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NĂDEJDEA 
CREȘTINĂ

Nădejdea este încredințarea omului în ceea ce 
privește împlinirile viitoare și satisfacția obținută 
în urma împlinirii. Agricultorul seamănă cu 
speranța de a culege roade, cel care muncește 
nădăjduiește la ziua în care îi va � răsplătită mun-
ca, ziua de salariu „... cine treieră grâul trebuie 
să-l treiere cu nădejdea că va avea parte de el” 
(1 Cor. 9:10b). Se spune că omul cât trăiește, tot 
nădăjduiește și că �ecare nădejde este înlocuită cu 
o alta.

Există nădejdi amăgitoare, în care oamenii își pun 
nădejdea și au trăit amare dezamăgiri, ajungând 
la disperare și nici nu mai speră să nădăjduiască. 
Acest tip de nădejde va înceta odată cu împlinirea 
sau cu neîmplinirea urmată de dezamăgire. Aces-
tea sunt nădejdile înșelătoare.
Dar există o singură nădejde adevărată, care nu 
înșeală: nădejdea creștină. „Însă nădejdea aceasta 
nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a 
fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, 
care ne-a fost dat.” (Rom. 5:5)

CE ESTE NĂDEJDEA CREȘTINĂ?
Toate trei fac parte din aceeași categorie. Una fără 
celelalte nu se pot concepe. Fără credință nu există 
dragoste și fără dragoste nu există nădejde.

Scriptura vorbește despre: nădejdea vieții veșnice, 
nădejdea în Dumnezeu, nădejdea făgăduinței, 
nădejdea în Hristos pentru viața aceasta, nădejdea 
care ne era pusă înainte, nădejdea vie, nădejdea 
care nu se vede, nădejdea slavei lui Dumnezeu, 
fericita nădejde și arătarea slavei marelui nostru 
Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos, nădejdea 
în El și mărturisirea nădejdii noastre, despre 
nădejdea noastră Isus Hristos, nădejdea slavei, 
nădejdea chemării Lui, nădejdea Evangheliei, 
nădejdea mântuirii, Dumnezeu este Dumnezeul 
nădejdii... 

IZVOARELE NĂDEJDII
Cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu este o 
sursă de bucurie în viața credinciosului, așa cum 
spune psalmistul „Îmi tânjește su�etul după 
mântuirea Ta: nădăjduiesc în făgăduința Ta.” (Ps. 
119:81). Cercetând Scriptura devenim statornici, 
„...neclintiți în credință, fără să vă abateți de la 
nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost 
propovăduită oricărei făpturi de sub cer...”. Cine 
nesocotește cuvântul lui Dumnezeu se pierde în 
lumea aceasta, dar creștinii care păzesc poruncile 
lui Dumnezeu sunt îndreptățiți să nădăjduiască în 
făgăduințele Sale.

Harul lui Dumnezeu. Nădejdea se naște în inimi-
le noastre atunci când înțelegem că mântuirea se 
primește nu prin faptul că o merităm, ci o primim 
prin jertfa Domnului Isus la cruce. Nădejdea se 
bazează pe harul lui Dumnezeu, în niciun caz pe 
merite „...Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit 
și ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o 
bună nădejde” (2 Tes. 2:16). Nădejdea creștină ne 
apropie mai mult de Dumnezeu.

Experiențe personale. Sunt oameni care nu au nici 
o nădejde. Cu siguranță că întâlnim creștini care 
își pun nădejdea în lucrurile materiale, acestea trec 
odată cu întrebuințarea lor, dar dacă ne punem 
nădejdea în Domnul este un lucru care rămâne 
veșnic și fără curmare. Avraam trebuia să aducă 
drept jerfă pe singurul lui �u, Isaac, dar credința 
și nădejdea în Dumnezeu a fost neclintită crezând 
că îl poate învia chiar din morți. Apostolul Pavel 
ne spune că biruința în încercare aduce nădejde. 
Daniel ajunge în groapa cu lei, are nădejde că 
Dumnezeu îl va scăpa, iar împăratul se vede în-
frânt. David îi spune împăratului Saul: „nimeni 
să nu-și piardă nădejdea din pricina �listeanului 
acestuia!...”(1 Sam. 17:32). Datorită profundei sale 
experiențe cu Domnul, Iov a putut spune: „Dar 
știu că Răscumpărătorul meu este viu [...] chiar 
dacă mi se va nimici pielea, și chiar dacă nu voi 
mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu” 
(Iov 19:25,26).

MOTIVUL NĂDEJDII
Când nădăjduim, trebuie să avem un mo-
tiv temeinic. Trebuie să �m convinși că ceea 
ce nădăjduim, sigur se va și împlini. Cel mai 
siguri suntem când avem o arvună pentru 
aceasta. Arvuna este Duhul Sfânt cu care am 
fost pecetluiți, (2 Cor. 1:22), Duhul Sfânt al 
făgăduinței. El ne-a fost dat ca să ne ducă în 
siguranță la ținta dorită și să ne călăuzească în 
„tot adevărul”. El este Duhul adevărului, Mân-
gâietorul. (Ioan 14:26).

BENEFICIILE NĂDEJDII 
CREȘTINE
Nădejdea ne ajută să trecem cu bine atunci 
când suntem amenințați: „o nădejde amânată 
îmbolnăvește inima, dar o dorință împlinită 
este un pom de viață” (Prov. 13:12). Nădejdea 
are pericole. Noi trebuie să dăm socoteală 
de nădejdea care este în noi „�ți totdeauna 
gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de 
nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și 
teamă” (1 Petru 3:15b).

Nădejdea ne dă îndrăzneală și putere în slujirea 
Domnului Isus și a Evangheliei Sale. „Fiindcă 
avem, dar, o astfel de nădejde, noi lucrăm cu 
multă îndrăzneală” (2 Cor. 3:12). Chiar apost-
olul Pavel declară „căci mie nu mi-e rușine de 
Evanghelia lui Hristos, �incă ea este puterea 
lui Dumnezeu pentru mântuire” (Rom. 1:16). 
În mijlocul încercărilor și a circumstanțelor de 
tot felul, nădejdea ne ține cu fața ațintită spre 
cer.

Nădejdea aduce răbdare. „Pe când, dacă 
nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare” 
(Rom. 8:25). Apostolul laudă biserica din Co-
lose că din pricina nădejdii pe care o au în 
Hristos se văd roadele. Nădejdea și răbdarea 
lucrează mână în mână, deci cu cât avem mai 
multă nădejde cu atât suntem mai răbdători.
Nădejdea creștină se referă la lucrurile cerești, 
veșnice, de aceea avem și o certitudine sigură 
prin care ne apropiem de Dumnezeu. Nădejdea 
creștină este așteptarea acelui moment glorios, 
când ne vom despărți de veșmintele acestea 
trupești, stând alături de Domnul Isus Hristos 
în slavă și fericire. Noi nădăjduim în izbăvirea 
trupului și în izbăvirea întregii �ri de sub robia 
păcatului și că vom avea parte la slava lui Dum-
nezeu. Viața trebuie trăită cu acea nădejde vie, 
că atunci când Domnul Isus va reveni pe norii 
cerului, cu putere și slavă mare, atunci vom � 
și noi cu EL. Învață-ne Doamne să nădăjduim 
și să așteptăm cu răbdare! 
Ghiță Bujdei

Nădejdea creștină este vie pentru că este diferită 
de nădejdile înșelătoare ale oamenilor, așa cum 
spune apostolul Petru „... Tatăl ... ne-a născut din 
nou prin învierea lui Isus Hristos din morți, la o 
nădejde vie” (1 Petru 1:3b). Numai credinciosul 
poate să aibă o nădejde în învierea morților și să 
privească moartea cu seninătate. Având credință 
în viața de dincolo de mormânt su�etul ni se um-
ple de nădejde pentru că avem „o clădire în cer, de 
la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, 
ci este veșnică” (2 Cor. 5:1b). Drumul credincio-
sului duce la viață, nicidecum la moarte. 
Nădejdea creștină este ca o ancoră a su�etului, 
o speranță care nu ne va dezamăgi niciodată „...
pe care o avem ca o ancoră a su�etului; o nădejde 
tare și neclintită...” (Evrei 6:19a). Plutind pe ma-
rea acestei vieți fără nădejde ne putem scufun-
da. Când valurile și furtunile lovesc asupra unei 
corăbii, corăbierii aruncă ancora în mare pentru 
siguranță. Nădejdea creștină este o călătorie spre 
ținta pe care ți-o propui, nu de unul singur, ci 
împreună cu Dumnezeu. Nădejdea omenească 
se vede când faci ceva de unul singur și aștepți, 
iar nădejdea creștină când faci ceva împreună cu 
Dumnezeu.

Nădejdea creștină este credința de neclintit în 
Dumnezeu-Tatăl, „Doamne ...în Tine îmi este 
nădejdea” (Ps. 39:7b); în Dumnezeu-Fiul „...
Domnul Isus Hristos, nădejdea noastră” (1 Tim. 
1:1) și în Dumnezeu-Duhul Sfânt 

Când diavolul lovește cu tot felul de săgeți la min-
tea noastră, e bine „să avem drept coif, nădejdea 
mântuirii” (1 Tes. 5:8b), iar ca și scut siguranța 
mântuirii: „cine are pe Fiul are viața, cine n-are 
pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața”(1 Ioan 5:12). 
Asociază-te cu oameni la care nădejdea nu moare!

„Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria 
și pacea pe care o dă credința, pentru ca, prin pute-
rea Duhului Sfânt, să �ți tari în nădejde!” (Rom. 
15:13).

NĂDEJDEA 
CREȘTINĂ

Nădejdea este încredințarea omului în ceea ce 
privește împlinirile viitoare și satisfacția obținută 
în urma împlinirii. Agricultorul seamănă cu 
speranța de a culege roade, cel care muncește 
nădăjduiește la ziua în care îi va � răsplătită mun-
ca, ziua de salariu „... cine treieră grâul trebuie 
să-l treiere cu nădejdea că va avea parte de el” 
(1 Cor. 9:10b). Se spune că omul cât trăiește, tot 
nădăjduiește și că �ecare nădejde este înlocuită cu 
o alta.

Există nădejdi amăgitoare, în care oamenii își pun 
nădejdea și au trăit amare dezamăgiri, ajungând 
la disperare și nici nu mai speră să nădăjduiască. 
Acest tip de nădejde va înceta odată cu împlinirea 
sau cu neîmplinirea urmată de dezamăgire. Aces-
tea sunt nădejdile înșelătoare.
Dar există o singură nădejde adevărată, care nu 
înșeală: nădejdea creștină. „Însă nădejdea aceasta 
nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a 
fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, 
care ne-a fost dat.” (Rom. 5:5)

CE ESTE NĂDEJDEA CREȘTINĂ?
Toate trei fac parte din aceeași categorie. Una fără 
celelalte nu se pot concepe. Fără credință nu există 
dragoste și fără dragoste nu există nădejde.

Scriptura vorbește despre: nădejdea vieții veșnice, 
nădejdea în Dumnezeu, nădejdea făgăduinței, 
nădejdea în Hristos pentru viața aceasta, nădejdea 
care ne era pusă înainte, nădejdea vie, nădejdea 
care nu se vede, nădejdea slavei lui Dumnezeu, 
fericita nădejde și arătarea slavei marelui nostru 
Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos, nădejdea 
în El și mărturisirea nădejdii noastre, despre 
nădejdea noastră Isus Hristos, nădejdea slavei, 
nădejdea chemării Lui, nădejdea Evangheliei, 
nădejdea mântuirii, Dumnezeu este Dumnezeul 
nădejdii... 

IZVOARELE
Cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu este o 
sursă de bucurie în viața credinciosului, așa cum 
spune psalmistul „Îmi tânjește su�etul după 
mântuirea Ta: nădăjduiesc în făgăduința Ta.” (Ps. 
119:81). Cercetând Scriptura devenim statornici, 
„...neclintiți în credință, fără să vă abateți de la 
nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost 
propovăduită oricărei făpturi de sub cer...”. Cine 
nesocotește cuvântul lui Dumnezeu se pierde în 
lumea aceasta, dar creștinii care păzesc poruncile 
lui Dumnezeu sunt îndreptățiți să nădăjduiască în 
făgăduințele Sale.

Harul lui Dumnezeu. Nădejdea se naște în inimi-
le noastre atunci când înțelegem că mântuirea se 
primește nu prin faptul că o merităm, ci o primim 
prin jertfa Domnului Isus la cruce. Nădejdea se 
bazează pe harul lui Dumnezeu, în niciun caz pe 
merite „...Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit 
și ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o 
bună nădejde” (2 Tes. 2:16). Nădejdea creștină ne 
apropie mai mult de Dumnezeu.

Experiențe personale. Sunt oameni care nu au nici 
o nădejde. Cu siguranță că întâlnim creștini care 
își pun nădejdea în lucrurile materiale, acestea trec 
odată cu întrebuințarea lor, dar dacă ne punem 
nădejdea în Domnul este un lucru care rămâne 
veșnic și fără curmare. Avraam trebuia să aducă 
drept jertfă pe singurul lui �u, Isaac, dar credința 
și nădejdea în Dumnezeu a fost neclintită crezând 
că îl poate învia chiar din morți. Apostolul Pavel 
ne spune că biruința în încercare aduce nădejde. 
Daniel ajunge în groapa cu lei, are nădejde că 
Dumnezeu îl va scăpa, iar împăratul se vede în-
frânt. David îi spune împăratului Saul: „nimeni 
să nu-și piardă nădejdea din pricina �listeanului 
acestuia!...”(1 Sam. 17:32). Datorită profundei sale 
experiențe cu Domnul, Iov a putut spune: „Dar 
știu că Răscumpărătorul meu este viu [...] chiar 
dacă mi se va nimici pielea, și chiar dacă nu voi 
mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu” 
(Iov 19:25,26).

MOTIVUL 
Când nădăjduim, trebuie să avem un mo-
tiv temeinic. Trebuie să �m convinși că ceea 
ce nădăjduim, sigur se va și împlini. Cel mai 
siguri suntem când avem o arvună pentru 
aceasta. Arvuna este Duhul Sfânt cu care am 
fost pecetluiți, (2 Cor. 1:22), Duhul Sfânt al 
făgăduinței. El ne-a fost dat ca să ne ducă în 
siguranță la ținta dorită și să ne călăuzească în 
„tot adevărul”. El este Duhul adevărului, Mân-
gâietorul. (Ioan 14:26).

BENEFICIILE NĂDEJDII 
CREȘTINE
Nădejdea ne ajută să trecem cu bine atunci 
când suntem amenințați: „o nădejde amânată 
îmbolnăvește inima, dar o dorință împlinită 
este un pom de viață” (Prov. 13:12). Nădejdea 
are pericole. Noi trebuie să dăm socoteală 
de nădejdea care este în noi „�ți totdeauna 
gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de 
nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și 
teamă” (1 Petru 3:15b).

Nădejdea ne dă îndrăzneală și putere în slujirea 
Domnului Isus și a Evangheliei Sale. „Fiindcă 
avem, dar, o astfel de nădejde, noi lucrăm cu 
multă îndrăzneală” (2 Cor. 3:12). Chiar apost-
olul Pavel declară „căci mie nu mi-e rușine de 
Evanghelia lui Hristos, �incă ea este puterea 
lui Dumnezeu pentru mântuire” (Rom. 1:16). 
În mijlocul încercărilor și a circumstanțelor de 
tot felul, nădejdea ne ține cu fața ațintită spre 
cer.

