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Editorial
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 preface în el 
într-un izvor de 
apă care va ţâş-
ni în viaţă veşni-
că.

Ioan 4:13-14

 iarăși Crăciun! Cu toții iubim 
Crăciunul. Cred că pentru mulți cel mai important aspect, 
cea mai mare bucurie în această perioadă, omenește vorbind 
sunt cadourile, darurile care le primim și mai ales cele pe care 
le oferim. Ne place să vedem și suntem fascinați de fețele 
strălucitoare ale copiilor noștrii atunci când desfac cadourile, 
așteptate și suntem fericiți că le-am îndeplinit o dorință 
bineînțeles selectând cu atenție noi ca părinți dorințele lor. 
Dar copiii trebuie învățați să aștepte Crăciunul nu doar 
pentru cadouri, ci în mod deosebit pentru a se bucura de 
Nașterea Domnului. Care este bucuria Crăciunului? Este 
bucuria că Hristos S-a născut pentru mântuirea noastră. Că 
Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat pentru ca oamenii să cunoască 
viața cea adevărată, viața binecuvântată de Dumnezeu și 
mântuirea. 

Noi trebuie să ne amintim, iar copiii să învețe ceea 
ce se întâmplă cu adevărat de Crăciun, să ne amintim de 
darul lui Dumnezeu pentru noi: „Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca 
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” 

(Ioan 3:16) 
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Încă de la începutul anilor `90 s-a născut ideea de a tipări o 
revistă în limba română pentru creștinii români din Austria. 
Astfel că împreună cu fratele Moise GAODE ne-am rugat și 
am început investigațiile în direcția aceasta studiind toate 

posibilitățile de a avea o revistă a noastră. Doream ca revista să 
scurteze distanțele dintre noi, să ne aducă la un numitor comun, 
să ne ajute să ne cunoaștem mai bine, într-un cuvânt să atingă 
toate nivelele și cerințele credincioșilor, așa că ne-am hotărât să 
cuprindem în ea articole referitoare la familie, pagina femeii, 
pagina copiilor, pagina tinerilor, știri, mărturisiri, îndemnuri, 
maxime, rebus, cuvinte incrucișate, jocuri, întrebări și bineînțeles 
articole tematice. 

 Când am crezut că totul este pus la punct am ales un 
colegiu de redacție din care făcea atunci parte: coordonator Moise 
GAODE, redactor Puiu G. TIMOFTE, membrii: Viorel CORDOȘ, 
Francisc CABA, Iosif BUDA și în anul 1993 a apărut primul număr 
al revistei sub numele „APA VIEȚII” (pe care îl are și astăzi). De ce 
„Apa Vieții”? Între viață și apă există o legătură strânsă. Fără apă 
viața pe pământ este imposibilă. 71% din suprafața pământului 
este acoperită cu apă, apoi 72% din corpul omenesc reprezintă 
apă. 

 Isus Hristos este Apa fără de care viața veșnică este 
imposibilă, El este Apa Vie. Dorim ca prin această revistă să-L 
facem de cunoscut pe cel care este din veșnicie în veșnicie și poate 
încă să mai stâmpere setea multora, El este o oază în pustiul 
acestei lumi. 

 La început din cauza situației financiare și a lipsei de 
oameni pregătiți în acest domeniu revista a apărut o dată pe an 
până în anul 1977 de când apare trimestrial sub îngrijirea unui 
colegiu de redacție mai lărgit. Anul 2000 a fost un an sărac pentru 
revistă, nu am publicat nici un număr. La sfârșitul anului 2000 
s-a ales un nou colegiu de redacție care a dus revista până în 
anul 2003 destul de bine și la timpul stabilit. Tot în acest timp am 
trimis reviste fraților noștri din Italia, Germania, Spania și Anglia. 

 La mijlocul anului 2003 redactarea revistei s-a oprit brusc 
din anumite motive și credeam că acesta va fi sfârșitul pe care 
nu-l doream și știam că nu aceasta este voia lui Dumnezeu ca 
totul să se termine aici. Au trecut ani, timp în care ne gândeam ce 
se poate face ca să restartăm revista din nou. 
 
 În toamna anului 2008, după aproape cinci ani, la 
insistența unor frați din conducerea organizației, deși cu frica 
unui nou eșec ne-am pus toată speranța în Dumnezeu și am decis 
să reluăm din nou această lucrare cu un colegiu de redacție nou 
care se străduiește și face tot posibilul ca revista să apară la timp, 
să fie cât mai bună, instructivă, să aducă creștere spirituală, cât 
mai multe informații din toată Austria, și să fie cât mai plăcută 
și de calitate. Tot acum revista primește o siglă proprie care să 
fie ceva reprezentativ, original și unic. În mijloc un A (de la apă) 

care are forma unui strop de apă proaspătă 
și un V (de la viață) care are forma unei 
frunze reprezentând viața încadrate într-
un chenar care le ține unite, apoi numele 
revistei.

