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Mulţumim celor care au colaborat la realizarea acestui număr. Fără ar-
ticolele dumneavoastră revista nu poate exista. Ne cerem scuze pen-
tru articolele nepublicate, în limita posibilităţilor vom încerca să le 
publicăm în numerele viitoare. Vă aşteptăm din nou pentru următorul 
număr cu tot ceea ce Dumnezeu vă pune pe inimă: articole, poezii, su-
gestii, întrebări. Următorul număr va apărea în luna Decembrie, iar ca 
temă vom avea:  Divorţ şi recăsătorire; 
   Sărbătoarea Naşterii Domnului Isus. 
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Scopul şi viziunea revistei 

„Apa Vieții“

Scopul revistei „Apa Vieţii“

 Fiind o publicaţie a Pfi ngstkirche Gemeinde Gott es 
in Österreich care nu urmăreşte profi t şi nici crearea unui 
nume, revista are un scop asemănător cu al Bisericii, adică:
• Glorifi carea lui Dumnezeu prin mărturiile transmise.
• Păstrarea învățăturii Bibliei prin articolele publicate.
• Publicarea de materiale folositoare pentru creşterea 

spirituală a cititorilor şi înțelegerea voii lui Dumnezeu 
conform Bibliei.

• Răspândirea Evangheliei pentru mântuirea celor pier-
duți.

• Provocarea generației tinere de a-şi îmbogății vocabu-
larul limbii române.

• Informații care cuprind anumite aspecte interesante 
din viața Bisericilor. Prin acestea se face o unitate spiri-
tuală între cititor şi biserici.

• Descoperirea şi promovarea tinerilor cu chemare din 
partea Domnului. 

Viziunea revistei „Apa Vieţii“

• Viziunea sau visul echipei de redacție este să contribu-
ie la realizarea unui scop comun cu al Bisericii Pfi ng-
stkirche Gemeinde Gott es.

• Într-o vreme când se produc multe schimbări, iar citi-
torii au multe posibilități trebuie găsite soluții pentru 
a ne menține viziunea, fără a ne lăsa duşi de val şi a ne 
păstra adevărata identitate.

• Dacă privim la prima şi apoi la ultima revistă sunt di-
ferențe destul de mari. S-au adus îmbunătățiri atât la 
partea vizuală, aranjament cât şi la conținutul artico-
lelor.

• Conştienți fi ind că oricât de bună ar fi revista, nu 
va fi apreciată niciodată de toți. Totuşi ea va trebui 
să transmită calitate, credibilitate, respect şi informație 
pentru toți cititorii în mod onest, corect fără părtinire.

• Nefi ind o revistă care transmite ştiri senzaționale, arti-
colele scrise trebuie să fi e originale şi să trezească inte-
resul cititorilor.

• A se lua mai multe interviuri fulger, luate pe nepregă-
tite care prezintă mai mult interes pentru cititori.

• Să atragă câți mai mulți cititori şi pe cei care au renun-
țat să caute surprize în revistă.

• În fi ecare număr trebuie să apară articole care să con-
tinue şi în numerele următoare pentru a ține cititorul 
interesat şi a stârni în cititor dorința de a vedea ce-i va 
oferi revista în numărul următor.

• Revista „Apa Vieții“ îşi propune să publice numai ace-
le articole potrivite cu tema, doctrina, care ajută la creş-
terea spirituală a cititorilor şi care nu prezintă multe 
greşeli.Totodată colectivul de redacție îşi asumă răs-
punderea de a corecta şi reformula articolele. De aceea 
colaboratorii revistei trebuie încurajați în a-şi îmbună-
tăți modul de a scrie, folosind cuvinte uzuale şi a se 
autocorecta critic înainte de a trimite articolele.

• Respect pentru toți colaboratorii îndeosebi pentru cei 
începători în care se văd valori, care ar trebui încurajați 
pentru a-şi dezvolta aptitudinile, întrucât încă e nevoie 
de colaboratori.

• Chiar dacă colectivul de redacție nu e foarte specializat 
trebuie să lucreze în echipă şi să facă o analiză critică 
pentru toate articolele trimise înainte de publicare.

• Dat fi ind faptul că revista se adresează mai multor ca-
tegorii de vârstă, de preferință materialul trebuie să 
conțină o diversitate de articole, poze şi informații.

• Revista „Apa Vieții“ nefi ind un instrument de market-
ing, nu e în competiție cu alte reviste, ci cu ea însăşi, 
de aceea îşi propune chiar schimburi de experiență cu 
unele reviste sau chiar schimburi de articole sau infor-
mații.

• Întrucât colaboratorii şi colectivul de redacție fac o 
muncă voluntară sunt îndemnați a căuta călăuzirea 
şi inspirația din partea lui Dumnezeu, scriind sau lu-
crând cu sentimentul că îndeplinesc o slujbă pentru 
care Domnul răsplăteşte.

Apoc. 22:12 Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu 
Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. 
                                                                                                    

Varadin Ioan
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Manipulare
sau 

Convingere
Amanipula înseamnă a mânui, a 

manevra. Manipulare este acți-
unea de a manipula şi rezultatul ei: 
mânuire sau manevrare. O persoană 
care mânuieşte comenzile unei ma-
şini, aparate sau sisteme tehnice se 
numeşte manipulator.

Convingere înseamnă a avea o pă-
rere fermă asupra unui lucru. A 

convinge înseamnă a face pe cineva 
să adopte o părere pe bază de dovezi 
şi argumente, a-l face să recunoască 
ceva cu adevărat.
Haideți să ne uităm la prima mani-
pulare şi convingere care a avut loc 
petrecută cu Adam şi Eva în grădina 
Eden. Dumnezeu le-a creat mediul 
perfect de trai. Unii poate se gândesc, 
ah! nu a fost chiar perfect. Dacă nu ar 
fi  avut Eva cu Adam acces la pomul 
cunoştinței binelui şi răului, atunci ar 
fi  fost totul perfect. Dumnezeu l-a fă-
cut pe om după chipul şi asemănarea 
Lui. 

Perfecțiunea constă în faptul de a 
afl a de pomul cunoştinței binelui 

şi răului şi a păstra convingerea care 
au primit-o de la Dumnezeu. Dum-
nezeu i-a informat de pom şi i-a con-
vins cu dovezi şi argumente. Geneza 
2: 16-17 „Poți să mănânci după plăcere 
din orice pom din grădină, dar din po-
mul cunoştinței binelui şi răului să nu 
mănânci, căci în ziua în care vei mânca 
din el vei muri negreşit.” Adam şi Eva 
aveau părerea formată asupra acestui 
lucru. Erau convinşi. Pomii ceilalți 
din grădină erau dovada lor şi argu-
mentul lor era comuniunea zilnică cu 
Dumnezeu.
 Căderea lor în păcat s-a pro-
dus datorită faptului că au cedat la 

convingerea lor prin manipularea şar-
pelui. Şarpele nu a avut nici o dovadă 
şi nici un argument adevărat. Mani-
pularea s-a produs prin înşelăciune. 
Şarpele a manipulat prin punerea la 
îndoială argumentul lui Dumnezeu 
şi prin negarea dovezilor: îndoiala 
argumentului Geneza 3:1 oare a zis 
Dumnezeu cu adevărat:...negarea do-
vezilor Geneza 3:4 hotărât că nu veți 
muri,...

Singura lor şansă ar fi  fost dacă ră-
mâneau ferm asupra convingerii 

primite de la Dumnezeu. Noi astăzi 
de la Adam şi Eva şi până în ziua de 
azi, suntem înconjurați cu un nor aşa 
de mare de martori şi exemple, încât 
avem destule dovezi şi argumente 
pentru a ne forma o părere fermă asu-
pra cui vrem să îi slujim. Fie ca la ori-
ce manipulare din partea diavolului 
să îi dăm răspunsul care l-a dat Isus 
în Matei 4:10 „Pleacă, Satano căci este 
scris: Domnului, Dumnezeului tău să 
I te închini şi numai Lui să-I slujeşti.”

Prin manipulare diavolului:
• minte
• înşeală 
• fură
• dezbină
• ispiteşte
• apasă
• chinuie
• batj     ocoreşte

Prin convingere Dumnezeu:
• iubeşte
• eliberează
• vindecă
• dăruieşte viața veşnică
• pace
• bucurie
• întăreşte

• călăuzeşte
 
Diavolul este ca o locomotivă care 
vrea să manevreze cât mai multe va-
goane (oameni) direct în iad fără a se 
mai opri prin stații de genul: citirea 
bibliei, rugăciune, părtăşie cu seme-
nii, etc.

Dumnezeu este plin de dovezi şi 
argumente pentru a ne convinge 

că nu doreşte moartea păcătosului, ci 
doreşte ca să-i rămânem fi deli păreri-
lor care ni le-am format din EL, prin 
EL şi pentru EL.
                                                                                     

Marius Rarău
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În vremea de astăzi manipularea 
a ajuns o „artă”, de care mulți oa-

meni se folosesc. Este important să 
înțelegem ce înseamnă cuvântul: a 
manipula. Acest cuvânt înseamnă 
a manevra, adică a mânui un lucru 
cu scopul de a obține rezultatul do-
rit. Pentru înțelegerea cuvântului 
acestuia vă dau un exemplu. Omul 
care manipulează este ca şi paznicul 
care stă în mijlocul unui labirint, sus 
pe un post de pază, care vede toate 
mişcările oamenilor care se frământă 
să găsească drumul spre ieşire. Acest 
paznic ştie foarte bine drumul ales 
de acei oameni care vor găsi această 
ieşire. Cel manipulat este nevoit să 
aleagă, printr-o sursă străină, dru-
mul pe care va merge. 

De regulă când auzim de mani-
pulare ne gândim doar la sensul 

rău al cuvântului. Dar fi ecare dintre 
noi poate că am manipulat un prie-
ten, afl ându-se într-o problemă, pen-
tru a lua o decizie. Dacă persoana re-
spectivă prin infl uența noastră, a luat 
o decizie bună, cu siguranță ne-am 
bucurat împreună de acest succes. 
Deci manipularea se poate folosi şi 
cu un scop bun. Atunci se pune ur-
mătoarea întrebare: Cum folosim noi 
manipularea? 

Din scriptură putem extrage ur-
mătorul verset din Apocalipsa 

12:4 „Cu coada trăgea după el a treia 
parte din stelele cerului, şi le arunca 
pe pământ.” O interpretare a acestui 
verset spune, că la căderea Satanei, 
el a tras cu coada a treia parte din 

îngeri împreună cu el. Putem spune 
că Satana a manipulat a treia parte 
din îngerii lui Dumnezeu, prin ati-
tudinea lui, dorind să fi e ca şi Dum-
nezeu, şi în acelaşi timp dându-le şi 
îngerilor această dorință. De multe 
ori Satana ne pune la dispoziție toate 
lucrurile păcătoase, oferindu-ne „ca-
douri cu ambalaje frumoase”, dar in-
teriorul acestor cadouri este de fapt 
putred şi ros de mucegai. Acceptând 
doar un singur cadou, ne face să ac-
ceptăm mai multe din aceste „cado-
uri”. Când inima noastră se bucură 
de aceste „daruri”, este un semn al 
manipulării care vine din partea Sa-
tanei. Atunci neapărat avem nevoie 
să ne plecăm genunchii înaintea lui 
Dumnezeu şi să cerem ajutorul divin 
pentru a îndepărta această plăcere 
din inima noastră şi pentru a arunca 
„darurile” pe care le-am primit. 
Un alt semn al manipulării este 
„spiritul de turmă” sau acțiunea 
mulțimii, de care suntem şi noi 
afectați de multe ori. Putem obser-
va şi în viețile noastre că de cele mai 
multe ori, atunci când mulțimea face 
un lucru bun sau rău, suntem tentați 
să urmăm mulțimea. Doar un carac-
ter integru ne poate ajuta să ieşim 
din acest „spirit de turmă”. Putem 
lua exemplul lui Daniel când s-a 
hotărât să nu se spurce cu bucatele 
alese ale împăratului Babilonului 
(Daniel 1:8), în timp ce majoritatea 
tinerilor cu siguranță au acceptat 
bucuroşi invitația împăratului. Nu 
doar în vremurile lui Daniel s-au fă-
cut manipulări în masă, ci şi în vre-

murile noastre putem observa acest 
semn al manipulării atunci când oa-
menii frecventează din ce în ce mai 
puțin bisericile. Satana încearcă să 
ne manipuleze prin oboseala fi zică, 
spunându-ne că mai valoroasă este 
odihna trupească decât cea duhov-
nicească. Acest semn al manipulării 
prin oboseală este foarte vizibil şi în 
bisericile creştine, în programele de 
peste săptămână. Cum Daniel s-a 
hotărât să nu se spurce cu bucatele 
împăratului Nebucadnețar, aşa şi noi 
trebuie să ne hotărâm să nu ne lăsăm 
manipulați de Satana.