Nădejdea aduce răbdare. „Pe când, dacă 
nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare” 
(Rom. 8:25). Apostolul laudă biserica din Co-
lose că din pricina nădejdii pe care o au în 
Hristos se văd roadele. Nădejdea și răbdarea 
lucrează mână în mână, deci cu cât avem mai 
multă nădejde cu atât suntem mai răbdători.
Nădejdea creștină se referă la lucrurile cerești, 
veșnice, de aceea avem și o certitudine sigură 
prin care ne apropiem de Dumnezeu. Nădejdea 
creștină este așteptarea acelui moment glorios, 
când ne vom despărți de veșmintele acestea 
trupești, stând alături de Domnul Isus Hristos 
în slavă și fericire. Noi nădăjduim în izbăvirea 
trupului și în izbăvirea întregii �ri de sub robia 
păcatului și că vom avea parte la slava lui Dum-
nezeu. Viața trebuie trăită cu acea nădejde vie, 
că atunci când Domnul Isus va reveni pe norii 
cerului, cu putere și slavă mare, atunci vom � 
și noi cu EL. Învață-ne Doamne să nădăjduim 
și să așteptăm cu răbdare! 

Ghiță Bujdei

Nădejdea creștină este vie pentru că este diferită 
de nădejdile înșelătoare ale oamenilor, așa cum 
spune apostolul Petru „... Tatăl ... ne-a născut din 
nou prin învierea lui Isus Hristos din morți, la o 
nădejde vie” (1 Petru 1:3b). Numai credinciosul 
poate să aibă o nădejde în învierea morților și să 
privească moartea cu seninătate. Având credință 
în viața de dincolo de mormânt su�etul ni se um-
ple de nădejde pentru că avem „o clădire în cer, de 
la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, 
ci este veșnică” (2 Cor. 5:1b). Drumul credincio-
sului duce la viață, nicidecum la moarte. 
Nădejdea creștină este ca o ancoră a su�etului, 
o speranță care nu ne va dezamăgi niciodată „...
pe care o avem ca o ancoră a su�etului; o nădejde 
tare și neclintită...” (Evrei 6:19a). Plutind pe ma-
rea acestei vieți fără nădejde ne putem scufun-
da. Când valurile și furtunile lovesc asupra unei 
corăbii, corăbierii aruncă ancora în mare pentru 
siguranță. Nădejdea creștină este o călătorie spre 
ținta pe care ți-o propui, nu de unul singur, ci 
împreună cu Dumnezeu. Nădejdea omenească 
se vede când faci ceva de unul singur și aștepți, 
iar nădejdea creștină când faci ceva împreună cu 
Dumnezeu.

Nădejdea creștină este credința de neclintit în 
Dumnezeu-Tatăl, „Doamne ...în Tine îmi este 
nădejdea” (Ps. 39:7b); în Dumnezeu-Fiul „...
Domnul Isus Hristos, nădejdea noastră” (1 Tim. 
1:1) și în Dumnezeu-Duhul Sfânt 

Când diavolul lovește cu tot felul de săgeți la min-
tea noastră, e bine „să avem drept coif, nădejdea 
mântuirii” (1 Tes. 5:8b), iar ca și scut siguranța 
mântuirii: „cine are pe Fiul are viața, cine n-are 
pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața”(1 Ioan 5:12). 
Asociază-te cu oameni la care nădejdea nu moare!

„Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria 
și pacea pe care o dă credința, pentru ca, prin pute-
rea Duhului Sfânt, să �ți tari în nădejde!” 
(Rom. 15:13).
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NĂDEJDII 
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Nădejdea este o virtute care se întemeiază pe credință 
și își trage seva din răbdare și dragoste. Ea este absolut 
necesară în viața credinciosului, în vederea mântuirii, 
deoarece prin ea primește puterea necesară pentru a 
putea depăși �ecare obstacol din viața sa.

Adevărata nădejde în Dumnezeu este „o iarnă lungă 
și geroasă, între timpul semănatului, a rugăciunii, a 
postului, a citirii și memorării Cuvântului lui Dumne-
zeu și culesul făgăduințelor”. Așadar, ea, nădejdea, este 
forța interioară care ne dă tăria și puterea necesară 
pentru înaintarea creștinului înspre scopul suprem al 
vieții, care este Isus Hristos.
Deseori Dumnezeu ne face promisiuni, iar noi trebuie 
să așteptăm vreme îndelungată pentru împlinirea lor.

Ana a plâns și s-a rugat mult cu nădejdea în Dum-
nezeu pentru �ul ei, Samuel, iar El i-a răsplătit 

»BUCURAŢI-VĂ ÎN 
NĂDEJDE. FIŢI RĂBDĂTORI 
ÎN NECAZ. STĂRUIŢI ÎN 
RUGĂCIUNE.«
ROMANI 12:12

NĂDEJDEA 
CARE MUTĂ 
MUNȚII

credincioşia cu un �u (1 Samuel 1:9-28). Lui Dum-
nezeu îi place ca noi să așteptăm vreme îndelungată 
împlinirea făgăduinței Lui. Atunci când El întârzie, 
datoria credinciosului este să aștepte cu toată încrede-
rea în Dumnezeu.

Indiferent de mulțimea problemelor sau suferințelor 
care se ivesc zilnic în viața creștinului, Cuvântul 
Lui Dumnezeu ne amintește că El este întotdeauna 
lângă noi, nădejdea noastră este în Dumnezeu, con-
form textului din Romani 12:12. Rostind cuvântul 
„nădejde”, ne amintim de slăbănogul din Betezda, în 
vârstă de 38 de ani, care nădăjduia zilnic că Domnul îl 
va vindeca (Ioan 5:5).

Locuitorii din cetatea Ninive sunt pentru noi un 
exemplu de oameni care au avut nădejde în Dum-
nezeu. Deși au fost anunțați de către prorocul Iona 

despre nimicirea cetății lor, ei nu au deznădăjduit; 
oamenii din Ninive s-au unit în rugăciune și post cu 
nădejdea în Dumnezeu, care îi va ierta. În răbdare se 
naște nădejdea creștinului care Îl iubește pe Dum-
nezeu, iar ea este lipită de su�etul lui. Creștinul care 
meditează cu atenție la exemplele oamenilor din 
Scriptură, plini de nădejde în promisiunile Lui, cultivă 
nădejdea prin rugăciune, citire, memorare și împlinire 
a Cuvântului. Cu cât viața creștinului este mai curată, 
adică după voia Lui Dumnezeu, cu atât nădejdea este 
mai puternică, conform Romani 8:24-25.

Îl rugăm pe Dumnezeu să ne întărească nădejdea în El 
și să ne dăruiască puterea necesară, pentru a aștepta 
cu răbdare împlinirea promisiunilor făgăduite.

Dorina Zimbru



O zi de noiembrie ca oricare alta! O dimineață rece ca o 
dimineață de toamnă, somnul se joacă încontinuu cu ochii mei, 
venind și plecând! Parcă ar vrea să pregătească oboseala pentru 
ziua ce urmează sau odihna de care am nevoie. Plapuma ba e 
prea scurtă, ba e prea grea, ca o povară pe care o apuci și o lași 
după cum ți-e nevoia de moment! Mintea începe să prelucreze 
primele date ale zilei trecute, ale celei curente și memoria scârțâie 
de pe acum ca o moară neferecată. 

AMINTIREA
Cel puțin lucrul cel mai important pentru începerea zilei, mi-a 
fost livrat la timp –rugăciunea. Alunec pe marginea patului și 
împreunând palmele aspre, îngân pios spre cer mulțumirea 
pentru o nouă zi de har. Încetișor zorii mijesc și parcă lumi-
na zilei pătrunde prin geam și în mintea mea, făcându-mi or-
dine printre gândurile copleșite până adineauri de moliciu-
nea perinei. Deodată un zâmbet abia perceput al su�etului îmi 
scurtcircuitează întreaga mea �ință, mă împrospătează și mă 
pregătește de provocările acestei zile. Cauza? Un verset recitit 
aseară târziu și-a făcut loc în mintea mea și s-a înfățișat în toată 
plenitudinea frumuseții sale divine!

Iată gândul însu�ețitor cu toată încărcătura lui spirituală și motivațională! 
Muncă și luptă, mântuire și Mântuitor, eu și nădejdea!
Mă opresc la grupa aceasta în care eu relaționez cu nădejdea...și îmi spun 
că nu este ceva simplu de înțeles și lesne de aplicat! Pentru aceasta, înain-
te de a-mi pune în aplicare orarul stabilit pentru această zi, aș vrea să îmi 
explic termenul nădejde într-un mod practic, pentru ca seninul să îmi 
rămână amprentat pe față întreaga zi! 

»Noi muncim, în adevăr, şi ne 
luptăm pentru că ne-am pus 
nădejdea în Dumnezeul cel viu, 
care este Mântuitorul tuturor 
oamenilor şi mai ales al celor 
credincioşi.«

NĂDEJDEA ÎN MOD PRACTIC
Victor Hugo spunea că „nădejdea este semnul distinctiv de orice 
altă rasă, pus de Dumnezeu pe fruntea omului.” Pentru aceas-
ta, unul dintre lucrurile pe care vreau să mi le explic este dacă 
speranța este sinonimul nădejdii, și dacă pot acoperi cu el între-
gul spectru semantic al cuvântului. Deschid pentru asta cărțile 
de specialitate și a�u că speranța este sentiment de încredere 
cu privire la soluționarea favorabilă a unor așteptări pe care le 
ai față de un anumit lucru. Este în sine un lucru rău? Nu! Însă 
speranța lasă loc hazardului, și pentru că probabilitatea împlinirii 
ei oscilează între 0% și 100%, ea trăiește în mine concomitent cu 
nesiguranța, îndoiala și resemnarea.

DUMNEZEU ȘI PROMISIUNILE LUI
Pe de altă parte nădejdea are un element în plus care lansează 
disputa dacă pot sau nu pot � folosite ca sinonime. O de�niție a 
nădejdii spune că acest sentiment este întărit de convingerea că 
ceva sau cineva își va aduce contribuția la soluționarea favorabilă 
a problemei. Ceva sau cineva! Și pentru că vorbesc în contex-
tul spiritual sunt convins pe deplin că elementele în cauză sunt 

Dumnezeu și promisiunile Lui. Prioritatea traducerii 
din greacă a cuvântului „elpis” în Scriptură este atunci 
justi�cată mai ales prin faptul că se folosește foarte mult 
sub forma - nădejdea mântuirii. Dacă am identi�cat tra-
ducerea corectă și stabilitatea ei justi�cată cum se face că 
Biblia menționează și o altă expresie a nădejdii? Există 
posibilitatea ca după ce am identi�cat termenul corect, 
el să mă ducă pe un drum greșit? Cercetez Cuvântul 
lui Dumnezeu și înțeleg că este vorba despre nădejdea 
înșelătoare, care deși este trainică și are o oarecare aco-
perire de fond, are un fundament greșit și o percepție 
defectuoasă a voii lui Dumnezeu! 

În Vechiul Testament, în cartea lui Ieremia capitolul 7, 
scrie „...Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui 
Israel: Îndreptaţi-vă căile şi faptele, şi vă voi lăsa să locuiţi 
în locul acesta. Nu vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare, zi-
când: «Acesta este Templul Domnului, Templul Dom-
nului, Templul Domnului!»”. Pot deci observa că schim-
barea subtilă de fundament creează o nădejde falsă și în 
cele din urmă înșelătoare! 

NĂDEJDEA CEA DE 
TOATE ZILELE
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NĂDEJDEA MÂNTUIRII
În cartea „Întâmplările pelerinului în călătoria sa”, John Bunyan 
personi�că virtuțile și viciile în însoțitori sau împotrivitori pe 
calea spre Cetatea Cerească! Nu lipsit de înțelepciune autorul îl 
face tovarăș bun de drum pe pelerinul Nădejde-vie tocmai când 
scapă din Bâlciul Deșertăciunilor, călătorind împreună până la 
marea trecere prin Poarta Cerească! Deci modul diferit de lucru 
a celor două nădejdi este că prima te întreține, te motivează și 
îți dă călăuzire, iar cea de-a doua trebuie să o întreții tu prin 
repetiții, prin ritualuri și nu îți acordă impulsuri stimulative 
pentru prezent și viitor! Este clar acum că 
fundamentul este esențial în nașterea unei 
credințe și a unei nădejdi sănătoase, pentru 
ca la vremea cuvenită să poți culege rodul 
pregătit pentru binecuvântarea su�etului 
tău! Căldura su�etului simțită la gândul 
acesta îmi întețește zâmbetul și îmi dă forță 
să fac un pas mai departe în viață, timp și 
lucrare spre acea clipă când ...„se arată Sla-
va marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor 
Isus Hristos.” (Tit 2:13).

Am început încă o zi, conștient de ce 
înseamnă și ce nu înseamnă nădejde, pentru 
a nădăjdui pe un fundament solid în Cuvân-
tul Bibliei și pentru a rămânea motivat de o 
nădejde vie în Cel ce este temeiul și resursa 
inepuizabilă de nădejde, adică Dumnezeu! 
De câte ori voi zâmbi în diminețile care vor 
veni, voi ști care este substratul spiritual al 
seninului din su�etul meu, voi ști că El este 
Nădejdea!
                

Traian Suciu
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Oare există un om care nu a experimentat sau simțit bunătatea 
lui Dumnezeu în viața lui, având numai eșecuri, boli, greutăți 
la nesfârșit? Ar putea el să-I dea Slavă lui Dumnezeu, să Îi 
mulțumească pentru tot ce poate da El?

Eu cred că în viața �ecărui om a fost ceva, o întâmplare, o 
situație în care a văzut clar că numai mâna lui Dumnezeu a fost 
la lucru și numai prin El a putut să scape din acea grea împre-
jurare. Eu am avut clare întâmplări și situații când am văzut și 
simțit pe Dumnezeu cum mă ajută.

CANCER

NU AVEȚI NIMIC
În cazul unui cancer ovarian de obicei nu sunt simp-
tome, numai când este deja foarte avansat. Dar Dum-
nezeu a avut milă de mine și mi-a îngăduit dureri de 
spate care mă înconjurau și mergeau până jos la picioa-
re, astfel am fost nevoită să merg la controale, unde mi 
s-a spus: doamnă este totul în regulă, nu aveți nimic. 
Adevărul este că în afară de nașterea copiilor nu am 
stat niciodată la spital și nici nu am fost grav bolnavă. 
În anul 2016, având în continuare dureri, am fost 
trimisă de doctor să fac o tomogra�e, în urma căreia 
a ieșit că se vede ceva de 2 cm, dar mi s-a spus că asta 
este ceva normal și nu este o pricină de îngrijorare sau 
nu necesită alte controale. Într-adevăr durerile mă mai 
lăsau, dar reveneau mai apoi. 

La sfârșitul anului 2016 de revelion am mers la schi. 
Nu mai puteam să fac drumuri prea lungi cu mașina 
că aveam stări de rău și când parcurgeam câteva sute 
de kilometri mă apucau frisoane crezând că mi se 
încleștează maxilarul. La fel când predam la școală, 
având orele după-masă, la sfârșitul zilei când mergeam 
spre casă, �ind obosită totdeauna tremuram de frig, 
indiferent cât de gros mă îmbrăcam. Așa a fost din sep-

tembrie 2016 și până în martie 2017. Apoi am început 
să am niște oboseli de nu mai puteam să mă ridic de 
pe canapea, dormeam zi și noapte neîntrerupt. Atun-
ci m-am hotărât să nu mai aștept. M-am dus iarăși 
la doctor și i-am spus cât de rău mă simt. Iarăși mi-
am făcut un control și imediat am primit trimitere 
la AKH, spunându-mi-se că din analize se vede ceva 
mare, de 10 cm, care nu este deloc în ordine. Imedi-

at ce am părăsit cabinetul doctorului am 
sunat la spital și am spus că am nevoie de 
o programare pentru control. Doctorul 
cu care vorbisem prin telefon mi-a spus: 
ne pare rău dar nu vă putem lua pentru 
un control amănunțit, nu este loc. Așa de 
repede nu veți putea primi o programare, 
vă rog să încercați la un alt spital. Atunci 
imediat m-am urcat în mașină, în drum 
am luat-o și pe �ica mea Roxett cu mine, și 
direct la AKH m-am dus. Așteptând aco-
lo afară în sala de așteptare, deja era spre 
după-masă, a venit un doctor și i-am spus 
că am nevoie de un control urgent și că mă 
simt foarte rău. El mi-a recunoscut vocea 

și m-a întrebat: nu am vorbit noi cu ceva timp înainte 
și v-am spus că din păcate nu avem programări libe-
re? Am răspuns: da, eu am fost, dar totuși am nevoie 
de o programare. Atunci a spus, bine veniți mâine 
dimineață la 8:00 și vă fac eu personal programarea 
că altfel nu aveți șanse așa repede. Am mulțumit și 
am venit a doua zi. 

