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articolele
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Următorul număr va
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Curajul este definit de dicționarul
limbii române ca fiind „forța morală de
a înfrunta cu îndrăzneală primejdiile și
dificultățile de orice fel,... tărie de caracter
sau pasiunea pentru a întreprinde ceva”.
Fiecare dintre noi avem nevoie de curaj. El
există în interiorul nostru încă din vremea
copilăriei, dar descurajați de anumite norme
și reguli îl pierdem. De multe ori acțiunile
ne sunt dictate de dorința de a fi pe placul
altora și nu de un scop anume. La fiecare
pas ne uităm să vedem ce zic alții despre
noi, dacă ne aprobă acțiunile noastre sau
le critică. Dumnezeu vrea să îndrăznim să
umblăm cu El, indiferent de reacția sau
atitudinea oamenilor din jurul nostru.
Curajul ne dă îndrăzneală
Ne credem de multe ori foarte
curajoși, dar în unele momente din viață
ne e teamă că nu vom reuși. Curajul uneori
ne poate crea probleme, dar „într-o situație
disperată, numai curajul și inteligența te mai
pot ajuta”, spunea odată Jean Piaget.

Este o surpriză să vedem pe
niște femei care se duc la mormânt,
văd mormântul gol și se întorc să dea
de știre lui Petru și Ioan: „...Au luat
pe Domnul din mormânt, și nu știu
unde L-au pus” (Ioan 20:2). Ne-am fi
așteptat ca ucenicii să alerge primii
la mormânt și nu femeile. Putem
observa că primul martor la înviere
este o femeie, iar păstorii sunt primii
care află despre nașterea Domnului
Isus. În Israel, pe vremea Domnului
Isus, păstorii și femeile aveau drepturi
legale limitate. Femeilor le era frică să
vorbească, dar au dat dovadă de mult
curaj, spunându-le ucenicilor mesajul:
mormântul e gol! Suntem tentați să
credem că oamenii curajoși s-au
născut fără frică. În realitate oamenii
curajoși sunt oameni obișnuiți ca
mine și ca tine care au început să-și
înfrunte temerile în loc să fugă de ele.
Prezența Domnului în viața
noastră ne dă curaj

Ca să devenim curajoși avem
nevoie de prezența Domnului în viața
noastră și de credința în Dumnezeu
(Ps. 27:1), să prețuim părtășia cu
ceilalți credincioși în locul de închinare,
să învățăm calea Domnului studiind
Scriptura și să stăruim în rugăciune.
Pentru că Îl caută pe Domnul, omul
curajos știe că Domnul îl primește
chiar dacă toți îl părăsesc, chiar dacă
și părinții îl părăsesc, și își păstrează
inima curată și cinstită rămânând
integru. El nu adoptă stilul de viață
înșelător și mincinos, viclean și
răutăcios al oamenilor care nu cred
în Dumnezeu (Ps. 28:3-5; Ps. 27:12).
Omul curajos își păstrează curăția și
ascultarea de Domnul și este vigilent.
El este împotriva oamenilor ascunși și
înșelători care vestesc pacea, dar sunt
plini de răutate (Ps. 28:3).
Pentru a deveni creștin este
nevoie de mult curaj. Știți de ce?
Trebuie să-ți recunoști păcatele
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înaintea lui Dumnezeu. Acesta este un
act de curaj. Suntem obișnuiți să auzim în
mass-media de acte de curaj doar atunci
când un bărbat a fost salvat din flăcări.
Oamenii admiră curajul, dar noi în fiecare
zi luăm decizii care arată dacă suntem
curajoși sau lași. Ieșirea din activitățile
obișnuite ale zilei este o modalitate de a
învăța curajul. Curajul în relații este pe cale
de dispariție în ziua de azi, atât în relația
dintre soț și soție, cât și în relația părințicopii și chiar relația dintre prieteni.
Nevoia de curaj
Pentru a construi o căsnicie
trainică este nevoie de curaj. Când apare
o problemă ce fac cei mai mulți? Își lasă
problemele nerezolvate și se duc unde
apucă. Își văd de afacerea lor, de cariera
lor, iar căsnicia se distruge din lipsă de
curaj. Haideți să punem problemele pe
masă și să le rezolvăm, fără să fugim de
ele! Să dăm dovadă de curaj înfruntând
toate dificultățile și să luptăm pentru
căsnicia noastră! Opiniile celor din
exteriorul familei pot fi diferite, dar trebuie
să dovedim curaj în a înfrunta orice fel de
dificultăți apărute în căsnicie, păstrând
curăția și ascultarea de Domnul, indiferent
de atitudinea, reacția și opiniile celor din
jurul nostru.

Credința adevărată implică să
ai curajul să pășești cu Dumnezeu la
drum și să asculți de El. Ascultarea
poate deschide un nou drum, un
nou început și te poate face o
binecuvântare pentru casa ta și chiar
pentru generațiile următoare.
Tot de curaj este nevoie și
pentru a crește copiii. De exemplu
Thomas Alva Edison a devenit un
inventator, datorită faptului că mama
lui a avut curajul de a-l încuraja atunci
când a fost exmatriculat din școală,
pregătindu-l singur acasă. Curajul ei a
fost răsplătit prin faptul că într-adevăr
Edison a fost considerat fiind un geniu
inventând primul bec cu incadescență,
dulia și soclul cu filet.
Avem nevoie de curaj în relații.
Temelia relațiilor o găsim în Scriptură: e
Dumnezeu. Secretul relațiilor care aduc
satisfacție „are patru piloni: dragostea,
încrederea, respectul și înțelegerea”
ne spune dr. Norman Wright. La nivelul
relațiilor foarte mulți oameni eșuează
datorită fricii. E important să îți fie
frică să minți și să ai mult curaj să
spui adevărul. Viața noastră e plină de
relații. Nu e important să adunăm în

viață averi, ci să avem o relație bună cu
Dumnezeu și cu oamenii.
Curajul este necesar pentru a trăi
o viață de ascultare în Hristos, pentru a
construi relații sănătoase cu partenerul
de viață, cu copiii, cu prietenii, cu toți cei
cu care ne intersectăm în viață. Biblia
spune „Dumnezeu nu ne-a dat un duh
de frică, ci de putere, de dragoste și de
chibzuință” (2 Tim. 1:7). În orice conflict
sau luptă se cere curaj și avem nevoie
de sprijinul Lui.
Fără curaj, te ascunzi!
Isus începe unde oamenii nu au
curajul să înceapă. Toți avem nevoie de
curaj, nu putem sta liniștiți așteptând
să ne caute curajul. Curajul înseamnă
să acționezi în rugăciune la Dumnezeu,
până când frica dispare. Pe de o parte
înfruntarea fricii îți dă curaj, iar pe de altă
parte prezența Domnului îți dă curaj. Fără
curaj, nu trăiești ci te ascunzi. Trebuie ca
tu și eu să căutăm curajul! Trebuie ca tu
și eu să-L căutăm pe Dumnezeu!
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POCĂINȚEI
Ce este pocăința? Pocăința nu înseamnă a
trece de la un cult creștin la altul sau a purta un nume de
creștin, ci este o întoarcere la Dumnezeu (Fapte 3:19). Ea
nu se moștenește de la părinți ci este darul lui Dumnezeu
prin credință. Apostolul Pavel spune: „Căci prin har ați fost
mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este
darul lui Dumnezeu” (Efeseni 2:8). Pocăință înseamnă
schimbarea minții și a gândirii. Apostolul Pavel spune: „și să
vă înnoiți în Duhul minții voastre” (Efeseni 4:23). Porunca
lui Dumnezeu – El „poruncește tuturor oamenilor de
pretutindeni să se pocăiască” (Fapte 17:30). Ea este singura
cale care duce la mântuire.
1.

Ghiță Bujdei

A

CREDINȚA

Credința vine în urma Cuvântului lui
Dumnezeu. Apostolul Pavel spune: „Astfel, vine
în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui
Hristos”. (Rom. 10:17). Evanghelia este „...puterea lui
Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede...”
(Rom. 1:16).
În Ziua Cincizecimii, după ce Apostolul Petru
le-a propovăduit pe Domnul Isus Hristos, aproape
trei mii de oameni au rămas străpunși în inimă și
au zis lui Petru și celorlalți apostoli: „Fraților ce să
facem?” (Fapte 2:37b). De ce nu au rămas străpunși
toți câți au auzit predica lui Petru? Pentru că
numai ei au crezut iar ceilalți își băteau joc. Când
cineva aude Evanghelia Domnului Isus, dacă crede,
Duhul Sfânt îi străpunge inima și îl trezește din
somnul păcatului. Duhul Sfânt îl convinge pe om
că este păcătos și că are nevoie de mântuirea lui
Dumnezeu (Ioan 16:8).
La mântuire lucrează Dumnezeu și omul.
Dumnezeu îi oferă omului o împrejurare ca să
audă Evanghelia. Omul trebuie să creadă și să se
pocăiască. Dumnezeu promite că cei ce „...cred în El
capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor” (Fapte
10:43) și “viață veșnică” (Ioan 3:16).
După ce omul aude Evanghelia, dacă crede
și se recunoaște că este păcătos, el trebuie să
se întoarcă la Dumnezeu și să părăsească lumea
păcatului. Apostolul Petru spune: „Pocăiți-vă dar,
și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se
șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile
de înviorare ”(Fapte 3:19).
Când omul vrea să se pocăiască trebuie
calea lată să o părăsească și să intre pe calea cea
strâmtă. Domnul Isus a spus: „Intrați pe poarta cea
strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care
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duce la pierzare, și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este
poarta, îngustă este calea care duce la viață, și puțini sunt cei ce o
află” (Matei 7:13-14).
2.

NAȘTEREA DIN NOU

După aceea omul trebuie să se nască din nou. Nașterea
din nou înseamnă o transformare lăuntrică a omului, o
schimbare a minții, o schimbare a inimii și a vieții. La nașterea
din nou lucrează și Dumnezeu și omul. Dumnezeu lucrează la
transformarea omului prin Cuvântul Lui (Iacov 1:18; 1 Petru 1:23)
și prin Duhul Sfânt (Tit 3:5). Prin Cuvânt Dumnezeu ne dă lumină
(Ps 119:105), ca să putem deosebi binele de rău. Prin Duhul Sfânt
ne dă putere, ca să ne putem birui pe noi însuși și păcatul. Partea
omului la nașterea din nou este să vrea (Luca 9:23) și să-și dea
toate silințele (2 Petru 1:5-7).
Nașterea din nou are două etape:
a.

Dezbrăcarea de omul cel vechi (Efes. 4:22)

b.

Îmbrăcarea în omul cel nou (Efes. 4:24)

Prin nașterea din nou sau nașterea din Dumnezeu
păcătosul devine un om al lui Dumnezeu. Evanghelistul Ioan
spune: „A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce
L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să
se facă copii ai Lui Dumnezeu; născuți nu din sânge, nici din voia
firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu” (Ioan 1:11-13).
Prin nașterea din nou omul primește iarăși chipul lui Dumnezeu,
prin „neprihănirea și sfințenia pe care o dă adevărul” (Efes. 4:24b).
Omul este sfânt prin sângele Domnului (Evrei 13:12), prin
Cuvântul Domnului (Ioan 17:17) și prin Duhul Sfânt (1 Petru 1:2).
Dumnezeu ne cere să ne păstrăm viața în sfințenie „trăind înaintea
Lui în sfințenie și neprihănire, în toate zilele vieții voastre”(Luca
1:75).
După nașterea din nou urmează botezul în apă (1 Petru
3:21) și botezul cu Duhul Sfânt (Fapte 2:38-39; Luca 11:13).
Nicolae Seni
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OMEN I R E A

SALVATĂ PRIN MOARTEA LUI HRISTOS PE CRUCE

„Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El şi să împace totul cu Sine
prin El, atât ce este pe pământ cât şi ce este în ceruri, făcând pace, prin sângele crucii Lui. Şi
pe voi, cari odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele, El v-a
împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui
sfinţi, fără prihană şi fără vină.”
(Col. 1:19-22)

Sunt frați care, datorită unor
învățături greșite sau a unor obiceiuri și
practici nebiblice, au în permanență un
sentiment de vinovăție, ei cred că nu
împlinesc suficient voia Tatălui și astfel
diavolul îi ține captivi în neputință. Copiii
Domnului trebuie să aibă siguranța
eliberării, a iertării, altfel nu putem fi
eficienți în lucrarea Domnului. Hristos a
eliberat de sub robia păcatului pe cei ce
cred în El. „Deci, dacă Fiul vă face slobozi,
veți fi cu adevărat slobozi” (Ioan 8:36).
Diavolul a fost învins pentru totdeauna de
Domnul Isus la cruce.
Dragi prieteni, în curând celebrăm
cea mai mare sărbătoare creștină anuală,
Paștele, adică, învierea Domnului Isus
Hristos!
De la începutul creației, Dumnezeu
a făcut pe Adam și Eva, iar aceștia nu au
ascultat de Domnul, și astfel prin atitudinea
lor păcatul a apărut în lumea perfectă a lui
Dumnezeu.
Încă de atunci, Dumnezeu a știut
că acest păcat nu va putea fi stârpit prin
voință și putere umană, ci tot EL trebuie să
ofere o soluție acestei situații. În prima carte
din Biblie, Dumnezeu îi spune șarpelui, care
este Satana, adică înșelătorul: „Vrăjmăşie voi
pune între tine şi femeie, între sămânța ta
şi sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar
tu îi vei zdrobi călcâiul.” (Gen. 3:15) Aceasta a
fost o profeție care a fost împlinită prin jertfa
Fiului lui Dumnezeu. Moartea Domnului Isus
a însemnat mântuirea tuturor oamenilor
care cred în El și astfel zdrobirea capului
lui Satan. Isus a învins pe cruce pentru
totdeauna pe Satan, iar noi am primit
salvarea prin moartea Lui.
Hristos pe cruce a biruit pe Satan
pentru totdeauna
„Astfel dar, deoarece copiii sunt
părtași sângelui și cărnii, tot așa și El a fost
deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin
moarte, să nimicească pe cel ce are puterea
morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe
toți aceia care, prin frica morții, erau supuși
robiei toată viața lor. ” (Evrei 2:14,15).
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Hristos prin cruce a rezolvat
problema păcatului

„Căci Dumnezeu a vrut ca toată
plinătatea să locuiască în El și să împace
totul cu Sine prin El, atât ce este pe
pământ cât și ce este în ceruri, făcând
pace, prin sângele crucii Lui. Și pe voi,
cari odinioară erați străini și vrăjmași prin
gândurile și prin faptele voastre rele,
El v-a împăcat acum prin trupul Lui de
carne, prin moarte, ca să vă facă să vă
înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și
fără vină.” (Col. 1:19-22)
Imaginați-vă că nu am fi avut
acest privilegiu de a avea acces la Tatăl
prin Hristos și am fi depins de anumite
persoane, ritualuri, fapte speciale, diferite
jertfe..., mă întreb cine ar fi fost mântuit?

