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Mulţumim celor 
care au colaborat la 
realizarea acestui 

număr. 

Fără 
articolele 

dumneavoastră revista 
nu poate exista. 

Ne cerem scuze 
pentru articolele 

nepublicate, în limita 
posibilităţilor vom 

încerca să le publicăm 
în numerele viitoare. 

Vă aşteptăm din nou 
pentru următorul 

număr cu tot ceea ce 
Dumnezeu vă pune pe 
inimă: articole, poezii, 

sugestii și întrebări. 

Următorul număr va 
apărea în luna martie, 
iar ca temă vom avea: 

„Chemarea la 
pocăință“
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Ca în fiecare an în preajma 
sărbătorilor de iarnă, doresc să vă urez dumneavoastră, 
tuturor cititorilor revistei „Apa Vieții”, un Crăciun fericit 
și un An Nou foarte bun, cu sănătate, prosperitate și cât 
mai multe satisfacții.

La 1 Decembrie 2018 am sărbătorit Centenarul Marii 
uniri, eveniment care, vreau să cred, ne-a apropiat 
și mai mult pe toți românii, indiferent de locul în care 
trăim. sper ca anul 2019 să ofere noi motive de bucurie 
și optimism tuturor românilor, inclusiv celor care sunt 
stabiliți în Austria. 

Fie ca bucuria și liniștea aduse de sfintele sărbători să 
vă însoțească pe tot parcursul Noului An!  
Crăciun Fericit și La mulți ani!

Colegiul  
de redacție:

În Matei 6 însuși Domnul Isus adresează șase 
probleme cu care ne putem confrunta mereu, însă odată 
cu venirea sărbătorii Nașterii Domnului, acestea parcă ies 
și mai mult la iveală. Uimitor este faptul că patru dintre 
acestea au de a face cu fățărnicia, apoi ultimele două cu 
materialismul și îngrijorarea. Haideți să le luăm pe rând! 

•	 “ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta 
ce face dreapta” (Matei 6:3). 

În acest sezon al Nașterii Domnului auzim 
necontenit de fapte de milostenie. Este un lucru 
îmbucurător faptul că oamenii dăruiesc, însă și un 
prilej de păcătuire atunci când o facem din dorința 
de a ne scoate în evidență, și nu dintr-o inimă 
sinceră, care se bucură să ajute chiar și atunci 
când nimeni nu știe. Fii fără grijă! Dumnezeu 
află întotdeauna, și răsplata Lui este pe măsură! 
(Matei 6:1-4) 

•	 “când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii...” (Matei 
6:5) 

Este de asemenea și sezonul în care petrecem 
mai mult timp cu frații în părtășie. Și acesta 
este un lucru bun. Însă dacă în tot acest timp 
rugăciunea din odăiță slăbește, sau chiar dispare, 
ar trebui să ne punem serios întrebarea: Cât de 
autentice sunt rugăciunile mele? De ce sunt 
mai puțin motivat să mă rog atunci când nu mă 
vede nimeni? Să nu uităm că și în odăiță ne vede 
Domnul, și pentru aceasta există o răsplată! 
(Matei 6:5-6) 

•	 “când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași 
vorbe…” (Matei 6:7) 

Un alt aspect al fățărniciei se poate regăsi și 
în felul în care ne rugăm. Înainte de a deschide 
gura și de a spune un cuvânt, să ne asigurăm că 
este din inimă, îndreptat către Dumnezeu în mod 
sincer și conștient, și nu din obișnuință sau din 
dorința de a ieși în evidență. 

•	 “când postiți, să nu vă luați o înfățișare 
posomorâtă…” (Matei 6:16) 

Cred că postul este unul din lucrurile cel mai des 
auzite în această perioadă dinaintea sărbătorilor, 
și aceasta între creștini în general. Dacă pe 

De sărbătoarea Nașterii Domnului 

“să nu…”
vremea lui Isus puteai arăta că postești prin 
întristarea feței și prin sacul îmbrăcat, în ziua 
de azi o poți face prin pomenirea continuă a 
faptului că postești. Postul este un strigăt sau o 
zi închinată exclusiv lui Dumnezeu, așa că în afara 
cazului în care ne unim în post cu cineva, acesta 
ar trebui să rămână între mine și Dumnezeu. Și 
aici El ne promite o răsplată! (Matei 6:16-18) 

•	 “nu vă strângeți comori pe pământ…” (Matei 
6:19) 

Am ajuns și la infinitele cumpărături, și în 
general opulența ce are loc înainte și în timpul 
sărbătorilor. Versetele acestea care se adresează 
materialismului ar trebui să ne fie principii de 
viață, și în general un mod de a trăi. Modestia 
și mulțumirea cu ceea ce avem par să fie 
însă ultimele valori de care ținem cont în luna 
decembrie. Iar această tentație de a de a deține 
multe lucruri frumoase pentru ochii privitorilor, 
de a avea cele mai alese mâncăruri, cele mai 
frumoase haine, este în contradicție cu însăși 
sărbătoarea în sine: nașterea Domnului Isus, 
Regele lumii, într-o iesle săracă. 

•	 “De aceea vă spun: nu vă îngrijorați de viața 
voastră…” (Matei 6:25) 

Nu este o coincidență faptul că imediat după 
versetele despre materialism vin 10 (!) despre 
grijuri de tot felul. Atunci când suntem într-o 
continuă alergare în încercarea de a avea o 
sărbătoare perfectă în ochii oamenilor, ne 
pierdem liniștea și ne acoperim ochii cu un văl al 
stresului și al grijii pentru zilele, chiar săptămânile 
care urmează. Dar Domnul Isus ne spune să nu 
ne îngrijorăm nici măcar pentru ziua de mâine! 
(Matei 6:34). 

Haideți de aceste sărbători să înlocuim fățărnicia, 
materialismul și îngrijorarea cu care ne-am obișnuit an 
de an, cu discreție, autenticitate, sinceritate, modestie, 
mulțumire și liniște sufletească. Prin aceasta poate că 
renunțăm la aprecieri scurte și trecătoare din partea 
oamenilor, dar câștigăm o apreciere și o răsplată veșnică 
din partea lui Dumnezeu!   

Daniela Fechete 

EDITORIAL
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Timp de doi ani, biserica Betania 
din Mattighofen nu a avut un locaș al 
ei pentru a-și putea desfășura slujbele 
obișnuite, programele având loc într-o 
biserică Evanghelică atunci când aceasta 
era disponibilă. 

Dar Dumnezeu a ascultat rugăciunile 
noastre! Localul pe care l-am găsit se află 
într-o fabrică veche, unde datorită bunătății 
lui Dumnezeu și a implicării fraților și a 
surorilor, material și cu forță de muncă, într-
un timp foarte scurt de o lună de zile, ceea ce 
părea un loc abandonat, reușește să devină 
un loc luminos, perfect pentru bucurie în 
închinare, rugăciune și Cuvânt pentru cei 
50 de membri împreună cu copiii lor, dar 
și pentru toți românii din zonă care caută 
odihnă sufletească și înnoirea vieții prin Isus 
Hristos. 

În data de 14.10.2018, în prezența lui 
Dumnezeu, a prietenilor, fraților și surorilor, a 
avut loc slujba de consacrare a acestui nou 
locaș, unde familia Betania își desfășoară 
slujbele! 

La acest eveniment au participat 
cu îndrumări, sfaturi și susținerea lor frații 
păstori Ioan Vlas și Ioan Irimuș din Viena, 
împreună cu pastorul Vasile Bojor din Cluj-
Napoca. 

INAUGURAREA BISERICII BETANIA DIN MATTIGHOFEN 

Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest timp minunat și pentru 
tot ce ne-a dat! Cerem Lui înțelepciune pentru ca toți românii să fie 
lumină și sare în Europa și în întreaga lume! 

Toată lauda să fie a lui Dumnezeu!     
 cristian urda 

Am fost binecuvântați 
în Biserica Emanuel -Amstetten 
cu două botezuri! Au încheiat un 
nou legământ în apa botezului 
Kronsteiner Manfred în data 
de 26.01.2018, iar în data de 
17.06.2018, Mizgan Emma și 
Avram Michele. Botezurile au 
fost oficiate de către pastorul 
Daniel Cătană.

Mulțumim Domnului 
de revista Apa Vieții, colegiul de 
redacție și dorim tuturor cititorilor 
sărbători binecuvântate!

Daniel iancu 

MULȚUMIM DOMNULUI PENTRU ANUL 2018

Singurătatea este un sen-
timent care a luat amploare în vre-
murile în care trăim. Acest sentiment 
afectează o multitudine de oameni, 
paradoxal și pe cei din Biserica lui 
Hristos. Este de înțeles că Adam s-a 
simțit singur neavând nici o persoană 
în apropierea lui. Însă este de neînțe-
les că noi care trăim pe un pământ cu 
o populație de peste 7 miliarde de oa-
meni să ne simțim de multe ori singuri. 
Și totuși depresia ca efect al singură-
tății, este starea cu care se identifică 
fiecare om într-un anumit moment al 
vieții: începând de la vârste tot mai 
fragede până la oameni cu vârste 
înaintate (Moise, Ilie, Iov, Ieremia). 

Ce este depresia? Nu am 
definiții foarte științifice pentru ea și 
nici prea multe informații adunate însă 
am realizat că nu este nimic altceva 
decât uitare. Chiar dacă uitarea este o 
boală nu mă refer la ea, ci la faptul că 
am uitat de o mare promisiune! Pen-
tru toți acei ce citesc aceste rânduri, 
vreau să vă reamintesc că promisiu-
nea aceasta a fost făcută de un Om 
deosebit, care a trăit pe acest pământ 
aproximativ acum 2000 de ani. Acest 
Om a suferit mult, a fost singur de 
multe ori în viață (din punct de vede-
re omenesc), oamenii L-au îndepărtat, 
nu L-au acceptat, mulți L-au urât și cu 
toții L-am omorât (da și tu și eu L-am 
omorât pe acest om). Ce Îl face în ade-
văr special pe acest Om este faptul 

că a fost părăsit (pentru câteva ore) 
chiar de Tatăl Său, Dumnezeul adevă-
rat, Creatorul cerului și al pământului, 
pentru ca Omul ISUS HRISTOS să 
poată fii mereu alături de tine. Promi-
siunea Lui sună astfel: „Și iată că Eu 
sunt cu voi în toate zilele, până la sfâr-
șitul veacului“ (Matei 28:20). 

Deseori uităm complet de 
această promisiune în multe situații 
din viață, de obicei în cele mai grele 
momente. Atunci când din 7 miliarde 
de oameni nu se găsește nici unul 
care să stea alături de noi, să ne aju-
te cu un sfat bun sau cu o încurajare, 
este totuși cineva care a promis că ne 
este alături - Isus Hristos. 

Indiferent prin ce perioadă 
grea treci în viața ta, dacă ai pierdut 
o persoană dragă, dacă ești la inter-
secția deciziilor și chiar dacă ai luat o 
decizie greșită cu urmări dureroase, 
Isus este lângă tine și nu vrea să intri 
în acea stare de depresie. Contează 
mult atitudinea ta și apropierea de El. 

Un antidot practic pe care îl 
putem găsi se află chiar în literele stă-
rii amintite: 

D- Dependență de Dumne-
zeu; Ioan 15:5b 

e- eliberare (eliberează-te 
de griji, îndoieli și întrebări); 1 Petru 
5:7-10 

p- perseverență (perseve-
rează în relația cu Dumnezeu, familia 
și oamenii creștini) 2 Petru 5:8 

r- răbdare (nu 
te aștepta ca totul să se 
îmbunătățească dintr-o 
dată, ai răbdare, pași mici și 
siguri) 1 Petru 4:12,13 

e- eclesiastul (În-
vățătura din cartea biblică 
Eclesiastul ajută: Toate sunt 
trecătoare și sunt deșertă-
ciune iar ceea ce contează 
cu adevărat este sufletul) 
Eclesiastul 1:2,3 

s- speranță (trăi-
rea cu o speranță vie și reală 
în promisiunile lui Hristos, nu 
te va lăsa să te gândești la 
lucruri negative) Ioan 14:1-3 

i- învățare (învață 
de la lucrurile pe care le-ai 
făcut greșit, învață de la oa-
menii care au trecut pe aco-
lo și învață din Biblie) Prover-
be 2:1-5 

a- ascultare (as-
cultând de Dumnezeu nu vei 
da niciodată greș și nici El nu 
va îngădui să ți se întâmple 

ceva peste puterile tale) 1 Samuel 15:22 
Prin aceste rânduri doresc ca 

Dumnezeu să prefacă întristarea ta în bu-
curie dacă treci prin asemenea momente. 
Pentru cei care au trecut scopul este de a 
le împărtăși că nu sunt singurii care s-au 
luptat cu această stare și că o împărtășire a 
biruinței ar putea fi benefică pentru mulți al-
ții. Iar pentru cei care încă nu au trecut prin 
această stare - Dumnezeu să vă păzească 
și să vă dea putere să biruiți orice gând care 
încearcă să își facă loc în mintea voastră. Nu 
uitați pericolul este pentru oricine - depinde 
doar de tine să nu permiți acestor gânduri 
să își facă cuib. 