O ZI DE MARȚI
La control doctorul m-a întrebat cu multă milă: 
doamnă aveți copii? Câți copii și câți ani au? La în-
trebarea asta mi s-au înmuiat picioarele, mi-am dat 
seama că ceva urmează, ceva ce nu e prea bine. Atun-
ci el a mai chemat și pe alți doctori să se uite la „Ultra-
schall” (Ecogra�e) și toți dădeau din cap. Mi-au spus: 
Doamnă dragă din păcate aveți un carcinom care nu 
arată deloc bine, noi credem că aveți cancer. Cred că 
la un așa diagnostic numai cine este în cauză înțelege 
ce se întâmplă în momentul acela în mintea omului. 
Roxett mă aștepta afară la ușă, abia am putut să fac 
pași spre ușă, simțeam că mă părăsesc picioarele. 
Când am ieșit nu am știut ce să fac, îmi venea numai 
să plâng. M-am abținut cât am putut și i-am spus: hai 

că trebuie să mai fac ceva controale la Oncologie. I-a fost 
clar ce înseamnă asta. Mi-au mai luat sânge și după aceea 
mi-au pus câteva întrebări de rutină. Mi-au spus că pu-
tem pleca și că o să mă sune când sunt analizele gata. În 
drum spre casă eram amândouă plouate, ne încurajam 
așa cum puteam, ușor nu a fost. Îmi era frică să transmit 
celor dragi o asemenea veste. Ajungând acasă am stat 
în curte și mă uitam la iarbă de parcă nu am văzut iar-
ba până atunci. Și mă gândeam ce bine îi merge, nu are 
nici o problemă. Ne-am mai liniștit cumva până a ajuns 
toată familia acasă, a fost destul de greu să le spun vestea. 
Toți am înțeles că numai așa o să �e, cum Dumnezeu 
va îngădui. Trebuie totdeauna să acceptăm planul Lui. 
El orchestrează totdeauna lucrurile cum este mai bine și 
mai frumos pentru �ecare din noi. Chiar dacă doare sau 
nu ne place, așa este. Asta a fost într-o zi lungă de marți. 

VESTEA PRIMITĂ
În aceeași săptămână, în ziua de vineri, tocmai ce ajunsesem acasă 
de undeva, eram încă în mașină când am fost sunată de la AKH și 
mi s-a spus: Avem o veste bună pentru dumneavoastră! Analize-
le au ieșit bine, „Tumormarker” e bine, ne-am schimbat părerea, 
totuși nu aveți cancer. Dar de operație nu scăpați, o să �e o operație 
de rutină cam de două ore, laparoskopie, și o să vă sunăm pentru o 
programare. Ne-am bucurat toți foarte mult. Așa a fost, am primit 
programarea după sărbătoarea Paștelui în data de 1 mai. Trebuia 
să fac încă o tomogra�e până la operație, dar nu erau prea fericiți 
cu ce se vedea, o tumoare de 10-12 cm. Glumeam spunând că în 
ultima zi din aprilie, având o nuntă, o să merg de la “Bal la Spital”.

INTERNATĂ LA SPITAL
M-am internat și iarăși mi s-a spus că totuși nu arată 
prea bine, că mi se va face laparoskopie,iar dacă la biop-
sie pe loc iese că este totuși cancer, atunci va trebui să 
�u operată deschis mai departe. Astfel a durat operația 
aproape șapte ore. Când m-am trezit seara am a�at și eu 
situația și mi-au spus că au reușit să curețe cancerul, o 
tumoare de treisprezece centimetri, dar din cauză că era 
lângă toate organele și că nu a fost chiar gradul unu, deja 
s-a spart o celulă. Mi-au spus că “dacă vreau” trebuie să 
fac chimioterapie. Dar când încercam să spun nu, nici nu 
mă lăsau să vorbesc. Doctorul a spus că în 19 mai să vin 
la prima ședință. Înainte să mă duc la chimioterapie a ve-

nit Pastorul și mi-a făcut acasă ungerea și s-a rugat pen-
tru mine. În momentul acela am simțit cusătura de 30 de 
cm de la operație cum și-a dat drumul. De atunci puteam 
să mă îndrept fără efort și fără să mă doară. A trebuit să 
fac de 6 ori chimioterapie la distanță de câte 3 săptămâni. 
După prima ședință a început să îmi cadă și părul. A fost 
o perioadă grea, în care numai Dumnezeu m-a ajutat, în 
loc să intru în disperare am primit o pace și o bucurie de 
care mă miram în �ecare zi. Simțeam că Isus e cu mine, 
lângă mine și are grijă de tot ce se întâmplă. Nici greață 
nu-mi era, din contră, când mă ridicam din pat trebuia 
să mănânc imediat, abia ajungeam la masă de foame.

Am văzut oameni descurajați în spital, mai ales o tânără 
doamnă, cu care la chimioterapie am fost în același sa-

lon, plângea încontinuu. Oricui voia să intre în 
vorbă cu ea nu îi răspundea, numai mormăia 
ceva. Până într-o zi când am prins-o pe hol, 
m-am pus lângă ea și i-am spus să nu mai 
plângă așa de mult și să nu �e disperată atât de 
tare, că există un Dumnezeu care poate să dea 
speranță, deși știu că e foarte greu pentru că 
are multe metastaze. Și i-am spus că eu cred în 
Dumnezeu și m-am rugat și o să mă mai rog 
pentru ea mai departe. Parcă i-am dat o palmă, 
așa s-a uitat la mine m-am și șocat un pic la în-
ceput. Apoi spunea ea cu ochii larg deschiși: să 
știi, așa este, de fapt ai tu dreptate. Mai departe 
îmi spunea parcă aducându-și aminte de ceva: 
știi ce lucrez eu? Sunt profesoară de religie și 
știu, chiar există Dumnezeu! A fost prima dată 
atunci, când a încetat să plângă și chiar a reușit 
să aibă un zâmbet pe față. Am slăvit pe Dum-

nezeu pentru această oportunitate, că m-a îndemnat să-i 
vorbesc acele puține cuvinte care au reușit să-i alunge 
tristețea adâncă și neagră din su�etul ei.

Doamne, Îți mulțumesc!
Îi mulțumesc Domnului pentru durerile prin care 
m-a atenționat să merg la doctor și că acum, 
după doi ani, pot să declar că Domnul m-a vin-
decat pe deplin. Viața pe care Domnul mi-a mai 
dăruit-o este un har de la El! 
     Zitta Vieriu
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De la început vreau să menţionez că puterea 
rugăciunii de binecuvântare stă în primul rând în 
rostirea cuvintelor pline de credinţă peste cel bine-
cuvântat, iar această practică nu trebuie să rămână 
doar la un eveniment de câteva minute în Biserică, 
ci cred că e de datoria fiecărui părinte să rostească 
binecuvântări asupra copiilor tot restul vieţii. Cu 
toate că Dumnezeu e Cel care dă binecuvântarea 
şi e singurul care poate binecuvânta pe cineva, noi, 
în calitate de copii ai Lui, născuţi din nou şi creaţi 
după chipul şi asemănarea Lui, avem autoritatea ca 
în Numele lui Isus să rostim cuvinte de binecuvân-
tare sau de mustrare. 

IMPORTANȚA BINECUVÂNTĂRII
După cum recunoaşte şi Solomon ,,moartea şi 
viaţa sunt în puterea limbii ...”(Prov. 18:21). Ca să 
înţelegem cât de important e ceea ce rostim şi ce 
putere au cuvintele rostite asupra celor din jurul 
nostru vreau să vă aduc în atenţie câteva aspecte 
din Biblie care subliniază acest lucru foarte bine. 
Încă din cartea Genezei, Biblia menţionează că 
Dumnezeu a creat totul prin rostirea cuvintelor, şi 
toate au luat fiinţă la porunca Lui. „Dumnezeu a zis: să 

ŞI LEGĂMÂNTUL BOTEZULUI

fie lumină! [...] să fie niște luminători în întinderea Cerului. Și aşa a fost” (Gen. 1:3;14). Noi, creştinii, ştim că Dum-
nezeu are această capacitate de a porunci: „Căci El zice şi se face; porunceşte şi ce porunceşte ia fiinţă” (Ps. 33:9). Deşi 
omul nu are aceeași capacitate creatoare ca Dumnezeu, totuşi el a fost singurul înzestrat cu această capacitate de a 
comunica prin cuvinte. Acest fapt este de o importanţă deosebită pentru că este o trăsătură divină și face parte din 
„chipul şi asemănarea omului cu Dumnezeu”. Doar omului, i-a dat Dumnezeu capacitatea ca prin rostirea cuvintelor 
să influenţeze lucrurile în bine sau rău, iar acest lucru este foarte evident în Biblie de la început până la sfârşit. De la 
primii patriarhi şi până la ucenicii lui Isus, cuvintele rostite au avut putere de viaţă şi de moarte.
Deşi binecuvântarea copiilor a fost o poruncă dată doar poporului Israel pe vremea lui Moise, în vremea când Dum-

RUGĂCIUNEA DE 
BINECUVÂNTARE

nezeu dădea legi şi porunci celor ieşiţi din egipteană, 
totuşi acest obicei de a binecuvânta copiii este des în-
tâlnit la primii patriarhi, înainte de venirea Legii de 
la Sinai. De exemplu, Noe după ce iese din corabie şi 
are loc acel eveniment ruşinos în care el se îmbată şi 
Ham fiul său râde de el, acesta îl blestemă pe Ham spu-
nându-i „blestemat să fie Canaan! Să fie robul fraţilor 
Săi”(Gen. 9:25). Acest fapt devine mai târziu o realitate 
când Dumnezeu îl cheamă pe Avraam, din familia lui 
Sem, să meargă să ocupe teritoriul Canaaniţilor (familia 
lui Ham), teritoriu pe care mai târziu, poporul Israel îl 
ocupă la ieşirea lor din Egipt.

De asemenea binecuvântarea a fost de o importanţă 
deosebită şi în viaţa lui Esau şi Iacov, fapt pentru care 
Iacov şi Rebeca au fost în stare să facă orice pentru ca 
Iacov să fie binecuvântat în locul lui Esau, iar Esau a 
fost pe punctul de a-şi ucide fratele din acest motiv. Mai 
mult, Biblia spune că Esau «a scos mari ţipete, pline de 
amărăciune, şi a zis tatălui său: „binecuvântează-mă şi 
pe mine, tată!...” şi „[...] n-ai păstrat nici o binecuvântare 
pentru mine tată?» (Gen. 27:34-36). Atât de importantă 
a fost binecuvântarea pentru cei doi, încât fiecare a fost 
în stare să facă orice pentru a-i fi pe plac tatălui lor şi 
pentru a o primi, chiar dacă mai apoi acest episod din 
viaţa lor i-a separat pentru mai bine de douăzeci de 
ani. Ei au înţeles că binecuvântarea dată de tatăl lor îi 
urmărea apoi pe tot parcursul vieţii.

BINECUVÂNTEAZĂ FIECARE COPIL!
Mai târziu, şi Iacov la rândul său, înainte de moar-
tea sa îşi binecuvântează copiii pe fiecare în parte, cu 
binecuvântări specifice (Gen. Cap. 48-49). Apoi Balaam 
este chemat să blesteme poporul Israel pentru ca Balac 
să îl poată bate, dar Dumnezeu îl binecuvântează (Num. 
cap. 22-23).

Aşadar, deşi porunca explicită de a binecuvânta copiii 
apare abia în cartea Numeri, această practică fusese cu 
mult timp înainte deja întâlnită în afara Legământului 
Iudaic. Din textul biblic de binecuvântare din Numeri 
6:22-27 devin clare următoarele aspecte: 

• Dumnezeu a poruncit să se facă binecuvântarea co-
piilor lui Israel pentru că era un popor deosebit de 
celelalte popoare;

• Dumnezeu a lăsat formularea pentru binecuvânta-
rea copiilor;

• Cei care participă şi fac această binecuvântare pun 
astfel Numele lui Dumnezeu peste copiii lor.

La sute de ani după Sinai, Domnul Isus reia această 
practică a binecuvântării copiilor şi le dă o lecţie uce-

nicilor şi oamenilor care mergeau după El. Deşi Isus a 
avut o activitate foarte intensă şi era mereu îmbulzit de 
oameni, era căutat şi mereu avea ceva de făcut, totuşi 
nu a ezitat să Îşi facă timp să se roage pentru copii. Cu 
toate că ucenicii Lui erau deranjaţi de faptul că oamenii 
îl întrerupeau pe Isus cu lucruri aşa de ,,neimportante”, 
Isus îi ceartă pe ucenici. ,,I-au adus nişte copilaşi ca să 
Se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce îi adu-
ceau. Când a văzut Isus acest lucru, S-a mâniat şi le-a 
zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci 
Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă 
spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca 
un copilaş cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat 
în braţe şi i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste 
ei” (Marcu 10:13-16). 

Vedem aşadar că Isus procedează exact ca patriarhii din 
Vechiul Testament care îşi puneau mâinile peste copiii 
lor, sau ca marele preot de la Templu când se ruga pen-
tru copiii evreilor. Isus întăreşte acest lucru şi de fapt îl 
pune într-o lumină nouă, arătând că binecuvântarea şi 
rugăciunea pentru cei mici poate fi în orice moment şi 
în orice loc; ea nu trebuie să urmeze un anume ritual. 
Sigur, această temă este un subiect sensibil, şi de-a lun-
gul vremurilor a creat multe disensiuni şi învăţături er-
onate, cum de altfel au fost în Biserica Catolică şi cea 
Ortodoxă, unde această binecuvântare a fost înlocuită 
cu botezul copiilor, sau mai mult, a ajuns să fie numită 
actul prin care un copil devenea membru în Biserica lui 
Hristos, şi prin aceasta mântuit. 

De aceea în concluzie doresc să fac câteva menţiuni cla-
re vizavi de acest subiect:

• Rugăciunea de binecuvântare este doar un act prin 
care dedicăm acel copil lui Dumnezeu şi chemăm 
Numele Domnului peste el. 

• Rugăciunea de binecuvântare nu mântuieşte copi-
lul, şi nu este actul prin care el devine creştin; nu 
este o poartă spre rai. 

• Rugăciunea de binecuvântare nu înlocuieşte 
Legământul botezului; ci fiecare individ matur 
trebuie să facă un Legământ personal cu Dumne-
zeu, în care mărturiseşte că Îl primeşte ca Domn 
şi Mântuitor peste viaţa lui, iar acest legământ pu-
blic este pecetluit printr-un botez în apă. Cele două 
momente se diferenţiază atât în scop cât şi timp. 
Sunt două evenimente separate.

• Binecuvântarea pe care o dă Dumnezeu rămâne şi 
urmăreşte acea persoană în măsura în care ea deci-
de să asculte de Dumnezeu. 

    Flavius Ilioni
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VIRTUALĂ

Trăim într-o societate în care fără lumea virtuală cu tot ce ține de ea: internet, smartphone, computer 
pare că nu se mai poate trăi. Poate că ceea ce caracterizează cel mai mult vremurile de azi sunt așa 
numiții „smartzombies“, oameni atât de adânciți în lumea lor virtuală din telefon că nu mai știu ce 
se întâmplă în jurul lor. 

2) Suntem prea puțin conștienți de felul în care 
ne fură diavolul timpul. Toți ne uităm pe inter-
net să ne mai veri�căm emailurile, să vedem 
cine ce ne-a mai scris, ce știri mai sunt, și prea 
puțini își dau seama că din câteva minute se 
fac ore. V-aș provoca să vă faceți un tabel și să 
vă scrieți pe o foaie ora la care ați intrat și la 
care ați ieșit. Și veți avea surprinderea să vedeți 
că versetul “Răscumpăraţi vremea, căci zilele 
sunt rele.” (Efeseni 5:16), adică să prețuiești 
timpul și să-l folosești pentru eternitate, este o 
poruncă adresată societății de azi.  