   
   
  
 
 Dacă în anul 1993 revista apărea 
într-un tiraj de 500 bucăți deoarece pe 
vremea aceea erau doar șapte biserici 
Penticostale de limba română în Austria, 
acum când sunt douăzeci și opt de biserici 
și când situația financiară ne permite 
revista apare într-un tiraj de 1500 - 1600 
bucăți. 

 Actual revista apare sub îngrijirea 
următorului colegiu de redacție: președinte 
Ioan VARADIN, redactor șef Puiu G. 
TIMOFTE, redactor Gheorghe BUJDEI, 
membrii: Gabriela BUJDEI, Corneliu 
BUDA, Ioan MANDICI și grafician Liliana 
STAN. 

 Să nu uităm că în acești douăzeci 
de ani în colegiul de redacție au mai fost și 
alți frați pe care vrem să-i amintim și cărora 
dorim să le mulțumim pentru aportul adus 
revistei în perioada respectivă aceștia 
au fost: Nicolae BODEA, Ioan IRIMUȘ, 
Viorel BOLDOR, Vasile DĂRĂU, Martin 
SCHASER, Vasile OPRIȘ, Nicu BURA, 
Aurel NICOLAE, Dorin GRIGOROȘIȚĂ. 

 Putem spune cum a spus Samuel: 
„Eben-Ezer” „Până aici Domnul ne-a 
ajutat”. Vedem mâna Lui în această lucrare, 
vedem progresul revistei în cantitate: de la 
500 bucăți primul număr care era alb negru 
și avea 16 pagini, la 1600 bucăți ultimul 
număr complet color cu 28 de pagini și mai 
ales în calitatea articolelor. 

 Credem din toată inima că revista 
își atinge scopul dorit și că prin revistă 
Dumnezeu atinge inimi. 
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Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor, și slava 
Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. 
Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeți: căci vă aduc o veste bună, care 
va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi în cetatea lui David, 

vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul, după 
care-L veți cunoaște: veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o 
iesle.“ Și deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cereas-
că, lăudând pe Dumnezeu, și zicând: „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea 
înalte, și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui.“ Luca 2:9-14.

În mijlocul frământăriilor sufletești, al așteptăriilor încărcate de 
emoții și durere, cauzate de starea economică, socială și politică în care 
zăceau. Cu dorul de libertate și stăpânire asupra propriului destin, păstorii, 
la fel ca și ceilalți Israeliți, așteptau cu nerăbdare împlinirea făgăduinței lui 
Dumnezeu. Copleșiți de somn, chinuiți de vântul rece al nopții, torturați de 
gândurile și dorințele neîmplinite care inundă mintea și inima fiecărui rob, 
tributar celor ce stăpânesc peste el. Într-un moment neașteptat, un înger 
al Domnului străbătând văzduhul, surprinde liniștea nopții, pune capăt 
întunericului și tăcerii, plin de bucurie, aducând cel mai frumos mesaj pe 
care universul l-a auzit vreodată. „Hristos, Domnul s-a născut”. 

Bucuria care a izbucnit în cer, continuată de oastea cerească care 
s-a alăturat Îngerului mesager, motivează păstorii din câmpie și astfel tot 
neamul omenesc, pentru toate vremurile la o bucurie și pace nesfârșită, cu 
încrederea că Mântuitorul, Domnul Isus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui 
Prea Înalt, care s-a întrupat prin fecioara Maria, va acoperi toate nevoile 
spirituale ale neamului omenesc. Eliberarea de sub robia păcatului, fiind 
acordată tuturor națiunilor care se încred în El, acceptându-L ca Domn și 
Mântuitor, ca singura soluție de eliberarare de sub influența păcatului, și 
singura cauză care manifestă adevărat viață în om. Nașterea Domnului 
Isus Hristos a fost o pricină de bucurie pentru îngerii din cer, a devenit o 
pricină de bucurie pentru păstori, magi, proroci, oameni bogați și săraci, 

Hristos Domnul s-a născut ! 

robi și slobozi, tineri și vârstnici, acum 
două mii de ani și va continua până în 
veșnicii să fie o satisfacție sufletească, 
pentru toții fiii lui Avraam, care prin 
credință au dreptul să fie numiți Fii ai 
lui Avraam. Nu voi pune accentul pe 
data nașterii Mântuitorului, asupra 
cărea se pare că au dat greș cei care au 
stabilit-o, ci, vom pune accent asupra 
evenimentului în sine. 