Închei prin a scrie că această stare 
împinge pe fiecare la un gest necugetat 
dând impresia că vom scăpa de această 
durere și suferința va lua sfârșit. Este o cur-
să! Este o impresie falsă care prinde credi-
bilitate în astfel de momente. Vă las un citat 
care evidențiază foarte clar pericolul. „Toată 
viața și se spune că vei merge în acel loc 
minunat, când vei răposa (deceda). Culmea 
însă, singurul lucru pe care îl poți face ca să 
ajungi acolo un pic mai repede este exact 
ceea ce te va împiedica să mai ajungi acolo 
vreodată.“ 

Ca și o încurajare pentru toți cei 
care au fost atinși de virusul acestei stări, 
cântarea „Pe marea vieții vâslesc zi de zi“ 
este un balsam alinător.  

alex Mitric 
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numesc ca fiind „spiritul Crăciunului” când spun că 
devin mai buni, mai iubitori sau mai deschiși în a dărui 
ceva. 

Sunt persoane care fac lucru acesta ca un 
gest filantropic, pentru a-și împăca conștiința, sau sunt 
altele care o fac numai pentru a arăta o imagine a unui 
om generos, deși în realitate poate nu este chiar așa. 

Poate te-ai regăsit în una din aceste categorii, 
sau poate gândurile tale se îndreaptă înspre altă direcție 
atunci când te gândești la sărbători și la cadouri. Suntem 
diferiți în multe feluri, dar această sărbătoare ar trebui 
să fie doar pentru Cel care merită să fie sărbătorit. Biblia 
ne spune în Isaia despre un dar de mare preț primit de 
întreaga omenire: „Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu 
ni s-a dat şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: 
Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, 
Domn al păcii. El va face ca domnia Lui să crească şi o 
pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David 
şi împărăției lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi 
neprihănire, de acum şi-n veci de veci. Iată ce va face 
râvna Domnului oştirilor” (Isaia 9:6-7). 

Despre acest dar minunat ne spune și 
evanghelistul Ioan, în capitolul 3 versetul 16, atunci 
când stă de vorbă cu Nicodim, Domnul Isus îi explică 
nevoia omului de mântuire și planul lui Dumnezeu ce 
constă tocmai în dăruirea unui Salvator. 

Oamenii găsesc multe motive și multe 
momente pentru a-și oferi cadouri sau pentru a primi 
cadouri, dar să ne gândim, privind la această sărbătoare 
ce vrea să ne învețe de fapt. Pentru salvarea și iertarea 
noastră, Dumnezeu ne-a oferit cel mai de preț cadou 
din Univers: pe fiul Său, Isus Hristos. 

Este frumos momentul când ai primit un dar, și 
ești foarte emoționat în așteptarea deschiderii lui. La fel de 
frumos este și momentul când ai oferit ceva de preț unei 
persoane apreciate de tine, văzând bucuria și fericirea de pe 
fața lui. 

Fiindcă această sărbătoare a Nașterii Domnului 
așa de frumoasă se apropie, haideți să încercăm mai înainte 
de toate să îi oferim lui Hristos un dar de preț: mulțumirile 
noastre sincere, iar pentru cei care nu au făcut acest lucru, 
pot face un cadou cu totul deosebit: inima ta predată Lui. 
Biblia ne spune în Proverbe 23:26 așa: „Fiule, dă-Mi inima ta 
și să găsească ochii tăi plăcere în căile Mele!”  
 

samuel anghel 

Luminițe multicolore, brazi încărcați cu 
bomboane, clopoței la fiecare intrare sau ghirlande 
agățate la geamuri... Oameni alergând dintr-un 
magazin în altul cu mâinile pline de cadouri, mai 
scumpe sau mai ieftine, sau ciocolată caldă cu 
scorțișoară la fiecare colț de stradă. Această 
imagine ne este cunoscută tuturor, celor mai mari 
sau celor mai mici. Se apropie sărbătoarea Nașterii 
Domnului, dar se pare că și în acest an sărbătoritul 
este uitat. Ne facem daruri unii altora, uitând de fapt 
că cel care merită măcar un cadou de mulțumire 
este Isus Hristos. 

Întotdeauna cadourile au fost un motiv de 
bucurie pentru fiecare dintre noi, deși poate nu ne-au 
fost oferite prea des. Încă de mici am fost răsplătiți 
într-un fel sau altul de părinți, de rude sau de prieteni 
cu mici atenții sau daruri, în funcție de cât de cuminți 
am fost. Fie că a fost vorba de ceva consistent sau 
poate numai ceva simbolic, întodeauna primirea unui 
cadou ne-a adus o licărire în ochi sau un zâmbet larg 
pe față. 

Întâlnim adesea oameni care atunci când 
se gândesc că vine perioada sărbătorilor, iau acest 
lucru ca pe o corvoadă, amintindu-și că trebuie să 
economisească mai mult pentru a-și permite să 
cumpere ceva cadouri pentru cei dragi. Pe de altă parte, 
foarte multe persoane sunt preocupate, gândindu-se 
ce cadou ar fi mai potrivit pentru cei la care țin, și își fac 
din timp o idee asupra cumpărăturilor ce vor să le facă. 
Mai sunt și din aceia care poate nu se gândesc prea 
mult atunci când vor să cumpere ceva, ci pur și simplu 
iau primul lucru care li se pare mai deosebit, și îl oferă 
fără să se gândească dacă este potrivit sau nu. 

Și totuși... De ce toată această frământare 
care ne ocupă mintea și timpul, uitând de fapt care 
este semnificația acestor sărbători? 

De ce ne oferim cadouri unii altora de 
sărbători? 

O explicație pentru o categorie de oameni 
poate fi atașamentul față de persoanele căruia i le 
dăruiesc, deși lucru acesta îl pot face cu multe alte 
ocazii. Alții în schimb o fac cuprinși de ceva ce ei îl 

De ce ne facem cadouri unii 
altora de sărbători? 

caDoul
meu este
isus
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La nașterea Domnului Isus au fost prezente cel 
puțin patru categorii de oameni cu atitudini diferite față 
de nașterea Domnului, categorii pe care le întâlnim și 
astăzi. 

1. prima categorie este a celor ce se tulbură și 
luptă împotrivă 

 „Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a 
tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu 
el.“ (Matei 2:3). Irod s-a tulburat din cauză că altcineva 
ar fi putut să îi ia tronul și s-a luptat pentru eliminarea 
potențialului rival, recurgând la cea mai crudă și 
sângeroasă metodă, uciderea tuturor pruncilor de la doi 
ani în jos. Și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. În 
zilele noastre sunt unii, la fel ca și atunci, care se tulbură 
când este vorba de Isus Regele, pentru că nu doresc ca 
Isus să le conducă viața, ci doresc ca ei să domnească pe 
tronul vieții lor. 

2. a doua categorie este a celor ce cunosc multe 
despre isus, dar rămân indiferenți 

„A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și 
pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde 
trebuia să Se nască Hristosul. „În Betleemul din Iudeea”, 
i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul: 
«Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nicidecum cea 
mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine 
va ieși o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu 
Israel».” (Matei 2:4-6) 

Preoții cei mai de seamă și cărturarii cunoșteau 
multe despre Isus, chiar și unde trebuia să se nască, dar 
nu au mers să I se închine, au mers doar la răstignirea 
Lui. La fel și în zilele noastre sunt mulți care cunosc 
despre Isus, cunosc Biblia, dar refuză să-L urmeze, să 
I se închine, să-L asculte. Pentru categoria aceasta de 
oameni, Domnul Isus va avea un cuvânt de respingere în 
ziua de apoi. 

„Odată ce Stăpânul casei Se va scula și va încuia 
ușa, și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să 
ziceți: «Doamne, Doamne, deschide-ne!» drept răspuns, 
El vă va zice: «Nu știu de unde sunteți.» Atunci veți începe 
să ziceți: «Noi am mâncat și am băut în fața Ta și în ulițele 
noastre ai învățat pe norod.» Și El va răspunde: «Vă spun 
că nu știu de unde sunteți; depărtați-vă de la Mine, voi 
toți lucrătorii fărădelegii». (...) Vor veni de la răsărit și de 
la apus, de la miazănoapte și de la miazăzi și vor ședea 
la masă în Împărăția lui Dumnezeu”. (Luca 13:25-27, 29). 

3. categoria celor ce se miră 

„Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau 
păstorii.“ (Luca 2:18) Oamenii care sunt impresionați de 
Nașterea Domnului, participă la sărbătoare, pot să meargă 

l a  n a ș t e r e a  D o m n u l u i  i s u s

și la biserică, sunt emoționați de tot ce se vorbește despre 
Isus, dar nu permit Duhului Sfânt să le transforme viața. 

4. categoria celor ce se închină și îi mulțumesc lui 
isus 

„Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești 
slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și 
prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute!” (Apoc. 4:11). Cea 
mai potrivită atitudine la sărbătoarea Nașterii Domnului 
este cea de închinare și mulțumire la adresa Singurului 
care este vrednic să primească închinarea, slava, lauda și 
mulțumirea. 

Magii s-au aruncat cu fața la pământ și I s-au închinat, 
apoi I-au adus daruri. Cel mai frumos dar pe care îl putem 
oferi Mântuitorului este inima noastră, pentru ca El să 
domnească și să fie Regele vieții noastre. 

„Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, 
s-au aruncat cu fața la pământ și I s-au închinat; apoi și-au 
deschis vistieriile și I-au adus daruri: aur, tămâie și smirnă.“ 
(Matei 2:11)

Acum când sărbătorim iarăși Nașterea Domnului Isus, 
ar fi bine și necesar să ne întrebăm: „Noi din care categorie 
facem parte?“

 ionel Doci 

Cu bucurie și în ascultare de Cuvânt, 
în data de 25.11.2018 în biserica Emanuel 
Viena, au încheiat legământ cu Dumnezeu în 
apa botezului: Scurtu Debora Naomi, Botiz 
Emma Naomi, Pop Nicoleta, Tănase Maria, 
Pașcan Geanina, Sătmărean Ligia, Bârte 
Beniamin, Cuciurean Corneliu, Alex Petrișor și 
Step Claudiu.

O cifra rotundă, 10, amintind de pilda 
celor 10 fecioare, după cum spunea fratele 

B O T E Z  N O U T E S T A M E N T A L 
BISERICA EMANUEL VIENA

Nelu Noane. Fie ca ei toți să facă parte, până la 
sfârșit, dintre fecioarele înțelepte. A slujit prin 
vestirea Evangheliei, fratele Aurel Soltuzu, Moldova, 
pornind de la textul din Faptele Apostolilor 8 despre 
Filip și famenul etiopean.

Au oficiat actul botezului fratele pastor 
Leontin Sătmărean și fratele prezbiter Adrian Belbe.

lavinia Haniș

Atmosferă de cer lA 
sAnkt Pölten!

Botez la Biserica ,, Betel", din Sankt Pölten, 
unde 9 persoane s-au hotărât pentru Hristos, 
dintre care o familie, Lucian și Ionela, care au cerut 
oficierea actului de binecuvântare peste cei doi copii 
ai lor. A fost inaugurat pentru prima dată baptistierul 
Bisericii. Dumnezeu să-i țină aproape!

Mihai Moroșan

https://en.wikipedia.org/wiki/T-comma
https://en.wikipedia.org/wiki/T-comma
https://en.wikipedia.org/wiki/T-comma
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În anul 2018, deviza stabilită de 
către departamentul național de tineret 
pe Austria a fost „Pasionat de Dumnezeu”, 
seminariile și conferințele organizate 
de departament pe durata întregului an 
având scopul de a defini, descoperi și 
insufla unui număr cât mai mare de tineri 
pasiunea reală pentru Dumnezeu. 

Sub acest motto, al liderului 
pasionat de Dumnezeu, s-a desfășurat în 
perioada 9-11 noiembrie și conferința de 
lucru, adresată actualilor și potențialilor 
tineri slujitori și învățători de școală 
duminicală, conferință care are loc anual 
în localitatea Pöllau Steiermark. 

Scopul conferinței este acela 
de a pregăti slujitorii tineri, pentru tineri, 
astfel încât să poată atinge un standard 
moral, etic și spiritual atât de înalt, 
încât ei înșiși să fie biruitori și exemple 
demne de urmat pentru cei cărora le 
slujesc. Peste 80 de tineri, slujitori și 
învățători de școală duminicală au înțeles 
necesitatea și impactul acestor întâlniri 
în formarea și desăvârșirea lor ca slujitori 
ai lui Dumnezeu, participând la această 
conferință. 

Pe durata celor trei zile, au avut 
loc patru seminarii în care au fost predate 
temele: 

În luna aprilie a anului 2014, s-a 
născut în familia noastră cel de-al treilea 
copil, un băiețel blond şi perfect sănătos. 
După câtva timp am observat la bebeluş, 
pe partea stângă a capului, o umflătură 
cât o alună. Am cerut un control din partea 
unui doctor neonatolog (doctor care se 
ocupă de copii până la un an), dar după 
examinare, mi-a spus că nu poate da niciun 
diagnostic deoarece trebuie să urmărim 
evoluția umflăturii, iar la sfârşit a adăugat: 
„Dacă observi că umflătura se măreşte, 
într-o săptămână sau două să vii din nou 
la noi. Dacă după două săptămâni nu 
dispare, înseamnă că are ceva probleme”, 
și mi-a enumerat câteva diagnostice. 