Privind prin Vechiul Testament 
în timpul împăratului Iosia, pu-

tem vedea o formă de manipulare în 
sensul bun. În capitolul 23:4-25 din 2 
Împărați putem urmări reforma îm-
păratului Iosia. El a scos idolatria din 
Iuda şi a trasat poporului din vre-
mea sa un drum nou, prin interme-
diul reformei sale. Aceast nou drum 
a dat un impuls poporului, de a-L 
cunoaşte mai mult pe Dumnezeu. 
Impulsul a fost un semn al manipu-
lării care a avut un efect pozitiv asu-
pra poporului. Şi noi putem folosi 
manipularea, pentru binele altora ca 
şi Iosia sau pentru folosul nostru ca 
Nebucadnețar, depinde de noi ce ale-
gem. Totodată putem fi  manipulați, 
şi pentru a cunoaşte dacă este înspre 
binele sau răul nostru trebuie să 
identifi căm aceste semne prin călă-
uzirea Duhului Sfânt. Dumnezeu să 
ne dea această călăuzire divină.
                                                                                                                                                   

Daniel Grigoraş
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Reacția 
față în față 
cu CANCERUL

Din punct de vedere medical

Cancerul (neoplasm malign) este 
o boală care are ca mecanism o 

proliferare celulară necontrolată şi 
neîntreruptă, o afecțiune generată de 
multiplicarea dezordonată a unei ce-
lule ce a scăpat de sub controlul me-
canismelor de autoreglare ale organis-
mului. Aceste celule au capacitatea de 
a invada alte țesuturi din  organism, 
fi e prin invazie sau prin migrația ce-
lulelor spre locuri mai îndepărtate în 
organism (metastaza).
Se menționează în Europa şi în Ameri-
ca de Nord, predominanța cancerelor 
de plămân (în 90% atribuite tabagis-
mului), a cancerelor anorectale, legate, 
probabil în parte de alimentație şi a 
cancerelor de sân cu cauze încă puțin 
clare.
În SUA, cancerul ucide aproape 1 500 
de oameni pe zi şi este a doua cea mai 
răspândită boală, după afecțiunile de 
inimă.

Cauze

Cancerele sunt cauzate de expunerea 
la virusuri, la substanțe naturale sau 
chimice, la radiații.

Aceasta are ca efect inducerea de mu-
tații sau de exprimări neadecvate ale 
diferitelor gene numite oncogene, 
implicate în proliferarea celulelor, în 
diferențierea lor şi în reglarea acestor 
fenomene.
Oncogenele se afl ă în mod normal 
sub controlul genelor inhibitoare, an-
tioncogenele, care pot fi  pierdute sau 
pot suferi ele însele o mutație, sub ac-
țiunea agenților mai sus enumerați, 
funcția lor fi ind în acest caz redusă. 
Aceste antioncogene pot însă lipsi în 
mod ereditar, ceea ce explică, în parte, 
existența predispozițiilor familiale la 
cancere.

Factori de risc

Există peste 100 de tipuri de cancer, 
clasifi cate în funcție de celulele afec ta-
te inițial. Riscul de a dezvolta cancer 
creşte pe măsura înaintării în vârstă, 
fi ind infl uențat şi de sex, rasă, istoric 
medical personal şi familial.
În multe situații, medicii nu pot deter-
mina cauzele pentru care unele per-
soane dezvoltă cancer iar altele nu!
Iată cei mai frecvenți factori de risc cu 

privire la dezvoltarea cancerului:
Înaintarea în vârstă,
Fumatul,
Expunerea prelungită şi fără protecție 
la soare,
Radiațiile ionizante,
Anumite chimicale şi substanțe,
Anumite virusuri şi bacterii,
Unii hormoni,
Istoric familial de cancer,
Abuzul de alcool,
Alimentația insufi cientă, lipsa activi-
tății fi zice sau supraponderalitatea.
                                                                                                     

Dr. Daria Novăcescu
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Din punct de vedere spiritual

Atunci când primeşti o veste bună 
te bucuri şi împărtăşeşti bucuria 

cu cei din jurul tău, dar ce faci când 
primeşti o veste rea care te va marca 
pe viață? Am avut un prieten care a 
primit teribila veste de la un doctor: 
„tu ai cancer! “. Ca şi slujitor am în-
cercat să îl consiliez, să mă rog pentru 
el, să îl ajut cu ceea ce Dumnezeu mi-a 
dat, dar în cele din urmă Dumnezeu la 
scurt timp l-a chemat acasă. Citim me-
reu din Psalmul 23 „chiar dacă ar fi  să 
trec prin valea umbrei morții” nu prea 
înțelegem profunzimea cuvântului 
lui Dumnezeu. Atunci când primeşti 
această veste ca urmare a unui simplu 
consult la doctor, pe care l-ai defi ni ca 
şi o simplă rutină medicală, tu ai can-
cer, ai următoarele reacții:

Frica 

Cei din sfera psihologiei o numesc şi 
panică. Omul trăieşte în acel răspuns 
dat de rezultatul analizelor, în câteva 
secunde frică, panica  îl dezarmează. 
Nu te aşteptai la un astfel de răspuns 
tu care erai atât de sănătos, puternic 
şi care aveai o viață cu o alimentație 
sănătoasă. Am întâlnit cazuri când 
el era vegetarian, avea o viață sporti-
vă şi totuşi boala necruțătoare nu l-a 
ocolit. Sunt oameni care leşină, care 
trec printr-o depresie profundă şi au 
nevoie să fi e sprijiniți. Apare frica 
morții şi omul ar da orice să treacă 
peste această problemă. Cei care sunt 
copii de Dumnezeu sunt conştienți 
de faptul că Dumnezeu este cel care 
alungă teama. Gândiți-vă la pasajul 
Biblic când ucenicii se afl au într-un 
real pericol pe mare, l-au deşteptat pe 
Mântuitor spunându-I: „scapă-ne că 
pierim”. Frica este un sentiment ce se 
instalează în inimă şi mintea omului, 
dar Dumnezeu este Cel care poate să 
alunge orice duh de teamă.

Nesiguranţa. 
 
Simți că tot ce ai realizat cu 
mâinile tale, viitorul tău s-a 
destrămat. Când, în fi eca-
re clipă te întrebi: oare ce 
se va întâmpla mai depar-
te? Când, în momentul de 
față, nu mai ai nici o bucu-
rie! Tot ce putem face, este 
să ne ridicăm în picioare 
şi să mergem mai departe. 
Nesiguranța, dubiile şi mo-
mentele în care te îndoieşti 
de tine însuți, de valoarea şi 
de capacitățile tale te împie-
dică să realizezi ceea ce îți 
doreşti şi să-ți trăieşti viața 
la potențialul maxim. Nesi-
guranța este cea care îți taie 
aripile atunci când vrei să 
zbori. Elimină nesiguranța din viața 
ta prin câteva sfaturi concrete:
Găseşte timp pentru tine, timp în care 
să te gândeşti şi să analizezi motivele 
care te împiedică să fi i mai încrezător 
şi să alungi nesiguranța.
Fă o listă cu toate momentele în care 
ai dat dovadă de putere interioară şi 
curaj. Fă o listă cu toate calitățile tale 
de care eşti mândru şi care te-ar putea 
ajuta în depăşirea nesiguranței.
Clădeşte încrederea în tine treptat. 
Stabileşte-ți o nouă provocare în fi eca-
re săptămână, astfel îți vei lărgi zona 
de confort şi vei deveni din ce în ce 
mai încrezător.
Înconjoară-te de oameni, concentrea-
ză-te pe încurajările pe care le primeşti 
şi blochează gândurile neîncrezătoare 
care apar. Dumnezeu este cel care este 
siguranța noastră. Aşa de frumos spu-
ne Psalmistul: „Cel ce stă sub ocrotirea 
celui prea Înalt... Și face din El un turn 
de scăpare”.
Roagă-te şi cântă-i lui Dumnezeu lau-
de. Este foarte important să înțelegem 
că Dumnezeu trebuie lăudat” în orice 
vreme”

Stresul. 

Factor de instabilitate a unei vieți 
sănătoase care în momentul în care 
omul conştientizează pericolul bolii 
se instalează în mintea omului ca tim-
brele pe plic. Omul devine stresat de 
ideea nu am să scap sau cum am să 
scap. Mintea omului pentru o bucată 
bună de timp este traversată de aces-
te două întrebări dacă nu scap şi care 
este soluția cea mai bună? Biblia nu-
meşte acest fenomen şi îngrijorare. Şi 
veți putea citi în Matei 6 despre modul 
în care Dumnezeu îmbracă natura şi o 
îngrijeşte într-un mod extraordinar. O 
cercetare recentă a arătat că stresul ar 
putea fi  unul dintre factorii care „ali-
mentează” şi mențin în viața celule-
le canceroase, în ciuda administrării 
tratamentului oncologic. Mai mult, 
efectul concret al stresului persistent 
asupra creierului este de reducere a 
materiei cenuşii în zonele cerebrale 
care controlează emoțiile şi funcțiile 
fi ziologice ale organismului. Oamenii 
de ştiință susțin că această conexiu-
ne ar putea explica de ce persoanele 
stresate dezvoltă, în timp, afecțiuni 
psihice, pe fondul modifi cărilor la ni-
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velul materiei cenuşii. De aceea Isus 
spune foarte clar: „Nu vă îngrijorați de 
nimic”. Sunt atât de trist că prea puțini 
înțelegem acest lucru şi prea mult ți-
nem acest fenomen numit stres, apoi 
îngrijorare în sufl etul nostru şi nu îm-
plinim ceea ce tot Mântuitorul spune 
„arunca-ți asupra mea toate îngrijorările 
voastre“. Frică, apoi nesiguranță, în-
grijorarea sau stresul sunt factorii care 
vor produce o a patra reacție a omului 
față de cancer şi anume

Deznădejdea. 

 Omul se simte fără speran-
ță, deoarece este conştient că în cele 
mai multe cazuri viața omului este 
curmată. Din omul care era plin de 
bucurie, fericit, zâmbitor fața omului 

devină tristă, deznădăjduită şi s-ar 
lega de orice suport uman să treacă 
peste acest obstacol. Tot în Biblie gă-
sim un cuvânt: ” Binecuvântează sufl ete 
pe Domnul şi nu uita nici una din binefa-
cerile Lui... el îți vindecă boalele tale...”. 
Mai mult profetul Isaia declara “în 
rănile lui suntem tămăduiți”. Cântăm 
deseori cântarea: “Eu cred în vindecările 
divine căci el mă vindecase şi pe mine...” 
şi nu odată ci de atâtea ori ați văzut 
mâna lui Dumnezeu la lucru. De ce 
şi în situația aceasta Dumnezeu nu ar 
putea interveni. 
 Sunt multe campanii de ajuto-
rare a acestor persoane şi una intere-
santă care am găsit-o poartă numele:  
”Avem viața în sânge: stă în puterea ta 
să îi ajuți pe cei bolnavi!”. Mă întreb în 
bisericile unde Dumnezeu ne-a aşezat 

să fi m, pe strada unde locuim, în car-
tierul în care stăm, cunoşti astfel de 
persoane care trec prin această teribi-
lă încercare a vieții? Care este reacția 
ta la problema şi nevoia lui. Eşti gata 
să faci ceva. Te-aş sfătui în numele lui 
Isus să nu încetezi:
• Să te rogi pentru el.
• Să îl vizitezi regulat.
• Să îl încurajezi.
• Să îi oferi ajutorul moral şi material.
• Să îi dăruieşti un zâmbet.
 Viața este scurtă, astăzi eşti 
sănătos dar mâine...
                                                                                                 

Marius Mal

Reacția față în față cu CANCERUL

Era o dimineață rece de oc-
tombrie. M-am dus la spi-

tal să-mi iau rezultatul histologic al 
operației pe care o făcusem cu trei 
săptămâni în urmă. Era vorba de un 
mic fi brom care îmi apăruse pe neaş-
teptate deasupra sânului drept, şi care 
crescuse suspect de repede în doar 
două luni. Am făcut desigur toate tes-
tele de rigoare, mamografi e, ecografi e, 
rezonanță magneticaă şi toate ieşiseră 
bine. Chirurgul care mă operase m-a 
asigurat ca e doar un fl eac, 6 din 10 
femei dezvoltă fi brom la sân pe par-
cursul vieții şi trăiesc bine mersi. Nu 
aveam nici un motiv de îngrijorare şi 
mă simțeam bine dispusă pentru că 
soțul meu se oferise să mă însoțească. 