„Nu vă temeți: căci vă aduc o 
veste bună, care va fi o mare 
bucurie pentru tot norodul: 
astăzi în cetatea lui David, 
vi s-a născut un Mântuitor, 
care este Hristos, Domnul. 
Iată semnul, după care-L 
veți cunoaște: veți găsi un 
prunc înfășat în scutece și 
culcat într-o iesle.“ Și deoda-
tă, împreună cu îngerul s-a 
unit o mulțime de oaste ce-
rească, lăudând pe 
Dumnezeu, și zicând: 
„Slavă lui Dumnezeu în lo-
curile prea înalte, și pace 
pe pământ între oamenii 
plăcuți Lui.“ 
 

Luca 2:9-14.

„Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, și 
domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, 
Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veciniciilor, 
Domn al păcii“ (Isaia 9:6)
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Cert este faptul că această sărbătoare a nașterii Mân-
tuitorului a devenit o tradiție a !neamului omenesc, 

chiar dacă unii nu cunosc adevărata valoare a acestei 
sărbători. Creștinii sunt convinși și plini de bucurie, că 
odată cu nașterea Domnului Isus Hristos, beneficiem de 
libertate de sub robia păcatului. La Golgota a fost biruită 
moartea și boldul morții, la Golgota a fost ispășită  pe-
deapsa pentru toate păcatele. Un al doilea motiv de bucu-
rie, este faptul că venirea Sa în lume oferă în egală măsură 
tuturor oamenilor dreptul de-a beneficia de Harul Lui 
Dumnezeu. Mântuitorul nu s-a născut într-o casă regală, 
nici boierească, nici măcar nu a avut parte să se nască într-
o casă, ci, s-a născut într-un grajd, primul lui pătuț fiind 
ieslea unor animale, primul sunet pe care la auzit odată 
venind în lume a fost probabil mugetul unei bovine sau 
behăitul unei oi. Totuși Isus Hristos, nu-și pierde demni-
tatea sau valoarea și nici identitatea, El rămâne în conti-

nuare, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt, Regele Regilor, 
Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților și Stăpânul 
întregului univers. Umilința pe care a săvârșit-o în mo-
mentul nașterii ca om, este de o importanță vitală pentru 
neamul omenesc. Prin umilința-I dovedită, dă speranță 
fiecărui suflet, că poate să beneficieze de Harul Mântuitor, 
având libertatea să se apropie de Hristos, indiferent de 
naționalitate, culoare, pătura socială din care vine, starea 
economică sau chiar pregătirea intelectuală pe care o are. 

 Să ne bucurăm și să ne veselim dând slavă, cinste, 
laudă, mărire, glorie și onoare Domnului; căci, Dumnezeu 
ne-a acordat în egală măsură întregului neam omenesc pe 
Isus Hristos, ca, Domn și Mântuitor. 

Doru Fechete

Deşi e sărbătoarea Naşterii, am să încep cu ulti-
mul pas de după ea şi dinaintea morţii. 
Cândva, pe un pat de spital, zăcea de multă 
vreme o femeie, lovită de cancer. Sărmana, 

ţinea în permanenţă ochii deschişi, de teamă să nu moară, 
căci, în ciuda durerilor cumplite, frica morţii era şi mai 
copleşitoare. 
 Acea femeie nu-L cunoscuse pe Dumnezeu, poate 
auzise vorbindu-se doar vag de El, ca de o poveste pentru 
minţile naive. 
 Un critic literar scria, referindu-se la Eminescu, 
marele nostru poet: „Dacă Eminescu n-ar fi existat, el ar fi 
trebuit inventat“. 
 La fel spun şi eu, gândindu-mă la Pruncul născut 
în ieslea din Betleem: DACĂ ISUS N-AR FI EXISTAT, EL 
AR FI TREBUIT INVENTAT. 
 Dar Dumnezeu ni L-a dăruit nouă tuturor, pentru 
că ne iubeşte mai presus de toate şi ne vrea în Împărăţia 
Sa. 
 Aş dori atât de mult ca, prin ceea ce aştern acum 
pe hârtie, să pot să dăruiesc credinţă, fie ea şi doar cât un 
bob de muştar; să pot să deschid ochii celor ce nu Îl cu-
nosc pe El, nu pentru a păcăli moartea aceasta, ci pentru a 
vedea viaţa de dincolo de ea. Aş vrea să pot să le ţin ochii 
deschişi, pentru a vedea lumina-nu întunericul, adevărul-
nu minciuna, binele-nu răul, dragostea-nu ura…Şi mă 
întreb cum aş putea să fac aceasta, într-o lume care îl neagă 
pe Creator şi refuză un Tată ceresc, o origine divină, pre-
ferând să se bată mândră în piept cu aberaţia darwinistă, 