După două săptămâni, văzând 
că umflătura se mărește, am decis să 
apelăm prima dată la Medicul suprem, Isus 
Hristos, hotărând împreună cu Marius, 

În liniștea nopții, acum când aștern 
pe hârtie gândurile mele curg lacrimi. 
Meditez în trecut la ceea ce se putea 
întâmpla în viața familiei noastre. Curg 
lacrimi de bucurie pentru biruința pe care 
Dumnezeu ne-o dă de multe ori fără s-o 
merităm, dar și de tristețe, răscolindu-mi 
amintirile la suferințele care au trecut ca un 
vis: „Căci ce este viața voastră? Nu sunteți 
decât un abur, care se arată puțintel, și apoi 
piere.“ (Iacov 4:14b) 

Pe data de 1 ianuarie 2005 
Dumnezeu ne-a binecuvântat cu a patra 
fetiță Miriam-Ștefania. Înainte ca soția să 
nască, a avut probleme deosebite cu sarcina, 
fiind diagnosticată cu Polyhydramium și de 
mai multe ori internată la spitalul universitar 
din Graz. Ni s-a spus de copilul care se va 
naște că va fi bolnav. 

Într-adevăr nașterea a fost 
prematură la opt luni, iar fetița nu cântărea 
decât 2,5 kilograme, fiind cea mai mică din 
cei 9 copii pe care Dumnezeu ni i-a dăruit. 
După câteva săptămâni de la externare, 
la un control de examinare a greutății am 
fost informați că fetița a scăzut foarte mult 
în greutate. Au început investigațiile, și de 
aici a urmat calvarul. După multe analize 
complexe s-a reușit să se stabilească 

MIRIAM TRĂIEȘTE!

RUGĂCIUNE 
ASCULTATĂ 

vă îngrijorați de nimic; ci în orice 
lucru aduceți cererile voastre la 
cunoștința lui Dumnezeu, prin 
rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și 
pacea lui Dumnezeu, care întrece 
orice pricepere, vă va păzi inimile 
și gândurile în Hristos Isus.” (Fil. 
4:6-7) 

cornelia Șteopan 

diagnosticul la un laborator special din 
Olanda. O boală extrem de rară, 30 de 
cazuri în EU în ultimii 20 de ani. După 
discuțiile cu doctorul care se ocupa de 
acest caz, ni s-a spus clar că nu are 
șanse de supraviețuire. De fapt cum 
se manifestă boala? Corpul nu putea 
asimila niciun fel de mâncare sau lapte 
pe care îl administram. Tot ce reușeam 
să îi introduc în guriță elimina în câteva 
minute. Am primit din spital o serie de 
săruri care trebuiau luate din trei în 
trei ore, dar toate acestea fără niciun 
rezultat. Nu vreau să-mi amintesc 
cum arăta fetița noastră la un an, era 
atât de slabă încât i se vedeau toate 
venele și oasele. Deși eram foarte triști 
și plângeam foarte mult, nu am lăsat 
ca disperarea să ne cuprindă inima. 
Știam că Dumnezeu avea o soluție în 
tot acest timp. 

La aproximativ un an, a trecut 
prin familia noastră un frate care era 
în trecere din Germania spre casă, în 
România. El avusese o înștiințare să 
treacă pe la noi pentru o cauză anume. 
Parcă îl văd și acum, intrase în hol, și 
luând fetița în brațe s-a rugat câteva 
secunde spunând: “De azi fetița e 

1. liderul – omul chemat, de 
către fratele prezbiter Augustin Bar-
na; 

2. liderul – omul împuterni-
cit, prezentată de fratele diacon Ru-
ben Avram; 

3. liderul – omul disciplinat, 
prezentată de frații diacon Elisei Vizi-
tiu și Abel Homoșdean;

4. liderul – omul sacrifi-
ciului, dezbătută de fratele prezbiter 
Marinel Ciocan. 

Fiecare sesiune a fost ur-
mată de discuții pe grupe formate 
aleatoriu, unde punctele prezentate 
au fost dezbătute, aprofundate și 
exemplificate prin experiențe perso-
nale ale participanților. 

Tot mai mulți creștini, predo-
minant tineri, se consideră pasionați 
de Dumnezeu prin totalitatea și mul-
titudinea activităților pe care le des-
fășoară în cadrul bisericii, dar având 
o bază și o credință pasională uneori 
înșelătoare, unii sfârșind prin a re-
nunța la implicare iar alții ajung să își 
nege propria credință care i-a însoțit 
în lucrare de-a lungul timpului, ale-
gând în mod fatal să părăsească lu-

crarea, biserica, și implicit pe Hristos. 

Pasiunea pentru Dumnezeu 
începe și se dezvoltă prin răspunsul 
inimii la chemarea lui Dumnezeu, 
atunci când eul începe să moară și 
Hristos ia ființă în noi, lăsându-L să 
crească, renunțând la noi și apirațiile 
noastre firești, lăsându-L să devină 
desăvârșit în noi și ducându-ne 
lucrarea, așa cum El dorește, până la 
momentul stabilit de El. Dumnezeu 
să ne dea puterea și înțelepciunea să 
ne facem fiecare lucrarea în dreptul 
nostru dând dovadă de credincioșie 
până la final și neuitând datoria de 
a transfera mai departe generației 
următoare aceeași pasiune pentru 
El și lucrarea Lui până când ea va fi 
finalizată.     
  

Marian ionel cutoi 

soțul meu, să mergem din nou la 
spital, doar după ce copilul va fi dus 
la binecuvântare, deși mai aveam încă 
câteva săptămâni de așteptat. 

După 6 săptămâni de la 
naștere, am pășit cu Patric pentru 
prima dată în biserică. Atunci am simțit 
că Dumnezeu se va atinge de el și nu 
va mai fi nevoie de alte vizite la spital. 
Unul din slujitorii bisericii a luat copilul 
în brațe, fără a ști durerea noastră 
sufletească, a făcut o rugăciune, 
adăugând printre altele așa: „... mă 
rog Doamne din toată inima pentru 
orice mădular din trupul lui să-l faci pe 
deplin sănătos ...” 

Dacă până în ziua 
binecuvântării am observat cum 
creștea umflătura la cap, a doua 
zi după rugăciune am văzut cum 
aceasta scădea, și în mai puțin de o 
săptămână, Patric avea căpușorul 
uniform, fără nicio umflătură. 

La următorul control medical, 
doctorul pediatru l-a declarat pe 
Patric sănătos. Pot mărturisi: „Nu 

vindecată!”. Îi dăm toată slava lui 
Dumnezeu căci El lucrează când și 
prin cine hotărește. În săptămânile 
următoare fetița s-a schimbat 
complet, inclusiv culoarea pielii. 
Dumnezeu își făcuse lucrarea. Nu 
ne rămâne decât să îi dăm slavă 
pentru tot ce lucrează El în viața 
noastră. Când am revenit la spital 
pentru analize, doctorilor nu le 
venea să creadă de minunea care 
avusese loc, iar acum după atâția 
ani când trec pe la spital își aduc 
aminte de acest caz și mă întreabă 
de Miriam, care rămâne o mărturie 
vie a puterii cu care lucrează 
Dumnezeu în viețile noastre.

ani pseriuc 



12 l www.apavietii.at l 2018 l Decembrie Decembrie l 2018 l www.apavietii.at l 13

Nu vreau să-mi irosesc 
viața. Nu vreau să 
trăiesc degeaba. 
Gândul că au trecut 

deja atâția ani, și sunt doar unde 
sunt față de înălțimea chemării lui 
Dumnezeu, mă macină. 

Am cunoscut odată un 
om. Acesta mergea la adunare 
mai mult din reflex, decât din efort 
personal. De Crăciun a mers cu ti-
nerii din care făcea parte în adu-
narea lui la un azil de bătrâni. La 
fiecare Crăciun și Paște, biserica 
lor organiza această ieșire, unde le 
dădeau portocale, cântau câteva 
cântări, stăteau un pic de vorbă cu 
ei, iar apoi plecau acasă. Bătrânii 
de acolo au fost foarte entuzias-
mați că cineva și-a mai adus amin-
te de ei. 

exceptând unul 
În vizită la azil, a aflat 

de un ocupant care se trezea în 
fiecare dimineață, mergea la geam, 
spunea „Mi-am irosit viața”, apoi se 
uita în depărtare ore întregi. Găsind 
asta straniu, a stat să discute cu 
el. A aflat că omul acela a avut 
o viață după măsura lucrurilor 
noastre obișnuită: se căsătorise, 
avusese un copil, copil care acum 
se afla la multe state depărtare, 
soția lui murise, iar el, rămas singur 
fără nimeni care să-l îngrijească, a 
trebuit să meargă la azil. Singura 
sa perspectivă de viitor rămăsese 
așteptarea morții. Cu atâta timp în 

Departamentul de tineret al Gemeinde 
Gottes, regiunea de Sud, a organizat și anul 
acesta, o conferință în care tinerii din regiune au 
avut posibilitatea să slujească Domnului și să fie 
slujiți. 

Conferința a avut loc în data de 3 
noiembrie, la Biserica Bethlehem din Graz și a 
fost structurată pe două sesiuni. Coordonatorul 
acestui eveniment a fost fratele Mihai Buzatu, 
lider de tineret în biserica Bethlehem din Graz și 
totodată liderul regional de tineret. 

Tema conferinței „Cine este Dumnezeu 
pentru tine?“ s-a dorit a fi o chemare adresată 
tinerilor la reflecție personală, în vederea raportării 
corecte la Dumnezeu. 

 În cadrul celor două sesiuni ale 
conferinței, a existat un timp de închinare prin 
cântare și rugăciune, fiind conduși în închinare de 
tineri din biserica Bethlehem Graz, respectiv tineri 
din biserica Logos Gleisdorf. Formatul conferinței 
a permis ca tinerii din fiecare biserică prezentă, 
să poată înălța Numele Domnului prin cântare. 

Pe lângă liderii de tineret ai bisericilor din 
zona de Sud, care ne-au transmit scurte saluturi 
și îndemnuri, a fost împreună cu noi la închinare și 
pastorul bisericii locale, fratele Zaharia Hancheș 
care de asemenea a luat cuvântul, îndemnându-i 
pe tineri potrivit temei conferinței. 

Cuvântul de predică a fost transmis 
tinerilor prin doi frați invitați la eveniment. 
Fratele Ruben Avram, diacon în biserica Elim 
Viena și liderul național de tineret, a rostit 
mesajul Evangheliei la sesiunea de dimineață, 
iar fratele Marinel Ciocan, prezbiter în biserica 
Logos din Gleisdorf și responsabilul național al 
departamentului de tineret, școala duminicală 
și adolescenți, a transmis Cuvântul din partea 
Domnului la slujba de după-amiază. 

Dumnezeu și-a arătat îndurarea față 
de tineri, vorbindu-le și cercetându-i. Mulțumim 
Domnului pentru încă o conferință de tineret 
folositoare. 

   samuel Vlad 

CONFERINȚĂ DE TINERET 
ÎN REGIUNEA SUD 

Despre

Decizii
mâini, avea acum șansa să reflecte 
la tot ce s-a întâmplat pe parcursul 
vieții lui, și să se întrebe ce se va 
întâmpla când Dumnezeu îi va cere 
socoteală. 

Tânărul nostru a decis că nu 
va mai face vizite la azil pentru că așa 
trebuie, ci a decis să meargă acolo 
voluntar în fiecare săptămână. Și-a 
luat viața în serios, știind că odată va 
veni și vremea scadenței pentru el. 

L-am cunoscut când poves-
tea această întâmplare. Era pastor 
misionar într-un oraș din România, 
avea mai mulți copii, era implicat în 
susținerea copiilor de la orfelinatul 
din oraș, crease o misiune specială 
pentru copiii din familii dezorganiza-
te. 

culegi ce-ai semănat 
Asta mă face să mă gândesc 

la faptul că oarecum viața-i ca un râu, 
iar noi suntem într-o barcă alune-
când în timp la vale. Râul are bifurcații 
și pietre în el. Dacă nu vâslim în nicio 
direcție, vom ajunge cu certitudine 
undeva, dar probabil nu va fi unde 
vrem. Rezultatul acțiunilor noastre 
le vom vedea în timp: fie imediat, fie 
ani de-acum încolo, fie la venirea lui 
Isus. Dar le vom vedea. Dacă nu luăm 
decizii, viața le va lua în locul nostru. 
Și s-ar putea să nu ne placă ce decizii 
a luat. 

De aceea venim la adunare 
constant, sper nu pe pilot automat. 
Lucrurile făcute constant devin obi-
ceiuri, și deschid oportunități noi. Fie 
bune, fie rele. Sunt uneltele care ne 

ajută să ne croim o direcție în viață. Nu-i un 
lucru rău să ai obiceiuri, e rău să ai obiceiuri 
proaste. 