Apoi a venit vestea grea, nimicitoare.         
” Ne pare rău, e carcinom mamar, gradul 
3, foarte agresiv. Nu ne-am aşteptat nici 
noi.    Sunteți tânără, va trebui să faceți 
test genetic. Ați mai avut cazuri de cancer 
în familie?” Da, mama murise la 50 de 
ani iar sora ei chiar mai tânără, la 45. 
M-am simțit paralizată, parcă mă lega-
se cineva de scaun. 

M-am agățat disperată cu pri-
virea de soțul meu dar el 

parea impasibil. A întrebat detaşat ce 
urma să se întâmple. 
Răspunsul doctorului mi-a tăiat respi-
rația, masectomie la ambii sâni, che-
moterapie cel puțin 6 luni, iradiere, 
apoi scoaterea ovarelor. Am simțit că 
mă prăbuşesc iar indiferența soțului 

mi-a pătruns ca un cuțit rece în ini-
mă. Nu aveam o relație armonioasă 
de mulți ani dar am crezut mereu că 
suntem prieteni şi uite că acum, deşi 
era acolo, nu mă susținea. Am plecat 
de la spital având senzația că port un 
munte după mine. Urma să-mi pierd 
sânii, părul, nu voi mai putea avea co-
pii niciodată. Cel mai mult mă dureau 
ultimele vorbe ale doctorului. “ Vom 
face tot ce depinde de noi dar trebuie să în-
țelegeți că nu există garanții iar dumnea-
voastră aveți o formă extrem de agresivă.” 

Adică era posibil să mor… şi 
dacă e să se întâmple, eu unde 

voi merge? Credeam că există Dum-
nezeu dar mi se părea că e undeva 
acolo sus şi nu are treabă cu mine. Ce 
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era cu Isus? Ştiam că e Fiul lui Dum-
nezeu, trimis pe pământ să ia asupra 
Lui păcatele oamenilor pentru ca ei să 
fie vrednici de Împărăția Cerurilor. 
Ştiam toate astea dar acum aveam ne-
voie să le simt, să le accept ca adevăr 
în inima mea. Am simțit nevoia ca 
de aer să merg la biserica evanghe-
lica din apropiere de casă. Pastorul 
Rob, un om blând, cu voce caldă, ne-a 
întrebat “ Dacă ar fi să mori azi, unde 
vei merge? Vrei să-l primeşti pe Isus în 
inima ta? “ Da, exact asta căutam. Şi 
atunci mi-am deschis sufletul pentru 
El, Domnul Isus. Şi o pace lăuntrică 
mi-a încălzit toată ființa. Am zâmbit 
fără să-mi dau seama, nu mai eram 
singură…

Au urmat doi ani de chin fizic. 
Operații dureroase, apoi che-

moterapia, am slăbit mult, ajunse-
sem la un moment dat să am 40 de 
kilograme. Apoi soțul m-a părăsit 
spunându-mi că: e imposibil să mai 

trăiasca cu mine, povestea asta cu 
cancerul e prea mult pentru el. M-am 
simțit urâtă şi îmi feream privirea ori 
de câte ori vedeam o oglindă pentru 
că nu suportam să mă privesc. Vor-
beam incoerent pentru că nu-mi pu-
team controla plânsul. Mi s-a spus că 
am depresie avansată şi că ar fi nece-
sar să urmez un tratament psihiatric. 
Am spus atunci nu, povara asta e prea 
grea pentru mine, Doamne ia-o Tu şi 
facă-se voia Ta, nu a mea, eu mă în-
cred în Tine  şi Te iubesc mai presus 
de orice. A fost o eliberare uriaşă. Am 
acceptat că fiecare zi poate fi ultima 
dar asta nu e treaba mea şi i-am mul-
țumit Domnului pentru fiecare sufla-
re a mea, pentru acest miracol care 
este viața. L-am rugat  fierbinte dacă 
vrea El, să nu mă lase sa mor aşa, sim-
țindu-mă urâtă, să-mi dea voie să fiu 
iar o femeie normală, să mă pot privi 
din nou în oglindă. Şi El mi-a făcut 
această favoare. Părul a crescut la loc 

iar operația de reconstrucție a sânilor 
a fost un succes. 

Aş vrea să pot spune că sunt o 
învingătoare, că am ajuns de 

partea cealaltă a malului şi am acum 
înțelepciune suficientă pentru a da 
lecții de viață, dar nu e aşa. Sunt încă 
în vâltoarea vieții, operația de ovare 
e programată peste două luni. Am o 
fiică de 14 ani dar mi-am dorit enorm 
de mult un al doilea copil şi mă doare 
cumplit când mă gândesc la asta, dar 
îi spun mereu Domnului că îl iubesc 
şi că mă încred în voia Lui, oricare ar 
fi ea. Până la urmă toate lucruri-
le lucrează spre binele celor 
care îl iubesc pe Dumnezeu. 
Iar eu îl iubesc şi aleg să trec prin via-
ță încredințându-mi soarta în mâinile 
Lui.

A voastră soră în credință,
Cristina Tornea
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Noi speranțe pentru Africa 2013Noi speranțe pentru Africa 2013Noi speranțe pentru Africa 2013
Mă numesc Pop Daniel sunt 

în vârstă de 45 de ani, tată 
a 5 copii şi soțul celei mai 

frumoase femei... Rodica. Locuim în 
Austria la 35 km de Viena în direcția 
Graz, suntem membri ai bisericii 
Elim. La sfârşitul lunii martie, în 
timpul anunțurilor care s-au făcut la 
sfârşitul programului, a fost şi acesta 
„ Se caută un zidar pentru construirea 
unui orfelinat în Uganda mai multe 
informații la biroul bisericii” La ieşire 
am cerut o copie cu informații în de-
taliu. Trebuie să precizez faptul că nu 
sunt zidar, ci sunt electrician . Odată 
ajuns acasă am deschis computerul şi 
am cules informații despre Uganda.

Uganda este o țară aşezată în cen-
trul Africii pe o suprafață de 241 

040 km  cu o populație de 34 509 205 
milione de locuitori. Se învecinează 
în sud cu Sudan, la nord Kenia, la est 
Tanzania şi Ruanda la sud şi Kongo 
la vest. Un colț din partea de sud este 
întretăiat de Ecuator şi deține o par-
te din lacul Victoria, cel mai mare lac 
de pe continentul Africii. Se vorbeşte 
limba Swahili şi Engleza şi au ca mo-
nedă Uganda-Schilling (1 euro = 3260 
Schilling ). În anul 2002 un procent 
de 41 % din populația Ugandei erau 
de religie romano-catolică, 35% re-
prezenta Biserica anglicană, iar 12% 
islam şi doar un procentaj de numai 

4,6 % reprezenta biserica penticostală. 
Pentru a călători în Uganda este ne-
voie de viză şi de o serie de vaccinuri 
împotriva bolilor.

Pe informația primită de la Biserică 
erau şi câteva numere de telefon 

din Austria şi Australia. Am apelat 
aceste numere de telefon şi mi-am ex-
primat dorința de a participa la aceas-
tă misiune. Prezentându-mi profesia 
am primit răspuns că de electricieni 
va fi  nevoie la toamnă, septembrie-
octombrie. Am însistat din nou preci-
zând că mă implic (pot fi  un bun aju-
tor) în alte lucrări în construcție.
Am continuat să îmi fac vaccinurile 
necesare şi obligatorii, pentru faptul 
că medicul mi-a sugerat mai multe 
vaccinuri pentru prevenirea boli-
lor şi care costau sume importante 
de bani. Apoi am căutat consulatul 
pentu obținera vizei, lucrul care s-a 
întâmplat relativ repede şi uşor. Am 
obținut viza pe durată de 3 luni, dar 
drept de şedere doar pentru o lună. 
Aşa că pe la începutul lunii mai eram 
gata de plecare, rămăsese doar sa-mi 
cumpăr biletul de avion. În tot acest 
timp am fost în legătură cu fratele 
Tarcea din Australia (cel care a mai 
fost în Africa) atât telefonic cât şi prin 
e-mail, căutând să obțin cât mai multe 
informații în ce priveşte mâncarea, 
dormitul, transportul... Pe informația 

primită de la biserică se specifica că 
nu există sponsorizare, atât pentru 
transport şi cazare cât nici pentru 
construcție, şi eram îndemnat să ne 
rugăm ca Dumnezeu să deschidă 
inima oamenilor în direcția aceasta. 
Fiind hotărât pentru plecare, am 
anunțat biserica şi am cerut sprijin 
în rugăciune, atât la plecare cât şi pe 
timpul şederii mele în Africa, lucru 
care s-a întâmplat şi pe care l-am simțit 
în următoarele 4 săptămâni. Mulți 
frați din biserică m-au binecuvântat şi 
mi-au urat sănătate, iar un frate care 
a mai fost în Africa mi-a înmânat şi o 
sumă de bani pentru nevoi. Doresc să 
mulțumesc mai întâi familiei care a 
acceptat şi m-a susținut, apoi bisericii 
care s-a rugat pentru protecție şi tutu-
ror care au avut un gând bun pentru 
această lucrare. Fără ajutorul Domnului 
şi fără voi nu aş fi  reuşit! Frații din Aus-
tralia mi-au comunicat data şi dorința 
de a ne întâlni în Dubai, iar de acolo 
să zburăm împreună spre Africa. 

În data de 9 iunie împreună cu 
familia am plecat spre aeroport 

unde urma să ne despărțim pentru 
prima dată după 22 de ani pentru o 
perioadă de 4 săptămâni. După 5 ore 
de zbor am aterizat în Dubai unde 
aşteptam nerăbdător să mă întâlnesc 
cu frații din Australia, despre care 
ştiam aşa de puțin şi cu care urma să 



Apa Vieții  11  

împărțim binele şi greul în următoarele 
4 săptămâni. Nu a fost greu de 
recunoscut, românii stau în grup au 
multe de povestit şi vorbesc în limba 
maternă, româneşte. Întâlnirea noas-
tră a fost un moment de îmbrățişări, 
urmat de un timp lung de întrebări, 
aşa am început să ne cunoaştem şi să 
ne apropiem tot mai mult unul de ce-
lălalt. Cei cu care m-am întâlnit erau 
5 frați voluntari din două biserici din 
Australia dornici să lucreze şi să dăru-
iască în numele Domnului. Vorbind cu 
frații, am început să afl u tot mai multe 
lucruri despre orfelinat şi despre tot 
ce avea să se facă acolo. Faptul că am 
participat la această lucrare este dato-
rită harului lui Dumnezeu şi nimic nu 
mi se atribue mie ca persoană, şi tot ce 
avea să se întâmple nu sunt meritele 
noastre şi aşa a găsit Domnul cu cale 
să se folosească de noi. După un zbor 
de circa 6 ore am aterizat în Uganda. 
Orfelinatul se găsea la o distanță de 
circa 150 km de aeroport, era timpul 
amiezei.
Știu să trăiesc smerit, ştiu să tră-
iesc în belşug. În tot şi pretutin-
deni m-am deprins să fi u sătul şi 
fl ămând, să fi u în belşug şi să fi u 
în lipsă... Faceţi toate faptele fără 
cârtiri şi fără şovăieli, ca să fi ţi 
fără prihană şi curaţi, copii ai lui 
Dumnezeu, fără vină în mijlocul 
unui neam ticălos şi sticat în care 
străluciţi ca nişte lumini în lume 
ţinând sus Cuvântul vieţii.
Odată ajunşi în aeroport lucrurile au 
început să se schimbe, sărăcia din Afri-
ca începe din aeroport. Mai întâi în 
mod vizibil, apoi se simte tot mai apă-
sat din zi în zi. Peste tot se văd soldați 
înarmați, suntem trecuți prin perche-
ziție, completăm un formular şi în cele 
din urmă părăsind zona de securitate 
suntem aşteptați de pastorul Joes, un 
bărbat la 44 de ani înalt, purta în mână 
o bâtă, iar în celaltă ținea o pungă cu 
şase sticle cu apă. Fața lui radia de bu-
curie în timp ce ne înbrățişa şi ne ofe-
rea fi ecărui câte o sticlă cu apă.

Cine este păstorul Joas?