ori cu „marea explozie“… 
 Noi oamenii suntem uneori înclinaţi să ne ruşinăm 
de faptul că tălpile ni le-am bătătorit pe drumul prăfuit de 
ţară, iar părinţii ne-au fost doar oameni simpli şi modeşti, 
ba unii chiar îşi plăsmuiesc o identitate“nobilă“, cu care să 
braveze în faţa tuturor. 
 În schimb, Dumnezeu, Împăratul împăraţilor, 
ni-L trimite pe Isus în dar, ca prin El să devenim şi noi fii 
de Împărat, însă câţi Îl acceptăm? 
 De multe ori am fost întrebată unde este Dumne-
zeul meu în care cred şi în care mă încred, pentru că nu e 
de găsit. 
 Dumnezeul meu nu e o piesă de muzeu, El e viu 
şi veşnic; e în sufletul meu şi e peste tot. Dumnezeu SE 
SIMTE. Aşa cum simţi aerul proaspăt de dimineaţă, cu 
care îţi umpli plămânii şi care te învăluie de pretutindeni. 
Încearcă să îl prinzi în căuşul palmelor: rămâi mereu cu 
mâna goală. Dar îl respiri mai departe, ştii că există şi că 
fără de el nu poţi trăi. 
 
 Mă rog ca, printre mulţimea de cadouri ce se vor 
împărţi în aceste zile, să se găsească pentru fiecare suflet şi 
ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit cu două mii de ani în urmă: 
„…vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru 
tot norodul: astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un 
Mântuitor, care este Hristos, Domnul.“ (Luca 2: 10).   
    

Lidia Florian 

FIU DE ÎMPĂRAT 
„Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, și 
domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, 
Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veciniciilor, 
Domn al păcii“ (Isaia 9:6)
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Am ajuns prin îngăduința Tatălui Ceresc la 
sfârșitul celui de-al 13-lea an al mileniului 3. Ca 
întotdeauna și ca mai toți oamenii cu spiritul 
responsabilității, începem încet cu evaluarea 

anului care aproape s-a dus. 
 Întâi, la îndurările Domnului care foarte probabil 
n-au fost puține, iar mai apoi la realizările personale, fa-
miliale sau chiar bisericești. Uneori analiza acestor 
aspecte provoacă bucurie sau alteori întristare, în funcție 
de așteptările avute și de prioritățile stabilite. 
 Trecerea de la un an la altul trezește în mintea 
noastră gândul că suntem trecători, lucru care nu este 
tocmai nou! Regii unei civilizații de mult apuse trebuiau 
în calitatea pe care o aveau, să pună o bucată de lemn în 
foc și să privească la el până devenea cenușă. Acest ritual 
avea ca scop să țină treaz gândul că și el, regele, nu este 
mai mult decât ceilalţi oameni, un om trecător, indiferent 
câtă bogăţie, influență sau putere militară posedă! 
 Acum, când scriu aceste rânduri, este sfârşit 
de octombrie, timpul când se culeg roadele anului în 
agricultură. Pentru noi oamenii, Dumnezeu a lăsat o deli-
mitare a timpului - ANUL - care e cea mai uzuală realizare 
a trecerii timpului. Pentru că nu mai este mult din anul 
în curs - sau ANUL VECHI - haideţi acum să privim re-
trospectiv la cele realizate, dar nu înainte de a citi câteva 
versuri ale lui T. Dorz: 

„Când anul vechi, Isuse, de la noi se duce iară 
Și când Anul Nou aşteaptă, mâine-n prag să ne răsară, 
Ca de-atâtea ori, şi-acuma, în genunchi, cu umilire, 
Noi ți-aducem printre lacrimi rugăciuni de mulţumire. 

...Mulţumire, ca şi-n anul ce se duce, Tu, Isuse, 
Ne-ai adus îmbelşugare bucuriilor nespuse 
Și ne-ai ocrotit viaţa cu puterea Mâinii Tale, 
Să putem urca spinoasa, dar slăvita Crucii cale. 

Mulţumire, că pe umeri ne-ai pus dulcea Ta durere 
Să putem simţi duioasa Mâinii Tale mângâiere, 
C-ai făcut mereu să trecem văi de moarte și tristeţe 
Să putem privi pe urma Slava Sfintei Tale Fețe... 

Mulţumiri și pentru-acele lacrimi grele și amare 
Care ne-au făcut mai dulce, și mai scumpa Ta cărare, 
Mulţumiri și pentru umbra de necaz și de urgia 
Care ne-a făcut pe urmă mai gustată bucuria 

Și că ne-ai lăsat pe-o clipă în a lumii joasă pleavă 
Numai ca să poţi pe urmă să ne-nalți pe culmi de slavă.” 
 
