez au cântat Domnului: „am 
luat hotărârea, înapoi nu voi da / cu privirea doar la cruce...”. Frații 
care au oficiat botezul în apă sunt: Patriciu Ciupe împreună cu Vasile 
Năstase și Daniel Lucuța împreună cu Adinel Onea.

Dumnezeu să-i binecuvânteze cu statornicie pe cale pe  
cei care au încheiat legământ cu Domnul.

La data de 17.06.2018 a fost mare bucurie la Betel Vie-
na, cu ocazia mărturisirii credinței în Domnul Isus Hristos 
și a alegerii Lui ca Domn și Mântuitor a 16 suflete. Mulțu-
mim Domnului care își onorează promisiunea ,,fii risipitori 
se întorc acasă", 11 din cei 16 fac parte din această catego-
rie. Dumnezeu să îi binecuvinteze și să le de-a putere să nu 
se abată nici la stânga, nici la dreapta, de la calea pe care 
au ales-o, împreună cu Isus. Și Domnul să de-a har după 
har adăugând la numărul lor.

Vasile Leș

Botez la Betel
17 iunie 2018 Betel Viena

O mamă pentru mulți români 

Ecaterina Ungheanu
07.11.1934 – 28.08.2018 

designed by freepik

Ecaterina Ungheanu s-a născut la 07 
noiembrie 1934 în localitatea Peciu-Nou, 
județul Timiș, fiind singurul copil al familiei 
Raaber. La 18 ani, s-a căsătorit cu Dumitru 
Ungheanu din Ciavoș, județul Timiș, iar în 
anul 1966 s-au mutat în localitatea Crai-
Nou, unde au avut harul să-L cunoască pe 
Domnul Isus ca Domn și Mântuitor în viața 
lor.

Domnul le-a binecuvântat căsnicia cu 
11 copii: Ilie, Ștefan, Kathy, Dumitru, Ana, 
Daniel, Petre, Daniela, Valentin și Emanue-
la, dar Beniamin, cel de-al 8-lea copil năs-
cut, s-a stins din viață la numai 3 luni. 

În 16 octombrie 1980, familia Unghe-
anu, înțelegând planul și voia Domnului, 
părăsește România, stabilindu-se în Aust-
ria. Primii doi ani sunt refugiați în lagărul 
din Traiskirchen, iar în anul 1982 se stabile-
sc în Viena, unde slujesc Domnului la bise-
rica austriacă de pe Halbgasse. 

În anul 1984 se deschide prima biserica 
română penticostală pe Große Mohrengas-

se, păstorită de fratele Moise Gaode. Sora 
Kati, cum i se spunea, a înțeles Scriptura, 
și cu dragoste și pasiune a slujit altora prin 
ospitalitatea și sacrificiul ei, fiind un sprijin 
și un mare ajutor pentru mulți frați și surori 
de credință. A fost o femeie simplă, dar cu 
o inimă mare și plină de dragoste, trăind 
așa până în ziua chemarii ei în veșnicii. 

În anul 2005, inima ei de mamă se frân-
ge conducându-l pe ultimul drum pe Petre, 
cel care a fost al 7-lea copil în familia lor. 
Durerea continuă, la numai doi ani, Dom-
nul îl cheamă acasă pe soțul ei. 

Pe data de 28 august 2018, sora Kati 
părăsește cu inima împăcată acest 
pământ, mergând spre locul unde nu mai 
este boală, durere, slăbiciune sau lacrimi, 
acolo unde este așteptată de Cel pe care 
L-a iubit și slujit o viață întreagă.

Dumnezeu să mângâie întreaga familie!

Copiii

 

Botezuri la Biserica El-Bethel, Amstetten

Pace sfântă scumpi frați, dorim să împărtășim bucuria faptului că 
Domnul a lucrat la inima tinerilor și a prietenilor din biserica El-Bet-
hel Amstetten „... pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și che-
mat; și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți... ”(Rom. 
8:30) având deosebita plăcere de a ne bucura împreună cu întreg 
Cerul la botezul lor din data de 10 iunie 2018. Dar, cum îndurarea 
Domnului este mare, în data de 2 septembrie a.c., în apa botezului și-
au înnoit Legământul cu Hristos Domnul, încă patru prieteni ai casei 
Domnului „pentru ca toți împreună, cu o inimă și o gură, să slăvim pe 
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos.”(Rom. 15:6). În poze 
sunt frații candidați și slujitorii bisericii El- Bethel, frații: Pavel Praja, 
Daniel Marian și Florin Ost. „Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie 
cu voi toți! Amin.”(Rom. 16:24)

„Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi toți! Amin.” (Rom. 16:24)
 

Cristi Grădinaru



Noaptea se-mbină cu ziua când în unda apei line 
Printre asfințitul serii și a zorilor lumine, 

Șiruri, șiruri lungi de sălcii cu coroana aplecată 
Par ostași înfrânți de vremuri cu podoaba scuturată 

Ce pe fundul apelor și-au culcat umbra de veac, 
Neputând privi lumina sau răsfrânt și plâng în lac. 

În aceeași liniștire și-n acea boare de vânt, 
Pe colina din-spre codri, ’nălțător, plin de avânt 

Piept ținând durerii nopții, de ninsoare neînfrânt, 
Tot mai sus tinzând să fie, mai departe de pământ 
Bradul, stăpânește zarea, înfruntând al firii zvon 

Ca și Iosua în luptă, ca David, ca și Samson. 

Și mai sus, privind la toate, luna cea tremurătoare 
Poleind copaci și codri, lăsând dâre pe cărare, 

În lumina-i argintie ea pe toate le purcede, 
Suspinând de pomul apei, mândră e de bradul verde. 

Tu ce ești? Poți în furtună și în viscol să ții piepții? 
Sau te pleci și plângi în umbră că au adormit poeții? 

Mințile ce văd prin vremuri izbăvirea ce-o să vină, 
Ei, romanticii albaștri ce stropesc rândul cu rimă, 

Ce din slove izbutite și din versul dres cu sare 
Îl măresc pe Domnul slavei care n-are asemănare. 
De ești salcie plecată sau ești bradul din străbuni, 

Nu privi la ce-i țărâna, nu sluji la doi stăpâni. 

Lumea asta-nvolburată, astă cloacă, ăst puhoi 
S-ajungă azi stăpâna peste toate? Peste noi? 

Nu, cât am în mine Duhul! Nu, cât pot privi în sus! 
Peste mine nu-i stăpână, n-am nimic lumii de spus! 

Cât în mine arde dorul și Isus e Domnul meu 
Nu aleg o lume oarbă, vreau să pot să fiu ca El. 

Crina Bogdan

Tu ce esti?