„Căci, dacă este cineva în Hristos,
este o făptură nouă. Cele vechi s-au
dus: iată că toate lucrurile s-au făcut
noi. Și toate lucrurile acestea sunt de
la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu
El prin Isus Hristos și ne-a încredințat
slujba împăcării; că adică, Dumnezeu
era în Hristos, împăcând lumea cu Sine,
neținându-le în socoteală păcatele lor,
și ne-a încredințat nouă propovăduirea
acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși
împuterniciți ai lui Hristos; și, ca și cum
Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm
fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcațivă cu Dumnezeu! Pe Cel ce n-a cunoscut
niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi,
ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în
El.” (2 Cor. 5:17-21)

Dar fiindcă Hristos ne-a împăcat
cu Dumnezeu și astfel avem trecere la
Tatăl prin El, atunci trebuie să fim slujitori
ai Evangheliei lui Hristos: „negreșit, dacă
rămâneți și mai departe întemeiați și
neclintiți în credință, fără să vă abateți
de la nădejdea Evangheliei, pe care ați
auzit-o, care a fost propovăduită oricărei
făpturi de supt cer, și al cărei slujitor am
fost făcut eu, Pavel.” (Col.1:23)

Chemarea noastră este să spunem
tuturor că păcatul oamenilor a fost rezolvat
pentru totdeauna de Domnul Isus pe
cruce la Golgota. Acesta este harul lui
Dumnezeu, iar cei mântuiți au obligația să
transmită mesajul dragostei lui Dumnezeu
tuturor oamenilor. Noi suntem ambasadorii
lui Hristos, noi Îl reprezentăm pe El în toată
lumea. Iar cei ce aud această veste bună,
Evanghelia, trebuie să decidă dacă acceptă
în viața lor pe Mântuitorul Isus. Ei se vor
împăca astfel cu Dumnezeu și vor deveni
la rândul lor ambasadorii lui Hristos.

Fii deschis înaintea Domnului
care are milă de oameni. El ne-a anulat
pedeapsa care ni se cuvenea, tocmai
pentru că ne-a iubit atât de mult, iar
dragostea Lui nu s-a sfârșit nici acum.

Hristos prin cruce a unit pe om cu
Dumnezeu

Hristos pe cruce anulează
pedeapsa
„Dacă ne mărturisim păcatele,
El este credincios și drept ca să ne
ierte păcatele și să ne curețe de orice
nelegiuire.” (1 Ioan 1:9)

„Fiindcă atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede
în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.”
(Ioan 3:16)
Hristos a murit și pentru tine când
a fost pe cruce, El te-a avut și pe tine în
vedere. Alege să fii fiul Său!
Ionel Pădurețu
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Mormântul găsit gol este un alt punct
central de discordie în tematica învierii. Începe cu
înmormântarea de către un iudeu din Sinedriu și
cu inabilitatea gărzilor de a opri evenimentul. Dacă
înmormântarea nu ar fi avut loc, garda nu ar fi
existat și mormântul nu ar fi fost cu adevărat gol,
Sinedriul care l-a condamnat pe Isus la moarte, ar
fi avut destule motive să oprească mișcarea cu
dovezi clare, în loc să pretindă că garda a adormit
în timp ce ucenicii au furat trupul lui Isus. Pe urmă,
dacă evangheliștii ar fi vrut să dea evenimentului o
credibilitate mai mare, nu ar fi numit femeile drept
martore, dat fiind că femeile în timpul acela nu erau
luate în calcul ca martori oculari. Apoi, mormântul
gol, alături de relatările aparițiilor lui Isus de după
înviere apar prea timpuriu în scrierile creștine pentru
a fi mituri dezvoltate mai târziu. Evangheliștii nu și-ar
fi riscat propria viață scriind despre învierea lui Isus
dacă nu ar fi crezut cu adevărat în acest eveniment.
În final, aparițiile lui Isus de după înviere la o mulțime
de oameni, în circumstanțe și locuri diferite, în formă
fizică dar cu abilități supranaturale, descrise cu
minuțiozitate ca să poată fi verificate de către cititorii
contemporani timpului, ne duc la concluzia rațională
că Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morți, prin aceasta
atestându-I divinitatea.
Agonia de a trăi într-o lume care îl respinge pe
Isus, indiferent de dovezile existenței și lucrării Sale ar
trebui să trezească în noi același sentiment pe care
l-a exprimat Isus în agonia îndurată pe cruce: "Tată,
iartă-i, căci nu știu ce fac!" (Luca 23:34b). Isus își
începe lucrarea de Mare Preot și Mijlocitor în mijlocul
suferinței, înainte de a simți biruința învierii.

ȘI TOTUȘI

Diana Quiel-Brown

A ÎNVIAT HRISTOS!
Crezul creștin e luat în
derâdere de către lumea seculară
la ordinea zilei. Evenimentul învierii
lui Isus Hristos este unul dintre cele
mai controversate puncte. Fiind de
domeniul supranaturalului, lumea laică îl
plasează în sfera miturilor. Evangheliile
însă rezervă mult spațiu săptămânii
patimilor, crucificării, învierii și timpului
până la înălțarea la cer. Transpus în
calendarul zilelor noastre vorbim de
timpul dintre 29 martie și 15 mai a
anului 33 după Hristos. Aceste 47 de
zile reprezintă 4% din timpul misiunii
lui Hristos și sunt povestite în 33% din
versetele evangheliilor. Faptul acesta
exprimă clar importanța morții, învierii și
înălțării lui Isus precum atestă și Pavel:
„Și, dacă n-a înviat Hristos, credința

8 l www.apavietii.at l 2019 l martie

voastră este zadarnică, voi sunteți încă
în păcatele voastre” (1 Cor. 15:17).
Înainte de a contesta învierea,
din perspectiva seculară se pune în
dubiu credibilitatea celor patru evanghelii
raportat la autorii și conținutul lor.
Evangheliile au fost scrise de un fost
vameș, un tânăr din preajma lui Petru,
un asociat al lui Pavel și un ucenic din
cercul restrâns al lui Isus. Nu au fost
teologi și nu au scris dintr-o necesitate
profesională. Nu au avut beneficii
de pe urma scrierilor, din contră. Nu
au omis detalii complicate. În ciuda
faptului că doar doi dintre evangheliști
au fost martori oculari, vedem o
congruență uimitoare între texte, fără

ca acestea să fie plagiate. Majoritatea
aparentelor contradicții se dizolvă
la o analiză detaliată, ținând cont de
stilul antichității de a reda istoria.
Acestea se leagă de zone, nume și
ortografie și nu de elemente esențiale
ale creștinismului. În final, oamenii de
știință, creștini și necreștini deopotrivă,
crezând sau necrezând conținutul,
atestă că Noul Testament este scrierea
antică cu cea mai mare rată de
exactitate în privința transmisiei până în
timpurile noastre.
Controversa asupra învierii
începe cu negarea morții lui Isus.
Medical vorbind, tortura lui Isus a
început cu o bătaie atât de cruntă

încât, pe lângă durerile neimaginabile ale cărnii
frânte până la șira spinării, Isus a intrat într-o stare
de șoc din cauza pierderii de sânge. Cedarea pe
drum spre locul crucificării, setea, și apa care a
țâșnit din rana suliței atestă medical acest lucru.
După ce a suferit zdrobirea nervilor, mâinilor și a
picioarelor prin piroane, a fost atârnat pe cruce,
ceea ce i-a dislocat umerii prin întindere. Pus în
acea postură, respiratul a devenit foarte dificil,
pentru că, pentru a respira trebuia să se susțină
în picioarele pironite. În final i-a slăbit puterea
de a respira, inima a început să îi bată eratic, și a
murit din stop cardiac. Bătăile inimii i-au dat și Lui
certitudinea că este în pragul morții și cu ultima
forță rămasă și-a încredințat duhul în mâinile
Tatălui. Chiar și lumea seculară recunoaște că din
punct de vedere medical Isus a murit pe cruce. Ce
L-a determinat să îndure o astfel de moarte are un
singură denumire: dragoste!

Surse:
Lee Strobel, The case for Christ, Zondervan: 1998
Philip Yancey, The Jesus I never knew, Zondervan: 1995
Craig Blomberg, The historical reliability of the NT Gospels, Credo Courses: 2014
Richard Wurmbrand, Cele șapte cuvinte de pe cruce, Stephanus: 1990
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COPILUL

CARE RECITĂ POEZII
De multe ori în viață trăim cu impresia că
normal e cursul unui râu să curgă de sus în jos,
după legile naturii, că orice strop de apă pornit
din izvor își urmează cursul până la un punct final,
de unde să intre din nou pe traseul unui circuit
continuu. Cum ne raportăm când, pe parcursul
traseului, ne izbim de stâncile necruțătoare
menite să fure din repeziciunea valurilor, când
suntem confruntați cu evenimente ce schimbă
acest curs, fiind forțați câteodată a înfrunta legile
naturii, nevoiți a ne continua fluxul printre pietre
ascuțite, prin găuri adânci, loviți de malurile fără
contur, izbindu-ne de tot felul de obiecte pe care
vechimea timpului le-a lăsat amplasate ca obiecte
de șlefuire, filtrare sau curățire a caracterelor
sufletelor noastre? Ce facem atunci când norii
furtunii ne fură toate speranțele lăuntrice? În
aceste momente mai putem face față doar dacă
se activează în noi acea stare pe care ne poate
ridica deasupra legilor omenești, cum ar fi credința,
nădejdea, mulțumirea ... O astfel de experiență am
fost îngăduiți să o trăim și să putem fi mulțumitori
și încrezători, pentru felul în care Dumnezeu a găsit
cu cale să o desfășoare în mijlocul familiei noastre.