 Privind la toamna cu roadele ei bogate, suntem 
îmbiaţi să ne gândim la roadele spirituale ale acestui an: 
Biblia vorbeşte despre semănat, secerat, sădit și adunat 
rodul în Cartea 2 Împăraţi la cap. 19, Pavel aminteşte și el 
procesul creşterii în natură la 1 Cor. 3:6-8. 
Între oamenii care muncesc pământul, anii sunt comparaţi 
între ei prin prisma roadelor date. Provocarea mea pentru 
dumneavoastră este: Ce fel de an a fost 2013? De altfel, noi 
mai putem culege roade anul acesta cu o singură condiţie 
totuşi – dacă am semănat, dacă am sădit, dacă am udat... 
Desigur cei ce nu au ce culege în acest an îşi vor pune 
speranţele în ANUL CEL NOU... Dacă acest an vechi 
chiar a fost fără rod, ar fi foarte nimerit să schimbăm ceva 
în anul nou ce ne stă înainte și să înţelegem că Dumne-
zeu face să crească numai ce noi semănăm și udăm! Acest 
factor uman nu este înlocuit de Dumnezeu, însă dacă el 
este luat în considerare, Domnul se va prezenta în vederea 
răsplătirii cu roade bogate! 

„O, şi-acum, Isuse Doamne, pentru Anul care vine, 
Calda noastră rugăciune o-ndreptăm smeriţi spre Tine 
Să-ntărești dorinţa noastră de-a rămâne pân’ la moarte 
Purtători ai veștii bune mai departe, mai departe. 

Fă-ne tot mai blânzi, mai darnici, mai cu milă de oricine, 
Schimbă-ne mereu, o Doamne, pân’ vom semăna cu Tine. 
Numai astfel liniştită poate inima s-aştepte, 
Viitorul cu răsplata Judecaţii Tale drepte. 

Numai astfel, cu-mpăcare poate inima să vină 
Către Noul An, cu zâmbet de încredere senină... 
Căci când astfel toată viaţa, zi și noapte-ar fi trăită, 
Orișicare-ar fi din urmă, orișicare-i fericită! ”   
  
       

 Cristian Kamergruber
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Mă frământă un gând, mai ales acel gând și știu că 
nu sunt singur, dar rămân totuși fără ajutor. Deoa-

rece pe această cărare doar un om te poate ajuta și acela 
se află venind din celălalt capăt. Simt că fac un pas mare 
azi și mâine unul care e doar jumate cât primul. Dar sunt 
mulțumit că înaintez. Însă poimâine fac unul doar juma-
te cât cel de-al doilea și tot așa îaintez. La urmă îmi dau 
seama că de fapt nici măcar al doilea pas nu va fi complet 
vreodată și sunt întristat. Pornind de la premisa că am 
eșuat este ușor să spun că nu am ce pierde. Care este dar 
scopul rătăcirii continue? Pot pune capăt acestei căutări 
dar cu rezultat incert. Așadar îmi este pusă la dispoziție 
o alegere grea. Aș vrea să o iau dar nu am curaj deoarece 
rezultatul mă tem că va fi negativ. Cum pot avea succes 
fără să dau în demență curândă? 
 Caraimanul, unic pe meleagurile noastre din 
acest punct de vedere nici el nu mă poate ajuta și totuși 
el este soluția. Pe el se află floarea cea căutată, cea dorită 
și greu de găsit. Chiar un periplu care îmi stă înainte 

REVISTA APA VIETII LA 20 DE ANI 
 La data de 14 septembrie 2013 a avut loc, la Biseri-
ca Elim din Viena, aniversarea a 20 de ani de la înființarea 
revistei Apa Vieții, organul central de presă al creștinilor 
din Austria. 
 La această aniversare au participat atât 
reprezentanți de la reviste creștine din România, cât și 
reprezentanți ai statului român și austriac. Printre alții 
amintim pe fratele Daniel Purdel de la revista Cuvântul 
Adevărului din București, fratele Adrian Mareci de la re-
vista Sămânța Adevărului din Suceava, fratele Ghiță 
David de la revista Elim Timișoara, cât și pe fratele Se-
bastian Copil de la revista Dragoste pentru Adevăr din 
Arad. Fiecare din aceștia au prezentat o fărâmă din culise-
le muncii de redacție. 
 Au fost prezentate teme precum: Influența Mass-
Media, Conceptul de articol, Cuvântul scris, teme care au 
avut menirea să ne conștientizeze de puterea cuvântului 
scris, de faptul că în ceruri nu lipsesc cărțile de aducere 

aminte sau chiar de faptul că însuși Dumnezeu a scris. 

 Am fost deosebit de impresionat de tumultul 
celor două decenii de viață ai revistei Apa Vieții, care, în 
pofida începuturilor fragede, a reușit cu ajutorul lui 
Dumnezeu și dăruirea unor frați să treacă hotarul celor 20 
de ani de existență. Am admirat cu deosebit respect vizi-
unea unor oameni care au stat alături de această revistă 
pe tot parcursul celor două decenii de existență, dându-i 
încet, dar sigur înfățișarea pe care o are astăzi. 
 Încurajez întreaga echipă de redacție, știind că 
această revistă a ajuns și ajunge la inimile credincioșilor 
din Austria, stârnindu-le dorința de apropiere de Dumne-
zeu. 

La mulți ani, APA VIEȚII!    
   