De exemplu părtășia e o poruncă, 
una care nu-i scrisă la întâmplare - nu poa-
te fi nimeni creștin de apartament. Părtășia 
e o cerință a lui Dumnezeu, dar și un obicei 
bun. În Biserica lui Dumnezeu suntem în 
aceeași echipă: păstori, diaconi, învățători, 
simpli membrii, și avem aceeași țintă: Isus. 
Dacă cineva stă acasă duminicile diminea-
ță, ce lucru bun poate să iasă din asta? 
Nimic bun. Iar dacă vine doar cu trupul, iar 
mintea e departe undeva în ecranul tele-
fonului? Pe cine amăgim noi atunci? Dacă 
Dumnezeu în ziua aceea voia să vorbească 
cu noi, dar noi nu eram? Noi nu-L putem 
păcăli pe Dumnezeu, doar pe noi înșine. 

perspectiva contează 
Mai devreme sau mai târziu vine 

nota de plată pentru viața noastră, ni se va 
cere socoteală pentru talantul care ni s-a 
dat. Cred că mulți speră să vină mai bine 
mai târziu decât mai devreme, întrucât știu 
că-s pe minus. De aceea și spun acești 
oameni cu jumătate de gură “să vină Isus”, 
cu groază că de chiar vine, timpul pentru ei 
s-a scurs. 

Nu știm momentul cercetării 
noastre, sau a celor din jurul nostru, nu 
știm când va veni Isus, dar știm că nu tră-
im degeaba pe acest pământ. Perspectiva 
cerului trebuie să ne fie mereu vizibilă la 
orizont. E direcția în care vâslim. Trebuie să 
luăm decizii bune în mod constant pentru 
Dumnezeu, nu să lăsăm viața să ne târască 
unde vrea ea.    

Bogdan Mustiață 
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DESCHIDEREA NOULUI LOCAL 
 AL BISERICII 

AGAPE VIENA 
În data de 21 octombrie a acestui an a avut loc 

deschiderea noului local al Bisericii Agape din Viena. În cadrul 
programului din acea zi a avut loc și actul de cult al ordinării 
celor doi frați din biserică: Beneamin Lavu în slujba de presbiter 
și Iacob Teoc în slujba de diacon. Invitați la acest eveniment au 
fost: pastorii Pavel Riviș Tipei, Ioan Vlas și Eugen Jugaru, care au 
slujit din Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să-i binecuvânteze 
pentru slujirea lor. 

Cele două evenimente, inaugurarea noului local al 
Bisericii Agape și actul de cult al ordinării, au foarte multe 
aspecte în comun. Mă voi opri doar asupra unui aspect în articolul 
prezent, care în opinia mea este cel mai important - influența. 

Daca vei vizita sediul companiei Wal-Mart vei putea citi 
„Regula de 3 metri“ scrisă pe unul din pereții clădirii. Regula de 
3 metri spune că dacă ești angajat la Wal-Mart și cineva trece 
la 3 metri de tine, te duci și îl saluti, îi strângi mâna și îl întrebi 
dacă poți face ceva pentru el. Bisericile ar putea crește dacă ar 
avea această regulă. Oamenii vor veni, apoi le vom spune despre 
Dumnezeu. 

„Viața ta este mai semnificativă atunci când îi influențezi 
pe ceilalți într-un mod pozitiv.” spune John C. Maxwell. 

Influența e asemenea unei lumânări. Când e aprinsă, 
face totul mai luminos și mai bine. Dacă nu e aprinsă, nu se 
întâmplă nimic pozitiv. Alegerea de a aprinde lumânarea e ceea 
ce adaugă valoare altora. Ții lumânarea influenței în mâna ta. Ce 
vei face cu ea? O vei aprinde și vei merge prin lume ajutându-i pe 
ceilalți să vadă? Când Benjamin Franklin a vrut să le stârnească 
interesul oamenilor din Philadelphia cu privire la iluminatul 
stradal, nu a încercat să-i convingă vorbind despre asta. El a 
atârnat un frumos felinar pe un stâlp din fața casei sale. Avea 
grijă ca sticla felinarului să fie mereu foarte bine curațată. În 
fiecare seară, când începea să se întunece, aprindea fitilul. 
Oamenii au văzut lumina de la distanță și pe măsură ce treceau 
prin zona iluminată, au descoperit că astfel puteau să vadă și să 
evite pietrele ascuțite din trotuar. Și alții au început să își pună 
lumini în fața casei, iar în scurt timp, Philadelphia a recunoscut 
nevoia de iluminat stradal. 

Întrebarea nu este „Poate influența noastră să facă o 
diferență?”, ci „Ce fel de diferență va face influența noastră?”. 
Răspunsul este „Aprinde-ți lumânarea și fă lucrurile mai bune 
pentru alții.” Influența ta va fi un plus sau un minus în viețile 
celorlalți. Valorile tale reflectă ce fel de influență vei avea asupra 
altora. 

Alege să-ți aprinzi lumânarea influenței pentru tine și 
pentru ceilalți! 

Dumitrița lavu 

Una din caracteristicile cele mai impregnante ale societății 
de astăzi e conflictul între părinți și copii, așa numitul conflict dintre 
generații. În 2 Timotei 3:1 Scriptura arată clar că neascultarea de 
părinți, obrăznicia, îngâmfarea, etc. vor predomina în vremurile din 
urmă. 

În multe familii, chiar și dintre copiii credincioși, aceștia 
ajung din ce în ce mai răzvrătiți și porniți împotriva părinților. 

Există 4 simptome ale răzvrătirii: 

1. primul simptom este riposta. Începe cu surzenie, nu mai 
ascultă ce îi spui. Apoi începe să riposteze prin întrebări de 
felul: de ce eu, de ce așa, de ce mă comanzi, de ce îmi spui. 

2. al doilea simptom este lipsa de respect. Încep să apară certuri 
în care ajung să fie folosite cuvinte grele și jignitoare. 

3. al treilea simptom este înstrăinarea de părinți. Copilul ajunge 
străin în propria casă. Nu mai spune unde merge, ce face, care 
îi sunt prietenii. Lumea lui sau a ei e computerul, smartphone-
ul și prietenii. Această înstrăinare de părinți aduce cu sine și 

înstrăinarea de Dumnezeu. Nu mai vrea să meargă 
la adunare, nu mai vrea să audă de Dumnezeu, de 
pocăință, de credință. 

4. plecarea de acasă: își face bagajele și pleacă. 

Multe din cauzele răzvrătirii sunt produse ale 
societății de astăzi. Societatea de astăzi ne învață că cel 
mai important lucru în viață e să te încrezi în tine, să fii 
independent și să trăiești în plăcerile vieții. Toate aceste 
valori sunt contrare Scripturii. Un rol important în răzvrătirea 
copiilor s-ar putea să aibă și părinții. Unii părinți sunt prea 
severi, nu știu decât porunci, ordine și regim de armată. 
Copilul abia așteaptă să crească și să fugă de astfel de 
dictatură. Alți părinți sunt prea îngăduitori. Copiii îi văd slabi, 
îi disprețuiesc și se răzvrătesc. De multe ori în spatele 
răzvrătirii se ascund trei lucruri: 

1) Lipsa relației cu părinții, impunerea de reguli fără 
relații adevărate, situații în care tatăl spune mamei: ”du-te și 
spune tu”, iar mama zice: ”spune tu că tu ești tată.” 
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2) Încercarea de a fi băgați în seamă. În 2 Samuel 
14 vedem cum Absalom, bărbat căsătorit și cu 3 copii, dă foc 
câmpului lui Ioab pentru a-i atrage atenția tatălui lui, împăratul, 
care nu vrea să îl vadă. Numai în acest fel reușește să ajungă 
în fața tatălui. 

3) Nevoia de cooperare; când copiilor li se impun 
lucruri fără să fie întrebați, fără să li se ceară părerea. În Luca 
2:42, lui Isus, deși are doar 12 ani, i se lasă o anumită libertate. 
Părinții lui îl pierd, și deși sunt îngrijorați, îl caută, dar nu urlă, 
nici nu se mânie. 

consecințele răzvrătirii: 

1) E iadul pe pământ. Casa, care ar trebui să fie o oază de pace 
și armonie, se transformă în iad, ceartă, jigniri, etc. 

2) Multe boli apar din cauza certurilor, a jignirilor și a stresului 
din casă. 

3) Moartea spirituală. Copiii trăiesc în lume și nu vor să mai 
audă de Dumnezeu, iar părinții sunt dezamăgiți de Dumnezeu, 
de faptul că i-a lăsat să treacă pe acolo. 

cum se vindecă boala răzvrătirii? 

Există o promisiune frumoasă în Maleahi 4:6, și 
anume că Dumnezeu va întoarce inima părinților spre copii și 
inima copiilor spre părinții lor. 

E nevoie de 4 lucruri care duc la vindecarea răzvrătirii 
copiilor: 

1. E nevoie să ne facem timp pentru ei. Ne scuzăm și ne 
motivăm că lucrăm pentru copiii noștri, și lucrăm ore 
suplimentare și adunăm bani pentru ei. Mai mult decât de 

banii noștri, copiii au nevoie să le dedicăm din timpul nostru. 
Copilul socotește că ții la el după timpul pe care i-l acorzi. 
Uităm faptul că mai important decât slujbele noastre în 
biserică e familia noastră. 

2. Copiii noștri au nevoie de modele, iar acestea trebuie să fim 
noi, părinții. Foarte mulți copii răzvrătiți condamnă fățărnicia 
părinților. Sfânt în biserică și tigru acasă: îl trimiți la biserică, 
iar tu ca părinte rămâi să te uiți la meci. Aici se include și 
vorbirea de rău în familie a fraților, surorilor, lucrătorilor, lucru 
care îl va face pe copil să se întrebe: de ce să merg acolo? 

3. Stabilirea unor limite clare. Foarte mulți copii sunt răzvrătiți 
din cauza faptului că nu își cunosc limitele, ce au voie și ce 
nu. Stabilirea unor limite clare le conferă siguranță: „Asta 
aștept de la tine, la ora asta să vii acasă, așa aștept să arate 
camera…” Încălcarea acestor limite atrage consecințe care 
trebuie stabilite dinainte, iar respectarea lor trebuie să fie 
însoțită de cuvinte călduroase de apreciere și încurajări. 

4. Altarul în familie nu are voie să lipsească: rugăciunea, citirea 
Scripturii, dar mai ales implicarea lui Dumnezeu în toate 
domeniile vieții. „Și poruncile acestea, pe care ți le dau astăzi, 
să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să 
vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, 
când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de 
aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi. 
Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale.” Deut. 6:6-9 

În Luca 15:11, în pilda fiului risipitor, tatăl își primește cu 
brațele deschise un fiu obraznic răzvrătit care a plecat de acasă 
și a cheltuit averea. Să ne rugăm ca Domnul Îndurării să facă în 
așa fel, ca fiicele și fiii risipitori să își vină în fire și să se întoarcă 
acasă, și Domnul Să întoarcă inima părinților către copii și inima 
copiilor către părinți! 

Daniel lucuța 

Pentru a doua oară 
se unesc bisericile române 
creștine evanghelice din ora-
șele Kapfenberg și Bruck/
Mur (Gemeinde Gottes Ma-
ranatha, Baptistengemeinde 
Bethel, Freie Christengeme-
inde Filadelfia și Gemeinde 
Gottes Betania) ca să orga-
nizeze cea de-a doua evan-
ghelizare în limba germană la 
hotelul Böhlerstern. 

La această slujbă, având loc la data de 9.11.2018, 
au slujit orchestra bisericii Maranatha și corul de tineri 4 
Christ, care s-a format acum un an din cele 4 biserici, la 
evanghelizarea din 2017 și care a continuat să slujească 
la diferite evenimente. 

Cuvântul Domnului a fost predicat de Rev. Phi-
lipp Schmerold, un fost neonazist radical, care s-a întors 
la Dumnezeu de mai mulți ani și azi călătorește în toată 
lumea și vestește mesajul dragostei lui Dumnezeu. La 
predicile lui, printre altele în țări ca Africa și India, se vin-
decă oameni și se întorc mulți la Dumnezeu. 

Ne rugăm, mai întâi de toate, ca Dumnezeu să 
ne ajute să ne împlinim bine chemarea și slujba pe care 
fiecare dintre ucenicii Lui o are, iar în al doilea rând, ne 
rugăm ca El să întoarcă cât de multe suflete din orașele 
din împrejurimi la El. 

„Apoi le-a zis: „Duceți-vă în toată lumea și pro-
povăduiți Evanghelia la orice făptură.“ (Marcu 16:15) 

Daniel cendes 
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Biserica Elim, Viena a continuat 
și în această vară o lucrare începută cu 
exact 15 ani de zile în urmă, și anume 
evanghelizarea județului Buzău. Acesta 
se numără printre județele cu cel mai 
mic număr de evanghelici din România, 
lucru dovedit și de Recensământul 
Populației din 2011, în care Buzăul se 
clasa pe ultimele locuri în ce privește 
prezența penticostală în zonă, cu un 
număr de numai 2019 persoane. 

Astfel, în perioada 27 iulie – 3 
august, zeci de frați și surori, făcând parte 
atât din Biserica Elim Viena, cât și din 
alte biserici române din Austria, precum 
Kapfenberg, Hohenau au fost implicați 
alături de alți frați din Botoșani, Suceava, 
Cluj, Brașov, Tulcea în programe zilnice 
de evanghelizare în diferite localități 
din județul Buzău. Mii de oameni din 
sate, comune sau orașe, printre care se 
numără: Pietroasele, Stâncești, Pârscov, 
Brădeanu, Siriu, Viperești, Săpoca, 
Buzău, Săhăteni, Pogoanele, Mihăilești, 

P A Ș I 
ÎN 

MAREA TRIMITERE 
Rușețu, Găgeni au fost abordați cu 
Evanghelia de cei implicați în această 
slujire. Sute de invitații, tractate și 
cd-uri cu cântări, predici și mărturii 
creștine s-au împărțit cu scopul de a 
trezi conștiința oamenilor, pentru a se 
întoarce la Dumnezeu. 