Vestea unei binecuvântări
Eram în prima parte a anului 2011, ne
simțeam ca multe altele, o familie binecuvântată
care intrasem oarecum în șablonul unei vieți
monotone, bucurându-ne de cei șase copii pe
care Dumnezeu ni-i dăruise, mulțumindu-i Lui
pentru oportunitățile pe care ni le oferea în fiecare
zi să-i creștem și să-i educăm în spiritul creștin,
luptând să implementăm în mintea lor valorile după
care să-și ghideze viața. Nu ne gândisem, cred,
niciodată până atunci ce înseamnă să lupți cu
valurile încercărilor, menite să producă handicapuri
în trupul sau viața unui suflet apropiat. Luați într-un
fel pe nepregătite, fără multă experiență în acest
compartiment al vieții, nu intuisem că Dumnezeu
avea în plan să ne confrunte cu vremuri dificile și
că provocările nu erau trimise să ne distrugă ci
scopul era de a fi șlefuiți, întăriți, perfecționați în
călătoria spre țelul final. Au fost vremuri în care,
pe lângă puterea de necontrolat a acestor valuri,
am ajuns să culegem stări de deznădejde, pe care
însă Dumnezeu, prin Mila Lui și puterea rugăciunii,
din obstacole, le-a transformat în mijloace de
susținere iar mai apoi în modalități de ascensiune.
După ce am realizat că urma să primim o nouă
binecuvântare în familia noastră, în urma unui
control de rutină la medicul ginecolog, soția
primește vestea neașteptată din partea acestuia
cum că ar necesita un control mai amănunțit în
secția de ginecologie a spitalului Wiener Neustadt,
veste care din primul moment a răscolit în lăuntrul
nostru o stare de nesiguranță și neîncredere.
Era la a șaptelea copil, trecuse de atâtea ori prin
simptomele perioadelor de sarcină, începusem să
ne alcătuim planuri cu privire la perioada când și
cum le vom aduce vestea celorlalți membrii din
familie, însă nu am cântărit niciodată posibilitatea
de a interveni ceva anormal pe parcursul sarcinii,
în afară de stările de vomă, lipsa fierului, a
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magneziului și a altor elemente din organism,
lucruri care deveniseră rutină pe parcursul celor
șase perioade de sarcină.
În data de 17 iunie, de dimineață soția
s-a prezentat la termenul stabilit în spital.
Medicii prezenți la ecograf, câțiva adunați în
jurul monitorului, începuseră la un moment dat
să șoptească între ei, discuții în care, cel mai
frecvent termen pronunțat era cuvântul „Herz”.
După un control ecografic insistent, medicii au
decis de urgență să fie trimisă la Donauspital
Viena, pentru o investigație mai profundă, de
unde aveam să auzim pentru prima dată în viață
de diagnosticul bănuit, prescris și de medicul
ginecolog din Wiener Neustadt, pentru copilul
încă nenăscut: HLHS - Hipoplazie a inimii pe
partea stângă (structurile părții stângi ale inimii
sunt foarte slab sau deloc dezvoltate, funcțiile
acestora fiind preluate prin 3 mari intervenții
chirurgicale de către partea dreaptă a inimii).
Pentru moment, la auzul diagnosticului dat,
(după ce medicii ni l-au descris pe înțelesul
nostru), simțeam cum parcă ne fuge pământul
de sub picioare, încet, încet pierdem din
stabilitate, aveam impresia că stânca pe
care eram așezați, începea să se desfacă în
componente mici, fiecare bucată desprinsă
provocând un ecou adânc dar și dureros
înlăuntrul inimilor noastre, pricinuind în inimi răni
pentru care nu puteam să vedem vreun mijloc
de a fi remediate. Simțeam crescând treptat,
cum o durere care încerca să sape în tăcere
în ființele noastre, își făcea tot mai mult loc, pe
care nu voiam să o acceptăm și nici măcar nu
voiam să ne-o imaginăm. Voiam să mă dezlănțui
într-un plâns de nestăvilit, luptam cu neputințele
sufletului, însă un gând lăuntric încerca să-mi
liniștească ființa. Era Duhul lui Dumnezeu care
îmi șoptea blând și totodată mă făcea să înțeleg
prezența Lui: „Orice ar veni, nu vă voi părăsi, nu
vă voi lăsa singuri, nu aveți voie să renunțați”.
De aici, pentru a doua zi, am fost programați
la spitalul Kepler Universitäts Klinikum – Linz,
pentru confirmarea celor spuse de medicii din
Donauspital. Avea să înceapă din acea zi un
tumult, care, oricât am fi vrut să-l oprim, nu
puteam cu puterea noastră. Vizitele la medici, în
spitalele din Linz, Viena și Wiener Neustadt au
început să devină aproape o rutină..

Vestea unui avort
Am fost îndemnați cu ultimatum, chiar
imediat după fixarea diagnosticului, de către
medicii din Viena, să facem întrerupere de
sarcină, fiind înștiințați de pericolul aproape
iminent ca al nostru copil să fie afectat, pe lângă
Sindromul HLHS, și de Sindromul Trisomia 21
(sindromul Down), soției fiindu-i expusă situația
îngrozitoare de a nu putea mai târziu lăsa copilul
nesupravegheat, nici măcar pentru a merge în
liniște pentru nevoile personale. Ni s-au expus
toate variantele sumbre, în ideea că poate vom
accepta să renunțăm la sarcină, ținând cont că
medicii aveau la cunoștință de cei șase copii pe
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care-i aveam acasă. Dumnezeu ne-a dăruit la
amândoi, prin acele momente sprijinul și puterea
de a fi fermi în hotărâre: „Cu orice preț pe care va
trebui să-l plătim, nu vom renunța la acest copil
cu care Dumnezeu va voi să ne lărgească familia“.
Mirat fiind de refuzul nostru categoric, medicul
profesor din Viena, ne-a întrebat despre religia
pe care o practicăm și dacă aceasta are vreun
rol în fermitatea noastră. I-am explicat atunci că
ceea ce ne face să rămânem neclintiți în acestă
hotărâre este credința noastră în Dumnezeu și
nu vom renunța la ea. După câteva momente
de discuții, după ce crisparea feței profesorului
începuse să dispară, ne-am despărțit de el cu
o bătaie ușoară pe umărul soției însoțite de
cuvintele: “Vă doresc din partea mea un drum bun
mai departe și toate cele bune“.
Cred acum, că Dumnezeu ne-a onorat
acele gânduri cu multe stări de binecuvântare
care le-a lăsat și încă le mai lasă peste această
odraslă. Pe parcursul vizitelor ni s-au pus la
dispoziție, în modul cel mai profesional, amănunte
despre deficiența cu care avea să se nască acest
copil, modalitatea medicală prin care se încearcă
remedierea malformației de la inimă. Am fost
pregătiți de cadre medicale bine instruite de toate
avantajele celor trei mari intervenții chirurgicale /
proceduri de care va avea parte (prima Norwood,
a doua - cea bidirecțională Glenn și ultima
Fontan), care i se vor face, fără să fim ocoliți de
riscurile vitale la care va fi expus pe parcursul
acestora. Am ales să încredințăm soarta și viața
copilului în brațul Domnului, să ne luptăm să
rămânem încredințați că Cel ce dă viața și o poate
lua este doar Domnul. Am început să ne rugăm ca
Domnul să pregătească medicii cu care să intrăm
în contact, de care să se folosească pentru
inimioara copilului nostru. Numele Lui l-am rostit
și l-am așezat peste această lucrare, de oricâte
ori ne confruntam cu gânduri care încercau să
ne tulbure ființele, să golească mereu și mereu
sufletele noastre de acest ingredient scump,
credința.
Voi aminti aici una dintre experiențele
cele mai marcante din acea perioadă, care ne-a
dovedit credincioșia lui Dumnezeu față de noi,
faptul că nu ne-a lăsat singuri nici măcar atunci
când am trăit cele mai cumplite momente de
singurătate.
VESTEA NAȘTERII NATURALE
Era vara anului 2011, imediat după aflarea
diagnosticului, soția era prin luna a patra de
sarcină, ceilalți copii ai noștri nu știau nici unul
încă de situația prin care treceam, singurii care
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eram în cunoștință de cauză eram eu,
soția și medicii care făcuseră investigațiile.
Nu împărtășisem încă durerea cu nimeni,
nici măcar cu copiii, părinții sau vreunul
din cei mai apropiați prieteni, chiar dacă
de multe ori, seara când ne adunam cu
toții la rugăciune copiii sesizaseră deja
(ne-au povestit mai târziu) că ceva nu
este în ordine cu noi, din cauza că tot
timpul aveam un strigăt de disperare
și ochii ne erau mereu în lacrimi. Într-o
duminică dimineața la biserică, unde urma
să slujesc la ora de rugăciune cu încă un
frate, am simțit că nu voi putea face față
momentului când va trebui să rostesc
cuvântul „încercare“ în exprimarea mea. Îmi
amintesc și azi atât de clar, m-am ridicat în
picioare am rostit doar câteva cuvinte care
mi-au fost în inimă, am simțit că nu mai pot
continua și am încheiat, îndemnând frații
prezenți la rugăciune. Doar câteva cuvinte
am reușit să rostesc, când din spatele
încăperii - deodată, o voce necunoscută
- un frate pe care nu l-am mai văzut
niciodată (nici până atunci și nici de atunci
încoace), prin glas de proorocie a început
să mi se adreseze la modul personal,
printre altele rostind: „….pentru tine, care
ai vorbit: taina ascunsă a sufletului tău, nu
o vei mai putea ține mult timp ascunsă,
și va veni curând vremea când o vor auzi
mulți, de aproape și de departe. Sunt aici
să-ți vorbesc că în această cauză Eu mă
voi implica, voi fi la cârma acestei lucrări,
voi controla și voi da sufletului tău și casei
tale biruință …“. Pentru mine a fost un fel de
capitulare, mi-a fost spulberat orice gând
de necredință, orice temere de singurătate,
am fost încredințat în acel moment,
pe deplin că Dumnezeu veghează și
controlează întreaga situație. Încercam
să-mi amintesc de toate lucrurile cu care
ne-am confruntat, toate bătăliile câștigate
de până atunci, pierderile dar și toate fricile
care mă stăpâneau, mă luptam parcă să
le distrug cu puterea credinței care încet
își făceau loc să crească în sufletul meu
vestejit. Timpul s-a scurs, sosise vremea
ca mica odraslă să se nască. Ne-am
prezentat la Linz, unde fusese programată
nașterea, prin cezariană.
În data zilei de 24 octombrie 2011,
în urma travaliului, la ora 18:46, Dumnezeu
ne-a arătat din nou că lucrurile decurg nu
cum le programează oamenii, ci așa cum le
scrie El, copilul venind
pe lume prin naștere
naturală. Medicii
prezenți la naștere,
pregătiți cu tot felul de
aparate în jurul lor, miau dat răgazul câtorva
secunde să-l privesc,
după care au dispărut
imediat din încăpere. Pe
tot parcursul sarcinii,
de când fusesem
înștiințați de starea
inimii copilului, nu am
încetat să ne rugăm
pentru credință, pentru
puterea de a depăși
momentele dificile,

încât am avut tăria și chiar credeam că medicii
ne vor spune că a fost diagnosticat greșit
copilul, că totul este așa cum era normal să
fie. Până când cadrele medicale au revenit
cu Simon, mi s-a părut atât de lung timpul,
încât credeam că nu se mai termină. După
mai bine de o jumătate de oră, împins de către
medici într-un incubator mobil și conectat la
mai multe aparate, am putut descifra mai bine
primele contururi ale piciorușelor și mânuțelor
celui în dreptul căruia Dumnezeu ne făcuse
multe promisiuni. Așteptam, îngrozit parcă,
mesajul medicilor care erau cu el. „Puteți
să-l priviți câteva momente pe Simon; va
fi transferat imediat pe secția de terapie
intensivă, din primele controale efectuate se
confirmă diagnosticul dat“ – au fost cuvintele
pe care mi le-au adresat. Ca într-o lovitură
de fulger am simțit că mi se înfășoară ființa,
ultima speranță a mea fiindu-mi spulberată la
auzul acestor cuvinte. Încercam să fiu tare, să
pot fi în acele momente un sprijin pentru soție,
care se părea că încerca să înțeleagă discuția
care se ținea la doar câțiva pași de ea. Imediat,
la doar o săptămână de viață, Simon a trebuit
să intre în prima operație planificată, unde
nu puteam ști dacă va rezista sau nu acestei
intervenții. Dumnezeu, în tot acest timp, lucra
subtil la credința noastră, nădejdea, starea de
mulțumire necondiționată.
VESTEA PRIMEI OPERAȚII
După prima operație de 7 ore, urmat
de 10 zile de comă indusă, ne-am luptat cu
gânduri de deznădejde și de necredință, până
când ochii au zărit primele semne de viață.
Erau momente când ne simțeam sufletele ca
după o vijelie care reușise să spulbere totul
în cale. Stau acum și mă gândesc, numai
rugăciunile și nenumăratele zile de jertfă ale
multor frați și surori din biserică ne-au ținut
în acele vremuri. Au fost pentru noi, pe tot
parcursul acestor zile, un sprijin enorm, care
nu l-aș putea înlocui cu nimic. Dumnezeu
ne arăta în fiecare clipă, ceas și zi că era la
cârma tuturor lucrurilor. Pentru prima dată, la 5
săptămâni de la naștere am părăsit, cu Simon,
orașul Linz. Primele 3 luni și jumătate, până
la cea de-a doua operație – procedura Glenn
- Simon a fost hrănit doar printr-o sondă, pe
unde i se administra doza zilnică necesară
corpului.
În luna februarie a anului 2012, la
numai 3 luni de viață, am luat din nou drumul
către Linz, unde ne aștepta ce-a de-a doua
intervenție. Nu știam că Dumnezeu avea
pregătite pentru noi surprize prin care din nou
să ne treacă. După operație, în urma revenirii
din anestezie, medicii ne-au adus vestea,
după controalele efectuate, că Simon suferise
în timpul operației un accident vascular, în
urma căruia o suprafață de circa 3 x 4 cm
din țesuturile creierului i-au fost afectate. Ca
urmare, partea stângă a trupului îi era total
paralizată, medicii fiind rezervați în a ne da vreo
șansă în vederea recuperării.
Din nou, lovitura pe care o primeam,
parcă voia să ne ducă la un nivel mai
întunecos, însă Dumnezeu era Acela care
alimenta constant sufletele noastre cu
credință, în așa fel încât ochii noștri puteau
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– ZI mEmOrabIlĂ
îN IstOrIa CultuluI PENtICOstal dIN austrIa

01 martie 2019 – Zi memorabilă în
istoria Cultului Penticostal din Austria! La
data mai sus menționată, s-a ales noul bord
de Conducere Națională, pentru mandatul
2019 – 2023. Au fost desemnați următorii
frați:

cu dragoste”, să fie o adevărată motivație în toate circumstanțele.
Scopul dumneavoastră să fie Evanghelia și perpetuarea valorilor
creștine din generație în generație.
,,Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere vă va păzi
inimile și gândurile în Hristos Isus!“
Gabriela Bujdei

Președinte – Ioan Vlas
- Vicepreședinte 1 – Traian Supuran
- Vicepreședinte 2 - Ioan Irimuș
- Secretar – Ion Pădurețu
- Casier – Marius Mal
- Cenzor 1 – Ștefan Peșel
- Cenzor 2 – Zaharie Hanchiș
Pentru fratele Ioan Varadin și Traian
Chira, a fost ultimul mandat în Conducerea
Națională, datorită vârstei. Fratele Ioan
Varadin, a slujit 28 de ani în Conducerea
Națională, 1991 – 2019, iar din anul 1997 –
2015, deținând funcția de președinte. Fratele
Traian Chira, a slujit 16 ani, în Conducerea
Națională, deținând funcția de casier și
cenzor.
Întreaga Comunitate de români,
din ,, Gemeindes Gottes”, Austria, le poate
spune un ,,Mulțumesc frumos și Dumnezeu
să vă binecuvânteze pentru toată munca
dumnevoastră!”