Pastorul Joas este fi ul unui pastor 
bătrân, de culoare care a înțeles 

chemarea Domnului dedicându-şi 
viața în slujire şi împletind propovă-
duire Evangheliei cu facerea de bine, 
adunând de pe străzi copii orfani şi 
îngrijindu-i ca şi pe proprii săi copii. 
Prin harul Domnului a plantat în Dis-
trictul Kiboga 46 de bisericuțe, fi ecă-
ruia dându-i denumirea „Elim”. Când 
nevoile au devenit peste măsură şi im-
posibile de rezolvat Dumnezeu i-a dat 
un gând să caute în afara Africii bise-

rica „Elim“, prin intermediul tehnicii 
moderne a găsit biserica română Elim 
din Melborn. După convorbiri telefo-
nice un grup de frați din Australia au 
vizitat orfelinatul care se găsea într-o 
stare mult mai jalnică decât a fost de-
scris telefonic. Frații au luat decizii de 
ajutorare şi prin harul Domnului sunt 
circa 3-4 ani de când copiii se bucură 
de o înbunătățire a situației. La mo-
mentul cunoaşterii de către frații din 
Australia, pastorul Joas nu era căsăto-
rit, datorită săraciei şi dedicării lui în 
totalitate pentru orfelinat, dar astăzi el 
este căsătorit şi împreună cu soția lui 
Roy slujesc Domnului şi îngrijesc de 78 
de copii orfani sau abandonați, a căror 
sufl ete au fost salvate din iad. Copiii 
provin din diferite confesiuni religioa-
se, iar aici în orfelinat ei sunt învățați 
să cânte, să se roge şi că existența şi vi-
itorul lor este în mâna lui Dumnezeu. 
Primesc şi învață repede ajutându-se 
unul pe celalalt, progresează şi sunt ca 
şi o mare familie.
Ajutoarele făcute până acum au constat 
în cumpărare şi închiriere de clădiri 
unde actual învață şi locuiesc aceştia. 
Apoi a fost trimis un container cu aju-
toare. S-au cumpărat 2 ha de pământ 
unde urmează să se contruiască noua 
clădire a orfelinatului. Din Australia 
au fost trimise maşinării şi scule cu 
care urma să lucrăm la orfelinat. 
Copiii învăță până în clasa a-VII-a 
după care continuă la şcolile de stat. 
Fiecare din aceşti copii îşi are povestea 
lui tristă şi plină de lacrimi, dar care se 
sfârşeşte cu o speranță. Orfelinatul îşi 
are bisericuța lui la care s-au mai adă-
ugat şi alte sufl ete din sat fi ind într-o 
creştere continuuă.
Să nu daţi uitării binfacerea şi 
dărnicia lui Dumnezeu jertfe ca 
acestea îi plac.
În aeroport am fost aşteptat de două 
maşini cu care ne-am deplasat la 
Kampala, capitala Ugandei. Acolo am 
mers la o bancă pentru schimb valutar 
unde am pus tot împreună. Drumul 
la Kiboga a fost obositor, şoselele sunt 
foarte aglomerate, în lipsă de trans-
port în comun se circulă cu autobuzuri 
şi motociclete. Seara a venit repede, la 
Ecuator se înserează devreme şi trece-
rea de la zi la noapte este foarte scurtă. 
Undeva în jurul orei 8 am ajuns la ho-
tel, o clădire etajată unde partea de sus 
nu este fi nalizată dar nici nu se lucreză 
la ea, am primit 3 camere. O cameră cu 
un pat mare care ocupă mai mult de 
jumătate din spațiul camerei, o măsuță 
şi un scaun de lemn aşezat lângă un 
geam acoperit de o perdea groasă de 
culoare închisă. Partea de sus nu avea 
sticlă ci doar nişte lamele metalice care 

permiteau circulația aerului dar şi a 
insectelor şi a sunetului. Apoi baie, o  
încăpere mică cu sifon în pardoseală, 
wc şi o chiuvetă mică unde abia puteai 
să te speli pe față, toate acestea au o 
fost o binecuvântare pentru perioada 
de 4 săptămâni, frânt de oboseală am 
adormit sub plasa de tânțari care atâr-
na deasupra patului. Noaptea a fost 
scurtă, m-am trezit în glasul copiilor 
care cântau şi se rugau. Orfelinatul 
era la mai puțin de 100 metri, iar copii 
în fi ecare dimineață între 5.30 şi 6.30, 
cântau şi se roagau cu ceilalți frați. Am 
participat la programele de dimineață 
ale copiilor. 
Frații care au fost înainte acolo au 
început la fundamentul clădirii care 
are 1900 m²  şi cuprinde săli de clasă, 
dormitoare, băi şi un spațiu medical. 
Am început să facem canalizările, iar 
alții au lucrat la facerea bolțarilor, s-au 
săpat trei gropi septice, şi s-a umplut 
fundația cu pământ. S-a turnat placa 
de beton pe toată suprafața. S-a săpat 
o fântână de 45 de metri adâncime, 
s-a confecționat şi vopsit tocuri pen-
tru uşi şi geamuri. S-au cumpărat şi 
plantat 80 de pomişori. S-a cumpărat 
120 de perechi de încălțăminte. S-au 
vizitat familii, văduve şi orfani cărora 
li s-a oferit câte 10 kg zahăr, 10 L ulei, 
20 kg orez şi 20 kg făină, iar celor care 
dormeau pe jos li s-au cumpărat saltele 
de dormit. Cazuri în care bunica îşi 
creştea 4 nepoți, iar alta 5 nepoți, li 
s-au întocmit acte pentru ca copiii 
să poată fi luați la orfelinat. Femei 
bolanave de SIDA care trebuiau să 
meargă săptămânal la spital au primit 
sume de bani, iar femei  însărcinate 
care trebuiau să plătească spitalul 
50 de dolari pentru naştere au fost 
ajutate. Un băiețel de 9 ani cu piciorul 
amputat a primit o proteză nouă. 

Lucrarea continuă şi nevoile 
încă sunt mari, iar acei copii nu 

au pe nimeni, ei cresc, unii învață 
foarte bine şi pot să urmeze o fa-
cultate, le lipsesc banii, simt ne-
voia de comunicare şi afecțiune...
lacrimile lor vărsate la despărțire 
mă cheamă înapoi!
                                                                                                                                

    Daniel Pop
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 Relațiile cu oamenii, indiferent de ce 
tip sunt, nu le plăteşti în monede. Nu 
faci nici măcar un troc care să îți per-
mită un echilibru emoțional. Relația 
cu oamenii, la fel ca relația cu Dumne-
zeu, se plăteşte şi se măsoara în suflet. 
Am avut ocazia să testez încă odată 
realitatea acestui adevăr în tabăra de 
adolescenți de la Gusental.

Un peisaj deosebit şi 60 de adolescenți 
creştini, stau în căutarea identității 
lor... şase zile aparte care m-au învățat 
că niciodată, nu e vorba de reguli, ci 
de harul lui Dumnezeu...

Nu e vorba de platitudini în progra-
me, ci de relația plină de emoție şi pa-
siune cu un Dumnezeu personal...

Nu e vorba de proiecte, cât e vorba de 
suflet. Nu atât număr, cât unitate. Nu 
atât etică, cât dragoste...

Lumea adolescenților din bisericile 

noastre e una aparte. De neînțeles la 
prima vedere, ciudată chiar. Prins în 
reguli şi prejudecăți, în ipostaza omu-
lui cu piatra în mână şi iluzia adevăru-
lui în cealaltă  ți-ar fi greu să te apleci 
şi să te uiți în ochii lor...

Cere curaj, cere inima.

Dincolo de exuberanța unei vârste pe 
care mulți dintre noi nu o mai înțele-
gem - sau nu vrem să încercăm - ochii 
lor trădează nevoile sufletului. Gestu-
rile lor strigă frustrarea de a nu fi as-
cultați, de a nu fi înteleşi suficient, de a 
nu fi iubiți destul. Dorința copleşitoare 
de a sta față în față cu iubirea simplă, 
fară ipocrizie, față în față cu Hristos: 
fară intermediari.

Nicicând o generație nu a avut provo-
cările care le au ei. Niciodată contextul 
nu a exercitat o presiune mai mare pe 
sufletul adolescentului în căutare bâj-
bâită a unei identități. Sunt uimit de ei, 

mândru de ei, fascinat de ei. Sunt co-
pleşit de minunea pe care Dumnezeu 
o face în viețile lor, de promisiunile 
pe care le oferă unei generații  pentru 
care statutul nu înseamnă nimic.

Nu ştiu ce impact am avut eu asupra 
lor, dar ştiu cum m-au transformat ei. 
Am învațat şi asumat profund  cuvin-
tele lui Hristos, din care vreau să fac 
un motto al vieții mele: În dragoste nu 
este frică (1 Ioan 4:18)...

Am învațat că sunt chemat să iubesc 
profund şi necondiționat. E singu-
ra posibilitate de a pune un om față în 
față cu Dumnezeu. Singura opțiune 
pentru a pune un adolescent din bise-
rică față în față cu Hristos.

Şi Hristos... Hristos e singurul care 
îi poate da o identitate. Care îl poate 
face... ALTFEL.

Beni Quel-Brown

Eu sunt altfel!
Tabăra Gusental 2013
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Inițiativa de înfi ințare a Bisericii 
Agape a fost luată de către un grup 

format din aproximativ 25 de persoa-
ne care atunci erau membri ai bisericii 
Wien 1.
În data de 1 noiembrie 1998 a avut 
loc o şedinţă a comitetului bisericii 
Wien 1, unde, în prezenţa unor frați 
din comitetul executiv s-au discutat 
problemele majore care stau la baza 
deschiderii unei noi biserici. Cu 
această ocazie s-a semnat, de către toţi 
participanții la şedință, un proces-
verbal care conține cele trei motive 
generale care au condus la înfi ințarea 
bisericii Agape. 
 

La data de 17 noiembrie a avut loc 
o întâlnire a membrilor noii bise-

rici înfi ințate, ocazie cu care s-a ales 
un comitet provizoriu al bisericii, şi 
totodată s-a făcut de cunoscut numele 
noii biserici înfi ințate AGAPE. 
O zi importantă în istoricul bisericii, 
este ziua de 6 decembrie 1998, zi în 
care a avut loc inaugurarea bisericii 
Agape, iar ca păstor a fost ales fratele 
Peşel Ştefan. Această Biserică a avut 
ca locație Richard Strauß Strasse din 
Viena. Aici s-a format Biserica şi şi-a 

creat personalitatea cât şi ideile de 
funcționare, aici s-a ales primul co-
mitet din Austria cu alegeri la urnă, 
s-au făcut primele ordinări în Biserica  
AGAPE a fratelui Nelu Noane şi Nelu 
Irimuş în calitate de diaconi, aici s-a 
organizat de prima dată în mod ofi ci-
al condusul cântărilor în formă Grup 
Laudă Închinare acompaniate de in-
strumente cu coarde şi tobe.

Încă  de la începutul Bisericii s-a 
avut în vedere cumpărarea unei 

proprietăți aşa că imediat de la deschi-
dere s-a început căutarea unei locații 
care să devină proprietatea bisericii, 
s-au văzut mai multe locații, dar după 
mai multe dezbateri şi sub îndruma-
rea lui Dumnezeu s-a decis  în anul 
2001 pe o sumă modestă cumpărarea 
locației Rieplstrasse 1-5, 1100 Wien cu 
o construcție pe el, locația în care bi-
serica a amenajat un loc de închinare 
adecvat nevoilor ei, aici Biserica şi-a 
găsit liniştea din 14 septembrie 2003 
până în 18 martie 2012, când Biseri-
ca a cumpărat o construcție nouă pe 
adresa Schlechtastrasse 5, 1110 Wien, 
pe suma primită din vânzarea locației 
Rieplstrasse 1-5, 1100 Wien.

Dumnezeu ne-a ajutat să achităm 
integral localul de pe această 

adresă. La ora actuală Biserica AGA-
PE este condusă de Duhul Sfânt şi 
este administrată pe plan spiritual de 
frații: Peşel Ştefan, Nelu Onişor şi Sa-
moel Peter – pastori, Gheorghe Timof-
te - presbiter, Beni  Lavu şi Niculiță 
Lavu diaconi. Iar pentru o bună func-
ționare a localului avem şi un comitet 
administrativ. 
Ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu 
face printre noi şi Lui îi datorăm totul, 
El este proprietarul Bisericii Agape şi 
benefi ciarul, noi suntem numai admi-
nistratori vremelnici a acestori lucruri 
pe care bunătatea Lui ni le pune la 
dispoziție. Vă iubim cu toată inima şi 
Domnul să vă binecuvinteze!