Lucrarea a fost amplă și 
intensă. 

Zilnic, după aproximativ două 
ore de părtășie, petrecute împreună în 
rugăciune și cântare, toți cei prezenți 
erau trimiși pe teren pentru un timp 
de evanghelizare de la om la om, 
urmând ca spre seară cei interesați 
și invitați peste zi, să participe la un 
program de evanghelizare, compus 
în principal din predică și cântare. 
Concomitent cu aceste programe 
de seară aveau loc zilnic și programe 
speciale, dedicate copiilor, cu lecții, 
cântări și jocuri biblice, învățătorii 
implicați bucurându-se de o prezență 

constantă și foarte mare din partea 
celor mici. 

În această săptămână ni s-a 
confirmat încă odată că în matematica 
lui Dumnezeu nu există coincidențe. 
Dacă El te trimite acolo, înseamnă că 
e nevoie de tine acolo, și nimic nu e la 
întâmplare, când ascultăm de El. 

Personal, eu pot mărturisi în 
urma acestor zile petrecute pe câmpul 
de misiune, că și pașii ne sunt numărați, 
iar dacă uneori noi privim unele ezitări 
sau nesiguranțe fără rost sau fără 
sens, Domnul le cunoaște scopul. 

Mă aflam într-o după-amiază 
în această săptămână împreună cu un 
tânăr din biserică și după ce am parcurs 
o bucată bună de drum abordând 
diferiți oameni, invitându-i la slujbă 
și oferindu-le Testamente sau cd-uri 
am ajuns la o intersecție, unde preț 
de câteva minute am fost ca blocați, 

fiind total dezorientați în ce direcție să 
o luăm. Am mers câțiva zeci de metri pe 
un drum, după care ne-am reîntors, fiind 
puși pe gânduri dacă nu cumva e mai 
bine să o luăm pe o altă stradă, care nu 
a fost parcursă de o altă echipă înaintea 
noastră. În timp ce aveam sentimentul 
că pierdem vremea, hoinărind și rătăcind 
fără rost pe aceeași stradă ne strigă o 
femeie, de cealaltă parte a intersecției, să 
venim la ea, că de mult ne așteaptă. Am 
rămas uimiți de cuvintele ei, dar am dat 
curs chemării și am intrat în discuție cu 
ea împărtășindu-i Evanghelia, dăruindu-i 
o Biblie și câteva cd-uri, pentru care 
s-a arătat într-un mod deosebit, foarte 
deschisă și dornică. Am realizat în acel 
moment împreună cu Daniel că de fapt 

hoinăreala aceea și dezorientarea 
aceea a noastră nu fusese fără un 
rost sau sens, ci Domnul ne trimise 
să facem drumul acela înapoi pentru 
a vorbi unei femei despre mântuire, 
despre care probabil nu va mai avea 
niciodată ocazia să audă și pe care 
după spusele ei o aștepta. 

Modalitățile în care se 
poate folosi Domnul pe câmpul 
de misiune de cei ce se pun la 
dispoziția Lui ne-au uimit pe noi 
toți. Deseori se consideră că 
capacitatea noastră de a știi cum 
să abordăm un om, abilitatea de a 
se folosi cuvintele potrivite sau de 
a avea atitudinea corectă va reuși 

să convingă o persoană să vină la seara 
de Evanghelizare și să-și predea viața 
Domnului. Însă lucrurile nu stau tocmai 
așa, iar asta am văzut din plin anul acesta 
în misiunea din Buzău. Doar Domnul, în 
puterea și nemărginita Sa înțelepciune 
poate face transformarea necesară. 

Ne-am bucurat să aflăm la scurt 
timp după încheierea acestei lucrări că un 
număr de peste 10 persoane au hotărât 
să încheie legământ cu Domnul în apa 
botezului. Binecuvântarea s-a revărsat 
din plin peste ei, dar nu numai, ci și peste 
noi, cei implicați în această lucrare, prin 
bucuria slujirii și a părtășiei din timpul 
acestor aproape 7 zile. 

alexandra Drăgoi 

•	 Am întâlnit în comuna Pietroasele în data de 3 august 
2018 un bărbat care și-a pierdut total speranța (crezând 
că cea mai bună soluție era să-și pună capăt zilelor), 
fiind alungat de soția lui de acasă și nemaiavând lucrurile 
necesare pentru a supraviețui. Călăuzită de Duhul Sfânt 
i-am spus că Singurul care îi poate da o viață nouă este 
Dumnezeu și El este Acela care îl cheamă chiar acum la El. 
Fratele Gigi (căci acum este frate) a fost cercetat în ziua 
aceea la programul de evanghelizare predându-și viața în 
mâna Domnului, iar El i-a transformat-o. Este adevărat că 
în Buzău sunt lupte grele, dar și biruințele sunt pe măsură.

Naomia Rusu 

•	 Deci, ce m-a învățat Domnul în întregime în misiune încă nu 
știu, dar un lucru știu, că dacă dai un balon la un copil, pe 
care scrie „Isus te iubește!” și copilul acela știe să citească 
și îi spune și mamei lui e o bucurie foarte mare. 

Denise Berculean 
•	 Era într-o după amiază de marți, când am mers ca de 

obicei cu grupele formate de misiune spre a face invitații 
pentru seara de evanghelizare. Am trecut pe la o casă, 
unde afară era o femeie împreună cu copilul ei, pe care am 
întrebat-o dacă primește o invitație din partea noastră. În 
acel moment soțul ei, care a devenit curios a venit până 
la poartă. Poarta, fiind însă închisă conversam cu ei din 
stradă. După un timp de discuție însă, ne-au respins 
amândoi. Aveam dorința să le las măcar un cd și voind să 
li-l dau, bărbatul mi-a spus că de fapt nu-i funcționează 
aparatul. Chiar atunci i se stricase și scotea niște sunete 
ciudate. Eu m-am oferit să-l repar, prezentându-mă ca 
electrician, neavând însă habar și nemaireparând radiouri 
sau alte aparate de felul acela până atunci. Bărbatul, 
bucuros a alergat și a deschis poarta, primindu-mă în 
grădina lor. Ana și Ana-Maria au stat de vorbă cu soția lui, 
cât timp eu am fost ocupat să îi repar aparatul. M-a dus la 
marginea casei, unde avea ceva loc amenajat și acolo am 
început să verific aparatul, care scotea într-adevăr sunete 
ciudate. Nu era deloc în regulă și oricât am încercat să îl 

EXPERIENȚE ȘI MĂRTURII 
DE LA MISIUNEA ÎN BUZĂU 

reglez tot aceleași sunete dădea. Bărbatul, aflându-
se în acel moment și puțin sub influența alcoolului 
mi-a povestit că a încercat el singur să-l repare, 
deschizându-l. Gândindu-mă că poate a rupt vreun 
fir, m-am apucat să-l deschid și eu, pentru a-l verifica. 
Spre surprinderea mea însă totul era în regulă și nefiind 
nimic suspect, l-am închis înapoi, rugându-mă în gândul 
meu Domnului ca să funcționeze. Spre dezamăgirea 
mea, după ce a fost închis, făcea ca la început. Dorința 
mea arzătoare era de a ajuta acea persoană, așa că 
mă rugam în continuare: „Doamne, eu știu că Tu poți 
să ne dai izbândă și în această situație. Eu știu că Tu, 
Doamne ții totul sub control.” Reglându-i radioul, mai 
scoțându-i antena, aparatul a început să funcționeze. 
Bărbatul încântat mi-a dat și un usb-stick ca să-l 
probez, iar când l-am introdus în aparat, acesta chiar 
funcționa. Bărbatul plin de bucurie ne-a promis că va 
veni la evanghelizare împreună cu soția lui, care chiar 
în acea seară s-a predat. Domnul să fie lăudat, că face 
și în zilele noastre minuni! Datoria noastră este să ne 
încredem pe deplin în El, care este același neschimbat 
ieri, astăzi și în veci. A Lui să fie slava în vecii vecilor. 

Filip Bonaț 

•	 Filip terminase cu o lună înainte HTL-ul și avea ceva 
cunoștințe de electricitate. S-a oferit deci să-l ajute 
pe bărbatul acela. În timp ce el repara, eu și Ana-Maria 
vorbeam cu soția acelui bărbat și o evanghelizam, 
spunându-i tot ce Duhul Sfânt ne punea pe inimă. 
Cuvintele acelea inspirate de Domnul au pus-o pe 
femeie pe gânduri. Am întrebat-o ce o oprește să facă 
pasul acesta spre pocăință, iar ea a răspuns că nu știe. 
Am invitat-o la Evanghelizare în acea seară, dar nu prea 
dădea semne că ar vrea să vină. Totuși când soțul ei 
i-a zis că aparatul funcționează din nou, s-a hotărât, 
promițându-ne că va veni la Evanghelizare. La ora 18.30 
a început programul cu cântări și câteva îndemnuri. 
Georgeta (căci așa o cheamă pe această femeie) a 
vrut să plece în timpul programului, dar atunci când 



20 l www.apavietii.at l 2018 l Decembrie Decembrie l 2018 l www.apavietii.at l 21

am observat, m-am rugat, spunând: „Doamne, cercetează 
pe femeia aceasta și lucrează la inima ei așa cum știi Tu 
mai bine.” Și Domnul a cercetat-o. Iar după predica fratelui 
Cătălin, la chemarea care s-a făcut, ea a fost una dintre 
cele 5 femei care au ieșit în față. Nu pot exprima în cuvinte 
bucuria pe care am simțit-o în momentul acela când am 
văzut că s-a predat Domnului. Îmi sălta inima. Toată slava 
să fie a Domnului. Au fost împotriviri mari în satul Găgeni 
în ziua aceea. Am aflat de la fratele Pintican că preotul a 
trimis 7 bărbați care să vină să ne bată, dacă ne prind. A 
venit chiar și primarul trimis de preot și spunea că a primit 
sute de mesaje de la oamenii din sat să ne alunge pe noi 
afară. Dumnezeu s-a îndurat. După ce a vorbit fratele 
Ștefan Pintican cu el s-a mai calmat situația și am putut 
continua lucrarea în pace. Dumnezeu a avut un plan 
măreț acolo, El a îndepărtat orice piedică. În acest sens, 
pot mărturisi că personal am avut parte de foarte multe 
împotriviri înainte de plecare, lucru care m-a determinat 
să mă rog ca Dumnezeu să îmi vorbească în mod deosebit 
dacă aceasta este voia Lui pentru mine și dacă trebuie să 
înaintez. Am deschis Bibia atunci, și citind Isaia 45:2-6 am 
fost ferm convinsă că Dumnezeu va fi cu mine. Lucru care 
tocmai așa a fost, cum mi-a vorbit Domnul prin Cuvânt. 

Ana Morhan 

•	 Înțelegem clar în urma acestor mărturisiri că dacă noi 
suntem dintre aceia care ne punem la dispoziția Lui, Domnul 
ne folosește cu capacitățile, înzestrările și aptitudinile 
noastre și face ca acele fapte mici făcute în Numele Lui 
să-I aducă onoare și glorie, astfel încât lucrarea Lui să 
propășească. Trebuie numai să recunoaștem momentul 
potrivit. Un tânăr, intrând în discuție într-o după amiază 
în această săptămână cu o femeie, ce ieșise la poartă 
împreună cu fiul ei pentru a smulge buruienile și a cosi iarba 
de pe marginea drumului, a fost mânat de Duhul Sfânt nu 
numai să le facă o invitație la seara de evanghelizare acelor 
oameni, ci să se oprească și să-i ajute. Dacă la început 
bărbatul se arătase reticent față de Cuvânt, faptul că 
tânărul acela s-a oferit să le taie iarba și să le smulgă toate 
buruienile din fața porții, și chiar a făcut-o, l-a determinat 
să accepte invitația la programul de evanghelizare, la care 
a participat în acea seară. Slavă Domnului! 