1) Sunt șocante. Se pare că în medie în toată lu-
mea cam 6 ore și 40 de minute suntem online. În 
Austria cam 5 ore și 1 minut. În România 5 ore și 
30 de minute. Capul de listă este Filipine cu 10 ore 
si 2 minute zilnic. Iar cel mai puțin online stau ja-
ponezii, 3 ore și 45 de minute (de.statista.com). În 
rândul copiilor și adolescenților orele cresc mult 
mai mult. La aceasta se adaugă faptul că numerele 
cresc anual.  

1. Pentru avantajele pe care le aduce internetul, care este o sursă nelimitată de informații 
accesibile, relativ ușor de găsit, prin care economisim timp și care pot � folosite în mod practic: să lu-
crezi, să studiezi, să te documentezi într-o anumită temă, domeniu etc. Nimeni nu poate nega avanta-
jele lumii virtuale atâta timp cât sunt sau vor rămâne ușor accesibile și ie�ine. Filtrarea informațiilor 
rămâne o sarcină a �ecăruia.  

2. Pentru promisiunile ei. În Geneza 3 șarpele îi face o promisiune femeii că dacă va mânca din 
pomul oprit „veți � ca Dumnezeu“. Lumea virtuală ne amăgește cu promisiunile ei, că poți cunoaște 
totul, „hai să vedem ce se mai întâmplă prin lume“, că poți � prezent peste tot în lume, ba mai mult 
poți ajunge cineva cunoscut, renumit (din cauza asta ne facem sel�e peste tot, să știe toți, să ne vadă 
toți, să ne invidieze toți), într-un cuvânt să �i ca Dumnezeu în propriul tău univers (cine are mai 
multe like-uri, followers, friends). Se spune că �ecare are așa numita „Filterblase/�lter bubble“, lu-
mea lui de informații. Ca și în cazul lui Adam și Evei toate aceste lucruri se plătesc prin înstrăinarea 
de lumea reală, de familie și de Dumnezeu.
  
3. Pentru anonimatul ei. Lumea virtuală este un loc în care poți să îți satisfaci aproape orice 
dorință, plăcere, păcat, că nu te știe nimeni, în cămăruța ta unde nu te vede nimeni. Se știe că toate 
informațiile sunt stocate, înregistrate, știm că Dumnezeu ne vede, vom � trași la răspundere, dar cu 
toate acestea anonimatul rămâne o mare ispită.  

4. Pentru refugiul ei. Lumea virtuală este un loc foarte ademenitor în care să te retragi când ai 
probleme, când te plictisești, când nu știi ce să faci, când nu vrei să rămâi cu tine însuți, când vrei să 
fugi de lumea reală. Scriptura spune că Dumnezeu vrea să întipărească în noi chipul lui Cristos prin 
încercări, suferințe, lupte de tot felul care să ne călească, să ne facă tari și oameni încercați pentru 
Împărăția lui Dumnezeu. Diavolul, ca un înșelător ce este, vine și ne promite prin lumea virtuală o 
cale de a fugi de realitate, de a o nega, și un loc în care carnea se poate bucura în ascuns.  
Închei cu un aforism: „Spune-mi cât stai în lumea virtuală și îți spun cine ești, ce vei ajunge și unde 
vei ajunge!“. 
         Daniel Lucuța

I. CÂT DESPRE STATISTICILE PRIVIND TIMPUL PETRECUT ÎN LUMEA VIRTUALĂ SE REMARCĂ 
DOUĂ LUCRURI: 

II. DE CE NE PLACE MAI MULT ÎN LUMEA VIRTUALĂ DECÂT ÎN CEA REALĂ? 
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Pe Debora, soția mea, a început să o doară foarte tare spatele. De multe ori se bloca de spate și nu mai 
putea să se miște. Durerile s-au mărit și înmulțit, așa că mereu trebuia să mergem la urgență cu ea. 
Odată am stat toată noaptea la spital împreună cu sora Mihaela Rusu, care ne-a ajutat foarte mult în 
cazul acesta.

În sfârșit ne-au făcut un RMN și doctorul urma să ne trimită rezultatul după câteva zile. Ne-a sunat 
însă chiar în următoarea zi să mergem după DVD-ul cu rezultatul și să ne prezentăm de urgență la 
spitalul AKH. Seara a sunat o mătușă din Câmpia Turzii care a insistat mult să vorbească cu Debora. 
Fiind mișcată de suferința ei, i-a promis soției mele că o să meargă la biserică să se roage pentru ea. Era 
Ajunul Crăciunului. Mătușa mea s-a dus la biserică, a vorbit cu soția pastorului și cu încă o soră. Ele 
s-au hotărât să scrie un bilet pe care să îl trimită la amvon, apoi biserica s-a rugat pentru ea. Mai târziu 
în seara aceea, Debora mi-a zis: “Eu nu mai iau medicamentul că nu mă mai doare spatele!“. „Debora, 
trebuie neapărat să îl iei că știi bine ce dureri ai!” am spus eu.

Întotdeauna durerile începeau cu cel puțin o jumătate de oră înainte de ora când trebuia luat medica-
mentul și apoi durau încă o jumătate de oră după, până începea să își facă efectul. Într-adevăr era ora 
când medicamentul trebuia luat, dar ea nu avea dureri. Ne-am pus la culcare, �ind frânți de oboseală 
după atâtea nopți nedormite. Dimineața la fel, nu a mai luat medicamentele, iar eu am întrebat-o: 
“Dacă nu te mai doare, de ce mergi tot așa îndoită?” „Mă dor mușchii și încă nu pot să mă îndrept, dar 
durerea aia pe care am avut-o nu o mai am“, a spus ea.

În aceeași dimineață trebuia să �m la AKH la ortopedie. Bineînțeles că fără o programare prealabilă a 
fost puțin mai greu să ne primească, dar până la urmă s-a rezolvat totul. Debora și Mihaela au intrat 
împreună în cabinet iar eu am rămas pe hol cu inima strânsă uitând-mă pe geam cu gândurile răvășite. 
Eram foarte speriat și nu știam ce verdict o să ne dea medicul. Ușa cabinetului s-a deschis în sfârșit 
și le-am văzut ieșind dezamăgite. Picioarele mi s-au înmuiat și m-am așezat pe un scaun să le aștept.
“Ce e?” am îngânat eu fără voce. „A spus că deocamdată nu poate citi DVD-ul și o să ne cheme mai 
târziu.” A început să mi se facă rău. Cum nu poți citi un DVD într-un spital așa mare? Sigur e o 
problemă mai mare și vrea să o discute și cu alți medici. Eram terminat, mi se uscase gura.

În sfârșit, după ceva timp le-a chemat din nou înăuntru. De data asta mi s-a părut că au stat foarte 
mult. Nu mai aveam stare și nu-mi mai găseam locul, patrulam de la geam la ușă. Într-un �nal au ieșit 
amândouă din cabinet, iar după doi trei pași Mihaela s-a întors din nou înăuntru. Mi-am dat seama 
că se întoarce să poată vorbi singură cu medicul. Debora avea un zâmbet sfârșit, parcă voia să ascundă 
ceva.

“Ce a spus medicul Debo?” am întrebat eu.
“Mi-a spus că nu am nimic și că totul e bine.” Nu puteam crede, ea �ind tot îndoită de spate și mergând 
încet. Între timp a ieșit și Mihaela. “Ce a spus medicul?”, am întrebat-o și pe ea. “De ce te-ai întors?”. 
“M-am întors să îi spun că noi am citit tot ce scria pe foile care însoțeau DVD-ul și că are infarct mio-
cardic, metastaza la coloana și suspectă de TBC osos.”
“Doamnă”, a spus medicul, “dumneavoastră ați fost aici, ați văzut că am consultat-o, i-am făcut ecogra-
�e! Dacă femeia asta avea ceea ce este pe acest DVD, eu nu puteam nici să-i ating spatele, cu atât mai 
puțin să masez locul și să-i veri�c toate vertebrele coloanei. Nu are nimic!” a concluzionat el.

Am urmat toate procedurile cu terapiile care s-au impus în protocol și chiar și acolo au trebuit reluate 
ecogra�ile, să vadă concret ce au de făcut. Au rămas mirați și medicii că nu are nimic și oarecum au 
fost puși în di�cultate neștiind ce au de făcut. Slavă Domnului Isus!

VINDECAREA DEBOREI

Dinuț Hada

Nu doresc să „teologesc“ medicina și nici să 
“tratez” teologia, cu toate că nu mă îndoiesc 
de necesitatea celei din urmă… Vreau totuși 
să leg aceste domenii, aparent opuse, printr-o 
întrebare, pe cât de incomodă pe atât de 
necesară: Este �ecare boală determinată de 
prezența sau in�uența unui duh rău asupra 
omului? Înainte de a da răspuns în grabă, vă 
invit să lăsăm Cartea Sfântă să ne vorbească 
�ecăruia…

Suferința �zică apare întâi la mama tutu-
ror celor vii în cadrul nașterilor (Gen. 3:16), 
apoi în cărțile scrise de Moise se găsesc din 
abundență detalii despre boli de piele, de 
mădulare sau cusururi trupești, inclusiv frac-
turi de oase sau invalidități (Lev. 21:18,19).   
   
Ezechia “cade bolnav la pat” pentru a se 
pregăti de veșnicie prin punerea casei sale în 
rânduială (Isaia 38:1), iar un alt împărat pes-
te Iuda, Asa, se îmbolnăvește de picioare în 
pribegia lui departe de Domnul pentru a se 
întoarce de la rău și a-L căuta pe Domnul (2 
Cron. 6:12).

În Noul Testament sunt descriși orbi, surzi, 
muți, șchiopi, paralizați, alături de boli pre-
cum dropică (Luca 14:1 - hidroptizia– acu-
mularea de lichid între cele două foițe pleu-
rale din jurul plămânului), urdinare (Fapte 
28:8 -gastroenterita), scurgere de sânge (me-
troragie), deformări ale coloanei vertebrale la 
femeia gârbovă dar și un puseu febril cu fri-
soane la soacra lui Petru. 

Despre tânărul Timotei știm că avea dese îmbolnăviri 
cu stomacul, iar despre apostolul Pavel că avea un 
țepuș în trup (sub forma unui sol al Satanei) îngăduit 
de Domnul pentru a nu se îngâmfa (2 Cor. 12:7). Între 
colaboratorii lui Pavel găsim un Tro�m lăsat bolnav la 
Milet (2 Tim. 4:20) și pe fratele Epafrodit (Fil. 2:27) 
care fusese foarte bolnav, chiar aproape de moarte…

Totodată vorbește Scriptura despre duhuri rele trimi-
se sau îngăduite de Domnul peste oameni. Saul e un 
exemplu concludent cu accese de furie și agresivitate 
cauzate de un astfel de duh rău (1 Sam. 18:10). Despre 
femeia gârbovă Domnul Isus spunea că de 18 ani era 
legată de un duh de neputință și nu putea nicidecum 
să își îndrepte spatele (Luca 13:11). Apoi, vorbește 
Mântuitorul despre un anumit soi de draci, intrați 
într-un copil (Marcu 9:29), care îi provocau acestuia 
atacuri sau convulsii epileptice așa încât copilul cădea 
deseori în foc, în apă, scrâșnea din dinți, făcea spume 
la gură apoi rămânea țeapăn și fără vlagă...

În ce privește îndrăcitul (sau cei doi îndrăciți) din Ga-
dara, puternica in�uență demonică nu poate � pusă 
la îndoială. Luând însă cazul orbului din naștere, 
atunci când ucenicii deschid o anchetă ridicolă con-
form căreia cineva ar � putut păcătui chiar în viața 
intrauterină, Domnul Isus le dărâmă teologia lor 
șubredă și le dă o explicație care lipsea de pe lista 
lor de cauze posibile: „ca să se arate în el lucrările lui 
Dumnezeu” (Ioan 9:3). De altfel Iov, care ajunge plin 
de bube și să se scarpine cu un ciob (Iov 2:7,8), e tre-
cut prin suferință și boală în cadrul unui test, a unei 
veri�cări. Alt exemplu concludent de oameni bolnavi 
și totuși în afara in�uențelor sau stăpânirii duhurilor 
rele este dat de săracul Lazăr ale cărui bube erau “tra-
tate” de câini. În urma (și/sau în ciuda) bolii sale el 
ajunge în cer (Luca 16:22). 

Am enumerat aceste multe exemple pentru a conclu-
ziona împreună următoarele adevăruri: Nu în spatele 
�ecărei boli se ascunde un duh necurat, așa cum nu 
�ecare boală este îngăduită de Dumnezeu în urma 
păcatului! Cazurile de boală trebuie judecate aparte, de 
către cei a�ați în situație și totodată să se ceară lumină 
de la Dumnezeu referitor la cauza îmbolnăvirii. Încer-
care? Țepuș? In�uență demonică în urma păcatului? 
Pregătire pentru plecat acasă? Altceva? Doar identi�-
când corect cauza spirituală se poate aplica tratamen-
tul corespunzător! La încercare se aplică răbdare, la 
tepuș – resemnare; la păcat – pocăință, mărturisirea 
și părăsirea lui, iar la cauza lui Ezechia – cea mai 
înțeleaptă rețetă e ascultarea de Dumnezeu, singurul 
Înțelept. 

MULTĂ SĂNĂTATE SPIRITUALĂ!

Ștefan Pleșuvu
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         ISTORICUL ȘI FAMILIA
George Müller s-a născut pe 27 septembrie 1805 în Kroppenstedt, regatul Prusiei, într-o familie în care creștinismul era privit 
doar ca un domeniu al unei posibile vocații, accentul fiind pus pe lucrurile firești. Tatăl preceptor nu avea alt scop decât 
siguranța socială și financiară a familiei, educându-și copiii în acest spirit. Acest lucru avea să își pună încă de timpuriu am-
prenta asupra stilului de viață al lui Müller, la vârsta de 10 ani era deja obișnuit cu furtul din taxele colectate de către tatăl 
său și cu minciuna, practicile păcătoase făcându-și loc agresiv în viața sa cotidiană. 

ADOLESCENȚĂ ZBUCIUMATĂ
Pierderea mamei la vârsta de 14 ani nu i-a adus vreo resemnare sau remușcare, dimpotrivă s-a afundat mai mult în 
plăcerile lumii. Deciziile de a renunța la viața păcătoasă erau dese, dar călcate fără mustrare de conștiință, revenind 
mereu la vechile obiceiuri care l-au condus inevitabil spre marginea prăpastiei, la 16 ani ajungând în închisoare unde 
a stat timp de un an până au fost plătite pagubele produse. Stilul de viață și-a spus cuvântul și în dreptul stării de 
sănătate, timp de trei luni �ind izolat și imobilizat datorită bolii. Cu toate acestea, Dumnezeu și Cuvântul nu repre-
zentau nimic pentru Müller, deși era un creștin practicant și avea intenția să devină pastor, motivat �ind de siguranța 
unui trai decent și liniștit, nicidecum de slujire sau dedicare lui Dumnezeu. 

STUDIUL
Încă de la 11 ani a început la școala din Halberstadt pregătirea pentru studiile universitare, cu scopul de a ajunge la 
�nalul ciclurilor de studii un preot într-o parohie liniștită, toate acestea din dorința tatălui său. Datorită ambițiilor 
părintești și cerințelor slujbei de preot, studiază latina, ebraica, greaca, engleza și franceza pe lângă limba maternă, 
pe care ajunge să le stăpânească foarte bine, lucru ce avea să îi �e de un real folos mai târziu. Totodată învață să cânte 
la pian și la chitară. Din păcate, la 14 ani, datorită anturajului și promiscuității în care trăia, a fost nevoit să schimbe 
școala la Magdeburg, în speranța că va scăpa de in�uențele prietenilor și de obiceiurile stricăcioase, dar fără să dea 
rezultatele așteptate. La 17 ani, părăsind închisoarea cu o stare de sănătate precară, primește un loc de studiu la școala 
din Nordhausen datorită in�uenței tatălui său. La 20 de ani devine membru al universității Hale, primind permisiu-
nea de a predica în biserica Luterană. Fiind convins că nicio parohie nu îl va primi fără cunoștințe teologice și plin 
de vicii, este decis să își schimbe viața, dar hotărârea a fost dată uitării la fel de repede cum a fost luată, afundându-se 
mai mult în păcate, la cele vechi mai adăugându-se și dragostea pentru călătorii, apelând la înșelătorii pentru a obține 
resursele necesare, părăsind școala pentru perioade de timp prelungite și riscând să își pună în pericol continuitatea 
studiilor. 