Peşel Ştefan
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Râvna pentru da-
tini (din Gala-
teni 1:13-14)

 Textul din Galateni 1 ne pre-
zintă câteva realități ale vremii de 
atunci, care uşor pot fi  recunoscute şi 
acum:
Galateni 1:4 ne învață că trăim într-un 
veac rău.
Galateni 1:7 menționează că sunt mul-
ți care predică o altă Evanghelie (care 
de fapt nu poate exista pentru că este 
o singură Evanghelie, o singură Veste 
Bună adusă şi dată de Domnul Isus 
Hristos).
Galateni 1:13 vorbeşte despre o „reli-
giune” şi nu despre credință.
Galateni 1:14 spune despre religiunea 
bazată pe legi şi pe datini, care produ-
ce o râvnă pentru datini dar fără înțe-
lepciune. Apostolul Pavel scria Colo-
senilor: „Nu lua, nu gusta, nu atinge 
cutare lucru! Toate aceste lucruri care 
pier odată cu întrebuințarea lor, şi sunt 
întemeiate pe porunci şi învățături 
omeneşti, au, în adevăr o înfățişare de 
înțelepciune, într-o închinare voită, o 
smerenie şi asprime față de trup, dar 
nu sunt de nici un preț împotriva gâ-
dilării fi rii pământeşti” (Col. 2:21-23).
 Cine a fost Saul din Tars şi ce 
spune Scriptura despre el? „Eu sunt 
Iudeu, născut în Tarsul Ciliciei; dar 
am fost crescut în cetatea aceasta, am 
învățat la picioarele lui Gamaliel să 
cunosc cu de amănuntul Legea părin-
ților noştri, şi am fost tot atât de plin 
de râvna pentru Dumnezeu, cum sun-
teți şi voi toți azi.” (Faptele Ap. 22:3) 
sau mai departe: „Dacă altul crede 
că se poate încrede în lucrurile pă-
mânteşti, eu şi mai mult; eu, care 
sunt tăiat împrejur a opta zi, din 

neamul lui Israel, din seminţia lui 
Beniamin, Evreu din Evrei; în ce 
priveşte Legea, Fariseu, în ce pri-
veşte râvna, prigonitor al Bisericii; 
cu privire la neprihănirea pe care 
o dă Legea, fără prihană.” (Filipeni 
3:4-6).
 Saul se vedea justifi cat şi în-
dreptățit în toate lucrurile şi faptele 
pe care le făcea, pentru că se credea 
un om pregătit, instruit, disciplinat şi 
pregătit de un maestru veritabil, Ga-
maliel, unul din cei mai cunoscuți în-
vățători ai Legii şi ai vremii din locu-
rile acelea. Se pare că toată pregătirea 
lui, faptul că a avut un dascăl ilustru 
nu l-a ajutat cu nimic ca să poată să-i 
dea mântuirea mult aşteptată, pentru 
că religiunea dată de datini era şi este 
lumească, fi rească, nemântuitoare.
 După întâlnirea de pe drumul 
Damascului, în viața lui Saul intervine 
o schimbare majoră, care duce chiar la 
schimbarea identității lui Saul în Pa-
vel. Atunci şi acolo, în Damasc are loc 
înnoirea şi schimbarea lui Saul prigo-
nitorul în Pavel propovăduitorul, cel 
ce a fost numit apostolul Neamurilor. 
Acolo are loc metamorfoza, metanoia, 
înnoirea minții, iar religiunea avută 
până atunci, condusă şi marcată de da-
tini se schimbă într-o credință puterni-
că, după o învățătură sfântă şi nouă, 
de origine dumnezeiască, descoperită 
Insuşi de Isus, pe care-L prigonise, 
după cum ne spune Pavel: „Fraților, 
vă mărturisesc că Evanghelia propo-
văduită de mine, nu este de obârşie 
omenească; pentru că n-am primit-o, 
nici n-am învățat-o de la vreun om, 
ci prin descoperirea lui Isus Hristos” 

(Galateni 1:11-12).
 Ce face datina?
 Râvna pentru datini 

face cel puțin patru lucruri rele:
În primul rând, versetul 9 din Faptele 
Apostolilor 26 scrie: “..eu, ce-i drept, 
credeam că trebuie să fac multe lucruri 
împotriva Numelui lui Isus din Naza-
ret, şi aşa am şi făcut..” Mă întreb pe 
mine, şi te întreb pe tine, câte lucruri 
nu am făcut noi împotriva lui Isus, cu 
bună ştiință, considerând probabil că-i 
faci voia Lui, şi de fapt era voia noas-
tră, şi era împotriva voii Lui, lucruri 
pe care le-am făcut cu multă râvnă, şi 
probabil fără înțelepciune!?
În al doilea rând, în prima parte a 
versetului 10 spune: „Am aruncat în 
temniță pe mulți sfi nți, căci am primit 
puterea aceasta de la preoții cei mai 
de seamă..” Nu ştiu cum vă simțiți 
dumneavoastră, dar eu mă cutremur 
la gândul că de multe ori am ispitit pe 
aproapele meu, (pocăit sau nepocăit, 
mântuit sau nemântuit), prin vorbirea 
mea, prin trăirea mea şi l-am provo-
cat, fi ind o pricină de poticnire, şi l-am 
aruncat în temnița păcatului! Şi de 
parcă acest păcat nu ar fi  fost destul, 
despre aceste greşeli ale mele poate 
că de multe ori au ştiut şi cei din jurul 
meu, şi nu au vegheat ca să mă corec-
teze, şi mai grav decât asta, poate că 
au ştiut şi liderii noştri spirituali şi nu 
au luat nici o măsură de corectare, în-
dreptare sau disciplinare.
Al treilea lucru pe care suntem ten-
tați să îl facem este găsit în versetul 
10 la sfârşit: „… şi când erau osândiți 
la moarte, îmi dădeam şi eu votul îm-
potriva lor” Râvna noastră pentru 
tradiție, pentru datini este un teren 
fertil pentru prejudecăți, pentru jude-

neamul lui Israel, din seminţia lui 

(Galateni 1:11-12).
 Ce face datina?
 Râvna pentru datini 
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căți, pentru acuzații, când foarte uşor 
suntem tentați să justificăm acțiunile 
noastre prin buna noastră credință, 
prin bunele noastre intenții, dar să nu 
putem găsi nici măcar un motiv de 
clemență pentru păcatele şi greşelile 
altora! Nu-i aşa că ne este cunoscut 
faptul că suntem de cele mai multe ori 
îngăduitori cu noi, dar aspri cu alții, 
folosind două feluri de măsură şi cân-
tărire, unul pentru noi şi altul pentru 
ceilalți (…), pedepsindu-i adesea şi 
aruncându-i imediat pe alții în focul 
iadului şi poate admirându-i cum ard 
eroic!
Versetul 11 ne clarifică o a patra ac-
țiune care suntem tentați să o facem, 
în marea noastră râvna firească şi lu-
mească: „.. şi îmi dădeam toată silința 
ca să-i fac să hulească..” împotriva lui 
Isus. Sigur, Saul fiind contemporan 
cu Isus, îi făcea să hulească împo-
triva lui Isus, să se lepede de El, 
iar noi acum de multe ori fa-
cem acelaşi lucru, împotriva 
lui Isus, care stă la dreapta 
Tatălui, sau împotriva Du-
hului Sfânt, Mângâietorul 
care ne-a fost trimis şi dat 
ca să ne călăuzească în tot 
adevărul, şi să ne fereas-
că de pornirile noastre 
nebune, pentru că orice 
hulă va putea fi iertată, 
în afară de hula împotriva 
Duhului Sfânt.
 Vestea Bună este 
Evanghelia, şi mărturisirea 
credinței în El, care ne-a fost 
dată odată pentru totdeauna şi 
prin care înțelegem că Dumnezeu 
este Cel ce a făcut şi face alegerea: „… 
te-am ales din mijlocul norodu-
lui acestuia şi din mijlocul Nea-
murilor…” (începutul versetului 17 
Fapte 26). El este Cel ce face chema-
rea, „... scoală-te şi stai în picioare căci 
M-am arătat ție, ca să te pun slujitor şi 
martor, atât al lucrurilor pe care le-ai 
văzut, cât şi al lucrurilor pe care Mă 
vei vedea făcându-le.” (versetul 16) şi 
tot El este Cel ce face trimiterea, în lu-
crare şi în slujire a Neamurilor, „... la 
care te trimit ca să le deschizi ochii, să 
se întoarcă de la întuneric la lumină, 

şi de sub puterea Satanei la Dumne-
zeu…” (versetul 17-18). 

Când ne întâlnim cu adevărat cu 
Dumnezeu, când Duhul Sfânt 
locuieşte cu adevărat în noi, şi 

noi suntem templele Lui, atunci recu-
noaştem alegerea, înțelegem chema-
rea şi acceptăm trimiterea în slujire 
şi în lucrare şi facem aceasta „...prin 
credința în El, ca să primim iertare de 
păcate, (NA: noi şi cei la care le propo-
văduim Evanghelia), ca să fim cu toți 
moştenitori împreună cu cei sfințiți.” 
(versetul 18).
 Roada propovăduirii Evan-
gheliei, după ce am fost aleşi, chemați 
şi trimişi, dă naştere 
ş i 

dezvol-
tă în noi credință.
 Ce face deci credința noastră 
în El, care ne dă dragostea Lui, care 
locuieşte în noi?
„Te-am ales… ca să le deschizi ochii…” 
(F. A. 26:18a). Atâta vreme cât lumea 
trăieşte în păcat, sunt cu ochii închişi 
şi nu au parte de mântuire. „Pleoape-
le” lumii sunt păcatele care pun un zid 
de despărțire între oameni şi Dum-
nezeu, iar noi suntem chemați să le 
deschidem ochii prin propovăduirea 

Evangheliei.
„...să se întoarcă de la întuneric la 
lumină şi de sub puterea Satanei la 
Dumnezeu…” (F.A. 26:18b). După ce 
li se deschid ochii oamenilor, aceştia 
îşi dau seama că trăiesc în întuneric şi 
sub puterea Satanei căruia i-a fost dată 
pentru o vreme stăpânirea lumii şi do-
resc să fie schimbați, metamorfozați 
(metanoia) ca să poată să se împace cu 
Dumnezeu. În acest proces de schim-
bare, fiecare creştin are rolul şi lucra-
rea lui, de care trebuie să se țină fără să 
încerce să facă altă lucrare la care nu a 
fost chemat.
„...să primească, prin credință în 
Mine, iertare de păcate..” (F.A. 26:18c). 
Prin credință în Isus Hristos primim 

iertarea de păcate, şi nu în ultimul 
rând…

„… şi moştenirea împreună 
cu cei sfințiți” (F.A. 26:18d), 

adică mântuirea care este 
pentru noi şi pentru cei 

din jurul nostru.
 Din păcate 
ne-am obişnuit să 
considerăm normal 
că mulți din jurul 
nostru sunt ne-
mântuiți, când de 
fapt această stare 
este anormală, pen-
tru că Dumnezeu 

a cuprins în planul 
său de mântuire pe 

toată lumea, de aceea 
l-a trimis pe Isus Hris-

tos ca să mântuiască pe 
toți cei pierduți.

 Aş dori să te provoc şi să mă 
provoc, să dăm răspuns la între-

barea: ce am eu, o religie sau credin-
ța? Am eu râvna pentru datini, sau 
„râvna pentru casa Ta Mă mănâncă pe 
mine“? (Ioan 2:17).
 Scopul final al trăirii şi predi-
cării noastre trebuie să fie cel amintit 
de Pavel în F.A 26:29, „Fie curând, fie 
târziu... să dea Dumnezeu că nu nu-
mai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi 
(NA: şi cei ce citesc aceste rânduri as-
tăzi) să fiți aşa cum sunt eu…“ (NA: 
adică mântuiți)    
   Mihai Borze



16  Apa Vieții  

 
TALANTUL ÎN NEGOȚ; 
o lucrare pentru toți.