Bogdan Drăgoi 

•	 Joi după-amiază, în data de 2 august 2018, am fost în 
localitatea Pietroasele cu grupul de misiune pentru a 
duce vestea bună oamenilor de acolo. Am fost surprins 
să aud că cei ce se numeau pocăiți în zonele dimprejur, 
aveau un nume rău printre localnici. Pentru prima dată 
în viața mea mă rușinam să le spun oamenilor ce religie 
am, atunci când ne întrebau, din cauza a ceea ce se 
vorbea despre pocăiți. Mulți ne-au respins nevrând să 
audă nimic din Cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă le 
spuneam că noi suntem creștini și nu îi chemăm să 
treacă la o religie anume, ci să-și schimbe viața după 
voia lui Dumnezeu. Evanghelizarea pe stradă a fost 
foarte dificilă și puțini oameni au stat să ne asculte. 
În sinea mea îmi spuneam că inima acestor oameni le 
este împietrită, exact așa cum e și numele localității lor: 
„Pietroasele”. Ajunși înapoi la locul unde se desfășura 
Evanghelizarea, am văzut că erau mai mulți oameni 
credincioși adunați, decât necredincioși. Am spus 
atunci lui Dumnezeu: „Doamne Isuse, ce facem noi aici? 
Acești câțiva oameni care au venit la Evanghelizare și 
care au o Biblie cu ei, pot să audă Cuvântul Tău și să 
primească învățătură la biserica unde merg? Dar unde 
sunt acei necredincioși pentru care facem această 
Evanghelizare? De ce nu se pot aduna pocăiții din 
zona aceasta să evanghelizeze și a trebuit să venim 
noi din Austria până aici, când oamenii nu vor să audă 
de Tine și sunt împietriți cu inima?”. În sinea mea 
spuneam că chiar dacă s-ar întâmpla în seara aceea 
să nu-și predea nici un suflet viața Domnului, măcar 
pentru sămânța aruncată a Evangheliei a meritat tot 
efortul nostru, căci Dumnezeu va face să crească 
și să aducă roade într-o zi. Fratele Cătălin Carp m-a 
rugat ca înainte de a vesti dumnealui Cuvântul, eu să 
spun poezia „Tâlharul”. Deși aveam în mintea mea o 
altă poezie pregătită, m-am încrezut în Domnul că El 
știe mai bine cum să coordoneze lucrarea Sa prin ai 
Săi slujitori și am început să recit. În timp ce recitam 
poezia solicitată și tinerii din echipa de misiune se 
rugau pentru ungere, am simțit o durere apăsătoare 
din partea lui Dumnezeu pentru sufletele oamenilor 
din satul acela și pentru nepăsarea lor. Am văzut 
dintr-odată cum harul lui Dumnezeu și prezența Lui 
se coboară peste noi și am încheiat poezia plângând 

și eu împreună cu cei ce ascultau. I-am 
mulțumit lui Dumnezeu că și-a făcut 
încă o dată milă de noi. În seara aceea, 
datorită harului lui Dumnezeu s-au predat 
Domnului cinci persoane împreună cu o 
fată tânară dintr-o familie de credincioși. 
Pentru mine aceasta a fost o confirmare 
la rugăciune, că Dumnezeu aduce 
oameni de la mii de kilometri ca să-și 
proslăvească Numele Său în locuri unde 
alții nu o fac. A Domnului Isus Hristos să 
fie toată slava și Numele lui Dumnezeu 
fie binecuvântat în veci de veci. 

Răzvan Bonaț 

Când vorbim despre acest subiect, pare 
puțin enigmatic. Poate prea puțini își 
pun întrebarea: care este sensul vieții 
omului pe pământ? Unii, totuși, în urma 

unui insucces sau a unui necaz se întreabă sub o altă 
formă: ce rost mai are viața asta? Alții, care sunt disperați 
sau au o cădere psihică, își spun: viața asta n-are niciun 
rost. Dar puțini sunt acei care stau să se întrebe: ce ar 
trebui să schimb pentru a găsi totuși un sens? 

Există filozofi al căror scop în viață este tocmai 
cercetarea acestei întrebări și încercarea de a le oferi 
oamenilor răspunsuri cu ajutorul unor explicații științifice. 
Acestea se potrivesc prea puțin cu nevoile reale ale 
oamenilor. 

Ca și credtext normalatingă spunând: voi avea 
un sens dacă voi fi sau dacă voi avea. Aceste două verbe 
macină mințile oamenilor. Și chiar dacă unii reușesc ceea 
ce și-au propus, tot nu sunt satisfăcuți și fericiți, pentru 
că sensul vieții nu este în lucrurile acestea trecătoare, ci 
în cele veșnice, care nu se găsesc pe pământ, ci acolo 
unde legile fizice nu mai au valabilitate. 

Aș vrea să enunț doar câteva dintre 
lucrurile în care oamenii își caută sensul vieții. 
Gândiți-vă la populația globului. Oamenii sunt 
diferiți, și există nenumărate pasiuni, ținând cont 
de vârstă, educație sau disciplină, care ajung să 
fie confundate cu sensul vieții. 

1. Materialismul 

 Aș dori să încep cu materialismul, cei 
mai mulți oameni căutându-și sensul vieții în 
obținerea de bani. Trăim într-o lume materialistă, 
care iubește materialul, și care duce o luptă 
acerbă pentru dobândirea lui. Există o concurență 
de nedescris începând de la clasa politică, la 
companii, și orice fel de afaceri, până la omul 
simplu, stăpânit pe deasupra și de egoism. 

 Materialismul e de două feluri: filozofic și 
pragmatic. Cel filozofic este cel comunist, născut 
din ideile lui Marx și Engels, din filozofia ateistă, 
care a falimentat. Unii dintre noi l-am apucat o 
perioadă și i-am văzut rezultatele. În unele țări 
încă mai funcționează, dar doar parțial, sută la 
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sută nu funcționează nicăieri, cu atât mai 
puțin la europeni. În toate țările lumii există 
un anumit număr de oameni care îl găsesc 
bun ca idee, dar fără funcționalitate practică. 
Materialismul pragmatic sau capitalist, 
pe de altă parte, se învârte numai în jurul 
resurselor materiale. Cei care cred în acest 
fel de materialism, își găsesc fericirea doar în 
ceea ce posedă, iar toate eforturile lor fizice 
și intelectuale sunt concentrate asupra 
obținerii de bunuri. Aceștia nu își pun întrebări 
cu privire la originea universului, sensul 
vieții, sau ce se va întâmpla după moarte, 
fiind preocupați doar de noi modalități de 
a câștiga bani. Din păcate foarte mulți 
credincioși sunt pe această cale, și în felul 
acesta nu mai găsesc timp pentru cititul 
Bibliei și rugăciune. Viața lor de credință 
devine tot mai letargică și lipsită de sens 
spiritual, iar sufletul tot mai plin de lăcomie 
și lucruri lumești. Și nu nevoile sunt cele 
care ne aduc aici, ci dorința interioară de a 
avea cât mai mult. Să nu îngăduim, fraților, ca 
materialismul să devină sensul vieții noastre! 

2. religia 

Există oameni care își găsesc 
sensul vieții în trăirea în totalitate în sânul 
unei religii, indiferent care este aceasta. Pe 
lângă aceștia sunt aderenții. Aceștia sunt 
oameni care aderează la o religie doar pentru 
că aceasta face parte din cultura țării în 
care trăiesc, și născându-se în acest mediu, 
s-au obișnuit cu sărbătorile și ritualurile 
religioase, însă nu au nimic de-a face cu 
credința. Alții se indentifică cu o religie, dar 
nu au de-a face cu practicile religioase, 
vizitând locașele de cult doar cu anumite 
ocazii. În unele țări religia merge mână în 
mână cu statul, implicându-se chiar și în 
politica și conducerea țării. Religia, oricât am 
crede noi că e foarte bună, ea nu este sensul 
adevărat al vieții. Sensul vieții este relația cu 
Dumnezeu și trăirea după voia Lui. 

3. studiul 

Sunt oameni care își găsesc sensul 
vieții în studiu. Unii își găsesc liniștea în 
bibliotecă citind. Alții absolvesc facultăți 
pentru a putea atinge un țel în viață, pe 
care îl consideră a fi sensul vieții lor. Studiul 
și cititul nu ar trebui să fie doar o culegere 
și acumulare de informații cu care să ne 
mândrim, ci ar trebui îmbinate cu rugăciunea, 
care ne conduce le smerenie. Este de 
apreciat când lucrătorii noștri studiază și 
combină studiul cu rugăciunea, deoarece 
comunicarea corectă a cunoștințelor face 
foarte mult în predicarea Evangheliei. Fără 
rugăciune însă, vom avea parte doar de 

Biserica  
este și  

trebuie să fie o 
binecuvântare 

pentru societate. 
Ea este un emi-
țător de etică și 
morală, de res-

pectare a ordinii 
și a disciplinei.

predici citite de pe bilețele, cu conotații 
retorice, seci din toate punctele de vedere. 

Care este rolul bisericii în găsirea 
sensului vieții? 

Prin creștinism și-au găsit mulți 
sensul vieții în relația cu Dumnezeu. Din 
păcate, însă, trăim vremuri în care tot 
mai mulți ies din biserică. În Germania, 
de exemplu, în ultimul an, din cele două 
mari biserici, 660 000 de persoane au 
părăsit biserica. Oamenii sunt sătui de 
compromisurile ce le fac bisericile cu 
păcatul: căsătorii ale persoanelor de același 
sex, tradiții arhaice și ritualuri neînțelese 
de populația tânără. Limbajul biblic 
trebuie adaptat la forme de comunicare 
contemporane, pentru că tineretul trăiește 
într-un cu totul alt context. Aceasta însă 
fără a denatura mesajul Bibliei. 

Biserica este și trebuie să fie o 
binecuvântare pentru societate. Ea este un 
emițător de etică și morală, de respectare a 
ordinii și a disciplinei. Credibilitatea bisericii 
poate fi pusă la îndoială și din cauza 
membrilor săi, care de multe ori transmit 
altceva prin comportamentul lor, decât 
ceea ce spune Cuvântul. Noi suntem o 
evanghelie citită de toți oamenii și unii nu 
sunt conștienți de puterea exemplului, sau 
nu le pasă. 

În ultimii ani vocea creștinismului 
e tot mai înceată și mai înnăbușită de către 
conducătorii politicieni care încurajează 
păcatul invocând drepturile omului și 
indulgența. Secularismul și umanismul 
cresc în putere tot mai mult, dar noi nu 
trebuie să ne dăm bătuți, Evanghelia 
trebuie vestită și ea tot mai tare și mai 
clar, pe înțelesul tuturor, atât verbal cât și 
comportamental. Să nu uităm că evlavia 
trebuie să meargă mână în mână cu 
învățătura, dar în același timp și cu bunul 
simț și bunele maniere. 

Stimați cititori, în încheiere aș 
vrea să vă spun doar atât: căutarea lui 
Dumnezeu este căutarea sensului vieții. 
Omul contemporan este mereu în goană 
după fericire, însă aceasta este imposibil 
de găsit fără Dumnezeu. El e sensul și 
fericirea noastră! 

  Doru sătmărean 

ce este credința? 

Cea mai simplă și mai potrivită definiție a credinței 
este cea din Evrei 11: 1 - ”o încredere neclintită în lucrurile 
nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care 
nu se văd”. Vă îndemn să vă luați un răgaz, să aveți chiar 
Biblia deschisă la acest capitol, să citiți totul într-un duh 
de rugăciune, așteptând ca Duhul lui Dumnezeu să vă 
vorbească. 

care sunt provocările umblării prin 
credință? 

Credința a fost cea care l-a motivat pe Avraam 
să plece - neștiind unde se duce-și să se așeze în țara 
făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui. Până la 
destinație, a fost nevoie să parcurgă un drum lung… lung 
și cu multe piedici, atât în sens propriu cât și la figurat. 
După ce Domnul l-a chemat, i-a făcut prima promisiune 
„voi face din tine un neam mare, toate familiile pământului 
vor fi binecuvântate în tine”- (Genesa 12:2,3). După 

Sara și Avraam
m o d e l e  a l e  u m b l ă r i i  p r i n  c r e d i n ț ă

această făgăduință extraordinară, și de fiecare dată după 
următoarele, încrederea lui Avraam în Dumnezeu era 
probabil puternică. Dar oare ce gândea el în perioadele 
dintre aceste promisiuni? Cum se simțea văzând că trece 
primul an, al doilea, al treilea…. până la al 24-lea și nu se 
întâmplă nimic? Era și el om cu temeri, cu greșeli... Ce l-a 
motivat să-i ceară Sarei să se dea drept sora lui, în Egipt 
(Genesa 12: 13) și în Gherar? (Genesa 20:2). Desigur, nu 
credința, ci teama că și-ar putea pierde viața. Cum a făcut 
el față perioadelor de îndoială? 

La rândul ei, Sara, s-a confruntat și ea de-a 
lungul multor ani cu durerea de a nu avea copii. Văzând 
că nu s-a întâmplat nimic, că a ajuns la menopauză, ea 
și-a pierdut speranța. A încercat să împlinească singură 
făgăduința lui Dumnezeu, sfătuindu-l pe Avraam să își ia o 
a doua soție, pe Agar. Probabil a ajuns să regrete amarnic 
această decizie, văzând disprețul ulterior al Agarei și râsul 
fiului ei, Ismael. 

Gândindu-ne la slăbiciunile și greșelile celor doi, 
nu ni se pare normal să îi găsim în galeria eroilor credinței 
din Evrei 11. Nu întotdeauna au biruit teama, nici îndoiala, 
dimpotrivă! Datorită fricii au spus jumătăți de adevăr, au 
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repetat chiar aceleași greșeli, au încercat să împlinească 
singuri ceea ce numai Dumnezeu putea să împlinească 
în mod miraculos. Scriptura ne relatează și zbaterile lor, și 
înfrângerile, nu doar victoriile. Putem astfel - în încercarea 
noastră de a trăi prin credință- să învățăm și noi din 
greșelile unor oameni imperfecți. Viața lor ne reamintește 
că Dumnezeu este îndurător și iertător, (atâta timp cât ne 
recunoaștem greșelile și le mărturisim). El își îndeplinește 
planul și făgăduințele, nu atunci când ni se pare nouă că ar 
fi cel mai bine, ci la vremea potrivită - la timpul Său. 

este oare ceva prea greu  
pentru Domnul? 