Adi Buzaș

nu e suficient, și nu va aduce rezultat, deoarece ori 
cât de mic ar fi crenelul, inamicul tot va fi în stare să 
nimerească în țintă până nu închid fereastra. Am pornit 
de la nimic și am ajuns la nimic, acest sentiment este 
zdruncinător.  
 Să dorești ceva solemn, drag și tandru și să 
primești ceva nimic în cel mai bun caz. O linie între 
două cifre, nimic mai mult, clipești și a trecut, și acest 
puțin, aproape nimic, vreau să nu fie solitar, așadar 
ofer această liniuță aceluia care știu că nu mă va 
dezamăgi. Și poate gândul se va preface în ceață de la 
sine. Și la urmă îmi îmbrățișez cu gratitudine datoria 
care fiecare om o are de plătit.     
       
 

Talidu Nagy
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Divorţul contravine intenţiei originare a lui Dumnezeu. 
Biblia nu aprobă divorţul

 „Divorţul este 
contrar instituţiei divine, 
contrar naturii căsătoriei şi 
contrar acţiunii divine prin 
care este înfăptuită unitatea 
dintre soţ şi soţie. Divorţul 
este ruperea sigiliului care 
a fost aplicat de însăşi mâna 
lui Dumnezeu.” 

John Murray 

Divorțul și recăsă-
torirea sunt două 
teme care merită 
toată atenția din 

mai multe motive: 

 Divorţul a fost şi este 
o realitate existenţială în 
sânul Bisericii creştine. 
 R a p i d i t a t e a 
îngrijorătoare a divorţului 
care proliferează printre 
creştini. 
 Numărul restrâns 
de studii existente la ora 
actuală în limba română pe 
această temă.  - Cartea de 
despărţire din Deuteronom 
24:1-4. 

 De ce a fost îngăduită 
cartea de despărţire? În 
contextul din Deuteronom, 
bărbaţii au început să-şi 
alunge nevestele pentru 
orice motiv banal. Flage-
lul divorţului trebuia limi-
tat şi stopat pentru că luase 
proporţii îngrijorătoare pe 

vremea lui Moise. Această 
carte avea scopul de a opri 
proliferarea divorţului. Prin 
ea erau    reglementate mai 
multe aspecte legate de 
divorţ: Eliminarea motive-
lor banale şi neîntemeiate 
pentru divorţ (arderea sau 
afumarea mâncării, apariţia 
părului cărunt, apariţia ri-
durilor, luarea în greutate, 
trecerea frumuseţii etc.) 
Prin această lege temporară 
s-a urmărit protejarea femei-
lor abandonate pentru orice 
motiv. O femeie alungată de 
acasă fără această carte de 
despărţire era lipsită total 
de mijloace de subzistenţă 
şi era sortită să trăiască din 
mila oamenilor. 

 Bărbatul care divorţa 
de soţia lui nu mai avea 
voie să se căsătorească din 
nou cu ea. Prin aceasta era 
scoasă în evidenţă forţa do-
cumentului scris şi anume 
să-l facă pe bărbat conştient 
şi să înţeleagă că unitatea 
căsătoriei nu este o relaţie 
oarecare, în care poţi să intri 
şi să ieşi când vrei. 

 Cartea de despărţire 
emisă devenea un document 
cu un decret permanent.        
Aceasta trebuia să-i comu-
nice bărbatului următorul 
aspect: căsnicia este 
indisolubilă şi are un  
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„Aşa că nu 
mai sunt doi, 
ci un singur 
trup. Deci, ce 
a împreunat 
Dumnezeu, 
omul să nu 
despartă.” 

caracter permanent. Ca atare 
cartea de despărţire avea scopul 
să-i reamintească bărbatului or-
dinea divină stabilită de la înce-
putul creaţiei. 
Cartea de despărţire a fost 
interpretată greşit de evrei şi 
nu şi-a atins obiectivul datorită 
împietririi inimii lor. Pentru ei 
divorţul a fost tratat ca un fapt 
cotidian şi legal. Această situaţie 
s-a perpetuat de-a lungul vremu-
rilor până la venirea Domnului 
Isus. 

 Fariseii au venit la El 
şi, ca să-L ispitească, I-au zis: 
„Oare este îngăduit unui bărbat 
să-şi lase nevasta pentru ori-
ce pricină?” Drept răspuns, El 
le-a zis: „Oare n-aţi citit că Zidi-
torul, de la început i-a făcut parte 
bărbătească şi parte femeiască. Şi 
a zis: „De aceea va lăsa omul pe 
tatăl său şi pe mama sa şi se va 
lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi 
un singur trup?” 
„Aşa că nu mai sunt doi, ci un 
singur trup. Deci, ce a împreunat 
Dumnezeu, omul să nu despartă.” 
„Pentru ce, dar”, I-au zis ei, „a 
poruncit Moise ca bărbatul să 
dea nevestei o carte de despărţire 
şi s-o lase?” Isus le-a răspuns: 
„Din pricina împietririi inimilor 
voastre a îngăduit Moise să vă 
lăsaţi nevestele; dar de la început 
n-a fost aşa. Eu, însă, vă spun că 
oricine îşi lasă nevasta, afară de 
pricină de curvie, şi ia pe alta de 
nevastă preacurveşte; şi cine ia 
de nevastă pe cea lăsată de bărbat 
preacurveşte.” 