Müller este încă un exemplu al reflexiei dragostei și harului lui Dumne-
zeu, care au schimbat viața destinul unui om, dintr-un tânăr rebel și un 
hedonist convins într-un om dedicat total lui Dumnezeu. El ne-a lăsat 
un exemplu real, că atunci când ceea ce ești și ai le pui la dispoziția Lui, 
când îți dedici viața lui Dumnezeu, când planurile și idealurile Îi sunt 
încredințate și subordonate scopului Său, El realizează cu noi cele mai 
mărețe lucrări și reușim cele mai importante succese și realizări persona-
le. Dumnezeu are un plan și un scop personal pentru fiecare din noi, EL să 
ne dea fiecăruia puterea și curajul de a accepta și a ne încredința cu tot 
ceea ce suntem sau avem, planului, scopului și lucrării Sale

Experimentează pentru prima dată bucuria, roada Duhului, o stare de nedescris 
pentru el la acea vreme, toate plăcerile și distracțiile trăite până atunci erau 
nimic în comparație cu lucrarea Duhului începută în inima lui în acea zi. Se deci-
de să Îl slujească pe Dumnezeu, motivat fiind de exemplele din comunitate, o 
dedicare pentru care a plătit un preț scump, fiind renegat de tatăl său, decizân-
du-se să renunțe totodată și la susținerea financiară a familiei.

TRĂIREA PRIN CREDINȚĂ – GEORGE MÜLLER  

ÎNTOARCEREA FIULUI RISIPITOR
Viața lui Müller ia o întorsătură fericită când un prie-
ten îl invită pentru prima dată la un cerc de rugăciune, 
unde ia primul contact cu oameni care Îl căutau cu 

adevărat pe Dumnezeu, aude primele rugăciuni rostite 
de oameni simpli, și predici care încă din prima zi încep 
să lucreze în inima lui.

Au urmat doi ani de seminar în care 
L-a experimentat pe Dumnezeu, 
care i-a purtat de grijă, astfel încât 
a putut să își câștige existența, su-
�cient pentru a nu renunța la stu-
diu. Continuă să frecventeze vreme 

de câțiva ani cercul de rugăciune. Totodată, pentru a crește 
spiritual, formează un grup de studiu și rugăciune în cadrul 
universității. Disciplinarea spirituală a schimbat viața lui 
Müller, modelându-l într-un mod aparte, renunțând la ve-
chile obiceiuri și rupându-l de vechii prieteni, de locurile rău 
famate pe care le frecventa. Cu toate acestea, el recunoaște 
că încă nu renunțase pe deplin la tot ce era murdar în viața 
lui, timpul insu�cient investit în rugăciune și Cuvânt l-au 
menținut la stadiul de copil spiritual. 

PĂȘIND ÎN LUCRARE
Dorința de a-L sluji pe Hristos este singurul lucru care mai 
contează pentru Müller. Fiind absolvit de armată din cau-
za slăbiciunii trupești, părăsește meleagurile natale și se 
stabilește în Anglia unde continuă studiul �ind susținut de 
Societatea Misionară. În râvna sa și in�uențat de mărturia 
credincioșilor din jurul său, se decide să devină misionar 
cochetând cu idea de a merge în București sau în Polonia 
pentru a sluji în comunitatea evreiască. Niciuna din aceste 
dorințe nu au făcut parte din planul pe care îl avea Dum-
nezeu pregătit pentru el. În timp ce oportunitățile de a de-
veni misionar se disipau, nu stă nepăsător, ci continuă să 
investească în creșterea spirituală dedicând timp mai mult 
rugăciunii și cercetării scripturilor, participând regulat la 
întâlnirile care aveau loc, parcurgând 15-20 de km pe jos 
pentru a se hrăni spiritual și pentru a asculta predicile unor 
oameni duhovnicești. Totodată se folosește de orice opor-
tunitate pentru a propovădui Evanghelia în bisericile unde 
este chemat. După o încercare nefastă de a predica mesa-
jul scris al unui om duhovnicesc, își stabilește principiile și 
pilonii pe care avea să se bazeze predicarea și slujirea sa, și 
anume, rugăciunea, Cuvântul lui Dumnezeu și Ungerea Du-
hului. În momentele în care nu simțea ungerea și călăuzirea, 
renunța sau amâna predicarea, stăruind uneori săptămâni în 
rugăciune până când Dumnezeu dădea un cuvânt și unge-
re. Acest lucru avea să-i deschidă un câmp de lucru, oameni 
dornici de Cuvântul lui Dumnezeu încep să frecventeze ca-
pelele unde predica el. O invitație de 10 zile în Teignmouth se 
transformă în doi ani de pastorație, devenind după o slujire 
de 12 săptămâni ca vizitator, pastorul micuței biserici. Aici o 
cunoaște pe Mary Groves, cu care, în urma multor rugăciuni 
și a unei convingeri ferme, decide să se căsătorească. 

TRĂIREA PRIN CREDINȚĂ
Împreună cu soția hotărăsc să pornească pe un drum al 
credinței, decizându-se să renunțe la salariul încasat pen-
tru slujba de pastor, dorind să trăiască în 
dependență totală de Dumnezeu, convinși 
�ind că El le va purta de grijă pentru tot ceea 
ce aveau ca nevoi personale și pentru lucra-
rea lui Dumnezeu. Acest stil de viață, prin 
care pentru �ecare necesitate apelează doar 
la Dumnezeu, dezvoltă o credință puternică 
în el, care îl ajută să rămână statornic și să 
dezvolte prin credință proiecte la care cu ani 
în urmă nici nu îndrăznea să se gândească. 
Deși a trăit o viață de credință autentică, în 
care nu a fost niciodată dator, nici pentru el 

nici pentru proiectele dezvoltate, el considerând că 
nu ar trebui să datorăm nimănui nimic conform Cu-
vântului, recomandă tuturor să nu încerce acest stil 
de viață dacă nu au o credință puternică. 

LUCRAREA DIN BRISTOL
După 2 ani de slujire în Teignmouth dă curs invitației 
de a sluji în Bristol, unde necesitatea și potențialul 
lucrării erau semni�cativ mai mari. Aici, fără vreo 
resursă �nanciară, bazându-se doar pe credință 
și rugăciune, fără a cere sau a spune nevoile vreu-
nui om, demarează în timp proiecte precum: pâine 
pentru săraci, școli de zi pentru copii orfani, școală 
duminicală, școală pentru pregătirea învățătorilor 
și slujitorilor, case pentru orfani, Institutul pentru 
răspândirea Evangheliei, care avea ca scop distribui-
rea de biblii și susținerea misionarilor de pretutinde-
ni. Orfelinatele au devenit o prioritate pentru Müller, 
numărul mare de orfani de pe străzi și imposibilitatea 
de a � acceptați la cele câteva orfelinate existente fără 
susținere �nanciară reprezentând pentru acești copii 
o condamnare la o viață deplorabilă și promiscuă. Pe 
lângă asigurarea unui cămin și a traiului zilnic, Mül-
ler vede oportunitatea de a îi educa pe copii într-un 
mediu creștin și de a le oferi o perspectivă în viață. 
Mii de copii aveau să �e îngrijiți și educați în orfe-
linatele în�ințate de Müller cu ajutorul lui Dumne-
zeu. În tot acest timp, chiar dacă s-a dedicat pe sine 
și familia slujirii lui Dumnezeu și scopurilor Sale, nu 
este lipsit de încercări, starea fragilă de sănătate obli-
gându-l de multe ori să stea departe de slujire. Pier-
derea primei soții, a �icei și a celei de a doua soții, nu 
l-au oprit din a-L propovădui și glori�ca pe Cel ce 
i-a dat o viață nouă, bucuria de a � părtaș la lucrarea 
Lui și speranța unei veșnicii cu El. După vârsta de 70 
de ani misionează în peste 40 de țări, propovăduind 
experiențele și lucrările minunate ale lui Dumnezeu. 
Pe 6 martie 1898 avea să țină ultima predică, plecând 
”acasă” pe 10 martie, la vârsta de 92 de ani după o 
viață de slujire prin credință. La funeraliile sale, în-
treg orașul Bristol a avut un moment de solemnitate, 
mii de oameni, din care peste 2000 de orfani, asis-
tând și conducându-l pe ultimul drum. 
 
. 

GEORGE 
MÜLLER 

Marian Cutoi
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   PAȘI ÎNSPRE 

“SAMARIILE ZILELOR       
 NOASTRE”

tean, considerat necurat de către evrei. De ce necurat, 
de ce mereu evitat? Să facem împreună o scurtă incur-
siune în istoria Samariei pentru a înțelege mai bine 
motivele.

Samaria era locuită de o populație mixtă formată din 
evrei și păgâni care s-au căsătorit între ei, după ce asi-
rienii au cucerit Regatul de Nord al Israelului, în anul 
722 î Cr. (2 Împărați 25:21,22).

Neemia a�rmă că un nepot al marelui preot a spurcat 
preoția și legământul încheiat de preoți și leviți, prin 
căsătoria sa cu �ica lui Sanbalat (guvernator al Sama-
riei, păgân Horonit). Aceasta se întâmplă în secolul V 
î.Cr. (Neemia 4:12; 13:28,29).

Acest Sanbalat a 
construit pe muntele 
Garizim un templu 
samaritean, delegând 
așa-ziși “preoți” - care 
nu proveneau din 
seminția preoțească 
a lui Levi - să facă 
acolo diferite slujbe 
religioase. Templul 
samaritean urma să 
�e dărâmat de către 

armate ale evreilor conduse de Ioan Hircan, cu aproxima-
tiv 150 de ani înainte de nașterea Domnului Isus.

Deși templul samaritean a fost distrus, muntele Garizim a 
rămas sacru pentru samariteni, el �ind centrul geogra�c al 
închinării în religia lor sincretică.

Religia Samariei era un fel de iudaism păgânizat – accep-
tau Pentateuhul, dar respingeau cărțile profetice și Psalmii. 
De asemenea “Preoții” samariteni proveneau din diferite 
popoare păgâne, ne�ind urmași ai lui Levi.

Evreii îi disprețuiau atât de mult pe samariteni, încât refu-
zau să traverseze Samaria în călătoriile lor dinspre/înspre 
Ierusalim, chiar dacă însemna să adauge mulți kilometri la 
distanțele pe care le aveau de parcurs.

Domnul Isus a călătorit împreună cu 
ucenicii dinspre Iudeea înspre Galileea, 
dar nu a ales o rută ocolitoare. A făcut 
chiar un popas în Samaria, în apropie-
rea cetății Sihar. Chiar dacă era Dum-
nezeu întrupat, El era epuizat �zic și Îi 
era sete (Ioan 4:6,7).

Pentru El starea samaritenilor și 
necurăția lor nu erau motive să îi evite, 
ci motive să îi caute și să îi ajute! El do-
rea să dărâme tradiții, preconcepții și 
prejudecăți și implicit să ne învețe și pe 
noi să facem la fel. Iată câteva exemple 
de reguli provenite din prejudecăți: să 
nu vorbești cu o femeie, să nu vorbești 
cu o păgână samariteancă, să nu 
vorbești cu o femeie “ușoară”, să nu bei 
din “găleata necurată” a unei femei.
În mod uimitor, Domnul Isus a ales 
acest loc “păgân” și această femeie 
“necurată” ca să �e parte din cadrul în 
care avea să își dezvăluie pentru pri-
ma dată divinitatea, precum și esența 
învățăturii Scripturii despre închinarea 
autentică: în duh și adevăr.

Fragmentul biblic din Ioan 4 este o 
provocare pentru �ecare din noi. Ne 
provoacă să ne autoevaluăm: suntem 
sau nu pregătiți să îndrumăm pe cineva 
spre Hristos, într-un mod înțelept, pro-
fund, plin de tact, fără să rănim sau să 
acuzăm?
Să trecem împreună prin textul Ioan 
4:7-25 
    Căci ucenicii Lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samarinteancă I-a zis: «Cum Tu, iudeu, 

ceri să bei de la mine, femeie samariteancă?» - Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii, Drept răspuns, Isus 
i-a zis: «Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu şi cine este Cel ce-ţi zice: ”Dă-Mi să beau!”, tu singură ai fi cerut 
să bei, şi El ţi-ar fi dat apă vie.» Doamne, I-a zis femeia «n-ai cu ce să scoţi apă, şi fântâna este adâncă, de unde ai 
putea să ai dar această apă vie? Eşti Tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta 
şi a băut din ea el însuşi şi feciorii lui şi vitele lui?» Isus i-a răspuns: «Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăşi sete. 
Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care i-o voi da Eu se va pre-
face în el într-un izvor de apă, care va ţâşni în viaţa veşnică.» «Doamne», i-a zis femeia «dă-mi această apă, ca să 
nu-mi mai fie sete şi să nu mai vin până aici să scot.» «Du-te», i-a zis Isus, «de cheamă pe bărbatul tău şi vino aici». 
Femeia i-a răspuns: «N-am bărbat.» Isus i-a zis: «Bine ai zis că n-ai bărbat. Pentru că cinci bărbaţi ai avut; şi acezla 
pe care-l ai acum nu-ţi este bărbat. Aici ai spus adevărul.» «Doamne», I-a zis femeia, «văd că eşți proroc. Părinţii 
noştri s-au închinat pe muntele acesta; şi voi ziceţi că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii.» 
«Femeie», i-a zis Isus, «crede-Mă că vine ceasul când nu vă veţi închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în 
Ierusalim. Voi vă închinaţi la ce nu cunoaşteţi, noi ne închinăm la ce cunoaştem, căci mântuirea vine de la iudei. 
Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, fiindcă 
astfel de închinători doreşte şi Tatăl. Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în 
adevăr». «Știu», i-a zis femeia, că are să vină Mesia (căruia I se zice Hristos); când va veni El, are să ne spună toate 
lucrurile. Isus i-a zis: «Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt Acela»”.

Iată câteva întrebări de autoevaluare ale 
căror răspunsuri ne-ar putea pune pe 
gânduri. Să ne răspundem nouă înșine 
într-un mod cât se poate de onest:

-Am eu putere să trec peste prejudecăți 
și discriminări, asemeni Domnului 
Isus?
-Știu și eu să direcționez discuțiile de 
evanghelizare (pe care le am cu oamenii 
pe care Domnul mi-i scoate înainte) în-
spre mesajul profund al răscumpărării?
-Am învățat eu să nu �u ostentativ, și 
să nu scot în evidență superioritatea 
închinării mele, desconsiderând orice 
altă formă practicată de alții?
-Sunt eu conștient că am primit o apă 
vie care trebuie să curgă și înspre alții 
– și că asta le va redirecționa veșnicia? 
Îmi pasă mie cu adevărat de su�etele 
oamenilor care vor ajunge în iad dacă 
nu le va vesti nimeni Evanghelia? Sau 
mă limitez să îi etichetez, să îi judec și 
să îi acuz?
-Nu cumva dorințele și rugăciunile 
mele arată doar interesul imediat, prac-
tic (asemeni femeii care își dorea să 
nu mai �e nevoie să care apă zilnic pe 
distanțe mari)? Cum ar � dacă aș pu-
tea depăși acest nivel al imediatului, al 
palpabilului, al confortului și aș începe 
să mă rog pentru lucruri mult mai pro-
funde, care țin de binele meu suprem 
de binele suprem al altora și nu de bi-
nele meu imediat?