 În data de 7 aprilie 2013 în 
Biserica „Speranța“ din Linz a avut loc 
premierea copiilor şi adulţilor de la 
concursul Biblic TALANTUL ÎN NE-
GOȚ (asociat cu cel din România, care 
este la a-XI ediție).
Au participant copii, începând cu cla-
sa II-a, tineri şi adulți - chiar şi o mamă 
cu 4 copii. În total au fost 51 de parti-
cipanți.
Am avut ca invitați din partea Depar-
tamentului tineret, adolescenți, şcoală 
dumnicală din Austria, pe fratele Nelu 
Irimuş, iar din România echipa Depar-
tamentului de copii, împreună cu fra-
tele Sami Muică.
Nimic nu se poate compara cu bucuria 
de pe fața copiilor şi a părinților; după 
munca depusă să primeşti premiul 
pentru care ai luptat. Mi-am imaginat 

atunci cum va fi  momentul, în care 
noi toți, stând înaintea lui Dumnezeu, 
aşteptânt răsplata, pentru munca 
noastră de pe pământ.
Acest concurs biblic are ca scop, stu-
dierea Bibliei acasă împreună cu pă-
rinții, şi nu are legătură cu nici o altă 
activitate din biserică. Copiii primesc 
materia de studiat, în care sunt inclu-
se şi 10 versete de memorat, bineînțe-
les la concurs se dau numai 3 versete. 
Pentru verifi carea cunoştințelor odată 
la 3 sau 2 săptămâni ne întâlneam cu 
ei, pentru a le pune întrebări, din ceea 
ce au studiat şi în fi nal le dădeam un 
test. Întrebările cuprinse în aceste te-
ste erau de tip grilă, cu adevărat/fals, 
completează răspunsul şi de asociere. 
Punctajul maxim era de 100 de puncte. 
A fost o adevărată bucurie pentru noi 
să vedem că şi copiii din Austria au 
acelaşi potențial de studiere a Bibliei 
în limba română, ca şi cei din Româ-
nia. Chiar dacă este mai difi cil pentru 

unii să se exprime şi să scrie în limba 
română, totuşi, mulți dintre ei s-au 
descurcat foarte bine şi am avut punc-
taj şi de 100 de puncte. Slăvit să fi e 
Domnul! După cum spunea şi frate-
le Cristi Brânză, coordonatorul lucră-
rii, în 10 ani copiii vor ştii 100 de verse-
te şi au citit cel puțin 10 cărți din Biblie 
studiate verset cu verset. Atunci vom 
avea oameni bine înarmați cu Cuvân-
tul lui Dumnezeu şi nu le va fi  greu în 
vremurile grele să stea în picioare ro-
stind cu curaj: „ ESTE SCRIS”. 
Vrem să urmăm etapele de concurs aşa 
cum sunt în România: județ, comuni-
tate şi țară. La faza pe țară, care va fi  în 
perioada 5-7 iulie, vom avea concurs 
cu cei de la Biserica Muntele Sionului 
din Kohlgrube, unde se vor califi ca 
primii 3 candidati, iar aceştia vor re-
prezenta Austria la concursul interna-
țional penticostal, care va avea loc în 
data de 9-11 august la Piatra Neamț. 
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Mulțumim Domnului pentru implica-
rea fi ecărui membru din biserică. Au 
fost frați şi surori, care s-au rugat zi 
de zi, care au căutat întrebări, alții s-au 
implicat în a învăţa cu copiii versete. 
Au fost părinți, frați mai mari care au 
repetat cu copiii. Mulțumim conduce-
rii bisericii şi păstorului, fratele Mircea 
Doru, care au sprijinit această lucrare, 
prin motivarea biseri-
cii.
Câteva impresii din 
partea părinţilor:
- sunt foarte bucuroa-
să pentru copiii mei; 
le spuneam înainte să 
citească din Biblie şi nu 
le era dragă, dar după 
ce a început pregătirea 
pentru Talant, se închideau în cameră, 
şi citeau, pe urmă veneau să ne întrebe 
ceea ce nu înțelegeau. Dumnezeu să 
vă binecuvânteze!
- copiii mei au memorat versete şi 
chiar le spuneau cu voce tare prin 
casă, înainte îmi era greu să-i moti-
vez pentru aceasta. Dumnezeu să vă 
binecuvânteze că aţi organizat acest 
proiect;
- acest concurs biblic i-a unit pe copiii 
mei, acum îşi pun întrebări din Biblie 
şi se ascultă la versete, au şi meritat, 
toţi au luat premiu. Dumnezeu să vă 

dea putere să-l continuați;
- eu m-am apropiat mai mult de copiii 
mei şi mulțumesc Domnului pentru 
acest proiect;
- copiii mei nu au luat premiul, şi eu 
ca părinte mă simt vinovat; ei au citit 
singuri şi mergeau la pregătire din 
proprie inițiativă. La sfârşitul progra-
mului de premiere mi-am cerut iertare 

că nu i-am ajutat şi le-am promis că 
la următoarea ediţie mă voi ocupa de 
ei personal. Acum înţeleg acel verset, 
când copii îmi cer pâine, adică Cuvân-
tul, eu le dau piatră. Indiferența mea îi 
poate îndepărta de Dumnezeu. Vreau 
să fi u mai atentă în ceea ce priveşte 
creşterea lor spirituală.
Câteva impresii din partea partici-
panților:
-pe mine m-a ajutat acest concurs să înțe-
leg mai bine Biblia şi să fi u mai organizat, 
şi nu este aşa de greu cu limba română. 
Am luat premiul 1.

- sunt foarte bucuroasă că am  participat, 
am învățat, dar mai mult vreau să mulțu-
mesc părinților, care m-au încurajat.
- eu nu am luat nici un premiu, dar vreau 
să particip şi la anul, şi vreau să am pre-
miul 1; trebuie să învăț mai mult şi să nu 
mă grăbesc cu răspunsul.
- eu am luat mențiune, dar nu mă las, la 
următoarea fază vreau să fi u printre pri-

mii 3.
Vă încurajăm cu toată 
dragostea să promovaţi 
acest concurs şi în biserica 
dumneavoastră, pentru 
că aveţi şi voi copii foarte 
buni, şi mai mult nu 
putem spune că numai 
copiii din Linz şi Biseri-
ca Muntele Sionului din 

Kohlgrube reprezintă toată Austria.  
Deci vă invităm pe toți cu drag să luaţi 
parte la următoarea ediție a concursu-
lui.
Pentru informații şi materia  de studi-
at: www.scoala-duminicală.ro
persoană de contact în Austria sora 
Sanda Ardelean, e-mail: leansanda@
yahoo.com
                                                                                                                                                                                                     
Sanda Ardelean Biserica „Speranța” Linz

„Strâng 
Cuvântul tău în inima mea, 

ca să nu păcătuiesc împotriva 
Ta!” 

Ps.119:11
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Fiecare persoană care hotărăşte să ia o decizie în viață 
se pregăteşte, fie că e vorba de a construi o casă, sau 

de a se căsători, sau a face o excursie, dar când e vorba de 
venirea Domnului prea puțini oameni se pregătesc. Unii 
nu ştiu cum să se pregătească, alții se pregătesc greşit, 
crezînd că făcând anumite calcule matematice pot şti când 
va fi sfîrşitul lumii şi venirea Domnului şi astfel încearcă să 
înşele cât mai mulți oameni de la adevărata pregătire, 
Marcu 13:6  Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: 
„Eu Sunt Hristosul!” Şi vor înşela pe mulţi, pentru alții nu 
este relevantă pregătirea pentru că din punctul lor de ve-
dere nici nu va fi un sfârşit, totuşi ce spune însuşi Domnul 
Isus este adevărat: Apoc. 22:13 Eu Sunt Alfa şi Omega, Cel 
dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul.
Apostolul Pavel scrie fraților lui şi îi îndeamnă să se 
pregătească, să fie gata, chiar şi cum, practic, pentru că 
există şi ceilalți care în loc să se pregătească, dorm. 
Efeseni 6:14-15 Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, 
îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu 
râvna Evangheliei păcii. 1 Tesaloniceni 5:4-6 Dar voi, fraţilor, 
nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un 
hoţ. Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai 
nopţii, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci 
să veghem şi să fim treji.

Pentru cei ce sunt convinşi de adevărul Scrip-
turii şi vor să fie pregătiți, trebuie să facă ceva:

1. Să se pocăiască sincer cât timp sunt încă în viață, Luca 
23:40-41 Dar celălalt l-a înfruntat, şi i-a zis: „Nu te temi tu 

de Dumnezeu, tu, care eşti sub aceeaşi osândă? Pentru noi este 
drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre; 
dar omul acesta n-a făcut nici un rău.”

2. Să recunoască pe Isus ca Mântuitor personal, Luca 
23:42 Şi i-a zis lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine, 

când vei veni în Împărăţia Ta!”

3. Să umble pe calea lui Isus, Mat. 7:13-14 Intraţi pe poarta 
cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la 

pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, 
îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află.

4. Să-şi poarte cruce cu lepădare de sine, Luca 9:23 Apoi 
a zis tuturor: „Dacă voeşte cineva să vină după Mine, să se 

lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze.

5. Să rabde ca şi Isus, Matei 24:13 Dar cine va răbda până 
la sfârşit, va fi mântuit.

Răsplătiți de Dumnezeu vor fi doar cei ce cred cuvinte-
le Lui şi le împlinesc, 1 Petru 1:9 pentru că veţi dobândi, ca 
sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre.
Trist este că sunt unii oameni care vor ignora pregătirea 
pentru venirea Domnului,va fi alegerea lor,dar vor suporta 
şi consecințele alegerii, Deuteronom 30:19 Iau azi cerul şi 
pământul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi 
moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, 
tu şi sămânţa ta.

Cei ce aleg să nu se pregătească, aleg moartea şi 
blestemul:

1. Ei sunt cei ce-L batjocoresc pe Fiul Lui Dumnezeu 
Luca 23:39 Unul din tâlharii răstigniţi Îl batjocorea, şi zi-

cea: „Nu eşti Tu Hristosul? mântuieşte-Te pe Tine însuţi, şi 
mântuieşte-ne şi pe noi!”

2. Ei sunt cei ce-L vând pe Isus Matei 27:3-5 Atunci Iuda, 
vânzătorul, când a văzut că Isus a fost osândit la moarte, s-a 

căit, a dus înapoi cei treizeci de arginţi, i-a dat preoţilor celor mai 
de seamă şi bătrânilor, şi a zis: „Am păcătuit, căci am vândut 
sânge nevinovat.” „Ce ne pasă nouă?” i-au răspuns ei. „Treaba 
ta.” Iuda a aruncat arginţii în Templu, şi s-a dus de s-a spânzu-
rat.
Pentru poporul Domnului, pregătirea pentru venirea Lui 
este un imperativ, …pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul 
tău, Israele!, Amos 4:12b, aşa că; Cine are urechi, să audă! 
Apocalipsa 13:9.
                                                                                                             

Corneliu Buda
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Nu ştim cât ne-a mai rămas
Din fi rul scurt al vieţii ghem.
Să trăim acum, ăst ceas
Este tot ce noi avem

     Pâna la 75 de ani,  am trecut de multe ori prin 
vadul furios al controverselor, fi ind aruncată 

în ape adânci, care m-ar fi  înghiţit, dacă n-ar fi  fost mâna 
lui Dumnezeu să mă susţină.
Domnul Isus este mereu prezent gata să intre pe uşa 
deschisă a inimii noastre şi capabil numai de acte caracter-
istice nobleţei lăuntrice.
Când trecem prin suferinţe, El DOMNUL CERESC ne 
pune la îndemână miraculosul mijloc de a îndura iar prin 
suferinţe se poate ajunge la adevăr si lepădarea de sine.
Îi mulţumesc lui Dumnezeu că am sănătate mentală, 
sufl etească şi fi zică, lumină în privire si comportament, o 
permanentă fericire launtrică, interes crescut pentru suro-
rile şi fraţii credincioşi şi scăzut faţa de valorile materiale.
Mulţumesc fraţilor şi surorilor din casa Domnului “Eman-
uel” pentru încurajările oferite ce mi-au aşezat pe vatra su-
fl etului meu încrederea că dacă trăim pentru a ne desăvârşi 
spiritual aceasta rămâne cea mai mare zestre a noastră.
 

 Să ridici ochii la ceruri, când unii privesc în 
pământ, nu este uşor.

Să ridici ochii la ceruri când alţii sunt orbiţi de fala lumii şi 
vor să-ţi fure pacea sufl etească.
Să trăieşti alături de “cei dragi” fi ind dispreţuită că ai altă 
percepţie decât ei, că te-ai pocăit şi ai un templu sfânt în 
tine nu este uşor. Eu sunt fericită şi aşa cum scrie în Isaia 
44:21 “ Niciodată uitată.”
Anul trecut, când mijloacele de trai mi-au lipsit, Domnul 
a trimis pe un frate de la biserica “Elim” pe care l-am cu-
noscut cu opt ani în urmă să mă sprijine fi nanciar. M-am 
cutremurat întrucât nu spusesem nimănui povara mea 
şi din vârful picioarelor până în vârful capului m-au cu-
prins nişte vibraţii necunoscute până atunci a dragostei 
lui Isus şi a bunătăţii Lui. Această întâmplare m-a făcut să 
conştientizez şi mai mult că adevărata credinţă face minuni 
şi toate sunt cu putinţă celui ce crede în El, slăvit să-I fi e 
Numele Lui veşnic. 