Ioan Vlas

Traian Supuran

Ioan Irimuș

Ion Pădurețu

Marius Mal

Ștefan Peșel

Zaharie Hanchiș

Am vrea să ne rugăm cu toți,
pentru noua Conducere Națională, pentru
ca orice decizie luată, să fie sub călăuzirea
Duhului Sfânt, iar versetele din 1 Corinteni
16: 13 -14 ,, Vegheați, fiți tari în credință, fiți
oameni, întăriți-vă! Tot ce faceți să fie făcut

(continuare în pag. 29)
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Omul din
oglinda

Destin şi Cruce
Fărâme de timp, fărâme de umbre
Pribeag eşti în lume pe drumul pierdut
Şi-n vreme ce umbra destinu-ţi ascunde
Nu uiţi că finalu-i un nou început.

A

Acolo pe cruce în ultima clipă
Murind El, Viaţa, în taina sfârşirii
Mai falnic din moarte viaţa-nfiripă
Zdrobind efemerul, dând glas nemuririi.

LEGERILE

Viața începe fără alegeri. Nu alegi unde și când să
te naști. Nu îți alegi părinții. Nu îți alegi rasa, tipul de personalitate sau caracteristicile genetice. Dar! Cu cât trăiești
mai mult, cu atât mai mult viața ta este creată și modelată de alegerile pe care le faci. Viața e plină de alegeri!
Toată ziua și în fiecare zi. În fiecare dimineață ne trezim și
facem o multitudine de alegeri. Unele ne vor influența în
următoarele minute sau ore ale zilei, altele poate ne vor
influența întregul curs al vieții. Nu numai că trebuie să faci
alegeri, dar alegerile sunt cele care te fac pe tine. Alegerile
îți formează viața într-un mod puternic. Toate lucrurile din
viața ta sunt o reflecție a alegerilor pe care le-ai făcut.
Frumusețea alegerilor este că, dacă vrei un rezultat mai
bun, tot ce ai de făcut e să faci o alegere mai bună.
E important de știut că „Nicio alegere nu reprezintă o alegere!”,adică atunci când alegi să nu faci o alegere,
totuși o faci! Înseamnă să lași pe altcineva să facă acea
alegere în locul tău. Care va fi rezultatul? Îți vei pierde
controlul asupra proprii vieți. Îți oferi darul alegerii altcuiva!
Când eșuezi în a-ți alege propriul plan pentru viața ta, sunt
mari șanse să ajungi în planul de viață al altcuiva. Și ghici
ce au planificat pentru tine?... Nu prea multe! John Wooden avea dreptate când a spus: „Există o alegere pe care
trebuie să o faci în orice faci. Așa că ține minte că, în final,
alegerea pe care o faci te face pe tine.”

Lumina ta slabă pe ciob de candelă
Reflectă o slavă de palid amurg
Precum aurora pe boltă, rebelă,
Te-nchini în oglindă, spre falsul demiurg.
E necesar să conștientizezi că nu devii mai
bun din întâmplare, ci devii mai bun pentru că alegi
asta. Așadar, de unde începi? Cu tine însuți! Adesea
suntem tentați să vrem să-i schimbăm pe ceilalți, mai
ales pe cei apropiați. Spunem că „dacă ei ar deveni
mai buni, viața mea ar deveni mai bună.” Asta nu e
adevărat. Dacă devii o persoană mai bună, viața ta va
fi mai bună!
Alegerile sunt cea mai bună modalitate pentru
a-ți schimba viața. Mergem de-a lungul cărării vieții și
pășim pe diferite străzi. Unele străzi sunt lungi, altele
sunt scurte. Unele sunt netede, altele sunt pline de
pietre. Unele sunt șerpuite, altele sunt drepte. Există drumuri care duc spre o viață plină de împlinire și
bucurie și la fel există drumuri care duc spre o viață
plină de frustrări. Tu ce alegeri faci? Care sunt consecințele alegerilor tale? Cum te afectează asta?
Viața începe și se încheie fără să alegi asta.
Dar alegerile pe care le facem în viață, între aceste
două momente naștere și moarte, ne stabilesc destinația veșniciei. „Deși nu poți merge în trecut pentru a
crea un nou început, prietene, oricine poate începe de
acum și să creeze un nou final.” (James R. Sherman).
Fă alegeri bune și pune-le în practică!

Şi nu ştii că-acolo bătut în Gabata
Purtând ruşinoasa cunună de spini
Lumina Lumini-şi primea judecata
Din mâna nedreaptă a celor haini.
Vânând idealuri de falsă-mplinire
Te-avânţi azi prin codri de vechi bântuiri
Momit de fantasme, şi-n semn de-arvunire
Îşi pui gaj viaţa primind năluciri.
Şi nu şti că-n ceasul genezei, în taină
Cu mâna Lui Sfântă menirea ţi-a scris
Nu-n trupu-ţi de carne, în searbăda haină,
Ci-n sufletu-ţi veşnic, divin paradis.
Florin Ost

Dumitrița Lavu
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Tânăra familie creștină și credința
Cum dar să placi Domnului ca familie tânără?
Problema majoră este că se întâlnesc mai multe puteri
la un loc, care încearcă și doresc să dea familiei fragede
o direcție oarecare. Pe lângă experiențele credinței
individuale ale soților, care imprimă comportamentul
în viața spirituală, mai sunt și părinții acestor doi, care
din motive bune sau mai puțin bune, încearcă și ei
să exercite o anumită influență asupra cuplului. Din
afara familiei marchează prieteniile celor doi și biserica
frecventată la fel de tare relația căsniciei. După cum
se vede, tânăra familie creștină are la dispoziție o
sumedenie de resurse pentru a-și găsi cărarea trasată
de Domnul și lucrul acesta nu întotdeauna ușurează
această misiune. Care este calea cea potrivită a voii lui
Dumnezeu?

A FI PLĂCUT DOMNULUI

„Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui! Căci cine se
apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește
pe cei ce-L caută.“ (Evrei 11:6)

Una din întrebările constante în viața
familiilor creștine ar trebui să fie: „Cum să fim
plăcuți Domnului?”. De ce altfel s-ar denumi
familie creștină, dacă cei din familie nu ar
avea niciun interes să tânjească în a urmări
principiile persoanei căruia se datorează acest
nume - însuși Isus Hristos? Poate veți spune
că și-au câștigat dreptul la numele acesta
prin declarația lor: „Dar cum să nu credem în
Dumnezeu? Toată lumea crede în Dumnezeu!”
sau prin alte declarații la fel de mediocre. O
astfel de argumentație este cu certitudine
greșită din punctul de vedere al Bibliei. Nu
ajunge doar să crezi în Dumnezeu, căci „…și
dracii cred…” (Iac. 2:19b). Credința vie trebuie să
se vadă prin fapte, de altfel „…credința fără fapte
este moartă” (Iac. 2:26b).
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Lupta pentru a plăcea Domnului
este mai profundă decât pare, deoarece
standardele Lui trebuie mai întâi descoperite
și înțelese, apoi puse în practică. Una dintre
confruntări constă în discernerea faptelor
bune, „…pe care le-a pregătit Dumnezeu mai
dinainte ca să umblăm în ele“ (Efes. 2:10). Deci
oricine ar veni și ar spune că faptele credinței
vii au o conotație subiectivă, adică rămân la
aprecierea și alegerea individului, pierde din
vedere faptul că Dumnezeu ne-a pregătit
deja modul de a ne exprima credința în El,
umblând în faptele pregătite tot de El. Nu noi
ne alegem faptele credinței, ci ele ne sunt
pregătite. În cazul în care declarăm că noi
credem în Dumnezeu, ne asumăm totodată și
responsabilitatea de a arăta această credință.
Altfel ar fi ca și cum ai spune că prea mult
zahăr nu este sănătos, iar apoi să bei un pahar
de Cola.

Dacă cei din jurul nostru ne îndrumă spre
fapte bune, nu ne este admis să le alegem pe cele
care ne plac, ci prin călăuzirea Duhului Sfânt trebuie
să le urmărim pe acelea pregătite de Domnul pentru
noi. Însă s-ar putea ca un apropiat să te îndemne să
faci o oarecare lucrare sau să te împlici undeva, unde
după ce te-ai sfătuit cu partenerul tău și ai căutat în
sinceritate lumina Domnului, să nu primești dezlegarea
pentru direcția respectivă. Partea dureroasă este
că uneori trebuie să spui nu părintelui tău, care
te-a crescut sau unui prieten foarte bun, pentru că
Dumnezeu a pregătit o altfel de cale decât o vede el. La
începutul unei familii lupta cea mare este să continui
să placi Domnului, dar în alte împrejurări.
OCAZIA FAPTELOR BUNE
Statutul tinerilor celibatari s-a schimbat prin
căsătorie: „…se vor face un singur trup” (Gen. 2:24c).

Multe din chemările tinereții rămân și mai departe
actuale, dar Dumnezeu are un plan nou cu fiecare
familie care se formează. Credința trăită în tinerețe
trebuie trăită în continuare, dar pe lângă faptele
ei trebuie să apară și faptele bune ale familiei. Cu
siguranță Dumnezeu nu a pregătit ceva peste
puterile noastre. De exemplu unei familii sărace
nu-i va cere sponsorizarea unui misionar. Noi
însă suntem datori să stăm necurmat în legătură
cu El, ca la momentul potrivit să nu treacă
ocazia faptelor bune pentru a ne dovedi credința
noastră. Ce ar fi mai trist decât ca Domnul să
aibă pregătit un plan măreț cu familia ta, dar din
cauza neatenției voastre să nu-L poată duce la
îndeplinire.
DE REȚINUT!
În concluzie se poate spune că familia
tânără creștină nu doar se luptă pentru a plăcea
Domnului, ci încearcă și să placă oamenilor din jur,
după cum și Pavel ne îndeamnă: „Fiecare din noi
să placă aproapelui în ce este bine…” (Rom. 15:2a).
Important este să nu fie neglijată nici o parte nici
cealaltă, „ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce
este bun” (1 Tes.5:21). Să nu uităm că Dumnezeu
călăuzește și prin oameni nu doar prin revelații
personale. Domnul să dea dar lumina Sa fiecărei
familii tinere în mersul ei, pentruca credința ei să se
oglindească în fapte bune. Trăind astfel vom aduce
binecuvântările Domnului peste casele noastre,
pentru că El „...răsplătește pe cei ce-L caută” (Iacov
11:6c).
Emanuel Vlas

Coiful mântuirii

Platoșa neprihănirii

Scutul credinței

Adevărul

VOIA DOMNULUI ÎN FAMILIE
Pentru o tânără familie creștină unde
soțul și soția au deja un anumit stadiu de
credință, există o provocare de a afla voia
Domnului pentru familie și totodată de a
continua relația personală cu Dumnezeu. Pe
lângă faptele care trebuie să împodobească
credința tinerilor înaintea căsătoriei, se mai
adaugă și altele noi, rezultate din unirea
credinței soților. Pentru a fi plăcut Domnului
ca și familie tânără nu mai este de ajuns
să-și trăiască fiecare credința lui într-un mod
independent, ci este nevoie de a înțelege
răspunderile noi pe care Dumnezeu le-a
pregătit pentru entitatea nou formată.