-Știu eu să direcționez discuții spre 
domenii de viață cu implicații pro-
funde – asemeni Domnului Isus care 
vorbește cu Samariteanca despre cei 
cinci bărbați din viața ei și despre ac-
tuala ei relație, cunoscând nevoia ei de 
dragoste, protecție, sens? Sau mă re-
zum la a judeca și acuza persoane care 
au experiențe de viață tumultoase, nee-
chilibrate? De ce nu aș alege să înțeleg 
de ce au ajuns așa, care le sunt nevoile 
fundamentale, în alergarea lor după un 
sens, un rost și o împlinire?
  
În încheiere vă las o ultimă provocare: 
dacă răspunsurile la întrebările de mai 
sus nu v-au mulțumit, dacă vă doriți o 
schimbare în felul în care percepeți oa-
menii, dacă tânjiți să deveniți oameni 
liberi de orice prejudecată, plini de dra-
goste, asemeni Domnului Isus, începeți 
să vă rugați să �ți eliberați, schimbați 
și îndrumați de El! Faceți apoi, prin 
credință, pași înspre “Samariile zilelor 
noastre”.

Daniela Milincianu

«Dă-mi să beau», i-a zis Isus. 

Multora dintre noi ne 
este familiară relatarea 
din Ioan 4 despre în-
tâlnirea dintre Domnul 
Isus și femeia din Sa-
maria care venea zilnic 
la fântâna lui Iacov – 
patriarhul, să ia apă.

Locația acestei fântâni 
era pe teritoriu samari-

*Bibliografie pentru fragmentul de-
spre istoria Samariei: John MacArthur, 
“Douăsprezece femei extraordinare”, Ed. 
Scriptum, Oradea, 2009

NOASTRE”
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ÎN ACEASTĂ PERICOPĂ BIBLICĂ, ÎNCEPÂND CU GENESA 12 ȘI SFÂRȘIND CU GENE-
SA 25, VOM ZĂBOVI PUȚIN MAI MULT PENTRU A PUNE  ÎN EVIDENȚĂ  IMPORTANȚA  
CREDINȚEI LUI  AVRAM,  PE  CARE DUMNEZEU L-A TRECUT PE LISTA PRIETENILOR LUI, 
NUMINDU-L „TATĂL TUTUROR CREDINCIOȘILOR”. AVRAM A AVUT ÎNCĂ DOI FRAȚI 
CU NUMELE NAHOR ȘI HARAN, IAR PE TATĂL LUI ÎL CHEMA TERAH. AVRAM A FOST 
CĂSĂTORIT, IAR NUMELE SOȚIEI LUI ERA SARA. INTERESANT ESTE CĂ DIN TOATĂ FA-
MILIA ACEASTA DUMNEZEU ÎL ALEGE DOAR PE UNUL, PE AVRAM, ȘI-L CHEAMĂ SĂ 
MEARGĂ ÎNTR-O ALTĂ ȚARĂ, NECUNOSCUTĂ LUI.

CONCLUZIE
Oamenii credinței sunt oameni ai mijlocirii. Avraam a fost un om al  credinței, deci a mijlocit pentru ceilalți. Jert�rea lui Isac 
– Gen. 22:1-19. Dumnezeu a hotărât să încerce credința lui Avraam la modul extrem. Când �ul lui a crescut mare, Dumnezeu 
stă de vorbă din nou cu Avraam și-i zice: „Ia pe �ul tău, pe singurul tău �u, pe care-l iubești, pe Isaac; du-te în țara Moria și 
adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune.” (Gen. 22:2).
Avraam și Sarai, care și-au dorit atât de mult să aibă un �u, l-au așteptat o viață întreagă, iar acum Dumnezeu îi cere lui Avraam 
să-l sacri�ce. Este singurul loc în Biblie unde Dumnezeu cere unui om așa ceva. Dar și Avraam este singurul bărbat din Biblie 
cu care Dumnezeu a făcut un popor, o țară. Doar Isus Hristos îl depășește pe Avraam, deoarece  prin Isus Dumnezeu a ales 
oameni din toate țările, din toate generațiile și a făcut o Împărăție de Preoți spre lauda și slava Lui.

Avraam a ascultat de Dumnezeu, și ascultarea aceasta i s-a socotit 
ca neprihănire. El a crezut în făgăduințele lui Dumnezeu, ”Căci se 
gândea că Dumnezeu poate să învie chiar și din morți; și, drept 
vorbind, ca înviat din morți l-a primit înapoi.” (Evr. 11:19)
Cu cât lucrarea la care cheamă Dumnezeu pe cineva este mai 
mare, cu atât și proba (examenul) este mai mare, deci și credința 
trebuie să �e pe măsură. Singura jertfă acceptată de Tatăl, este jert-
fa Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El a venit de la Tatăl 
pentru noi, s-a jert�t pentru noi, a înviat pentru noi și s-a înălțat la 
dreapta Tatălui pentru noi.    
                              Viorel Boldor

 
 
 

 
 
 

 

Fiecare om crede în ceva (cineva), chiar și cel ce nu crede în nimic, el totuși crede în acel nimic. Așa ne-a creat Dumnezeu, 
să credem. Credința străbate ca un �r roșu inimile oamenilor de la creație și până la sfârșit, atât timp cât vor exista oameni 
pe pământ. În această lucrare de cercetare, vreau să mă ocup de acest subiect numit credința în Dumnezeu, din punctul de 
vedere al Vechiului Testament. Conform dicționarului biblic1 , în Vechiul Testament, cuvântul „credință” este găsit doar de 
două ori: Deut. 32:20 și Hab. 2:4 în traducerea VA, iar în traducerea VSR apare de optsprezece ori. De doisprezece ori este 
folosit în sensul negativ de a încălca credința sau de a comite păcat (Lev. 5:15, Deut. 32:51), de asemenea în sensul pozitiv de 
a acționa de bună credință (Jud. 9:15), iar alte șase pasaje vorbesc despre încredere. Chiar dacă în Vechiul Testament cuvântul 
„credință” nu este folosit des precum în Noul Testament (peste 240 de ori), el are o importanță  majoră. Iată de ce credința 
joacă un rol foarte important și hotărâtor în inima omului.
În funcție de credința pe care o are cineva, așa își va alege calea pe care s-o urmeze în viață. Mărimea sau micimea credinței 
îl va determina pe om să acționeze având curaj sau moliciune. Credința dă sens și scop în  viață.

CREDINȚA OAMENILOR DIN VE-
CHIUL TESTAMENT

 Acum doresc să trec puțin prin Sfânta Scriptură și să 
scot în evidență credința oamenilor din Vechiul Testa-
ment începând cu Adam și sfârșind cu Avram. Adam 
a fost prima persoană omenească creată de Dumnezeu 
din țărâna pământului. Împreună cu soția lui Eva aua-
vut trei băieți:  Cain,  Abel  și  Set. 
Adam - „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului” 
(Gen. 4:1 b). Adam a crezut că, într-adevăr, copiii nu 
apar din întâmplare, nici din greșeală, ci „cu ajutorul 
Domnului”.
Cain și Abel - aduc �ecare jertfă lui Dumnezeu pen-
tru că cred (au credință) în Dumnezeu. „...Cain a adus 
Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. 
Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute 
ale turmei lui...” (Gen. 4:3-4).
Set – „Lui Set i s-a născut și lui un �u și i-a pus nume-
le Enos. Atunci au început oamenii să cheme Numele 
Domnului” (Gen. 4:26). Ne găsim la a doua generație 
de oameni de la creație și observăm că această tradiție 
de transmitere a credinței în Dumnezeul cel Adevărat 
este încă prezentă: „Atunci au început oamenii să cheme 
Numele Domnului.”
Noe - „...Noe era un om neprihănit și fără pată între cei 
din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu.” (Gen. 6:9b). 
Noe are credință în Dumnezeu. Dovada acestei credințe 
este ascultarea de Cuvântul Domnului. Noe construiește 
corabia pentru a-și salva familia chiar dacă toți ceilalți  
concetățeni  contemporani generației  lui erau  împotrivă  
și-l  batjocoreau,  pentru că încă nu plouase.
Avram - mai târziu Dumnezeu îi schimbă numele în Av-
raam.

PROMISIUNI PENTRU 
AVRAM

„Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, 
îți voi face un nume mare și vei � o binecuvântare.” 
(Gen. 12:2). „Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecu-
vânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema; și toa-
te familiile pământului vor � binecuvântate în tine.” 
(Gen. 12:3). Au plecat în țara Canaan și au ajuns în 
țara Canaan (Gen. 12:5). Împreună cu Avram a ple-
cat și Lot, nepotul lui. Din cauza binecuvântărilor 
prea mari, Lot se desparte în mod pașnic și amia-
bil de unchiul său Avram, alegând câmpia care era 
la graniță cu Sodoma, iar Avram alege muntele care 
ținea de Canaan.
Domnul stă din nou de vorbă cu Avram și-i repetă 
făgăduințele de mai înainte, de data aceasta mai 
concret: „Toată țara pe care o vezi ți-o voi da ție 
seminței tale în veac. Îți voi face sămânța ca pulbe-
rea pământului de mare așa că dacă poate cineva 
număra pulberea pământului și sămânța ta va putea 
� numărată.” (Gen. 13:15-16). Acestea sunt cuvinte-
le spuse de Dumnezeu lui Avram, cuvinte care i-au 
mărit și mai mult credința.

CREDINȚA ÎL APROPIE PE OM DE 
DUMNEZEU

Concluzia care se poate trage din această pericopă este 
următoarea: toate cuvintele venite de la Dumnezeu spre 
om au menirea de a aduce împreună cu ele credința care 
îl apropie și mai mult pe om de Dumnezeu, deoarece 
cuvintele ieșite din gura lui Dumnezeu sunt pline de 
putere.

Acum trebuie să schimbăm cadrul, căci în zona de sud 
a țării, la câmpie, a început războiul: patru împărați s-au 
ridicat împotriva a cinci împărați. Lot, împreună cu tot 
ce-i aparținea, a fost luat prizonier. Avram „a înarmat 
trei sute optsprezece din cei mai viteji slujitori ai lui, 
născuți în casa lui” și l-a eliberat pe Lot și pe ceilalți ost-
ateci și toate averile lor.

Avram dă zeciuială din toate lui Melhisedec, împăratul 
Salemului, care l-a binecuvântat pe Avram. Domnul stă 
din nou de vorbă cu Avram, făgăduindu-i țara Canaan, 
de data aceasta cu legământ, stabilind din punct de ve-
dere geogra�c și granițele țării. „În ziua aceea Domnul a 
făcut un legământ cu Avram și i-a zis: seminței tale dau 
țara aceasta, de la râul Egiptului, până la râul cel mare, 
râul Eufrat, și anume: țara cheniților, a cheniziților, a 
cadmoniților, a hetiților, a fereziților, a refaimiților, a 
amoriților, a canaaniților, a ghirgasiților și a iebusiților.” 
(Gen. 15:18-20). Avram are primul lui copil, cu numele 
de Ismail, născut prin roaba egipteancă Agar, care mai 
târziu este izgonit împreună cu mama lui.

CREDINȚA LUI AVRAM LA 
VÂRSTA DE 99 DE ANI

Dumnezeu i se arată lui Avram și-i schimbă nume-
le în Avraam care înseamnă „Tată al unei mulțimi”. 
Dumnezeu îi schimbă numele Sarai în Sara și-i 
promite că Domnul o va binecuvânta și-i va da un 
�u, și că ea va � mama unor neamuri întregi, chiar 
împărați de noroade vor ieși din ea.” (Gen. 17:15,16) 
„La anul pe vremea aceasta mă voi întoarce negreșit 
la tine, și iată că Sara, nevasta ta va avea un �u.” 
(Gen. 18:10). Necredința luptă cu credința adusă de 
Cuvântul Domnului, dar totdeauna ultimul cuvânt îl 
are Dumnezeu și nu omul. El veghează asupra Cu-
vântului Lui ca să-l împlinească întocmai și la timp.

Avraam mijlocește pentru Sodoma. Narațiunea 
continuă cu mijlocirea lui Avraam pentru salvarea 
Sodomei, cetate unde  își avea domiciliul Lot, ne-
potul lui. Mijlocirea eșuează, deoarece, cu toate că a 
mers regresiv începând de la cincizeci și oprindu-se 
la zece, în cetatea Sodomei Domnul nu a găsit nici 
măcar zece oameni buni.

CREDINȚA VĂZUTĂ PRIN PRISMA VECHIULUI TESTAMENT 
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Trăim o vreme în care se vorbește mult despre „unitate” și totuși ea se regăsește atât de rar printre cei din 
frățietate... oare de ce? În primul rând de�niția acesteia este înțeleasă greșit. Apoi există acea înțelegere a unității 
bazată pe păreri omenești. O altă situatie, ce-i drept mai frecvent întâlnită, în care „unitatea frățească” nu se 
poate realiza, e dată de urmărirea diverselor interese personale de către cei implicați, în detrimentul adevărului 
și s�nțeniei cerute de Dumnezeu. 

Totuși, am vrea să vedem cum arată „unitatea frățească” în lumina S�ntelor Scripturi: Vă îndemn, fraților pentru 
Numele Domnului nostru, Isus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să �ți 
uniți, în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire” (1 Cor. 1:10). În ce constă unitatea? 

UNITATE ÎN GÂNDIRE
Care ar � cel mai bun gând care să ne unească? Citim cu atenție Filipeni 2:5-8. Gândul smereniei 
și gândul ascultării de Dumnezeu. Aici trebuie să ne recunoaștem de�ciențele, deoarece uităm 
că smerenia și ascultarea de Dumnezeu reprezintă „coroana” credinciosului. După modelul 
Domnului Isus, aceste două virtuți s-au evidențiat într-o deplină simplitate și ascultare până la 
jert�re de sine...lucruri atât de prețioase în ochii lui Dumnezeu - Tatăl și totuși atât de ocolite 
de cei mai mulți...Cine mai dorește astăzi să trăiască simplu, în smerenie și ascultare deplină de 
Dumnezeu? Doar aceștia pot realiza unitatea în gândire, pentru că au în ei gândul lui Hristos, 
pilda demnă de urmat...

UNITATE ÎN VORBIRE
Care ar � cea mai potrivită vorbire prin care am putea realiza o unitate după voia lui Dumne-
zeu? Să citim atenți Coloseni 4:6. Atenție ce vorbești! Vorbirea creează in�uență bună sau rea, 
de aceea nu-ți expune părerile tale omenești, nu umbla la dezlegări nepermise pentru a câștiga 
popularitate! Nu căuta prin vorbirea ta să �i mai bun, mai indulgent cu păcatul decât este Biblia! 
Toate aceste situații, enumerate mai sus, destul de frecvente printre noi, creează dezacord și 
nicidecum mult dorita „unitate frățească”.

UNITATE ÎN SIMȚIRE
Chiar crezi că îl interesează pe Dumnezeu și ceea ce simți? Da! Pentru că sentimentele dau 
naștere la fapte. Citim de data aceasta Filipeni 2:20-21. Simțămintele sănătoase dau naștere la 
fapte sănătoase... Atât de mare nevoie este în adunările zilelor noastre de sentimente curate și 
sănătoase - o binecuvântare pentru celelalte mădulare - prin care toți să se îngrijească de toți, în 
ceea ce-i bun, curat, sfânt, drept și adevărat. Minunat lucru, nu? 

Fraților, „unitatea frățească” este de o valoare inestimabilă, dar numai atunci când se realizează după Scriptură 
și în adevăr. Altfel nu are valoare în ea însăși. Nu ajută la nimic. Dintotdeauna au fost, sunt și vor � oameni care 
nu renunță la adevăr de dragul unei așa zise „păci compromise”. Doresc ca Domnul să ne lumineze pe toți să 
înțelegem ce înseamnă cu adevărat „unitatea frățească” în lumina S�ntelor Scripturi și să ne ajute să o căutăm, 
să o găsim și să o păstrăm în inimi curate, indiferent de prețul cerut.