Regret că mulţi ani m-am încrezut în puterile mele. Fi-
ind văduvă de tânără, ramânând cu două fete, am purtat 
raniţa grea a vieţii, găsindu-mi raţiunea de a trăi în scris 
şi încrezându-mă în Dumnezeu dar nu sufi cient. Dar…a 
venit ziua încercărilor şi a trebuit să încetez a mă încrede în 
mine însămi şi am realizat că numai Domnul Isus Hristos 
mă poate ajuta şi mântui. 

 Cu sinceritate si cu pocăinţă fac acum acest lu-
cru, nu merit Harul Lui, El a părăsit cerul şi 

a murit pentru mine şi pentru tine, pentru ca noi să fi m 
iertaţi de multele noastre păcate, ne-a luat sub autoritatea 
Lui, ne-a dat mari binecuvântări în viaţa noastră iar când 
vom trece din lumea aceasta El va fi  cu noi şi vom privi 
primul crâmpei din slava cerească.
Ce minune ne aşteaptă!!! Dincolo de umbre vom pătrunde 
în lumină. Trecând prin perdeaua neagră spre Gloria 
divină, păşind din noapte spre ziua veşnică, frumoasă. De 
ce numim noi moartea, întoarcerea acasă? Aşa cum scrie 
în Fapte 7:55 pentru cei ce se încred în Domnul moartea 
este ultima umbră a nopţii înainte de răsăritul ceresc. Poate 
că Dumnezeu ne va lua la sine fără să ne avertizeze. Va fi  o 
glorie instantanee sau poate ne va da timp de pregătire…
Oricare ar fi  împrejurările , dacă ne-am încrezut în Domnul 
ca Mântuitor, El va fi  cu noi atunci şi ne va primi cu braţele 
deschise.
 
 Dragi fraţi şi surori care citiţi “Apa Vieţii”, vă 
rog fi erbinte să priviţi doar la Domnul, păstraţi-vă ochii 
îndreptaţi asupra Lui, lăsaţi ca moartea Lui, luptele Lui, 
suspinul Lui, slava Lui, mijlocirea Lui să fi e permanent 
prezente în conştiinţa voastră. “ Întăriţi-vă în Domnul şi în 
puterea tăriei Lui” Efeseni 6:10. Aşa să vă ajute Dumnezeu, 
lumina Lui divină să se reverse spre voi dragii mei, Dom-
nul să vă binecuvânteze!

A voastră soră în credinţă,
Aurelia Dobrota
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Erau tineri, adolescenți chiar, trăiau în condiții mult 
superioare celor de rând şi totul părea să le surâdă. 
Proveneau din familii de „sânge albastru“, nimic nu 

i-ar fi  putut împiedica să urce pe cele mai înalte poziții ale 
societății. 
Toate acestea deveniseră istorie, amintiri dureroase deoarece 
deveniseră robi. „Ieri prinț şi astăzi sclav“ era expresia ce le 
putea exprima viața. Departe de părinți, când aveau în jur de 
cincisprezece ani, zvârliți în clasa cea mai de jos a societății, 
într-o țară străină, părea normală întrebarea: „unde e Dum-
nezeu?“; „Dacă El nu a intervenit, merită respectat?“ Proba-
bil aşa gândeau unii din ei, sau ceva asemănător. De aceea 
când Nebucadnețar a cerut să fi e aleşi cei mai buni pentru 
academia politică, n-au mai ținut cont de Lege, au mâncat şi 
au băut de toate. 
 Erau copii, erau sclavi şi li se promitea mult. Dar să 
merite orice preț schimbarea condiției de trai...? Răspunsurile 
diferă, deoarece în aceleaşi condiții, sub aceeaşi robie, la 
aceeaşi vârstă, patru dintre ei au dat alt răspuns. De ce oare? 
Există o singură explicație: aveau ce nu aveau ceilalți. Aveau 
un Dumnezeu, credeau într-un Dumnezeu, nu al părinților 
ci al lor personal şi, când toată aura ce strălucea peste fami-

liile lor s-a prăbuşit, a rămas ceea ce erau ei înşişi, ceea ce 
aveau ei înşişi şi când a trebuit să se demonstreze cine e mai 
valoros pentru ei, L-au ales pe Dumnezeu; şi chiar  dacă se 
părea că şi-au semnat sentința, au răsturnat toate presupu-
nerile şi au reuşit. 
 Erau mulți din Israel, toți erau tineri şi frumoşi şi 
cu reputație (Dan.1:3,6), toți au studiat la aceeaşi şcoală însă 
numai Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria au ajuns în guver-
nul lui Nebucadnețar, tocmai ei care aveau altfel de compor-
tament şi altă religie. Ei care părea că şi-au semnat sentința 
acționând altfel decât ceilalți, au reuşit să strălucească atât 
de tare... Daniel l-a impresionat într-atât pe împărat încât i 
s-a închinat şi i-a adus jertfe (Dan. 2:46). 
 Aşa sună istoria unor oameni, a unor copii care 
L-au ales pe Dumnezeu. Pe lângă aceştia se mai poate vorbi 
de Noe, Avraam sau Ilie care, trăind în vremuri de pustie 
spirituală, într-o singurătate greu de imaginat, au reuşit să 
îl urmeze pe Dumnezeu chiar dacă nimeni, absolut nime-
ni (după cum ei credeau) nu mai făcea ca ei (1 Împ. 19:10). 
Ceea ce face şi mai glorios comportamentul lor e că: nici 
vârsta, nici condiția socială, nici vitregia contextului, nici 
singurătatea nu i-a smuls de lângă Dumnezeu. 
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„De aceea, pen-
tru că ai preţ în 
ochii Mei, pentru 
că eşti preţuit şi 
te iubesc, dau oa-
meni pentru tine 
şi popoare pentru 

viaţa ta.“
Isaia 43:4

 Ar fi de dorit ca fiecare dintre noi să se pună în 
pielea oricărui personaj amintit mai sus, imaginându-şi 
o lume în care nu mai cunoaşte nici un pocăit, absolut 
nici unul, nu biserică, nu posturi creştine, o lume unde 
cei mai apropiați cunoscuți să se comporte ca vecinii de 
scară în Austria (austrieci bineînțeles), fără o vorbă cu ni-
meni despre lucruri din Biblie, care lipseşte şi ea, şi asta în 
cel mai fericit caz fără a fi persecutați; şi asta nu o zi, nici 
două, ci ani întregi. Şi totuşi ei, cei amintiți mai înainte, au 
reuşit, şi nu doar şi-au chinuit viața, ci au fost oameni care 
au schimbat cursul istoriei, deşi erau singuri şi poate chiar 
persecutați (ex Ilie). 
 

Nu s-ar fi scris despre ei dacă s-ar fi comportat ca 
şi ceilalți, aşa cum nu s-a scris despre cei mulți, 
care n-au făcut ca ei. Poți exista fără ca tu să alegi 

împrejurările în care exişti, nu omul alege aceasta, însă poți 
alege dacă vei influența viața din jurul tău sau vei fi „un 
nimeni“. Există un moment 
al alegerii şi de acest moment 
depind altele, iar a influența 
pe alții e o consecință directă a 
ceea ce realizează fiecare. 
 Alegerea de să fii ca 
ceilalți e alegerea de a fi invi-
zibil, pierdut în multitudinea 
de oameni care nu cred în 
Dumnezeu în Austria; unul în 
plus în mulțime e nimic, însă a 
spune că tu îl iubeşti pe Dum-
nezeu e diferit (poți proba), a 
alege să mergi prin credință 
e mai mult; la fiecare pas va 
trebui să alegi ceva, iar cei din 
jur vor fi influențați de ceea ce 
eşti, de Cel pe care Îl ai sau 
nu-L ai. Poți să te ascunzi în 
biserică aşa încât nimeni nu te 
vede (nu te dai aşa pocăit ca 
unii...), te ascunzi la serviciu 
aşa încât nimeni nu ştie care îți 
sunt convingerile, altfel spus 
te comporți ca ceilalți din jurul tău... E poate comod aşa 
însă Cineva se vede uitat şi acest Cineva va uita într-o zi 
că ai frecventat o biserică sau că ai fost botezat. Ar fi mult 
prea trist deoarece te vei regăsi între cei pe care i-ai copiat 
făcând ca ei, adică nefăcând nimic. 
 
 Da... e trist, e trist să vezi oameni cu potențial 
ascunşi în mulțime, mult prea comozi să facă ceva. Desi-
gur, nu toți cei care lucrează efectiv sunt văzuți de oameni, 
de unii nu se va afla decât în ceruri, m-aş bucura să fii unul 
din ei. Dar eşti? Întreabă-te şi răspunde-ți... Dacă munca 
nu ți-e văzută de oameni, nu te simți mustrat, bucură-te că 
poți să o faci în umbră. 

 Eşti o valoare şi unul fără de care lumea ar fi mai 
săracă, eşti unul care influențezi istoria, poate o mamă care 
creşte un Daniel, sau un tată în familia căruia creşte un 
Azaria. Nu scrie Biblia despre ei, dar cu certitudine stau în 
spatele celor mai sus amintiți. 
 Au fost mulți înscrişi în academia politică a Babilo-
nului, unii au ales să nu se vadă, făcând ca cei mai mulți şi 
au ajuns să dispară. Cei mai mulți presupun că împreună 
cu Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria n-a mai fost nimeni 
din Israel, cert e că au devenit „nimeni“ alegând să se con-
funde cu ceilalți. Nimeni nu cunoaşte numele vreunuia 
dintre ei. 
 

Opreşte-te şi întreabă-te: cine eşti? Câți ştiu de 
Dumnezeul tău, nu doar vorbit, ci susținut de 
trăirea ta? Eşti acela (aceea) care ai anumite „idei 

ciudate“ şi crezi „lucruri absurde“ Nu eşti „un nimeni“, 
eşti unul care începi să scrii o altă istorie şi numai Dum-

nezeu poate şti unde 
va duce aceasta. În 
urma ta poate răsări 
un predicator ca Moo-
dy sau un misionar ca 
W. Correy (supranumit 
părintele misiunii mo-
derne).
 Oricine e copleşit 
de o viață ca a celor 
patru tineri, e înălțător 
ceea ce ei au trăit. A 
trăi personal asemenea 
experiențe e deasupra 
a ceea ce se poate pre-
vedea, omeneşte nu 
e uşor, dar e împlini-
tor. Însă toate acestea 
pleacă de la alegerea 
de azi, alegerea de a fi 
condus de Dumnezeu 
şi a influența sau a te 
ascunde. Oprindu-ne 
la istorisirea biblică e 

adevărată expresia: „Un nimeni” sau „unul care schimbă 
istoria”. Ei au ales atunci, alții aleg azi...     
 

Iacob Teoc
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În data de 23. iunie 2013 a avut loc un botez nou-testamen-
tar în biserica Agape. Klaudia Maghiş, Larisa Rocaş, Ta-
bita Peşel, Jenny Onişor şi Jessinta Sav s-au decis pentru 
aşi mărturisi credința lor în Hristos şi de a începe o nouă 
etapă în viețile lor. A fost o zi de bucurie, o zi de veselie. 
Cu drag vor privi în urmă la această zi memorabilă. Cu-
vântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să nu trăim în trecut, 
să nu ne uităm ce a fost în urma noastră ci să înaintăm cu 
avânt către ținta noastră. Cum s-a menționat şi în predi-
ca din acea duminică: nu ajunge doar o întâlnire sau doar 
o experiență cu Dumnezeu. Aceste fi ice ale Domnului au 

pornit pe un drum plin de aventuri, căderi şi înălțări. Ziua 
de mâine e un mister, însa un lucru este sigur întotdeauna: 
Mâna Domnului le va conduce! 
Din momentul în care L-am găsit pe Isus am afl at ce 
înseamnă cu adevarăt pace, bucurie şi dragoste în viața 
mea. Nu mai vreau să trăiesc fără El, pentru că El mi-a dat 
o viață nouă. Isus a devenit calea, adevărul şi viața mea şi 
mă rog ca Dumnezeu să lucreze şi în viețile altor oameni 
din jurul şi anturajul meu prin mine. 

O zi de bucurie în cer O zi de bucurie în cer O zi de bucurie în cer 

Bucurie la Bruck. 
În data de 19 mai 

2013, au încheiat un legământ 
în apa botezului următorii 
tineri: Savic Carmen, Corjuc 
Semida, Bârte Andrei, 
Cucicea Naomi. 
frații din poză: Don Dănuț, 
Lucuța Daniel, Popovici 
Ioan, Bârte Dorel.
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În data de 23 iunie 2013, a avut loc la Biserica 
„Elim”, Viena, un botez nou-testamentar, unde 41 de 
tineri şi- au închinat viața lui Hristos. Botezul a fost ofi ciat 
de către următorii frați: Ioan Vlas, Patriciu Ciupe, Ioan 

Irimuş, Adinel Onea.Doamne ajută-i să- ți rămână ție 
credincioşi! 