Este oare ceva prea greu pentru Domnul? Sau prea 
târziu? Uitându-ne la nașterea lui Isaac, răspundem: Nu, 
nimic nu e prea greu! Niciodată nu e prea târziu! Isaac s-a 
născut după 25 de ani de la prima promisiune, din doi părinți 
în vârstă. Mama sa, cu o vârstă trecută, a primit putere 
să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia Celui ce-i 
făgăduise (Evrei 11:11). Despre Avraam, este scris: ”dintr-un 
sigur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță 
în mare număr, ca stelele cerului” (Evrei 11:12). 

Planul Domnului e întotdeauna desăvârșit și se 
împlinește la vremea cea mai potrivită. Doar așa recunoaște 
omul că nu a avut nici un merit în împlinirea lui, că a fost în 
întregime o minune dumnezeiască, ceva cu totul și cu totul 
imposibil din punct de vedere omenesc. 

Ne-am aștepta ca împlinirea unei făgăduințe 
îndelung așteptată să aducă cu sine o mare bucurie, să fie 
o pricină de laudă la adresa lui Dumezeu, să fie o puternică 
mărturie pentru alții, și cam atât. Toate acestea sunt urmări 
obișnuite. Domnul nostru însă, e Stăpânul nostru dar și 
al darurilor făgăduite și dăruite nouă. Ai Lui suntem și noi, 
și darurile pe care El ni le face. Am dori să fie mereu ale 
noastre, să ne bucurăm de ele, dar ce ușor uităm că ele sunt 
ale lui Dumnezeu! 

ce înseamnă vremea testării? 

Pentru a dovedi nu doar că știe acest lucru (că 
Isaac este al Domnului) ci îl și trăiește, Avraam a fost testat! 
Când? Atunci când i s-a spus: ”Ia-l pe singurul tău fiu, pe 
care-l iubeșți, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de 
tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune” (Genesa 22:2). 
Autorul cărții Evrei afirmă că Avraam ”a adus pe Isaac ca 
jertfă prin credință, când a fost pus la încercare” (Evrei 11:17) 
pentru că se gândea că Dumnezeu ”poate să îl invieze chiar 
și din morți, și la drept vorbind, că înviat din morți l-a primit 
înapoi” (Evrei 11:19). 

Ceea ce putem învăța de la Avraam și de la Sara 
este că niște oameni obișnuiți, cu slăbiciuni, îndoieli 
și greșeli pot să fie iertați pe deplin, pot ajunge să se 
încreadă în Dumnezeu într-u totul, să experimenteze 
minuni, să se bucure de un fiu primit la bătrânețe. Dar nu 
doar atât! Avraam ne învață că este posibil să fim gata să îl 
returnăm pe ISAACUL nostru Marelui Dătător - indiferent 
cât de mulți ani am așteptat după el, oricât de mult timp 
am tânjit să-l avem. Pentru noi, Isaacul mult iubit poate fi: 
un copil, partenerul / partenera de căsătorie, un părinte, 
serviciul, sănătatea, bunăstarea, bunul renume, o locuință, 
posesiuni materiale, o realizare, o slujire în biserică chiar, 
sau orice altceva ce prețuim mult. Poate fi chiar propria 
noastră viață! Orice dar riscă să fie prețuit mai mult decât 
Dătătorul, atunci când ne găsim fericirea doar în el, doar în 
a-l deține. Privind la Avraam, să ne amintim că Dumnezeu 
are tot dreptul să ne ceară înapoi ceea ce ne-a încredințat 
pentru o vreme! 

sunt gata să dau înapoi ce mi s-a 
încredințat doar pentru o vreme? 

Care, sau cine îmi este Isaacul? Ce riscă să fure 
primul loc din viața mea? Să mă opresc, să-mi răspund 
sincer și să cer Domnului putere să-l dau înapoi dacă 
va fi nevoie/ când va fi nevoie. Uneori Domnul îl va cere 
definitiv înapoi, dar să nu mă întristez! Oricum darul era 
al Lui, și mi-a fost dat doar pentru un timp! Și chiar dacă îl 
voi primi înapoi -ca înviat din morți- să nu uit că și această 
reprimire va fi tot pentru un timp! Mai prețios ca orice dar 
de la Dumnezeu va fi să mă întâlnesc cu Însuși Domnul, 
Dătătorul tuturor! Și asta îmi va aduce cea mai mare 
bucurie dacă am învățat - pe acest pământ- să Îl cunosc 
pe El, să am o părtășie strânsă cu El, să am o încredere 
atât de mare în El încât să pot să spune că umblu prin 
credință! 

Te îndemn să iei chiar acum timpul de care 
ai nevoie ca să faci o rugăciune. Predă-l pe Isaacul 
tău Domnului, recunoscându-l pe El ca Stăpân deplin. 
Pregătește-ți astfel inima, mintea, sufletul și duhul pentru 
momentul în care Isaacul nu va mai fi al tău, ci va ajunge 
din nou în mâna Domnului. Scriu aceasta pentru că 
Dumnezeu mi-a făcut și mie această provocare extrem 
de profundă! Nu am cum să-I răspund prin puterile mele… 
doar Duhul Sfânt îmi dă puterea, și voința, și înfăptuirea. Și 
toată slava este a Lui! Amin.    
    

Daniela Milinceanu 

În biserica Penticostală 
Logos din Gleisdorf au avut loc două 
evenimente: botez noutestamental și 
zece ani de la deschiderea noului locaș 
de închinare. „Sămânța care a căzut 
pe pământ bun sunt aceia care, după 
ce au auzit Cuvântul, îl țin într-o inimă 
bună și curată și fac rod în răbdare.” 
(Luca 8:15). Înainte de a arunca 
sămânța fiecare semănător pregătește 
pământul pentru semănat. La fel face 
Marele Semănător, El pregătește 
ogorul inimii, pentru a primi sămânța 
cea bună care este Cuvântul vieții. 

Pentru obținerea mântuirii este 
nevoie de transformarea lăuntrică, 
aceasta se produce odată cu primirea 
mesajului Evangheliei și paralel cu 
lucrarea Duhului Sfânt. Mântuirea este 
o necesitate absolută pentru fiecare 
păcătos. Bucuria 
iertării de păcate și 
mântuirea prin sângele 
lui Isus Hristos a făcut 
ca la Biserica Logos, 
Gleisdorf, 17 candidați 
de botez să încheie 
legământ cu Domnul 
în apa botezului 
pe 30 septembrie 
2018: Andra Pușcaș, 
Carmen Criste, 
Damaris Ciocan, Darius 
Argyelean, Doris 
Remețean, Emanuel 
Pușcaș, Estera Simuț, 
Genoveva Brindea, 
Karina Ilaș, Marco Zetu, 
Mihaela Dragomir, 
Oliver Primicheru, 
Petra Franz, Robert 

Murășan, Simon Coman, Sarah Pop, 
Ștefan Ichim. Mesajul principal a 
fost rostit de către pastorul Nelu 
Filip de la Biserica Poarta Cerului 
din Timișoara. 

Iar a doua bucurie, 
biserica a sărbătorit 10 ani de 
la deschiderea noului locaș de 
închinare și 18 ani de când a luat 
biserica Domnului ființă. Mai exact 
pe data de 03.09.2000 a avut 
loc deschiderea bisericii într-o 
clădire închiriată cu un număr de 
60 de membri, care au înțeles 
responsabilitatea care le revenea, și 
s-au unit pentru o cauză comună, 
aceea de-a face în zonă o oază 
binecuvântată unde oamenii să-l 
găsească pe Dumnezeu. 

După 8 ani de muncă, 
viziunea a devenit realitate 
și pe 21.09.2008 s-a făcut 
posibilă intrarea în noul locaș 
de închinare. O biserică 
încăpătoare și fără sarcini 
bancare. De atunci biserica 
Domnului a crescut numeric 
așa că actual numărăm peste 
400 de membri majori și 280 
de tineri și copii.

Nu avem cuvinte 
îndeajuns să-i mulțumim lui 
Dumnezeu pentru purtarea 
de grijă până aici. Eben-Ezer! 
Până aici Domnul a fost cu 
noi!

samuel Brindea 

Dublă sărbătoare 
a Bisericii Penticostale Logos din Gleisdorf 
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Eu si Emma, sora mea, mereu ne-am dorit să 
plecăm în misiune în Africa. Când o prietenă din România, 
Ruth, ne-a vizitat și ne-a povestit despre mătușa ei, care 
trăiește de mulți ani în Mozambic, am decis să zburăm 
toate trei pentru a ajuta acolo timp de o lună. Știam 
pericolele și riscurile pe care le implică o astfel de misiune, 
mai ales într-o astfel de țară. Dar, de asemenea, am știut 
că Dumnezeu ne va proteja și că familiile și prietenii noștri 
se vor ruga pentru noi.

După o călătorie lungă am fost primite cu dragoste 
de Simona Caba și soțul ei Jeosafa. Acolo am vizitat două 
baze de misiune diferite în care am stat două săptămâni 
la fiecare. Prima bază de misiune a fost în Inhaminga, un 
sat afectat de războiul civil din Mozambic, unde locuitorii 
s-au simțit lăsați în urmă și uitați, și unde eu am avut o 
experiență de neuitat.

Misiunea noastră a fost lucrarea cu copiii de acolo. 
Misiunea "Africa Wa Yesu" a deschis 5 școli creștine în jurul 
Mozambicului, la care noi am ajutat la două din ele. Acolo 
profesorii îi învață pe copii, pe langă scris, citire, aritmetică, 
istorii biblice și cântece creștine. 

Când faci o astfel de călătorie misionară, trebuie 
să te pregătești mental și spiritual pentru aceasta. Pentru 
că nu am fost niciodată într-un astfel de loc tropical, am 
avut temerile noastre. Într-o seară, Simona a trebuit să 
ne explice riscurile posibile, unde ne-a învățat cum să ne 
comportăm când vedem anumite animale periculoase. 
Ne-a spus că, dacă întâlnim șerpi sau scorpioni, să nu 

„Iată că v-am dat putere  
să călcați peste șerpi  
și peste scorpioni și peste 
toată puterea vrăjmașului 
și nimic nu vă v-a putea 
vătăma.“ 

Luca 10:19

arătăm că suntem speriate, pentru că atunci ei ne vor 
ataca, la fel să nu mergem repede, să nu fugim sau să 
calcam pe ei, pentru că atunci am putea încuraja animalele 
să ne muște. Simona a văzut că ne-a fost frică, de aceea 
ne-a întărit cu un cuvânt din Biblie de la 2 Timotei capitolul 
1 cu versetul 7 unde scrie: "Căci Dumnezeu nu ne-a dat 
un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuință." 
În noaptea aceea, m-am visat cu un șarpe care a încercat 
să mă muște, dar nu a reușit. Când m-am trezit îngrijorată, 
am deschis Biblia, și s-a deschis exact la pasajul din 2 
Timotei, din care ne-a citit Simona.

Incurajată am mers la școală, unde noi trei fete 
eram responsabile pentru o clasă de copii. Împreună 

MĂRTURIE

cu profesorul unui grup, am făcut un joc cu copiii. În această săptămână 
școlară, copiii au învățat diferite animalele, așa că am pregătit un joc în 
care trebuia să imităm animale. Un copil a trebuit să numească un animal 
și toți ceilalți trebuiau să imite animalul numit. După câteva runde, un copil 
a strigat "Cobra!". Pentru că ei numesc șerpii "cobra", am crezut că acum 
trebuie să imităm un șarpe. Ceea ce copilul a vrut să spună era că a văzut 
un șarpe care s-a apropiat de noi. Deoarece copii știu cum să reacționeze 
atunci când văd un șarpe, ei s-au distanțat, iar eu în schimb am continuat să 
imit un șarpele. Când am înțeles de ce au plecat copiii, a fost prea târziu să 
mă mai îndepărtez și eu de șarpe. Capul șarpelui era deja lângă piciorul meu 
stâng, a fost atât de aproape încât puteam să calc pe el. 
Pentru că eram în această stare de șoc, nu m-am mișcat 
deloc și un profesor a venit repede cu un băț și a lovit 
șarpele în cap și astfel a murit. Apoi mi-a spus că a fost 
bine că nu am făcut nici o mișcare greșită, deoarece acest 
șarpe era unul dintre cei mai periculoși din acea regiune, 
care de obicei nu iese din tufișuri sau din locurile unde se 
ascunde. A și spus că mușcătura acestui șarpe te ucide 
în mai puțin de o jumătate de oră dacă nu acționezi în mod 
corespunzător. 