Viorel Țună

UNITATEA FRĂȚEASCĂ
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Un proverb românesc spune: „E ușor a te căsători, dar greu e a face o familie.” 
Când m-am însurat eu cu peste cinci ani în urmă, n-aș fi înțeles această vorbă 
sau mai bine zis n-aș fi crezut-o în totalitate. Nici acum nu pot spune că înțeleg 
în profunzime acest construct al familiei creat de însuși Dumnezeu, dar încep 
să-l pricep tot mai mult.

După doar cinci ani de căsnicie nu pot spune că am trecut prin mari dezastre 
cu familia și nici nu mă pot lăuda cu o experiență vastă ca familist. Dar ce am 
constatat în acești ani e că cel mai ușor te apropii de Dumnezeu la necaz. Totuși 
există necazuri și necazuri, care sunt de mai multe categorii, iar acelea în familie 
diferă de toate celelalte. Poți să ai probleme la serviciu, la biserică, în relații cu 
alții și multe altele, dar la sfârșitul zilei ajungi acasă în familie, unde ai ocazia să 
scapi de ele. Ce faci însă când necazul e însuși familia? Ce faci când familia e în 
pragul falimentului?

Spuneam că atunci când familia devine o încercare e o situație diferită de altele, 
pentrucă nu mai ai unde să te retragi - un loc de repaus. Familia începe cu soțul 
și soția, care împărtășesc o intimitate profundă la toate nivelele. Prin legătura 
aceasta fiecare se dezvăluie celuilalt într-un fel unic și complet. E clar că cel mai 
bine mă cunoaște Dumnezeu, dar imediat după El e soția mea. Vă dați seama 
de vulnerabilitatea absolută care rezultă din această relație maritală? E punctul 
primordial în a ataca o familie.

Atacurile demonice, care pot aduce o familie aproape de faliment nu au ne-
voie de păcate mai rar întâlnite în familii creștine (în mod intenționat evit să 
scriu păcate mari sau grele - păcatul e păcat) ca de exemplu violența domestică, 
ci ajunge pentru început să dezechilibreze încrederea între soți. Când legătura 
dintre parteneri începe să aibă fisuri mici devine mai ușor să infiltrezi și alte lu-
cruri pentru a distruge familia. Cele mai dureroase experiențe le-am trăit când 
am fost în dezacord cu soția. M-am simțit exploatat de încrederea depusă în 
relația noastră. Așa că m-am văzut ca victimă și nu am lucrat spre a repara 
fisurile produse.

Până când Dumnezeu s-a îndurat de mine și mi-a arătat că de fapt era vorba 
de firea mea și de „bârna din ochiul meu” (Matei 7:3). Gândurile de genul: 
„De ce mi-a trebuit să mă căsătoresc?” sau „Mai bine mi-ar merge singur” s-au 
născut din natura mea păcătoasă, pentru că „…fiecare este ispitit când este atras 
de pofta lui însuşi şi momit…” (Iacov 1:14). Sunt mulțumitor lui Dumnezeu 
pentru că mi-a mai dăruit șansa de a mă pocăi. El a folosit necazul acesta din 
viața mea (care recunosc că e self-made) pentru a mă ajuta să-L cunosc mai 
îndeaproape. Prin capacitățile mele omenești aș fi reușit să-mi distrug viața 
„căci, despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic” (Ioan 15:5), dar văzându-mi 
puse granițele înainte, mi-am recunoscut dependența totală de El. Numai în 
starea aceasta poate Dumnezeu să se folosească de mine și să-mi dea biruinţă.

Succesul unei familii creștine nu se măsoară în case, ani de facultate, mașini și 
nici chiar copii, ci în ce măsură lasăm pe Dumnezeu să preia controlul. Dacă 
vrei succes adevărat nu se poate fără Cel care este succesul.FA
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Emanuel Vlas

Îmi propun să aduc în atenția 
dumneavoastră o carte ce abordează 
o poveste reală a unei femei cre-
dincioase care își petrece ani de 
zile prin diferite închisori și lagăre 
de muncă din România. Cartea a 
fost publicată pentru prima dată 
în Franța în 1976, iar în România a 
apărut în 1997.

„Ne ducem la miliţie, unde vom sta 
vreo oră.“ (Citat din carte)

Pe data de 24 august 1949, după 
supravegherea unor indivizi, 
percheziţie fără nicio probă găsită, 
arestare, ochi acoperiţi, declaraţii 
după declaraţii şi celula întunecoasă 
şi rece nr. 24. Aşa a început viaţa 
cutremurătoare a acestei femei cu 
un caracter calm, având parte de 
torturi fizice şi psihice care erau fo-
losite în închisorile comuniste din 
România. Toate acestea până când a 
fost eliberată în ziua de 25 septem-
brie 1953.

„Trebuie să profit de timpul pe-
trecut în spatele gratiilor ca să mă 

“Toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele celor 
ce iubesc pe Dumnezeu.“
Romani 8:28

schimb din punct de vedere spiri-
tual, să fiu folositoare celorlalţi, să 
învăţ ce e răbdarea şi valoarea sacri-
ficiului făcut pentru aproapele meu 
şi să nu simt niciodată nici cea mai 
mică urmă de ură faţă de cei care 
mă torturează.“

Cu acest gând, scriitoarea Nicole 
Valery-Grossu a supravieţuit mira-
culos condiţiilor din temniţa Mis-
lea, lagărului de la ferma Roşia, 
foametei, bolii şi infernului de la 
canalul Dunărea - Marea Neagră 
unde a cunoscut-o şi pe Sabina 
Wurmbrand.

Toate aceste lucruri trăite de ea, 
dar și ceea ce a trăit soţul ei, care a 
avut o detenţie de 12 ani de muncă 
grea, și alte femei şi alţi bărbaţi, au 
apropiat-o pe autoare de Dumne-
zeu, a avut milă şi a iubit mai mult 
pe aproapele ei, incluzându-i chiar 
pe cei care au făcut-o să sufere şi au 
chinuit-o folosind metode diaboli-
ce de neimaginat.

Cum oare după atâta suferinţă să 
mai poţi spune: „Binecuvântată fii, 
închisoare...“?

Alina Lavric
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DIETER KNOSPE
Gabi Bujdei:  Fiindcă ați avut tangență cu fratele Knospe, ce ne puteți spune despre el?
Ioan Varadin:  L-am cunoscut din anul 1989 având împreună multe părtășii în familie, biserici și diferite în 
  tâlniri în Austria, întâlniri europene sau internaționale. Pot spune că a fost un om al lui Dum 
  nezeu, om cu vază, modest, decent și dăruit lucrării Domnului. Pe lângă activitatea spirituală a  
         fost implicat și în activitate caritativă împreună cu Samariterdienst Gemeinde Gottes din Germa 
  nia.

Gabi Bujdei:  Ce ne puteți spune de implicarea lui în lucrarea Domnului din Austria?
Ioan Varadin:  Fratele Knospe a avut o inimă largă de a ajuta în toate țările din sectorul în care era director  
  al misiunii, dar în Austria și-a început implicarea încă pe când era președintele bisericilor Ge 
  meinde Gottes din Germania. Pentru mine a fost un om care a răspuns solicitărilor noastre  
  când aveam nevoie atât la oficialități, cât și a predica în limba germană. La deschideri de  
  biserici aducea și un cadou financiar bisericilor. La recunoașterea noastră în treapta actuală ca  
  „religiöse Bekenntnisgemeinschaft“ m-a însoțit la oficialități dar a și adus mai multe cărți în  
  limba germană și engleză despre mărturisirea credinței noastre, cărți care au rămas la minister.  
  De asemenea ne-a ajutat la traducerea primei ediții a statutului nostru în limba germană. Parti 
  cipa doar la întâlnirile la care a fost invitat fără a avea pretenții și a respectat autoritatea locală.

Gabi Bujdei:  Puteți menționa un moment aparte din viața lui?
Ioan Varadin:  Sunt multe asemenea momente. Unul pe care nu-l voi uita, în 2008, în urma unei conferințe  
  europene care s-a ținut în Ucraina, delegația din Germania și Austria ne-a dus să vizităm o  
  biserică în Donezk unde ne-a cazat la o pensiune. Am primit fiecare camerele dar pentru  
  feciorii lui a rezervat un loc de dormit într-un șopru cu fân. Atunci l-am întrebat: frate Knospe,  
  nu mai sunt camere libere? Răspunsul lui a fost: Am făcut intenționat, ca să vadă cum trăiesc și  
  alții și să înțeleagă de ce le cer bani să ajutăm în țările din răsărit.
  

În anul 1987 am avut harul să-l cunosc pe fratele Die-
ter Knospe. Atunci am înțeles că fraţii din Germania, 
sub preşedinţia fratelui Knospe, susţineau chiria lo-
calului din Viena Großen Mohrengasse şi o parte din 
cheltuielile bisericii, pe care la vremea respectivă nu le 
puteau plăti.

Fratele Knospe a fost un bun prieten 
cu românii din Austria, ne-a acordat 
atenție, ne-a tratat de la egal la egal. 
În nevoile noastre de aici din Austria, 
am apelat la dânsul şi întotdeauna a dat 
dovadă de echilibru în decizii, sfătuire şi 
în predicarea Cuvântului lui Dumnezeu.

Am călătorit de multe ori cu frate-
le Knospe în România, fiind transla-
tor la diferite întâlniri din Cluj, Arad, 
Timișoara, București şi Constanța. Tot 
timpul am văzut în el un OM cu multă 
înţelepciune, transpunând învățătura 
biblică în practică.

După pensionarea dânsului, am avut onoarea să-l vizi-
tez de două ori. Îmi aduc aminte că o dată când l-am 
vizitat, soția mea i-a pregătit o oală cu sarmale, deoa-

rece iubea foarte mult sarmalele românești. Fratele 
Dieter Knospe a fost pentru mine un prieten și un 
mentor spiritual foarte bun.

Plecarea lui dintre cei vii de pe 
pământ, deși a plecat printre cei vii 
din cer, mi-a confirmat că am pier-
dut un prieten adevărat, un om cu 
care am putut zâmbi, un om care a 
avut o dispoziție fantastică.

Doresc ca Domnul să o binecuvân-
teze pe sora Hildegard. Cei doi soți 
au sărbătorit 60 de ani de căsătorie, 
ceea ce în societatea noastră este fo-
arte, foarte rar.

Domnul să îi mângâie pe copiii lor. 
Le-am spus copiilor: Tatăl vostru a 
fost un prieten adevărat, un mentor 
şi un om cu care îţi era drag să fii     
          prieten!

Ștefan Peşel

Dieter s-a născut pe 27 aprilie 1939, în Holz-
kirch Schlesien, astăzi „Koscielnik” în Polo-
nia. La câteva luni de la nașterea lui va înce-
pe cel de-al Doilea Război Mondial, care va 
zgudui puternic familia Knospe. Tatăl a fost 
înrolat în război, iar cei doi copii l-au putut 
vedea doar din fotogra�i.

În iarna anului 1945, mama lui a fugit cu 
cei doi minori din Schlesien, înspre vest. 
După două luni grele și periculoase din tim-
pul războiului, o mamă tânără cu doi copii 
găsește adăpost la o mătușă în Schorndorf 
Wuerttemberg, Germania. Tatăl copiilor a 
supraviețuit războiului dar a trebuit să mai 
rămână trei ani în captivitatea englezească.

Totuși în anul 1951, familia se reunește și se 
nasc gemenele, care au fost o mare binecu-
vântare. După război a fost un timp greu, 
iar la vârsta de 14 ani, adolescentul Dieter 
începe profesionala de instalator, unde de 
dimineața până seara trebuia să muncească.

În anul 1956 o cunoaște pe soția sa, Hilde-
gard. 

În anul 1958 se căsătoresc, iar căsătoria lor a 
fost binecuvântată de Dumnezeu cu 4 băieți 
și o fată. Chiar dacă ei în acel timp nu au 
fost creștini, totuși preotul care a o�ciat ac-
tul căsătoriei, le-a citit din Iosua 24:15b „Cât 
despre mine eu și casa mea vom sluji Dom-
nului.”

În ianuarie 1959, a fost invitat de o cunoștință 
a familiei la o biserică din Plüderhausen, care 
aparținea organizației „Gemeinde Gottes”. 
Încă din prima zi, Cuvântul lui Dumnezeu 
i-a atins inima și la Conferința de Paște s-a 
predat lui Hristos la predica fratelui Walter 
Lauster. După convertirea lui a studiat cu fo-
arte mult patos Cuvântul lui Dumnezeu.

În anul 1960, liderul Bisericii locale din 
Schondorf Weiler, a văzut în Dieter Knos-
pe un slujitor al Domnului și astfel, a fost 
numit coordonator al departamentului de 
rugăciune. 

Între anii 1963-1974, o perioadă de 11 ani, a 
fost numit pastor al Bisericii din Wiennen-
den. 

Apoi între anii 1974-1999 a fost Președintele 
Comunității Bisericii lui Dumnezeu din 
Germania.
 

Între 1993-2010, timp de 17 ani a fost numit 
superintendent pentru Europa de Est și fosta 
Uniune Sovietică.

În anul 2010, la vârsta de 71 de ani s-a pen-
sionat. Pentru mulți creștini a fost un tată spi-
ritual și un mentor de nădejde.

În august 2018, Dieter și Hildegard au cele-
brat 60 de ani de căsătorie.

Așa cum la căsătoria lor mesajul a fost din Io-
sua 24:15b „Cât despre mine eu și casa mea 
vom sluji Domnului”, Dumnezeu și-a ținut 
promisiunea față de familia Knospe. Acest 
verset s-a împlinit întru totul, deoarece cei 
5 copii ai familiei Knospe sunt credincioși și 
îl slujesc pe Hristos. La sfârșitul lunii august, 
s-a îmbolnăvit de bronșită, a fost internat 4 
săptămâni, dar starea de sănătate nu s-a mai 
ameliorat, dar a fost un timp frumos și bine-
cuvântat pe care l-a avut cu familia.

O ultimă stație în viața fratelui Knospe a fost 
în 31 octombrie, când a fost chemat acasă de 
Domnul, căruia I-a slujit și pe care L-a iubit. 
Vineri, 8 noiembrie a fost înmormântarea, 
unde au participat peste 250 de persoane din 
Austria, Polonia, Ucraina și SUA, iar din Aus-
tria a participat fratele Ștefan Peșel. Au fost 
prezenți cei doi directori de misiune, Peter 
�omas responsabil pe zona Africa, precum 
și Steve Darnell responsabil pe Europa, care 
au povestit cum au fost binecuvântați de 
Dumnezeu să-l cunoască pe Dieter Knos-
pe. De asemeni un mesaj a avut și pastorul 
Christian Krumbacher, vicepreședinte al 
organizației „Gemeinde Gottes”, care a pus 
accentul pe versetele din 2 Timotei 4:7,8. 
„M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit 
alergarea, am păzit credința. De acum mă 
aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va 
da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel 
drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce 
vor � iubit venirea Lui.”

UN OM CARE VA 
RĂMÂNE VEȘNIC ÎN 
INIMA MULTOR RO-
MÂNI. UN OM DUPĂ 
INIMA DOMNULUI.

Gabriela Bujdei,
preluat de la Michael Knospe

1939

1945

1951

1956

1958

1959

1960

1963

1974

UN OM CU CARE ÎŢI ERA DRAG SĂ FII PRIETEN!
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În cadrul departamentului de tineret din Austria, a 
avut loc în perioada 08-10 noiembrie a.c. conferința 
de lucru în localitatea Pöllau. La această întrunire a 
tinerilor implicați în lucrare au participat aproxima-
tiv 100 de persoane, printre care au fost frați păstori, 
prezbiteri, diaconi, lideri și tineri implicați în lucra-
rea de tineret sau școală duminicală, împreună cu 
invitatul conferinței, fratele Pastor Luigi Mitoi din 
Chicago. Împreună am avut un timp binecuvântat 
în care am putut dezvolta și aprofunda tematica 
conferinței: „Doar Evanghelia!”