Vrem să mulțumim 
Domnului în primul rând, 
deoarece la câteva luni de la 
deschiderea acestei Biserici 
Dumnezeu s-a atins de inimile 
oamenilor aducând în viața lor 
naşterea din nou. Prin urmare 
în data de 11 august 2013 în 
Biserica „Cer deschis” din 
Linz a avut loc un botez în 
apă, unde 6 sufl ete au declarat 
public în apa botezului că îl 
urmează pe Isus. La această 
sărbătoare alături de Biserică şi 
de pastorul Remus Duia, au fost 
invitați pentru slujire, pastorul 
Vițelar Daniel din Biserica 
Philadelphia Wels, pastorul 
Nelu Berchi din România şi 
fratele prezbiter Marius Mal 
din biserica Speranța Linz. 
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30 06 2013 - Botez nou-testamentar la 
Betel Wien când 4 sufl ete au decis să 
se împace cu Dumnezeu şi să încheie un 
legământ în apa botezului. La acest servi-
ciu divin a luat parte fr. Ionel Vlas care a 
avut cuvântul de predică. El a fost insoțit 
de Grupul Abiel din biserica Elim Wien, 
care au lăudat pe Domnul prin cântare. 
De asemeni la dorința candidaților a mai 
fost invitat şi un grup de tineri din Româ-
nia. Alaturi de candidați au mai slăvit pe 
Domnul prin cântări grupul Betel şi gru-
pul bărbătesc. 

30 06 2013 - Botez nou-testamentar la 
Betel Wien
se împace cu Dumnezeu şi să încheie un 
legământ în apa botezului. La acest servi-
ciu divin a luat parte fr. Ionel Vlas care a 
avut cuvântul de predică. El a fost insoțit 
de Grupul Abiel din biserica Elim Wien, 
care au lăudat pe Domnul prin cântare. 
De asemeni la dorința candidaților a mai 
fost invitat şi un grup de tineri din Româ-
nia. Alaturi de candidați au mai slăvit pe 
Domnul prin cântări grupul Betel şi gru-
pul bărbătesc. 

Botez în data de 16.06.2013 la Biserica Maranatha 
Wiener Neustadt 
Au fost botezati: Molnar Daniel Ovidiu, Husti Ioan, Anto-
nesei Florin, Buda Andrei, Maritean Raul, Bobu Samuel, 

Molnar Petru-Marian, Zegrean Ovidiu, Ştirb Ligia, Neag 
Loredana, Ungureanu Marius, Nistor Cătălin. Botezul a 
fost ofi ciat de către frații: Ştrango Victor şi Ungureanu 
Aurel. 

„Cine va crede şi se va boteza, va fi  mântuit; 
dar cine nu va crede, va fi  osândit.”. 

Marcu 16:16.
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În data de 30.06.2013 a avut loc la Betania Krems un bo-
tez nou-testamentar, unde 11 sufl ete au mărturisit credința 
lor în apa botezului. Au fost prezenți mulți fraţi şi suro-
ri din alte biserici cât şi din România. Botezul a fost făcut 

de fr. Boldor Viorel împreună cu fr. Doru din Comloş Jud. 
Timiş, România. 
Domnul să-i binecuvânteze pe toți şi să-i întărească în ale-
gerea lor. 

Gloria-Salzburg 
Numele candidaților sunt: Irina Paşca 
şi Ioana Sedevi, botezul a avut loc în 
data de 9 iunie 2013 textul de mai jos a 
fost scris de fr. Mihai Bumb. 
„Cine va crede şi se va boteza, va fi  mân-
tuit; dar cine nu va crede, va fi  osândit.”. 
Marcu 16:16. Este afi rmația Lui Isus, 
adică întâi trebuie să crezi şi apoi tre-
buie sa te botezi. Dar cine nu va crede, 
va fi  osândit. Poți să stai nepăsător în 
fața osândei care te poate aştepta în 
orice clipă, fi indcă tu sau eu nu avem 
de unde şti cât mai avem de trăit? 
Astăzi, încă mai poți primi botezul în 
Numele lui Isus Hristos, mâine poate 
fi  un veşnic prea târziu, o veşnică osânda! Ce alegi? Uni 
au ales să îşi facă propiile lor botezuri, botezând copilaşi 
de câteva săptămâni fără ca aceştia să creadă, sau sa fi e în 
stare să se exprime. Sigur argumentează cu logica lor, dar 
Dumnezeu nu are nevoie de logica nimănui, Dumnezeu 
are nevoie de ascultarea noastră de acea spune Pavel efe-
senilor: ”Este un singur Domn, o singură credință, un singur 
botez.”.Efeseni 4:5. Singurul si originalul aşa cum L-a spus 
însăşi Isus, degeaba se chinuiesc unele religii să îl schimbe 

prin tradiți sau datini, nu se poate schimba hotărârea lui 
Isus. Doar cine va crede şi se va boteza va fi  mântuit. Alege 
dar între „mântuire” şi „osândă” cum au ales aceste sufl ete 
şi Domnul să te binecuvânteze. 
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Botez nou testamental în biserica 
Maranatha din Kapfenberg

În data de 30.06.2013, în cadrul 
serviciului divin de după-masă, 
biserica Maranatha-Kapfenberg, 
s-a bucurat să fie martoră a celor 
cinci suflete: Iacoban Patrick, Bo-
chiş Ruben, Solcan Beatrice, Dib 
Beatrice, Solcan Damaris, care 
îmbrăcați în haine albe, au măr-
turisit credința în Isus Hristos, şi 
i-au jurat fi delitate până la moar-
te. Botezul a fost efectuat de către 
fratele Soane Aron şi de fratele 
Suingiu Daniel. Fie dar ca cei care 
au încheiat legământ cu Cerul, 
şi toţi câţi vor mai încheia, să fi e 
conştienţi de importanţa acestuia. 
 Doamne ajută!

În data de 9 Iunie 
2013 în Biserica Emanuel-
Amstett en a avut loc serviciul 
de investire în slujba de diacon 
a fratelui Ghița Miron.Serviciul 
divin a fost condus de pastorul 
local Daniel Cătană, iar mesajul 
biblic a fost trasmis de preşedintele 
Gemeinde Gott es Ioan Varadin. 

2013 în
Amstett en 
de investire în slujba de diacon 
a fratelui Ghița Miron.Serviciul 
divin a fost condus de pastorul 
local Daniel Cătană, iar mesajul 
biblic a fost trasmis de preşedintele 
Gemeinde Gott es Ioan Varadin.
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Am Sonntag, den 30. Juni 2013 fand der fünfte 

Mostviertler Christentag statt , zum ersten 
mal in Amstett en. Am Morgen zogen noch kräf-
tige Regenschauer über das Mostviertel, doch 

gegen 08:30 Uhr lichtete sich der Himmel und das Wett er 
besserte sich zunehmend. Gegen 09:30 Uhr füllte sich das 
Umdasch Stadion mit über 700 Besuchern und Gästen aus 
der gesamten Region. Um 10:00 Uhr starteten die KISI-
KIDS mit einigen pfi ffi  gen Liedern. 
Zum Christentag sind alle Menschen eingeladen, die Gott  
erleben, IHN groß machen und  alle Ehre geben wollen. 
Vor allem ging es um den einen großen gemeinsamen 
Nenner aller Christen: Jesus Christus. ER war das Zentrum 
dieses Festes. IHN haben wir gefeiert. Durch die Teilnah-
me von Christen aus unterschiedlichen Kirchen und Ge-
meinden, sowie der verschiedenen Generationen kam eine 
wunderbare Vielfalt und Größe der „Gemeinde Jesu“ zum 
Ausdruck. Beim MCT ist es uns wichtig, dass wir als Chris-
ten unsere gesellschaftliche Verantwortung in der Region 
wahrnehmen,  dem Auftrag Jesu nachkommen und unsere 
gelebte Einheit in Jesus sichtbar machen. Diese Einheit ist 
nicht konstruiert, sondern im Laufe der Jahre durch den 
Heiligen Geist gewachsen, so dass trotz  Unterschiede in 
Theologie, Formen und Stile die gegenseitige Wertschät-
zung und Liebe zum Nächsten im Vordergrund steht. Aus 
diesem Grund kann der MCT als das größte kirchenverbin-

dende Fest in der Region bezeichnet werden. 
Lobpreis, eine Botschaft über „Das Evangelium – Grund-
lage unseres Lebens“ von Peter Zalud und eine Einladung 
zu einem Leben mit Gott  waren der Schwerpunkt des ge-
meinsamen Gott esdienstes am Vormitt ag. Wie in den ver-
gangenen Jahren, unterstütz ten wir auch heuer wieder ein 
Sozialprojekt in der Region. Mit großer Freude konnte der 
Trägerkreis die Kollekte in Höhe von EUR 3310,26 an den 
Verein „lila Zeitz one“ überreichen, einem Verein in Ams-
tett en, der sich unter anderem die mobile Betreuung be-
hinderter Menschen, speziell behinderter Kinder, zum Ziel 
gemacht hat. 
Nach dem gemeinsamen Mitt agessen begann um 14 Uhr 
das Musical „Paulus“ mit den KISI Kids. Die Auff ührung 
begeisterte Jung und Alt. Mit vielen guten Gesprächen, 
Spielen und Sport klang das Fest am Abend gemütlich aus. 
Evangelische Alianz Mostviertel: 
• Freie Christengemeinde Christliches Zentrum Amste-

tt en 
• Pfi ngstkirche Gemeinde Gott es „EMANUEL” Amste-

tt en 
• Evangelische Pfarrgemeinde Melk-Scheibbs 
• Evangelikale Gemeinde Amstett en 
• Charismatische Erneuerung in der Katholische Kirche 

Peter Zalud / Catana Daniel
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Pădurile-şi pictează pardesiul 
Cu galben, ruginiu şi roşu şters, 
Iar norii îşi revarsă cenuşiul 
Peste azurul cerului şi-n şes. 

În zare, unde zdrențele atârnă 
Ceața lăptoasă curge-ncet din râu 
Şi la fântână, cumpăna cea cârnă 
Scârțâie-n vânt şi geme a pustiu. 

Îmi privesc prunii ce-adunară cerul 
În prunele cu-arome albăstrui, 
Iar soarele–n cămară-mi străluceşte 
În mere şi în struguri, şi-n gutui. 

Frunza-n copaci şopteşte despărțirea 
În foşnet trist şi fâşâit de vânt 
Şi-n legănatul lin, ca o părere 
De rău,-şi-aşează foaia pe pământ, 

Căci toți copaci-ncep să se dezbrace 
Încet, meticulos şi elegant, 
Apoi stau drepți şi goi, sub duşul rece 
Al ploii care cade din neant... 

După aceea, iarna îi îmbracă 
În pijamaua albă şi pufoasă, 
Le-aşterne chiar şi patul alb, să doarmă 
O vreme lungă, să se odihnească... 

Dar stați un pic,nu ăsta e sfârşitul! 
Căci vine primăvara de pe deal 
Şi-i duşuieşte iarăşi şi-i îmbracă 
Cu verde crud, alb, roşu şi roz-pal

Şi-n simfonii de zumzet de albine, 
Festiv porneşte noul început! 
Ce-ncântător e de privit! Dar mie 
Procesul mi se pare cunoscut, 

Căci tot aşa, odată, chiar şi eu, 
După o viață pe pământ trăită 
Voi fi chemat acas`de Domnul meu 
În Țara minunată, fericită! 

Spălat de orice rău şi curățat 
M-oi odihni –mbrăcat în haine albe 
În aşternutul alb, imaculat 
Pân-la-mplinirea vremurilor Sale! 

Şi m-oi trezi în sunet de trompetă, 
Când Domnul Insuşi va suna din ea, 
În primăvara dulce şi-nsorită 
Şi plină de petale, ca de nea! 

Voi înflori ca mărul şi cireşul 
Şi, mângâiat după atâta dor, 
Voi inspira adânc mireasma dulce 
Şi gust de floare, dulce-acrişor... 

O, Doamne, adu iarăşi primăvara 
Şi împlineşte vremea mai curând! 
Suspină după Tine toată firea 
Şi Te aşteaptă sufletu-mi plăpând... 

Ioan Mandici

Toamnă 
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