Cuvântul lui Dumnezeu

Râvna Evangheliei păcii
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DE CE (AR TREBUI) SĂ NE POCĂIM?
Luca 18:9-14

întâlnesc și primesc pe Isus, atunci
ei se pocăiesc. Nu există nici o altă
cale către Împărăția lui Dumnezeu.
„Dumnezeu nu ține seama de
vremurile de neștiință, și poruncește
tuturor oamenilor de pretutindeni să
se pocăiască" - Fapte Ap. 17:30.
A. Oare de ce se pocăiesc
oamenii aderând la o altă religie?
B. Este nevoie să ne pocăim
odată pentru totdeauna, sau de mai
multe ori pe parcursul vieții?
C. Ce rol joacă „sfințirea” în
noua ta viață de creștin?
A. Din interes pentru
răsplătirile raiului, ori de frică, pentru
ca să scape de focul iadului, sau
pentru că familia lor e creștin
neoprotestantă, dezamăgirea propriei
religii, din convingere personală, sau
împlinire a unei nevoi (spirituale), din
nevoia iertării și bineînțeles a unei
vieți schimbate, cât și pentru bucuria
întrării într-o comunitate nouă unde
oamenii trăiesc diferit de ceilalți, iar
lista motivelor ar putea continua. Voi
scrie două moduri de chemare la
pocăință din multe altele:

Pocăiți-vĂ

căci ÎmpĂrĂția Cerurilor

este aproape
Dialog de duminică între doi
pescari: “Auzi Nicule, bat clopotele.
Ar fi trebuit să fim în Biserică.”
Potrivindu-și o altă râmă în cârlig,
Nicu răspunse: “Eu oricum n-aș fi
putut merge: nevastă-mea este
bolnavă...”.
Doi oameni s-au suit la
Templu să se roage! Un fariseu
a început să se roage în sine,
stând în picioare, mulțumindu-I
lui Dumnezeu că nu e ca ceilalți
oameni, apoi a început să pună
"etichete" pe ei, ca la magazin:
"hrăpăreți", "nedrepți", "preacurvari",
sau "chiar ca vameșul acesta". Și,
demn, a început să se laude lui
Dumnezeu cât postește el și cât dă
zeciuială din tot câștigul lui. Altul,
un vameș, sta deoparte (izolat de
ceilalți "sfinți") și nu îndrăznea nici
ochii să și-i ridice spre cer, ci se
bătea în piept (cu pumnii) și zicea:
"Dumnezeule, ai milă de mine
păcătosul!". Socotit drept de către
Isus a fost vameșul, pentru că s-a
smerit, pe când celălalt s-a înălțat
singur.
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Oare ce înseamnă să fi
pocăit? Dicționarul explicativ al
limbii române definește cuvântul
„pocăit” astfel: „Căință, mustrare,
părere de rău, remușcare." Cu alte
cuvinte, regret păcatele făcute
și nu le mai fac. Dar asta pentru
câtă vreme? Mai este pocăința din
moralitate și etică, dar aceasta nu îl
împlinește pe Dumnezeu, pentru că
nu îl implică personal în schimbarea
vieții, pentru că este din voința
noastră proprie. Ceva de genul: „Îmi
pare rău pentru ce am făcut, m-am
pocăit «de acest păcat», dar...,
nu mă schimb!” În limba română,
cuvintele „pocăit” și „pocăință” nu
au sensul de a (ne) schimba viața.
De ce? Cuvântul „pocăință” este
sărac în sens fără cuvântul grecesc
„metanoia”. DEX-ul îl definește
„metanoia” astfel: 1. Schimbare
de sentimente, remușcare, regret.
2. Schimbare a spiritului, înnoirea
minții, orientarea fundamentală
a vieții prin care se ajunge până
la îndumnezeire. Pocăința este o
„co-producție între Dumnezeu care

1.

inițiază, cât și eu care primesc
darul Lui”. Duhul Sfânt îmi arată
starea mea de păcat, eu regret, îi
cer iertare lui Dumnezeu, și caut
să nu mai păcătuiesc.
"...Întoarceți-vă la Mine cu
toată inima, cu post, cu plânset
și bocet! Sfâșiați-vă inimile, nu
hainele și întoarceți-vă la Domnul
Dumnezeul vostru" (Ioel 2:12-13).
Isus i-a chemat pe oameni la
aceeași transformare lăuntrică
a inimii. Pocăința înseamnă mai
mult decât a spune "îmi pare
rău", sau decât a-ți părea întradevăr rău pentru păcatul comis.
Pocăința implică hotărârea de a
renunța la păcat. Pilda fariseului
și a vameșului demonstrează
importanța pe care a dat-o Isus
transformării lăuntrice a inimii.
Mesajul lui Isus leagă pocăința de
credință. "Lepădați-vă de păcat
și credeți Vestea cea Bună".
Pocăința nu e ceva ce oamenii pot
experimenta în mod obișnuit. Ea
este darul lui Dumnezeu – Fapte
Ap. 11: 17-18. Dar când oamenii Îl

2.

chemăm oamenii la Biserică,
modelul „Ioan Botezătorul”, iar
cei ce predică aproape că le
spune ca și Ioan celor veniți
proaspăt și pentru prima dată
în Biserică: „pui de năpârci...”,
(chiar dacă această expresie
era adresată strict Fariseilor),
lovim în Biserică dar și pe
cei de „altă credință”. Apoi îi
pierdem pentru totdeauna,
dacă nu are Dumnezeu har și
pentru unii.
Chemarea la pocăință,
modelul „Isus Hristos” prin
puterea exemplului și nu
numai. Este mult mai activ,
dinamic și plin de aventură
acest mod de a prezenta
Evanghelia. Isus nu așteptă
ca oamenii să vină doar în
Sinagogă la El, ci El îi căuta
prin orașe, sate sau piețe,
arătând dragoste oamenilor
făcând bine celor ce îl urau,
binecuvântând și vindecând.
Oare când ne vom mobiliza
și noi ca și comunitate și să îi
căutăm pe cei loviți de soartă
pe la metrou sau în alte locuri
din Viena?

Privind în lumea evanghelică
de aproape douăzeci de ani, am

observat ceva. Avem două moduri
sau „momeli” cu care, ca și creștini
căutăm să atragem pe oameni la
Domnul, împlinind Marea Însărcinare
din Mat. 28:18-20.
1.

„Iadul”. Când oamenii aud
predici despre iad se
pocăiesc „de frică”.

2.

„Raiul”. Oamenii vin la
pocăință pentru răsplătire.

E greșit că îi chemi înspre
Împărăția Cerurilor de la iad?
Desigur, nu. Dar trebuie ca noi să
ne educăm mintea și inima pentru
a-i chema pe oameni „la o relație
personală cu Isus”. „Frica de Domnul
este începutul înțelepciunii...” ( Ps.
111: 10a). Dacă frica de Domnul
este începutul înțelepciunii, noi din
dragoste pentru Isus să facem
totul pentru Dumnezeu și să
iubim pe toți oamenii. La aceasta
trebuie să îi chemăm pe oameni,
la cunoașterea și iubirea de
Dumnezeu evanghelizând și făcând
ucenici „după chipul și asemănarea
Dumnezeului” nostru. Aceasta
este „cheia” și secretul extinderii
Împărăției Cerurilor în inimile
oamenilor.
B. Nașterea din nou și
pocăința ca proces.
1. Nașterea din nou.
Când Duhul lui Dumnezeu
ne cercetează viața, și îi spunem un
mare ”DA” lui Dumnezeu, suntem
născuți din nou, regenerați, și
transformați în oameni noi ( 2 Cor.
5:17). Doar că, natura veche stă
lipită de noi „ca scaiul de oaie”. Aici
intervine pocăința ca și proces.
2. Pocăința ca proces.
Charles Swindoll spunea
odată: "Noi nu suntem păcătoși
pentru că păcătuim, ci păcătuim
pentru că suntem păcătoși. Am
auzit pe unii predicatori care
spuneau că „dacă ne-am pocăit
odată este de-ajuns, important
este ca de-acum încolo doar să ne
sfințim viața ”. Oare așa o fi? Unii
dintre noi ca și creștini putem fi ca
și fariseul din Luca 18:9. Eu cred
că fariseul avea nevoie deopotrivă
de pocăință cât și de sfințire, iar
vameșul doar de sfințire, pentru că
s-a pocăit.
C. „Astfel dar, prea iubiților,
după cum totdeauna ați fost
ascultători, duceți până la capăt
mântuirea voastră...” (Fil. 2: 12a).

Acest verset ne vorbește despre
„sfințire”, ca și proces al mântuirii. A
fi „sfânt” potrivit DEX-ului înseamnă
a fi desăvârșit, perfect, infailibil. A (te)
sfinți înseamnă a atrage har divin
asupra unor obiecte prin rostire de
rugăciuni, și a face ca acele obiecte să
dobândească un caracter sacru.
Dacă am pune într-o balanță
pe de-o parte „pocăința”, pe de alta
parte „sfințirea”, ele ar cam trebui să
se echilibreze una cu cealaltă, ambele
fiind procese ce durează toată viața.
Noi ca „temple ale Duhului Sfânt” (Rom.
12:1-2) trebuie să „urmărim pacea și
sfințirea, fără de care nimeni nu va
vedea pe Domnul” – Evrei 12:14. Din
punct de vedere al lui Dumnezeu, a
fi sfânt înseamnă „a fi pus deoparte”
pentru Dumnezeu pentru o lucrare
anume.
Spunea Petre Țuțea odată:
„Scara valorilor umane conține: sfântul,
eroul, geniul și omul obișnuit - dincolo
de aceștia situându-se infractorul,
sfântul, eroul și geniul, aceștia făcând
parte din societate fără voia ei, care
însă e obligată să-i recunoască. Nimeni
nu-ți contestă dreptul la existență
dacă ești om obișnuit, dar nimeni nu
trebuie să facă confuzie între tine,
sfânt, erou sau geniu.
Oamenii sunt egali în fața legii,
adică trebuie respectați ca atare,
dar nu confundați, nu făcuți identici.
Nimeni nu-ți contestă dreptul la o
viață normală dacă porți masca de
om. Numai că dacă ești mediocru, nu
trebuie să te instalezi în vârf, pentru
că nu e nici în interesul tău, nici al
societății. Acolo trebuie să stea cei
dotați. Sfântul stă în fruntea tablei
valorilor pentru că el face posibilă
trăirea absolutului la scară umană.
Eroul se consumă făcând
istorie, însă nedepășind sfera laicului.
Eroul este admirat - așa cum este
și geniul - dar nimeni nu i se închină,
chiar dacă fapta lui aduce foloase
reale omului. În vreme ce sfântul se
situează dintru început în eternitate,
eroul moare în istorie, pentru că urma
pe care o lasă el, ca om împlinit, este
fixată doar în timp și în spațiu”.
Tu și eu suntem chemați a fi
primii, mereu cap și niciodată coadă,
ca și copii ai lui Dumnezeu (Ioan 1:1213). De ce să ne pocăim? Ca să fim
sfinți astăzi, nu după moarte, pentru că
Dumnezeu e Sfânt, Sfânt, Sfânt!
Beniamin Vlăduț
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MÂNA LUI

DUMNEZEU
AȘTEPTARE,
Din multele mele experiențe
cu Dumnezeu vreau să vă
împărtășesc câteva.
În anul 1980, în urma unor
consultații medicale, am fost
diagnosticată cu poliartrită cronică,
adică aprindere la toate încheieturile.
Aflând vestea aceasta m-am necăjit
și plângeam adesea, spunând soțului
meu că nu știu dacă voi ajunge să
îmi cresc cele două fete. Când soțul
mă vedea plângând îmi spunea că
sigur nu voi reuși să le cresc dacă
voi continua așa. Soțul, nefiind
credincios, se bătea cu pumnul în
piept zicând: „nu te necăji, voi câștiga
eu pâinea pentru noi și pentru fetele
noastre”. M-am lăsat în mâna lui
Dumnezeu știind că numai El mă
poate ajuta.
După câțiva ani, am fost
internată în spital. Aici mi-au extras
apa din genunchiul drept. Acest lucru
s-a repetat de 13 ori, la un anumit
interval de timp. Văzându-mă cât
sufăr și că genunchiul nu se vindecă,
medicii au hotărât să mă opereze. La
doar 3 luni după operație, prin mila și
harul Domnului am început să lucrez
angajată.
La un an după operație,
genunchiul s-a înroșit și umflat foarte
tare. Din cauza aceasta mă durea
îngrozitor de parcă-mi ardea. Am fost
din nou operată în anul următor…
aceeași poveste, genunchiul era plin
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cu apă și durerile erau insuportabile.
M-au internat și de data aceasta,
medicii s-au decis să încerce ceva nou,
o injecție radioactivă care ar putea da
rezultate bune, deoarece aprinderea era
foarte agresivă, după valorile analizelor
din sânge de 80/120. Timp de trei zile
nu am avut deloc voie să mă ridic.
Personalul medical era uimit
și nu putea înțelege cum de mai pot
eu merge, pe când alții, cu același
diagnostic, ar fi urlat de durere. Trecând
prin toată suferința aceea am ajuns la
40 de kg.
În februarie 1991 am fost
externată, iar în 25 iunie - același an
- mi-a murit soțul la doar 40 de ani,
făcând infarct. Eu aveam 38 de ani,
iar fetele 18, respectiv 13 ani. Această
despărțire mi-a adus multă durere în
suflet și-n trup. Soțul se temea dacă eu
voi muri, ce va face el singur cu fetele,
dar a fost invers.
În toată acea perioadă, mâna
bună și tare a lui Dumnezeu era peste
mine, m-a întărit, mângâiat, alinat și
ajutat. Domnul nu a vrut să-mi pun
nădejdea în om ci numai în El. Mi-a
arătat ce a putut omul să facă pentru
mine și ce poate El să facă.
Când eram sănătoasă ziceam
adesea că, nici când voi îmbătrâni
nu mă voi duce la medic, deoarece
uram lucrul acesta și nu-mi plăcea să
iau medicamente. Boala o am de 39

de ani și cred că vă puteți imagina câte
medicamente și injecții am luat până acum,
iar stomacul meu e perfect sănătos. Atunci
când am dureri, cu ajutorul Domnului,
singură îmi dau injecțiile.
Dorim să vedem semne și minuni
printre noi, Dumnezeu e atotputernic, le
face și azi, dar noi să ne deschidem ochii.
Când ajungeam la capătul
puterilor, și de multe ori eram neliniștită
în grele încercări, dorind ca Domnul să-mi
vorbească, într-una din zile am deschis
Biblia la Isaia 54:14-17. Ce minunată
făgăduință! Trebuie numai să lupt pentru a
o primi.
Prin tot ceea ce Dumnezeu a
îngăduit să trec, am înțeles că îmi cere să
fiu statornică și să am roada Duhului în
viața mea, întărindu-mă cu Romani 8:18.
Dragi frați și surori vă sfătuiesc cu
o dragoste sfântă, orice va veni în viață să
apelăm mai întâi la Dumnezeul cel veșnic.
Gândurile omului sunt departe de ale
Domnului.
Domnul și-a dovedit puterea Lui
printr-un om slab și bolnav ca mine, m-a
întărit și mi-a dat viață. Nu mi-a lipsit
vreodată ceva din casă, pentru că viața
noastră e în mâna Lui. Noi nu putem
pricepe cum hotărăște El să lucreze. Mărire
și slavă Lui în veci pentru toate!
Livia Stoianovic