Conferința a fost împărțită în patru sesiuni în care 
fratele Pastor Luigi Mițoi a dezbătut următoarele 
tematici:
1. Evanghelia prosperități
2. Evanghelia extazului
3. Evanghelia religiozități
4. Evanghelia autentică

După �ecare sesiune a fost un timp alocat pentru 
întrebări și răspunsuri speci�ce tematicilor prezen-
tate anterior.

Într-o lume în care standardul și baza evang-
heliei curate este tot mai diluată, divergențele 
în biserici sunt tot mai frecvente. O mare con-
fuzie și nesiguranță predomină în inimile mul-
tor credincioși, mai ales între tineri. Fiecare își 
exprimă public fără a ține cont de semeni, propria 
idee și încredințare, �e prin cuvinte sau atitudini, 
ceea ce de multe ori are ca urmare certuri și forma-
rea partidelor în biserici. Iubirea de bani și goana 
după senzații împreună cu religiozitatea și fariseis-
mul distrug su�etele credincioșilor punându-i pe o 
punte periculoasă care mai de vreme sau mai târ-
ziu se va spulbera.
Doar Evanghelia lui Hristos curată, care unește, 
poate crea o bază sănătoasă pentru creșterea și 
unitatea bisericii în vremuri de criză și con�ict. 
Există doar o singură Evanghelie prin care putem 
� mântuiți și după care vom � judecați: Evanghelia 
lui Isus Hristos.

Florin Onea

CONFERINȚA DE LUCRU - PÖLLAU 2019

Remus Duia

MISIUNE ÎN UGANDA

lor două săptămâni de slujire în Uganda, am 
văzut cum Domnul a atins inima oamenilor 
în urma vestirii Cuvântului, și oamenii s-au 
întors la Domnul, Glorie Lui!
În perioada slujirii am avut onoarea de a 
o�cia un botez noutestamental, la care 13 
persoane au încheiat legământ cu Domnul 
în apă. Îl laud și slăvesc pe minunatul Dum-
nezeu pentru îndurarea arătată față de frații 
noștri, care la rugăciunile înălțate au fost 
atinși și vindecați. Slăvit să �e Domnul! Am 
avut bucuria de a vedea oameni vindecați de 
cancer, SIDA, pneumonie, precum și oame-
ni eliberați de diferite duhuri. Aceste victorii 
câștigate pe pământul african sunt rezultatul 
rugăciunii. 

El să binecuvânteze și să întărească în 
credință pe mai departe bisericile Poarta Ce-
rurilor Linz și Betel din Marl, pentru a pu-
tea să continuăm această lucrare și pentru 
a ne putea implica și mai mult. Pe această 
cale vreau să le mulțumesc pentru susținerea 
și implicarea �nanciară, pentru susținerea 
spirituală și ajutorul în rugăciune. De aseme-
nea așteptăm și alți frați din alte biserici să ni 
se alăture în această minunată lucrare. Dum-
nezeu să vă binecuvânteze!

Cu adâncă bucurie și recunoștință vreau să 
împărtășesc experiența pe care Dumnezeu 
mi-a îngăduit-o să o am în Uganda. În luna 
martie a anului acestuia, cu acordul și binecu-
vântarea bisericii Betel din orașul Marl, Ger-
mania, am onorat invitația fratelui pastor Jim-
my Kaliango de a sluji timp de două săptămâni 
în orașele Hoima și Kampala din Uganda.

Am slujit oamenilor săraci și copiilor orfani 
din aceste două orașe, biserica Betel din Marl 
implicându-se �nanciar foarte mult, iar în 
viitor avându-se în vedere deschiderea unei 
ferme agricole și a unei crescătorii de anima-
le, unde frații și surorile să poată munci, și de 
unde comunitatea să își poată procura hrană 
și sperăm să o aibă din belșug.
Mai avem în plan deschiderea a cel puțin două 
pompe de apă, de unde comunitatea să se 
poată aproviziona cu apă. Lipsa apei este fo-
arte mare acolo.
Cu adâncă recunoștință față de Dumnezeu, 
așa cum psalmistul David adesea îl lăuda pe 
Domnul pentru bunătatea și îndurările Lui, așa 
doresc să-L laud și eu înaintea dumneavoastră 
pentru minunatele lucrări ale Sale, pe care 
su�etul și ochii mei le-au văzut. În timpul ce-
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BOTEZ LA BISERICA LOGOS, 
GLEISDORF

Biserica Logos Gleisdorf a oficiat un 
botez noutestamental pe data de 
22.09.2019, în cadrul căruia 16 per-
soane și-au mărturisit credința în apa 
botezului. Prin acest act o persoană 
mărturisește că alege să-L urmeze pe 
Hristos și să-I fie ucenic (Matei 28:19).
Botezul în apă este un legământ închei-
at cu Dumnezeu, prin care o persoană 
se supune ascultării de Duhul Sfânt, 
chiar cu prețul vieții, murind astfel față 
de plăcerile lumești, devenind o făptură 
nouă în Hristos (2 Corinteni 5:17). Bote-
zul în apă reprezintă o separare de stilul 
lumesc de viață, de lucrările celui rău și 
o dedicare pentru o nouă viață în ascul-
tare de Isus Hristos, prin Duhul Sfânt.
Cei 16 candidați: Anișoreac Maria, 
Anișoreac Gheorghe, Anișoreac Vasi-
le, Birău Eduard, Coman Darius, Criste 
Raul, Lazău Laurențiu, Oprea Eweline, 
Onea Emanuela, Primicheru Beatrice, 
Preda Adriana, Preda Valentin, Sălășean 
Emanuela, Supuran Ruth, Zetu Stepha-
nia și Zetu Ruben.

Samuel Brindea

BOTEZ LA BISERICA ELIM, 
VIENA

Botez noutestamental oficiat în data 
de 24 noiembrie a. c. în biserica Elim 
din Viena. Serviciul divin a fost condus 
de pastorul Ionel Vlas. Au predicat din 
Cuvântul Domnului frații: Vasile Cirț, Ru-
ben Avram, Vitaly Chernetsky, Patriciu 
Ciupe și Florin Mitric. Frații care au ofi-
ciat botezul sunt: Daniel Lucuța, Samuel 
Dem, Ruben Avram și Gusti Barna. Dom-
nul să fie slăvit pentru harul Său!

BOTEZ LA BISERICA DIN 
DORNBIRN, VORADELBERG

Primul botez la cea mai tânără biserică
Sub călăuzirea și cu ajutorul Domnului, 
am reușit în urmă cu un an de zile, să 
putem pune o piatră de aducere amin-
te într-un colț al Austriei, în apropierea 
graniței cu Elveția Dornbirn, Vorarlberg. 
Nevoia unei Biserici Evanghelice româ-
ne în această zonă era necesară.
Împreună cu alte câteva familii: Pop, 
Cociuba, Petraru, Dânga, Nan din zona 
aceasta și sub îndrumarea fratelui Ionel 
Vlas, președintele Organizației Gemein-
de Gottes și a fratelui Dumitru Beza 
de la biserica Gloria-Salzburg, am pus 
bazele acestei frumoase lucrări care 
aduce, din zi în zi, tot mai mult rod spre 
Slava Domnului nostru, iar prin aceasta 
contribuind la lărgirea Împărăției Lui!
Astfel în data de 10 noiembrie a.c. am 
avut deosebita bucurie de a oficia pri-
mul botez, în care 7 suflete au mărturisit 
public credința lor în Hristos.
Bucuria și satisfacția sufletească a aces-
tei lucrări, ne încurajează, ne motivează 
și ne dă avânt să putem lupta zi de zi, 
sporind în lucrul Domnului, știind și 
văzând că osteneala noastră în Domnul, 
nu este zadarnică!
Vă salutăm în Numele Domnului nos-
tru Isus Hristos cu minunatul verset 
din: 1 Tes. 5:23 „Dumnezeul păcii să vă 
sfințească El însuși pe deplin și Duhul 
vostru, sufletul vostru și trupul vostru 
să fie păzite întregi, fără prihană la ve-
nirea Domnului nostru Isus Hristos”.

Monica Nan

BOTEZ LA BISERICA BETEZDA, 
VIENA

Toamna s-a anunțat cu repeziciune, 
aducând în poala ruginită comori ce 
stăpânesc peste cer, peste pământ și 
peste sufletele noastre. Orice suflet din 
păcat să vină la harul și mila Domnului, 
care ne iartă, ne dă izbândă, chiar din 
furtunile tenace ne dă pacea senină, 
liniștea și răbdarea. În zorii dimineții de 
20 octombrie 2019 soarele a strălucit 
cu bucurie alături de cei ce s-au încre-
zut în făgăduința și Cuvântul Său. Ce 
mare bucurie s-a manifestat în Casa de 
rugăciune Betesda din Viena, unde ne-a 
invitat Domnul Isus și a trimis lumina 
și credincioșia Lui să călăuzească două 
suflete, Mihai Dali și Mariana Marinovi-
ci, care și-au mărturisit păcatele, au fost 
eliberați și iertați pe deplin prin sânge-
le Mântuitorului și au pășit în apa bo-
tezului. În cadrul acestei sărbători s-au 
implicat frații slujitori: Daniel Lörintz, 
Petrică Stoian și Iulian Spinu. Prin cuvin-
tele rostite ne-au sfătuit să ne păzim de 
orice cădere pentru a ne înfățișa înain-
tea Slavei curați și fără vină. Cântările 
de recunoștință pentru Domnul au fost 
interpretate de familia Iordănescu, de 
grupul de la Biserica Maranatha din 
Wiener Neustadt și de grupul din Betes-
da condus de Ana Oncică. Domnul Isus 
invită și așteaptă și alte suflete. Profitați 
de acest timp unic, nu amânați!

Eva Aurelia Dobrotă

 BOTEZ LA BISERICA BETEL, 
BRUCK / LEITHA 

Prin ajutorul Domnului, pe data de 16 iu-
nie 2019  la Betel-Bruck / Leitha, a avut 
loc un botez noutestamental cu prilejul 
căruia Emanuela  Frunza  si Claudiu Ma-
nea au încheiat legământ cu Domnul.
Au fost prezenţi următorii fraţi : Dorel 
Bârte, Adorian Don, Cristian Kamergru-
ber, Mitică Rus, Nelu Popovici  şi  Ioan 
Irimuş.

Cristian Kamergruber

 BOTEZ LA BISERICA BETEL, 
VIENA 

La data de 03.11.2019 a avut loc un bo-
tez noutestamental la Betel Wien  care 
a fost oficiat de slujitorii bisericii :  pas-
tor Remus Oros și diacon Vasile Leș. 
Mulțumim Domnului pentru măreața 
Sa lucrare de chemare la mântuire și de 
împlinirea promisiunilor făcute. 

Vasile Leş

În biserica Logos Gleisdorf, pe 29 septem-
brie 2019, frații Vasile Bejer și Marinel Cio-
can au fost consacrați în lucrarea de pas-
tori.

ORDINARE

Pe data de 16 iunie 2019 la BETEL- Bruck/
Leitha a avut loc ordinarea în slujba de 
pastor a fratelui Adorian Don. La această 
slujbă, împreună cu fraţii slujitori locali,  au 
participat și fratii păstori Ioan Irimuș, Ioan 
Varadin și Ionel Vlas. Cu această ocazie, 
frații pastori Ioan Varadin și Ionel Vlas au 
avut mesaje de încurajare despre slujire.
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CONFERINȚA MISIUNII EVANGHELICE 
APOSTOLICE
În data de 23 noiembrie a.c. a avut loc la Biserica Elim din Viena prima în-
tâlnire de lucru a Misiunii Evanghelice Apostolice (MEA) cu tema: Biserica în 
misiune. Frații Mihai Borze și David Gagea sunt coordonatorii acestei misiuni 
evanghelice din Austria. Fratele Ghiță Rițișan, care este președintele Agenției 
Penticostale de misiune externă din România (AMPE), ne-a provocat cu între-
barea: de ce este nevoie de lucrarea de misiune? Au participat în jur de 60 
de persoane din mai multe biserici din Austria care au pe inimă lucrarea de 
misiune, mulți dintre ei doresc să se implice în lucrarea de evanghelizare. Din 
partea Organizației Gemeinde Gottes din Austria a participat Ionel Pădurețu, 
membru în executiv. De asemenea a fost cu noi la părtășie Emil Meștereagă 
de la Biserica Vestea Bună din București, împărtășindu-ne experiența bisericii 
unde slujește cu privire la lucrarea de misiune.

Fratele Ghiță Rițișan a răspuns cu privire la nevoia de misiune prin:

 

De asemenea, pe parcursul celor două sesiuni, am fost îmbogățiți prin faptul 
că Dumnezeu cheamă și Dumnezeu unge - dar liderii Bisericii îi echipează pe 
oamenii lui Dumnezeu pentru slujire. Biserica Penticostală din România a tri-
mis peste 70 de frați și surori în misiune internațională în multe țări ale lumii.
Suntem chemați cu toții prin cuvintele Domnului Isus: „Mare este secerișul, 
dar puțini sunt lucrătorii! Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători 
la secerișul Lui!” (Matei 9:37-38)

Redacția

TINERII SE ÎNCHINĂ ÎMPREUNĂ
Obiceiurile bune trebuie păstrate, ba chiar transmise generațiilor ce vin după noi. La Kapfenberg, 
în Biserica Maranatha, am continuat obiceiul bun (inițiat de departamentul național de tineret) de a 
petrece o sâmbătă pe an în prezența Domnului. Tinerii din cele 10 biserici care formează regiunea 
de sud a Austriei, s-au unit în data de 19 octombrie în cadrul Pfingstkirche Gemeinde Gottes și au 
organizat conferința cu tema ”Închinarea, spectacol sau prezență divină?”. Cuvântul Domnului a fost 
rostit de fratele Onisim Botezatu, care păstorește Biserica Betleem din Arad, România. Un cuvânt 
de informare și confruntare, dar în același timp un mesaj care ne-a hrănit și ne-a convins să ne 
rededicăm Domnului Isus privind închinarea adusă Lui. La sesiunea de dimineață am fost conduși 
în închinare de către tinerii din Filadelfia Neudau, iar după amiază tinerii bisericii gazdă au pregătit 
terenul prin cântări, pentru ca toți participanții la conferință să se poată ruga lui Dumnezeu și să 
poată să-I asculte Cuvântul. Slujbele sfinte au fost îmbogățite și de aportul celorlalte biserici care au 
cântat cântări spre slava lui Dumnezeu. Prezenți cu noi la părtășie au fost păstorul Bisericii Marana-
tha din Kapfenberg, Daniel Suingiu, și liderul național de tineret, Ruben Avram, care au avut fiecare 
câte un scurt îndemn. Putem și ne simțim datori să mărturisim ajutorul și însoțirea Domnului în 
toată această slujire. A lui Dumnezeu să fie toată gloria.    Samuel Vlad 

În data de 30 noiembrie 2019, Logos Praise Choir Austria a susținut un concert extraordinar de co-
linde în limba germană în sala de concerte din Lannach, o localitate lângă orașul Graz. Au concertat 
în jur de 200 de tineri atât vocal cât și instrumental, din diferite biserici din Austria. Acest proiect 
a fost inițiat de către Andrei Demian, fiind și dirijorul acestui ansamblu. Mesajul biblic a fost rostit 
de către Ruben Avram, iar moderatorii au fost Samuel Rosus și Andreas Onea. A fost o audiență de 
peste 1000 de persoane.
MUZICA A FOST LIANTUL CARE NE-A APROPIAT DE CER!

MISIUNE ÎN UGANDA

LOGOS PRAISE CHOIR AUSTRIA

1. ÎMPĂRTĂȘIREA VIZIUNII ȘI INFORMAREA BISERI     
    CII CU PRIVIRE LA MISIUNE.
2. MOBILIZAREA RESURSELOR BISERICII ÎN VEDE     
    REA MARII TRIMITERI.
3. COORDONAREA PROCESULUI DE TRIMITERE ȘI  
    SUSȚINERE A MISIONARILOR PE  TERMEN LUNG.
4. ASIGURAREA UNEI BAZE DE DATE CORECTE ȘI  
    ACTUALE REFERITOARE LA MISIONARI.
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