 Pe vremea lui Isus au exi-
stat două orientări de interpreta-
re a divorţului, conduse de doi 
rabini - Shammai şi Hillel. Fiecare 
dintre ei era considerat o autori-
tate în ceea ce priveşte problema 
divorţului. 
Divorţul era problema fierbin-
te a zilei, naţiunea era împărţită 
în două tabere datorită acestor 
interpretări. Aceşti doi rabini 

aveau adepţi, pentru că interpre-
tau diferit textul din Deuteronom 
cu privire la cartea de despărţire. 
Interpretarea lui Shamai era una 
strictă, potrivit căreia căsătoria 
putea fi desfăcută doar datorită 
preacurviei. Interpretarea lui Hil-
lel era una lejeră potrivit căreia 
bărbatul putea să divorţeze de 
soţia sa din orice motiv banal. 
 Împinşi de aceste două 
interpretări rabinice şi plini de 
dorinţa de ispitire, fariseii pun 
întrebarea „Oare este îngăduit 
unui bărbat să-şi lase nevasta 
pentru orice pricină?“. 

 Isus a mers dincolo de 
interpretările celor doi rabini şi 
chiar dincolo de legea mozaică 
temporară din Deuteronom, şi a 
adus aminte fariseilor de legea 
iniţială a căsătoriei, instaurată în 
Eden. Isus nu discuta despre mo-
tivele întemeiate pentru divorţ 
aşa cum ar fi preferat fariseii, ci 
despre acei care divorţează pen-
tru a se recăsători. 

 Într-o manieră eleganta şi 
diferită a rabinilor, Isus răspunde 
fariseilor cu două versete contra-
stante din Scripturi şi focalizează 
discuţia pe planul iniţial al lui 
Dumnezeu de la origine. 
Moise nu a poruncit divorţul ci 
a permis din pricina împietri-
rii inimilor israeliţilor, dar voia 
lui Dumnezeu de la începutul 
creaţiei a fost aceasta: căsnicia 
să fie o unitate indestructibilă şi 
permanentă. Aşadar, Isus a arătat 
că permisiunea divorţului din 
Deuteronom este o abatere de la 
intenţia divină de la începuturi. 
Mântuitorul îşi încheie discursul 
plin de autoritate cu cuvintele 
“Ceea ce a împreunat Dumnezeu 
omul să nu despartă“. 

Concluzie: Învăţătura biblică cu 
privire la subiectul nostru 
poate fi rezumată în următoarele 
afirmaţii clare: Căsătoria este 
pentru toată viaţa, relaţia

 Biblia nu aprobă divorţul 
de un partener legal. Orice divorţ 
contravine intenţiei originare a lui 
Dumnezeu. 

 Recăsătorirea cât timp 
partenerul de căsătorie trăieşte, 
este considerată preacurvie. Bise-
rica, dacă vrea să rămână fidelă 
lui Hristos, are datoria morală să 
privească divorţul, în toate formele 
lui, ca păcat. Este adevărat că, din 
punct de vedere teologic şi doctri-
nar, acest adevăr este direct şi 
radical. 
Dar este adevărul lui Dumnezeu!

    
Fedor Covaci

 

conjugală a fost concepută de la 
început să fie permanentă.
Există doar două lucruri care pot 
desface căsătoria: moartea şi 
curvia. 
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 Stimaţi cititori, dore-
sc să încep scrierea mea cu o 
singură întrebare la acest su-
biect – Recăsătorirea – între-
barea sună în felul următor 
– Se pot copiii Domnului 
recăsători? 
Potrivit Scripturilor - un DA 
mare, dar şi un NU şi mai 
mare. Să începem mai întâi cu 
DA-ul. 
Da, copiii Domnului se pot 
recăsători dacă unul dintre soţi 
a trecut din viaţă. Rom. 7:1-3; 
1Cor. 7:39 cu condiţia ca 
partenerul viitor să fie cre-
dincios 1 Cor. 7:39b. 
 Acum doresc să trec la: 
NU se pot recăsători; de fapt 
sunt mai multe NU-uri. 
 
 Copiii Domnului nu 
se pot recăsători, pentru că 
s-ar face vinovaţi de călcarea 
legământului pe care l-au ros-
tit în faţa ofiţerului stării civi-
le şi mai apoi în faţa altarului, 
înaintea lui Dumnezeu. Da să 
fie Da, Nu să fie Nu, ce trece 
peste aceste cuvinte vine de la 
cel rău. Mat. 5:37, evident 
pentru o recăsătorie ar trebui 
să divorţeze mai întâi, prin 
aceasta să-şi calce sub propri-
ile tălpi legământul făcut. 