DAR

nu în zadar
Mă numesc Daniel, m-am născut într-o
familie de oameni modești în satul Păușa din județul
Vâlcea. Am fost învățat încă de mic copil să prețuiesc
valorile creștine și munca făcută cu responsabilitate
și dedicare. Părinții mei mi-au sădit în suflet valori
precum: dreptatea, integritatea, grija față de
comunitate și căutarea binelui celor din jurul meu.
Eu sunt cel mai mare dintre cei nouă frați ai mei, trei
băieți și șase fete. Încă de mic am cunoscut suferința.
Am fost diagnosticat cu o malformație la nivel palatin
(o gaură în cerul gurii) și mi s-a spus că nu voi putea
vorbi când voi fi mare. Așa că la vârsta de doi ani am
fost operat la Cluj și acum pot să vorbesc.
Am trecut prin multe încercări. De două ori am
fost scăpat de la înec și de două ori am avut accident
de mașină. Slăvit să fie Domnul Isus pentru că am
avut și am preț în ochii Săi. În mărturia mea scurtă
vreau să scot în evidență că avem un Dumnezeu viu
și Căruia îi pasă de copii Săi.
În anul 2001 am plecat în Spania la frații mei,
căutând să văd și eu cum este în occident. Și în
Spania am văzut mâna lui Dumnezeu purtându-mi de
grijă de la găsirea unui loc de muncă până la chirie.
De mic copil am fost învățat să mă rog
Domnului Isus pentru viitoarea mea soție. În
toamna anului 2006 Domnul Isus mi-a dăruit o
soție binecuvântată. Ea provine tot dintr-o familie
numeroasă, de 11 copii (10 băieți și o fată). Încă de

la începutul vieții noastre de familie ne-am dorit copii.
Am așteptat câțiva ani, soția mea a rămas gravidă, dar
a fost un șoc pentru noi că a pierdut două sarcini. Am
continuat să ne rugăm lui Dumnezeu pentru copilași. Am
antrenant pe lângă noi biserica locală, dar și pe cei din
jurul nostru.
În anul 2008 am venit în Austria și aici Domnul
Isus mi-a purtat de grijă în toate domeniile vieții. Am avut
multe lucrări prin Duhul Sfânt că El ne va binecuvânta
cu un copil, să nu ne pierdem speranța și încrederea în
Dumnezeu. Sincer vă spun, de multe ori nu a fost ușor
să vedem pe cei din jurul nostru cu copii și noi sufeream
în interiorul nostru. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu
că după 13 ani ne-a dăruit o fetiță minunată de 3,5
kilograme la naștere cu numele de Evelyn-Ruth, pe data
de 8 februarie 2019.
Mulțumim Domnului Isus Hristos pentru această
binecuvântare mult așteptată. Acum am simțit și noi
acel unic sentiment de a fi părinte.
Mulțumim pe această cale tuturor fraților din
Spania, România și Austria și de pe întreg pământul care
ne-au susținut în rugăciune și post. Un mic sfat pentru
cei care așteptă un copilaș din mâna Domnului Isus:
crede și nu uita că Dumnezeu are ultimul cuvânt în toate
lucrurile. Psalmul meu preferat este Psalmul 20. Vă
salutăm pe cititorii revistei Apa vieții cu acest Psalm!
Daniel Bigioi
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Naomi - exemplu de soacră
Pe vremea judecătorilor, o familie respectabilă trăia
în țara pâinii, Betleem. Din cauza foametei, Elimelec și Naomi
împreună cu fiii lor Mahlon și Chilion au plecat în Moab,
deși Dumnezeu le-a interzis să se ducă spunând: „să nu
aveți nimic a face cu ei. Nu veți avea binecuvântare.” Dar
pe vremea Judecătorilor: „tot neamul acela de oameni a
fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam
de oameni, care nu cunoștea pe Domnul, nici ce făcuse El
pentru Israel” (Judecători 2:10)
Părinții, fiind ocupați și prea ocupați de lucrurile
lor au făcut ce le-a plăcut lor și nu au mai făcut ce-i place
Domnului. Nu au spus copiilor despre El, Domnul Israelului,
de lucrările Lui. Naomi a fost de acord cu soțul ei și au plecat
împreună, chiar dacă ei cunoșteau ceva despre Dumnezeu,
totuși au fost neascultători.
DURERILE ȘI NECAZURILE ÎN FAMILIE
Aici încep durerile și necazurile. Elimelec moare.
Naomi a rămas cu cei doi fii. Ei și-au luat neveste moabite,
Orpa și Rut, locuind în Moab aproape 10 ani. Mahlon și
Chilion (fii ei) au murit și așa au rămas trei văduve.
După moartea soțului și fiilor ei, viața Naomei se
schimbă și trece prin numeroase stări și situații. O vedem pe
Naomi tristă și plină de amărăciune, așa de mâhnită încât un
autor necunoscut spunea: „dintre bărbat și femeie, femeia
este mai slabă; dintre femei, bătrânele sunt mai slabe; dintre
bătrâne, văduvele sunt mai de compătimit; dintre văduve,
cele sărace sunt mai în nevoie, dintre văduvele sărace, cele
fără copii sunt mai triste, dintre cele fără copii, cele care i-au
avut o dată și nu-i mai au, sunt cele mai îndurerate, și cele
fără copii într-o țară străină, sunt cele mai nemângâiate.”
Multe femei au avut mâhniri, dar nici una ca a Naomei, ea
a suferit toate acestea la un loc și întristare ei a fost fără
margini.
În mijlocul necazului și întristării Naomi începe
să gândească pozitiv, aducându-și aminte de Domnul și
de satul ei natal. Se hotărăște să se întoarcă acasă, căci
Domnul a dat din nou pâine în țara ei.
A ieșit din locul în care locuia cu cele două nurori și
au pornit să se întoarcă. În durerea ei lipsită de milă față de
nurori, care o urmau și vroiau să vină cu ea în țara unde au
auzit că Dumnezeu cercetează pe poporul Său și-i dă pâine.
Erau toate trei văduve, erau legate între ele prin amintirea
unei fericiri comune și prin întristări comune. Cunoscând
durerea despărțirii de țara natală roagă pe nurori să se
întoarcă și să rămână în Moab, găsindu-și odihnă în casa
unui bărbat. Le dorește ca Domnul să se îndure de ele, cum
s-au îndurat ele „de cei ce au murit și de mine!”(Rut 1:8b).
Datorită relației bune dintre ele de respect și dragoste, ele
au plâns.
Peste Naomi parcă plutea o orbire spirituală - uitase
că „odihna adevărată” este numai la Dumnezeu, nu în brațele
unui bărbat. Nurorile ei nu aveau ce să învețe în Moab decât
idolatrie pentru că țara nu îl cunoștea pe Dumnezeu, pe
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când în Betleem puteau fi sub ocrotirea Domnului și să
crească spiritual. Se motivează că nu le mai poate da
nici un bărbat, uitând că Dumnezeu împlinește toate
nevoile oamenilor. Orpa pleacă înapoi, dar Rut stăruiește
cu vorbe duioase, melodioase și pleacă hotărâtă cu
Naomi.
Când ajunge în locul ei natal vrea să fie numită
„Mara”, - adică amărăciune, aruncă vina pe Dumnezeu
spunând: „...Cel Atotputernic m-a umplut de amărăciune
și .... m-a întristat” Rut 1:20-21
Cu toate că plecarea ei a fost din cauza
foametei totuși spune că: „la plecare eram în belșug...”
(Rut 1:21). Da, avea familie și copii la plecare, și noi nu ne
dăm uneori seama cât de plină este viața până când nu
pierdem pe cei care umplu inimile noastre de bucurie și
de mulțumire.
SCHIMBAREA NAOMEI ÎN BINE. (RUT 2:20)
Când recunoaște că Dumnezeu este drept
și plin de îndurare, amărăciunea ei dispare. Începuse
seceratul orzului când Rut și Naomi s-au întors la
Betleem. Rut s-a dus să strângă spice de pe câmpul
lui Boas, ruda lui Elimelec. Boaz s-a arătat dispus să
o ajute. Naomi era plină de speranță în inima ei și s-a
bucurat de izbânda lui Rut, binecuvântându-l pe Boaz.
O sfătuiește pe Rut cu dragostea de mamă și grijă,
așteptând-o în fiecare seară să se întoarcă. Rut îi
povestea Naomei cele întâmplate. Naomi simte din nou
adevărata încredere în Dumnezeu, care se poartă cu
iubire față de ai Săi, caută să înțeleagă situația în care
se găsea nora ei. Ea i-a zis, „fiica mea aș vrea să îți dau
un loc de odihnă, ca să fii fericită” (Rut 3:1). Ea a câștigat
încrederea lui Rut prin înțelepciune și înțelegere. Rut a
urmat sfaturile Naomei care cunoștea obiceiurile din
satul ei și cunoștea natura omului. A avut dibăcie în
sfatul ei. Știa când să lucreze și când să aștepte
BUCURIA NAOMEI
În cele din urmă, Rut și Boaz s-au căsătorit.
Rut a născut un fiu. Naomi s-a bucurat mult. Femeile
au venit să o felicite și i-au cântat: „Binecuvântat să
fie Domnul care nu te-a lăsat lipsită de un bărbat cu
drept de răscumpărare și al cărui nume va fi lăudat în
Israel. Copilul acesta îți va înviora sufletul și va fi sprijinul
bătrânețelor tale, căci l-a născut nora ta, care te iubește
și face pentru tine mai mult decât șapte fii” Naomi a
luat copilul l-a ținut în brațe și a văzut de el. Vecinele
spuneau: «Un fiu s-a născut lui Naomi!»” (Rut 4:14-17)..
Numele lui era Obed, bunicul lui David, strămoșul lui Isus.
Între Rut și Naomi a domnit pacea, respectul și
încrederea. Dacă într-o relație „soacră-noră”, alegem să îl
recunoaștem pe Dumnezeu în toate, atunci relația este
bună, fericită și durabilă.
Rodica Avram
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PARENȚE
înșelătoare contemporane
Cine și ce anume dă naștere aparențelor
înșelătoare? Este nevoie de cel puțin o extremă care
să înlocuiască subtil un adevăr biblic. Una dintre
extremele secolului XXI care prinde tot mai mult
contur în ochii celor ce citesc și înțeleg Scriptura
este ceea ce eu numesc pozitivismul religios, care
tinde să înlocuiască învățătura biblică privitoare la
zidirea bisericii, ca să înțelegem mai bine ce este
pozitivismul religios și ce este zidirea bisericii trebuie
să le definim clar. Deși ambele au anumite lucruri
în comun, la o analiză atentă a conținutului vom
constata deosebiri foarte importante pentru viața
noastră de credință. De altfel, trebuie să știm de ce
anume să fugim și încotro să ne îndreptăm pașii
în dorința noastră de a trăi permanent în adevăr și
nicidecum în aparențe.
POZITIVISM RELIGIOS
Să definim pozitivismul în percepția mea:
pozitivism poate înseamna să spui fiecăruia de bine,
indiferent dacă ceea ce spui reflectă realitatea sau
nu, indiferent dacă potrivește cu adevărul sau nu, pe
principiul că oricine ar putea fi mai rău decât este,
deci să ne mulțumim cu el așa cum este și să vedem
partea pozitivă a lucrurilor sau cea plină a paharului.
Nu are importanță cu ce e plină. Bine că e plină cu
ceva. De altfel dacă gândești pozitiv îți faci atât ție
bine cât și celorlalți și toată lumea e mulțumită, nu
se supără nimeni. Indiferent de situație - de la o
minciună până la o crimă- datoria noastră de creștini
și de oameni educați ar fi să încurajăm, să mângâiem,
să îmbărbătăm și să apreciem. Ce anume? Găsim noi
ce. Și la un criminal poți găsi o parte bună, cu atât
mai mult la un hoț, poate amândoi își respectă mama,
sau poate sunt darnici, sau poate... Numai să căutăm
argumentele pozitive și ele nu vor întârzia să apară.
Privind scriptural, observăm în definiția de
mai sus lipsa cu desăvârșire a oricărei conștientizări
a omului cu privire la trăirea lui în starea de păcat,
lipsa oricărei avertizări pentru starea de păcat
raportat la judecata viitoare, precum și absența
chemării la pocăință prin părăsirea stării de păcat
(Plângerile lui Ieremia 2:14).
Pozitivismul este îmbrățișat și răspândit
cu bună știință mai ales atunci când se urmărește
atingerea unor interese personale precum atragerea
mulțimilor. Este uneori așa numita baie de mulțime
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făcută de politicieni înainte de alegeri.
Pozitivismul este ceva foarte periculos,
deosebit de păgubitor și extrem de înșelător.
Lasă urmări grave cu răni adânci și greu de
vindecat. Citiți vă rog cu atenție Plângerile
lui Ieremia 2:13-14 pentru a vedea urmările
dezastruoase ale pozitivismului religios. „Cu
ce să te îmbărbătez și cu ce să te asemăn,
fiica Ierusalimului? Cu cine să te pun alături
și cu ce să te mângâi, fecioara, fiica Sionului?
Căci rana ta este mare ca marea: cine va
putea să te vindece? Prorocii tăi ți-au prorocit
vedenii deșarte și amăgitoare, nu ți-au dat
pe față nelegiuirea, ca să abată astfel robia
de la tine, ci ți-au făcut prorocii mincinoase și
înșelătoare.”