Prin acest verset, prin vis, și prin acțiunea mea 
în această situație, Dumnezeu mi-a dovedit că nu trebuie 
să mă tem de nimic, căci mă protejează. Am văzut 
cu adevarat protecția lui Dumnezeu în viața mea și Îi 
mulțumesc pentru toată călăuzirea care am primit-o în 
această misiune. Domnul să fie lăudat!             

tania Borze

La Biserica Gloria din Salzburg pe data 
de 21.10.2018 cu ajutorul Domnului a avut loc 
al doilea botez noutestamental pe anul acesta. 
A fost începutul unei noi vieți împreună cu 

BOTEZ LA BISERICA GLORIA DIN SALZBURG

Hristos pentru 3 suflete: Costici Helena, 
Hrihor Mirabela și Novac Natalia care au 
mărturisit iubirea și devotamentul lor față de 
Creator, intrând în apa botezului, și aducând 
lacrimi de fericire pe fețele celor prezenți și 
totodată bucurie în ceruri.

Mesajul de predică a fost susținut 
de fratele Ruben Avram, diacon în Biserica 
Elim, Viena din Evanghelia după Luca 
capitolul 19:1-10. Versetul 10 spune: 
„Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să 
mântuiască ce era pierdut”

Mulțumim Domnului pentru rodul 
suferințelor Sale și pentru biruința dată! Le 
urăm „Drum binecuvântat” pe această nouă 
cale!

Mihai Bumb
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orDinare – 
Biserica speranȚa 
linz
La data de 11.11.2018 în biserica 
Speranța Linz au fost puși în slujba de 
diacon următorii frați: Dorin cârstean, 
Ștefan Vlas și corneliu Huluban. 
Din Cuvântul Domnului a predicat 
președintele organizației gemeinde 
gottes, ionel Vlas.
         Vasile Doci

Într-o zi, vorbind cu un grup 
de tineri creștini, unul dintre ei a 
ajuns la constatarea că niciodată 
sentimentele nu ar trebui să fie puse 
mai presus decât convingerile și 
credința noastră, deoarece acestea vin 
și pleacă, dar credința și convingerile 
noastre trebuie să rămână tari. 
După ele trebuie să ne ghidăm viața 
spirituală, și nu după sentimente 
trecătoare precum bucurii, supărări 
etc. La un moment dat discuția s-a 
îndreptat către un aspect care mi-a 
atras atenția și mi-a adus aminte 
de tinerețea mea, de prin jurul anilor 
1980, când eram în plină adolescență. 
Subiectul despre care vorbesc se 
numește valoarea. Redau cuvintele 
auzite în acea întâlnire: „Poate ești 
nebăgat în seamă de cei din jur”. 
Aparent nu pare a fi cine știe ce, dar 
vă invit să facem o vizită imaginară 
prin curțile, holurile, sau alte dintre 
locurile unde se întâlnesc tinerii. Știți 
de ce stau unii tineri izolați, singuri și 
triști? Aceasta se întâmplă de obicei 
în școli, facultăți, sau alte instituții. 
Dar oare nu întâlnim acest fenomen 
și între tinerii bisericii? Sigur nu peste 
tot, dar în unele locuri e foarte posibil 
că da. Trebuie să recunosc că acest 
fenomen poate fi găsit și între adulți, 
însă în special adolescenții și tinerii 
sunt vulnerabili la capitolul acesta.

Unul din motivele izolării este 
subaprecierea celor din jur, care are 
ca urmare subaprecierea personală. 
Nu putem să nu ne punem întrebarea: 
cum se ajunge mai exact la aceasta? 
Voi încerca să răspund cât se poate 
de scurt. Există multe surse prin 
care oamenii încearcă să își atribuie 
valoare, iar unul dintre cele mai des 
întâlnite este lăudăroșia vieții (1 Ioan 
2:16b). Aici înțelegem că este vorba 
despre lucruri pe care le posedăm 
vremelnic. Există impresia că aceste 
lucruri, care ne scot în evidență, ne pot 
da valoare. Adesea întâlnim tineri, dar 
și adulți care posedă sau se folosesc 
de anumite lucruri cu unicul scop de 
a se scoate în evidență. Voi aminti 
doar câteva dintre aceste lucruri: o 
ținută necuviincioasă, diferite tunsori 
sau coafuri, un limbaj neadecvat 
unui credincios, expunerea cât mai 
publică a abilităților pe care le avem 
etc. În general toate acestea  au ca 
scop final aprecierea celor din jur, iar 
în situația în care nu ne ridicăm la 
nivelul așteptărilor lor, e foarte posibil 
ca următorul pas să fie izolarea față 
de cei din cercurile apropiate. Dar 
Biblia ne spune că aceste lucruri sunt 
trecătoare, iar valoarea lor este una 
vremelnică.

Doresc să ofer un sfat 
oricui se află sau se va afla într-o 

asemenea situație în care trebuie să 
aleagă să rămână credincios Domnului 
ascultând de principiile trasate de El cu 
riscul respingerii celor din lume. Vreau 
să redirecționez gândirea noastră 
spre Cel ce ne dă adevărata valoare. 
Adevărata valoare a unui lucru constă 
în prețul cumpărării. În 1 Petru 1:18-19 
ni se vorbește despre adevăratul preț 
care a fost plătit pentru noi, și care 
reprezintă adevărata valoare a oricărui 
om născut din nou: “Căci știți că nu cu 
lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, 
ați fost răscumpărați din felul deșert 
de viețuire pe care-l moșteniserăți de 
la părinții voștri”.

O poveste veche spaniolă 
spune că un tânăr care avea puțină 
stimă de sine (nu își vedea valoarea) a 
mers să viziteze un profesor cunoscut 
ca fiind un motivator excelent, și i-a 
spus:

- Învățătorule, sunt aici pentru 
că mă simt atât de puțin valoros, încât 
nu mă simt capabil să fac nimic. Sunt 
oameni care îmi spun că nu servesc, că 
nu fac nimic corect, că sunt stângaci 
și prost.

Ce pot face pentru a fi mai 
bine evaluat? Stăpânul a scos o piatră 
de diamant și i-a spus:

- Mergi la piață și vinde această 
piatră de diamant, dar nu accepta mai 

Adevărata vAloARE 

Cu ajutorul Domnului, în 
biserica Speranța Linz la data 
de 23.09.2018 a avut loc un 
botez noutestamental, unde 
23 de persoane și-au predat 
viața în mâna Domnului. 
Cuvântul Domnului a fost 
predicat de către pastorul 
Călin Turcu.

Vasile Doci

BoteZ noUtestAmentAl 
– BIserIcA elIm VIenA

 În data de 25 noiembrie 2018, la 
biserica Elim din Viena a avut loc un botez 
noutestamental unde 21 de persoane și-
au predat viața Domnului Isus, iar două 
persoane au fost botezate în râul Iordan cu 
câteva săptămâni în urmă. Invitați la acest 
eveniment au fost următorii frați: Vasile 
Ranca, Dragoș Ștefănică din București, 
Ioan Danciu din Satu-Mare, Fedor Covaci 
din Graz și Ștefan Peșel, Viena. Programul 
a fost coordonat de fratele Patriciu Ciupe, 
iar botezul a fost oficiat de către frații: 
Ionel Vlas și Daniel Lucuța.

ghiță Bujdei

Botez noutestaMental – Biserica speranȚa linz
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puțin de o monedă de aur. Du-te și 
întoarce-te cu moneda de aur. 

Tânărul a luat piatra de 
diamant și a plecat. De îndată ce 
a ajuns la piață, a început să îmbie 
negustorii să cumpere diamantul. 
Aceștia îl urmăreau cu interes, însă 
doar până când tânărul a spus că 
dorește o monedă de aur în schimb. 
Unii au râs și și-au întors fețele, alții 
au propus să dea la schimb o monedă 
de argint sau de bronz, dar tânărul a 
fost instruit să nu accepte mai puțin 
de o monedă de aur și a respins orice 
ofertă. Un bătrân s-a deranjat chiar 
să îi explice tânărului că o monedă 
de aur era prea valoroasă pentru a fi 
dată în schimbul unei pietre. După ce 
a încercat să vândă bijuteria tuturor 
oamenilor care au trecut pe lângă el, 
s-a întors la casa maestrului simțindu-
se deprimat de eșecul său, crezând 
că piatra nu avea prea multă valoare. 
Când a sosit, a spus: 

- Învățătorule, îmi pare 
rău! Nu am putut vinde piatra 
pe o monedă de aur. Prețul pe 

care îl solicitați este prea mare. 
Profesorul, zâmbind, a răspuns: 

- Acum trebuie să știm 
care este adevărata valoare a unei 
pietre de diamant. Du-te la bijutier. 
Cine poate ști mai bine decât el să 
evalueze această piatră? Spune-i 
că vrei să ști cât îți poate oferi 
pentru valoarea lui. Dar indiferent 
de oferta pe care o vei primi, nu-l 
vinde. Întoarce-te aici cu diamantul. 
Tânărul s-a dus la bijutier, care a 
început să cerceteze diamantul în 
lumina lămpii. S-a uitat la el cu lupa, 
l-a cântărit și apoi i-a spus tânărului: 
- Spune-i profesorului, că dacă 
vrea să-l vândă, chiar acum îi pot da 
cincizeci și opt de monede de aur 
pentru diamantul lui.

- Cincizeci și opt de 
monede?! A exclamat tânărul.

- Da, a răspuns bijutierul. 
Știu că în timp am putea obține 
aproximativ șaptezeci de monede de 
aur sau mai mult pentru el. Tânărul 
a alergat la casa profesorului și i-a 
povestit cele întâmplate.

- Stai jos, a spus profesorul, 
după ce l-a ascultat. Tu ești ca o 

piatră de diamant: o bijuterie valoroasă 
și unică. Și prin urmare, doar un adevărat 
expert te poate evalua cu adevarat. De 
ce treci prin viață pretinzând că cei din 
jur îți hotărăsc adevărata ta valoare? Și 
spunând asta a pus diamantul la locul lui. 

Morala: suntem o valoare 
divină plină de frumusețe și imensă în 
ochii Domnului. Nu uita niciodată că 
suntem copii unici și deosebiți ai unui 
Dumnezeu care ne-a creat după chipul 
și asemănarea lui. Noi suntem motivul 
pentru care a creat universul. Domnul 
este singurul capabil și expert, care 
folosește o măsură foarte diferită de 
cea a lumii pentru a cântări valoarea 
sufletului nostru. Să nu permitem 
nimănui să ne oprească din a străluci 
și să diminueze valoarea noastră. De 
asemenea, nu judecați pe alții, noi nu 
putem evalua adevărata valoare a altor 
persoane.

Mitică rus

BOTEZ LA BISERICA BETEL  
DIN VIENA
În data de 04.11.2018 a avut loc la Biserica Betel din Viena 
un botez noutestamental, unde cinci persoane și-au 
dedicat viața Domnului, mărturisind credința și hotărârea 
de al urma pe Hristos. Mulțumim Domnului care Își arată 
puterea și măreția convertind și eliberând suflete de sub 
puterea întunericului. Cuvântul lui Dumnezeu a fost vestit 
de frații : Remus Oros și Liviu Raica din Cluj Napoca, Biserica 
Limanuri Bune. Botezul a fost oficiat de către frații pastori 
Remus Oros și Liviu Raica.

Vasile leș

ORDINARE LA BISERICA BETEL  
SANKT VEIT AN DER GLAN

În data de 14.10.2018 a avut loc la biserica Betel St. Veit a. d. Glan ordinarea în 
slujba de diacon a fratelui Nelu Juratoni. La slujbă au participat pastorii: Ioan 
Varadin, Vasile Bejera și Traian Chira împreună cu prezbiterul bisericii Nicolae 
Seni.

Aș fi putut să fiu Isuse,
O clipă mai atent cu darul 
Ce l-am primit din brațul Tău 
Și fără să înnod ștergarul, 

Aș fi putut să-Ți fiu aproape, 
Atunci când M-ai dorit slujind
Să-mpart mireasma-Ți minunată 
Pe toți din jurul meu iubind. 

Puteam să dau la mulți din slova, 
Ce Tu prin har Mi-ai dăruit 
Să fac ca versul meu s-atingă 
Pe orice pământean trudit. 

Puteam să-mbărbătez pe-aceia,
Ce cad răpuși sub lungi poveri 
Să torn balsam vindecător 
Pe toți cuprinșii de dureri. 

Dar n-am fost Doamne-ntotdeauna, 
Prezent când Tu m-ai căutat 
Am preferat să mă cuprindă 
Confortul cu al lui păcat 

Am stat și eu în amorțire, 
Ca mulți ce sunt cuprinși de val
Crezând că Tu ești bun și ierți 
Pe leneșul ce stă pe mal

În anu-acesta scump Isus,
Te rog să-mi dai mai mult elan
De-a duce către râul vieții 
Pe-acei care îi ai în plan. 

La ce mi-ar folosi să știu 
C-am strâns aici cu mâini haine 
Când neglijat-am pe acei 
Ce-au suflete de moarte pline 

O... lasă Duhul Sfânt să-ndrepte 
Pe robul Tău, pe-a Ta cărare 
Și-ajută-Mă pe cât mai mulți 
Să-i duc la viață, din pierzare.
   Minodor Șuteu

Hristos s-a născut!
,, Astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos 

Domnul!”
Bucuria îngerilor și a păstorilor să vă însuflețească toată viața!

Mulțumim pentru timpul și articolele dumneavoastră, care aduc bucurie unde este tristețe, pace 
unde este război, liniște unde este ceartă și dragoste unde este ură.

Colegiul de redacție al Revistei Apa Vieții

Nicolae Seni
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