pe lângă acestea de mai sus sunt prezente
conștientizarea omului de păcatul lui, avertizarea
pentru părăsirea păcatului urmată de chemarea
la pocăință, diavolul nu mai poate înșela pe
nimeni. Planurile lui îi sunt date pe față și el
pleacă rușinat. Este exact ca atunci când sună
goarna pentru un soldat și îl pune în gardă
pentru a face față inamicului. Domnul Isus să ne
dea biruință!
La o privire atentă pe terenul bisericilor
noastre se poate observa că de multe ori
tragerea acestor semnalelor de alarmă între frați
îi pune pe cei ce o fac în pericol de denigrare,
discreditare, izolare sau poate chiar de punere
deoparte din partea celor care mai mult sau mai
puțin conștienți susțin pozitivismul. Pretextele
lor sunt diverse, de la tulburarea liniștii în biserică
(probabil nu mai pot dormi unii așa bine), lovirea
în alții, favorizarea certurilor, până la instigarea
poporului ... la pocăință bunăoară.
ALEGEREA, FĂ DIFERENȚA!
Misiunea acestui articol este de a
ne conștientiza de diferențele dintre gândirea
pozitivă dusă la extremă, menționată mai sus ca
pozitivism religios, și adevărata zidire a bisericii. E
bine să le cunoaștem pentru a face o alegere. În
Iacov 5:19 scrie: “Cel care întoarce pe un păcătos
de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet și va

acoperi o sumedenie de păcate.” Asta înseamnă
să îi spui omului cu dragoste că s-a rătăcit prin
acceptarea păcatului în viața lui și totodată
să îl încurajezi că mai există soluție de iertare
la Dumnezeu printr-o pocăință sinceră. Doar
procedând astfel cel odată rătăcit va ajunge să
nu mai înfăptuiască acea „sumedenie de păcate”
pentru că lui i-a fost prezentat adevărul biblic
în întregime. El știe deja că Dumnezeu urăște
păcatul și că plata acestuia este moartea.
În încheiere, în dorința ca acest strigăt
de apărare și de fugă din calea pozitivismului
religios să cuprindă tot mai multe urechi
deschise, avem exemplul bisericii din Pergam,
descris în Apocalipsa 2:13-16. Însuși Dumnezeu,
care știe cel mai bine starea fiecăruia, după
ce apreciază ce a găsit vrednic de apreciat la
ei, le dă avertismentele necesare chemându-i
în final la pocăință. Umblarea după adevăr îmi
asigură rămânerea cu Cel ce este Adevărul, pe
când umblarea după aparențe frumos colorate
în nuanțe religioase ne garantează pierzarea
veșnică. Ca oameni înțelepți, maturi spiritual
și responsabili de învățătura pe care o dăm,
să urmăm exemplul divin în toate! Domnul
Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta!

Viorel Țună

ZIDIREA BISERICII
Acum să vedem noțiunea de zidire
a bisericii în lumina scripturilor. Zidirea reală
de care biserica are cu adevărat nevoie
seamănă la prima vedere cu pozitivismul
religios, deoarece ambele cuprind încurajarea,
mângâierea, îmbărbătarea și aprecierea.
Dar zidirea nu se limitează la aceasta, ci
are în vedere încă trei lucruri principale
pe care pozitivismul le neagă și anume:
conștientizarea, avertizarea și chemarea la
pocăință.
În ziua de azi nu tot ceea ce se
pretinde a fi zidire chiar este. Dacă excludem
aceste trei lucruri specifice zidirii scripturale,
conștientizarea, avertizarea și chemarea la
pocăință, atunci nu este decât pozitivism. O
latură foarte periculoasă a gândirii pozitive
dusă la extremă e dată de apariția unei
încrederi de sine orbească, în care cei implicați
subestimează pericolele constituite de
amenințările diavolului. Exact asta își dorește
Satan, ca omul să se încreadă în propriile
sale forțe, să își supraaprecieze anumite
calități, minimalizând sau poate chiar ignorând
problema păcatului și a slăbiciunilor sale. Doar
astfel putem fi o pradă ușoară pentru cel rău.
Lui Satan nu-i este frică de
încurajările, mângâierile sau aprecierile
unora față de ceilalți, atâta vreme cât
problema păcatului este neglijată. Dar dacă
martie l 2019 l www.apavietii.at l 25

Mulțumirii fie aduse Domnului care e bun
și veghează asupra noastră, purtând zilnic poverile
noastre. De mai mulți ani biserica Elim din Viena este
implicată în Africa (Uganda) printre copiii din Orfelinatul
din Kiboga. În perioada 3-12 ianuarie 2019 un grup
de 6 frații: Nelu Irimus, Ruben Avram, Samuel Iovuța,
Dragoș Plăcintă, Cosmin Măcelar, Grigore Baias și
sora Simona Măcelar am fost în Africa, Uganda. Iar
din Australia frații Tarcea și Claudiu. Domnul să fie
slăvit pentru toate ușile deschise din această zonă.
Binecuvântat să fie Numele Lui!
1) Orfelinatul de copii. Organizația Foweplak
este o Fundație pentru orfani, văduve, vârstnici și
persoane cu sida din Kiboga, Uganda. La Orfelinatul de
copii locuiesc zilnic peste 80 de suflete, iar în timpul
școlii sunt peste 230 de copii. Vreau să mulțumesc
familiilor care lunar ajută acești copii, Dumnezeu să
vă răsplătească. Cheltuielile lunare sunt de 2 800
euro care sunt acoperite cu ajutorul Domnului, a
multor familii și a unor Biserici. Nu am fost niciodată
descoperiți financiar, de fiecare dată când am fost
acolo am vizitat multe Bisericii pe care le-am ajutat
financiar. Domnul să fie slăvit!

2) Biserici. Am vizitat peste 20 de
biserici care au între 30 și 350 de membri.
Multe dintre ele nu au mai fost niciodată
vizitate de frații din Europa. La toate am
întins o mână de ajutor financiar; multe
au pământ pe jos, nu au scaune, pereții
nu sunt tencuiți, Duhul Sfânt e prezent în
aceste Biserici.
3) Seminarul Teologic. Domnul
să fie slăvit pentru cei 65 de lucrătorii
din zonă care au terminat acest seminar,
studiind Cuvântul lui Dumnezeu – Biblia.
Împreună cu acești absolvenți ai cursurilor
am mers încolonați prin localitatea Kiboga,
invitând întreaga localitatea la festivitatea
de absolvire.
A fost multă muncă, s-au tradus
mii de pagini, s-a călătorit de patru ori în
Uganda. Domnul va răsplăti fiecăruia după
faptele lui. Mulțumesc fraților care s-au
ostenit în această binecuvântată lucrare:
pastor Ionel Vlas, pastor Nelu Irimuș,
diacon Ruben Avram, Cornel Șandru,
Dragoș Strătean și Samuel Iovuța. Domnul
va răsplăti fiecăruia. Suntem solicitații să
facem Seminar Teologic la nivel național,
Domnul să ne dea biruință, rugați-vă
pentru noi.
4) Familii sărace. De fiecare dată
când mergem în Africa vizităm multe famili
sărace, Africa nu e Europa. Familiile o duc
foarte greu, nevoi de alimente, apă, haine,
locuință, iar familiile cu mulți copiii sunt
într-o cameră de 3×3 m². Așa sunt foarte
multe familii, Domnul să ne vorbească și să
ne arate voia Lui. S-au cumpărat alimente,
îmbrăcăminte și mulți au fost ajutați
financiar. În toate Domnul să fie slăvit,
El e cu noi, vă mulțumesc de rugăciunile
voastre și de ajutorul financiar. Multă pace
și binecuvântare.
Grigore Baias
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(urmare din pag. 12)

SURSA DE PUTERE
ESTE

ISUS HRISTOS
Așa cum a spus un filozof român,
viața noastră este produsul gândurilor
noastre, care pot determina fapte curate
și consecințe pe măsură. Numai printr-o
înnoire a gândurilor putem simți prezența
lui Dumnezeu și pacea Lui, iar aceasta are
loc prin iertarea purificatoare a Domnului
Isus și prin lucrarea Duhului Sfânt.
Cuvântul Lui Dumnezeu ne ajută în deciziile
noastre zilnice cu privire la gândurile pe
care îngăduim să le avem, iar ascultarea de
El ne face beneficiari ai făgăduinței Lui, așa
cum scrie în Efeseni 3:4-6.
În ziua de 9 decembrie 2018,
când au căzut primii fulgi de zăpadă, la
casa de rugăciune Betesda a avut loc
un botez creștin în apă, o ceremonie
care simbolizează curățirea sufletului și
schimbarea vieții. Înainte de botez, unul din
candidați, Covaci Lucian Cristian, a făcut
o mărturisire în care spunea că regretă
adânc că l-a supărat pe Dumnezeu, pe
Fiul Isus și pe Duhul Sfânt și a amânat
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botezul, și îi mulțumește Domnului
pentru această trezire spirituală. Acest
frate a primit calitatea de copil al lui
Dumnezeu. Același lucru s-a întâmplat
și cu fratele Lucian, care la stăruința
ce a avut loc înaintea botezului în apă
a primit și botezul cu Duhul Sfânt. Ce
bucurie pentru acești frați, care au
ascultat de ceea ce stă scris în Fapte
2:37-38 –“Fraților, ce să facem?”,
“Pocăiți-vă” le-a zis Petru, “și fiecare
din voi să fie botezat în Numele lui Isus
Hristos, spre iertarea păcatelor voastre,
apoi veți primi darul Sfântului Duh”.
În cadrul acestei sărbători s-au
implicat mai mulți slujitori. Frații păstori
Patriciu Ciupe și Daniel Lörint, diaconul
bisericii Betesda, Iulian Spînu, și fratele
Florin Odor, prin predicile ținute, ne-au
sfătuit că trebuie să ne păzim de orice
cădere, pentru a ne putea înfățișa “fără
prihană și plini de bucurie înaintea
Slavei Sale, singurului Dumnezeu,

Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos...”
(Iuda 24-25), iar grupul condus de
fratele Florin Zgrebnicean a interpretat
mai multe cântări de laudă pentru
Marele nostru Împărat.
Îi sfătuiesc în dragoste pe toți
cei care au auzit printr-o împrejurare
sau alta despre Dumnezeu, să nu
mai amâne, ar putea fi astăzi ultima
chemare! Cum spune un poet creștin:
„A bătut la ușa ta Cineva, O, deschide-I,
nu mai sta. Nu-L lasa să plece trist;
poate niciodată! Mâna Lui la ușa ta,
n-are să mai bată.” Cine pierde acest
„astăzi“ pierde viața, căci nu se știe
dacă ziua de mâine ne mai aparține.
Așa cum scrie în Evrei 4:7 - „...Astăzi
dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți
inimile!” Domnul Isus vă mai așteaptă,
dar până când? Știe numai El. De aceea
profitați de unicul timp care ne aparține:
ASTĂZI!
Aurelia-Eva Dobrotă

veste, mădularele părții stângi au început să
dea noi semne de viață: ochiul începea să-l
deschidă, gurița i se îndreptase, piciorușul de
asemenea era din când în când impulsionat
de nervii care începeau să se reactiveze.
Singurul mădular, mânuța, a fost cea care a
reacționat mai greu, fapt pentru care a fost
activat un program de recuperare intensivă
care să-i vină în ajutorul mădularului rămas
cu deficiențe. După aproximativ 3 săptămâni
de spitalizare ne-am întors din nou acasă,
cu sufletele încărcate de emoții, luând cu
noi toate loviturile și eșuările din timpul
celor peste 20 de zile, nerenunțând însă
nici o clipă la speranțele și promisiunile pe
care Dumnezeu ni le inspira, arătându-și
în fiecare moment suveranitatea peste
această lucrare.
VESTEA ÎNCURAJĂRII
Reveniți acasă, confruntați
în fiecare zi cu lucruri nemaiîntâlnite,
neexperimentate, am căutat să ne găsim
răspunsuri în mulțumire, rugăciuni, stări de
laudă pentru care, nu de puține ori trebuia
să luptăm aprig ca să ajungem la ele. Pentru
că medicii, în urma accidentului vascular,
nu ne putuseră asigura care părți mai
exact ale trupului vor rămâne cu afecțiuni
de lungă durată, urmăream în fiecare zi
cu minuțiozitate parcă, lucrurile noi care
apăreau. Nu știam dacă vorbirea, memoria,
intelectul, mișcarea, vederea sau alte simțuri
vor rămâne cu deficiențe, de aceea ne
minunam în fiecare zi de fiecare lucru pe
care la ceilalți copii le consideram normale.
La Simon în fiecare zi aceste lucruri
de rutină, erau minuni mari, extraordinare,
prin care înțelegeam profund, de fapt
cuvintele psalmistului: „...Tu mi-ai întocmit
rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei
mele: Te laud că sunt o făptură așa de
minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce
bine vede sufletul meu lucrul acesta!“ din
Psalmul 139. Trăirile, frustrările, coborâșurile
și urcușurile, dezamăgirile și bucuriile
din toți acești ani nu se pot descrie, nici
măcar cu pana celui mai iscusit scriitor,
însă aș vrea să spun că peste toate stările
acestea, divinitatea lui Dumnezeu oglindită
în bunătatea și în mila Sa, am văzut-o la cea
mai înalță înălțime din viața noastră.
Anul 2015 pentru noi a fost un
an de încărcături emoționale, fiind din nou
internați pentru cea din urmă intervenție
programată, procedura Fontan. Intrasem
în acel an cu aceleași emoții nestăpânite
pe care le-am avut ori de câte ori intram
într-o zonă necunoscută. Luptam cu
neputințele, cu necredința, chiar dacă
Dumnezeu ne asigurase că este implicat
direct în viața lui Simon. Ne bucuram de cea
mai mică victorie la nivelului duhului, ori de
câte ori reușeam să avem pace lăuntrică.
Alături de încurajările și nădejdea pe care
o primeam din Cuvânt dar și de la cei
apropiați, vrăjmașul nu înceta să ne aducă
deznădejde, ceață sau să umbrească planul
Domnului.
De data aceasta, 12 săptămâni,
din care aproape 4 de terapie pe secția

de reanimare, a trebuit, să ne luptăm cu
glasurile negrăite ale zidurilor încăperilor
spitalului - zile de arșiță la nivelul trupurilor
dar și al sufletelor noastre. Am putut trece
cu biruință și de data aceasta pentru că
au fost frați, surori care ne-au iubit, ne-au
încurajat, și-au jertfit din timp pentru noi, s-au
luptat pentru noi în zile de jertfă, în rugăciuni.
Mai mult, s-au sacrificat, lăsându-și din
lucrurile personale și alegând să ne viziteze
la sute de kilometri, aducând prin aceasta o
mângâiere și o bucurie pentru care nu știm
dacă vreodată viața ne va oferi posibilitatea
de a le-o întoarce înapoi. Chiar dacă nu, știu
că Dumnezeu a contabilizat fiecare clipă, va
răsplăti orice efort și va dărui înapoi însutit
bucuriile pe care le-au produs în acele clipe în
inimile noastre.
AU URMAT ALTE OPERAȚII
Pe lângă intervenția programată
pe cord deschis, au mai urmat încă altele 4
operații neprevăzute care au mărit timpul de
staționare dar și tensiunea stărilor noastre
sufletești. În urma uneia dintre aceste
intervenții, nereușite, Simon fusese imediat
transferat la regim de terapie intensivă. Avea
toată culoarea trupului schimbată, albastruvinețiu. Îmi amintesc că în acele momente
credeam că nu-l vom mai ține viu niciodată
în brațe. Încercam să găsesc cuvinte de
încurajare pentru soție, să o pregătesc în
vederea unei despărțiri, fiindu-mi teamă să
mă gândesc eu însumi la felul cum voi putea
face față la un astfel de moment. „Va trebui
să ne gândim și la varianta că până aici,
poate, a fost viața lui Simon“ erau cuvintele
pe care i le-am șoptit, cu glasul stins, soției,
după ce l-am văzut ieșit din acea operație.
Mai greu ca mine, ea nu putea nicidecum
să accepte acest gând. Nu după mult timp
Simon a ajuns pradă unei stări de agitație
și frică pe care medicii au încadrat-o la
Wahrnehmungsstörungen (tulburări ale
percepției). În aceste împrejurări, în prezența
a 2 medici psihiatri, s-a încercat să se
obțină acceptul nostru de a i se administra
medicamente de liniște. Soția, fiind singură
prezentă la acel consiliu de medici, a refuzat
categoric acest mod de tratament, rămânând
ancorată în promisiunile pe care Dumnezeu le
rostise în dreptul nostru.
Într-una din zile, după una din
intervențiile eșuate ale medicilor, când starea
lui Simon nu dădea semne de îmbunătățire,
primarul cardiolog a venit la noi în cameră,
ne-a luat separat de Simon și cu compasiune
ne-a spus doar aceste cuvinte: „Am făcut
tot ce a fost posibil pentru Simon din punct
de vedere medical, am folosit în investigații
medicamente și tratamente de ultimă
generație, am apelat la metode de intervenții
care de-abia pentru a doua oară în istoria
spitalelor din Austria s-au folosit. Din partea
noastră am făcut totul...” . Prin aceste cuvinte,
Dumnezeu voia să ne dovedească încă odată,
că legile Lui sunt superioare celor omenești,
că ultimul cuvânt este rezervat întotdeauna
pentru EL. În acea perioadă, fratele păstor
al bisericii noastre, Victor Ștrango, venise
la Simon în vizită la Linz și la dorința soției,
în urma unei rugăciuni i-a făcut și ungerea
cu untdelemn. Dumnezeu s-a atins de el,

arătându-ne în perioada imediat următoare acest
lucru.
În ciuda multelor complicații apărute,
după cele trei luni de spitalizare, la sfârșitul lunii
august ne-am întors cu Simon acasă, într-o stare
confuză, neputând măcar să se întoarcă singur
în așternut de pe o parte pe alta, dependent
100% de ajutorul nostru. A trebuit să o luam
de la început; să învețe să-și țină echilibrul, să
meargă, să accepte lucrurile din jur și multe alte
banalități care pentru un copil de 4 ani erau deja
rutină. Numai cu ajutorul Lui am depășit granițele
puterilor, cu multă luptă, avându-l pe Dumnezeu
ca sprijin, am reușit să îl vedem pe Simon din nou
plin de viață în sânul familiei.
DUMNEZEU A DAT BIRUINȚĂ
Pe parcurs, Dumnezeu ne-a dat Harul să
înțelegem că El s-a atins de locul afectat de acel
accident vascular. Simon memorează și recită prin
Harul lui Dumnezeu poezii lungi de 10 – 15 strofe,
s-a integrat foarte bine la grădiniță, iar acum este
în primul an de școală primară, unde, având parte
de o învățătoare binecuvântată, progresează
peste așteptările noastre. Este foarte adevărat
că lângă toate aceste binecuvântări de care
Dumnezeu ne-a făcut parte, am avut de trecut
și prin multe altele încercări, pe care Dumnezeu
le-a folosit ca pârghii pentru noi, pentru a ajunge
la biruințele prezente. Prin toate acestea am
învățat să ne bucurăm în fiecare zi de faptul că
Simon trăiește printre noi, și nu oricum ci ca o
minune prin care Dumnezeu ne-a deschis ochii să
vedem, să înțelegem și să putem spune și altora
de realitatea puterii de vindecare a Domnului.
Încurajăm pe toți acei ce trec pe unde am trecut
și noi să nu nesocotească nici un mod de lucru
al Domnului, nici chiar firimiturile, prin ele ne arată
Dumnezeu cine suntem noi, cine este El, dândune posibilitatea de a ajunge într-o legătură și
unitate desăvârșită cu El.
Folosesc această oportunitate să
mulțumim încă odată Domnului, tuturor fraților
și surorilor din biserica Maranatha – Wiener
Neustadt, dar și celor din bisericile din Linz, care
au fost alături de noi. Domnul să vă răsplătească
dragostea și osteneala fiecăruia și să vă
binecuvânteze familiile.
Eugen și Gila Gafița
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ORDINARE ÎN SLUJBĂ

DĂRNICIE ȘI BINECUVÂNTARE!
Ca să experimentezi personal
binecuvântările ce vin în urma dăruirii, este
nevoie ca mai întâi să începi să dăruiești.
Dăruirea nu înseamnă doar lucruri
materiale, pe care poate de multe ori le
dăruim foarte ușor și din prisosul nostru.

Alergăm grăbiți fără să mai avem
timp să vedem adevăratele nevoi ale celor
de lângă noi, iar pentru a ne liniști conștiința
suntem gata de multe ori să le sărim în ajutor
doar cu lucruri materiale, pentru că acestea
ne sunt mai la îndemână.

Adevărata bucurie a dăruirii
vine atunci când începi să dăruiești din
lucrurile la care ții cel mai mult. Atunci
când binefacerea nu te costă prea mult,
nici beneficiile pe care ți le poate aduce nu
vor fi vizibile. Cred că un lucru la care cu
greu mai renunță societatea de astăzi este
„timpul“, care a devenit o noțiune deosebit
de prețuită pentru fiecare dintre noi.

Am avut harul și bucuria de a sluji
în mai multe rânduri copiilor din diferite
orfelinate din România. Judecând după
„standardele omenești “, ai putea crede că
nevoile lor esențiale ar fi lucrurile materiale,
dar am învățat de la acești copii că, dincolo
de „cadouri“, adevărata bucurie a constat
în timpul petrecut împreună. Și într-adevăr,
pentru a-i putea înțelege și a fi alături de
ei este nevoie să investești mult timp și

energie, dar bucuria pe care am
experimentat-o de fiecare dată a
întrecut orice sacrificiu.
Dacă vrei să experimentezi
adevăratele beneficii ale dăruirii,
începe să vezi valoare în oamenii
de lângă tine, căutând să
descoperi care le sunt nevoile
dincolo de sfera materială.
Fii prezent, implică-te, fă
așa încât să vadă că îți pasă de ei!
Lidia Corb

Noi secerători în Câmpul Evangheliei!

În data de 09.09.2018 a avut loc în biserica Emanuel Viena, ordinarea în slujba de presbiteri a fraților Adrian
Belbe, Cosmin Codoban și Daniel Sătmărean. Cei trei până acum, au slujit ca și diaconi în biserica Emanuel. Credem că și
de acum înainte, Dumnezeu îi va însoți cu puterea și harul Lui. Dumnezeu să îi binecuvânteze pe ei și familiile lor.
Au slujit din Cuvânt, la oficierea actului de ordinare, frații: Ionel Vlas, Ioan Varadin, Virgil Neag și păstorii bisericii
Leontin Sătmărean, Petrică Stoian și Nelu Noane.
Dumnezeu să binecuvânteze în continuare toți slujitorii bisericii Emanuel!

CHEMAT ACASĂ
„Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El.“

Psalmul 116:15

Cu tristețe în suflet anunțăm trecerea la Domnul a fratelui Petru Taistra la
vârsta de 71 de ani, în data de 05.01.2019. Fratele Petru a fost membru în
biserica Emanuel Viena, iar înmormântarea a avut loc în data de 15.01.2019.
Născut în data de 14.04.1948, Dumnezeu l-a binecuvântat cu o familie frumosă, având 6 copii și 10 nepoți. Deși despărțirea a adus cu ea multă durere,
promisiunea revederii care Domnul a făcut-o în Cuvântul Sau, alină inimile
celor rămași.
Dumnezeu să binecuvânteze familia îndoliată.
Lavinia Ruje

În data de 09.12.2019,
în Biserica ,, Elim", din Viena, a
avut loc punerea în slujba de
diaconi, a următorilor frați: Denis
Roteliuc, Iulian Segneanu, Teofil
Mąrginean şi Avram Istrate.
,,Mare este secerişul, dar
puțini sunt lucrătorii!
Rugați dar pe Domnul
secerişului să scoatā lucrătorii la
secerişul Său!" - Luca 10:2

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
În perioada 11-12 mai 2019 va avea loc Conferința anuală a Bisericilor Penticostale Române
din Austria la St. Pölten (VAZ), Kelsengasse 9. Învitați pentru a vesti Cuvântul lui Dumnezeu sunt
următorii frați: Relu Moldovanu din Cluj-Napoca, România și Nelu Filip din Arizona, SUA.
Pe perioada celor două zile, vor avea loc patru servicii divine cu o pauză de servirea mesei.
Bonurile de masă pentru membrii pot fi cumpărate în bisericile locale, cât și la locul conferinței la
un preț mai ridicat.
Intrarea este liberă, sunteți așteptați cu drag!
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