 Copiii Domnului nu se 
pot recăsători, pentru că, prin 
legământul căsătoriei, au de-
venit un singur trup. Gen. 2:24; 
Mat. 19:6 unit de Dumnezeu, şi 
ceea ce Dumnezeu a unit, omul 
nu are nici dreptul, nici autori-
tatea să facă o „dezlipire”(unii 
o fac). Biblia arată că legătura 

dintre soţ şi soţie este exact ca 
şi legătura dintre Hristos şi 
Biserică, cu alte cuvinte familia 
creştină este corespondentul 
pământesc al relaţiei din-tre 
Hristos şi Biserica Sa; 
Efes. 5:21-33. Nici un suflet, 
familie sau Biserică nu se 
poate despărţi de Hristos aici 
pe pământ, iar apoi să aibă 
pretenţia de a fi unit în veşnicii 
cu Hristos. 

 Copiii Domnului nu se 
pot recăsători, fiindcă s-ar face 
vinovaţi de călcarea poruncii 
Domnului scrisă la 1 Cor. 7:10-
11. Mai întâi în cadrul acestei 
porunci este interdicţia de a 
divorţa v. 10 apoi specificaţia 
că, dacă totuşi s-a ajuns la 
despărţire, este poruncit să 
rămână aşa fără a se recăsători, 
sau să se împace cu partene-
rul v. 11. Celor căsătoriţi, le 
poruncesc nu eu, ci Domnul, 
ca nevasta să nu se despartă de 
bărbat. Dacă este despărţită, 
să rămână nemăritată, sau să 
se împace cu bărbatul ei. Şi 
nici bărbatul să nu-şi lase ne-
vasta. Nu ştiu ce interpreta-
re ar mai putea cineva să dea 
acestei porunci a Domnului, 
sigur unii o fac, dar cum spu-
ne Scriptura - înspre pierzarea 
lor. 

 Copiii Domnului nu se 
pot recăsători (şi nici a divorţa) 
sub diferite pretexte sau mo-
tive împotriva partenerului, cu 
excepţia când partenerul a tre-
cut din viaţă 1 Cor. 7:39; Rom. 
7:2-3, altfel s-ar face vinovaţi 
de călcarea poruncii Domnu-
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lui, amintită mai sus la punctul 
3 (1 Cor. 7:10-11). 
 
 Există diferite locuri 
unde un anumit forum format 
din păstori decid recăsătoria 
sau divorţul cuiva, mai pre-
cis cine a fost şi cine nu a 
fost vinovat, şi dau anumite 
dezlegări pe baza Cuvântului 
(probabil) care spune: ce veţi 
lega pe pământ va fi legat şi în 
cer, ce veţi dezlega pe pământ 
va fi dezlegat şi în cer. 
În acest caz eu pun o întreba-
re: care forum, care autoritate 
- chiar creştină - are dreptul de 
a dezlega principii Biblice sau 
să calce poruncile Domnului? 
Cred personal că noi, ca sluji-
tori, nu avem dreptul de a dez-
lega ceea ce Dumnezeu a legat 
şi nici invers. Sunt principii şi 
porunci în Scriptură care nu 
se pot schimba, chiar dacă noi 
vrem să o facem sau chiar unii 
o fac.  În ceea ce priveşte su-
biectul de faţă, recăsătorirea, 
Biblia mai arată printre altele, 
care categorii dintre oameni 
se pot căsători şi recăsători 
1 Cor. 7:8-9, în aceste două ver-
sete se spune că se pot căsători 
cei necăsătoriţi şi se mai spu-
ne că se pot recăsători cei care 
sunt văduvi/văduve, adică 
acelora care le-a murit par-
tenerul. 
 Cei despărţiţi (divor-
ţaţi) nu sunt menţionaţi ca 
având posibilitatea de a se 
recăsători, ci lor, Domnul le 
porunceşte să rămână aşa 
(despărţit) sau a doua variantă 
şi cea mai corectă, să se împace 
cu partenerul cu care a închei-

at legământ 1 Cor. 7:10,11. 
 
 
 Copiii Domnului nu se 
pot recăsători şi evident nici a 
divorţa, pentru că Biblia spune 
următoarele: o persoană este 
legată prin Lege de partenerul 
ei câtă vreme trăieşte el; dar 
dacă-i moare partenerul, este 
dezlegată de legea partene-
rului Rom. 7:2; 1 Cor. 7:39. 
Atenţie! Care lege este scoasă 
în evidenţă în aceste două 
texte? Legea lui Moise? NU, 
v. 2 din Rom. 7 spune: legea 
bărbatului sau legea căsătoriei, 
care nu este legea lui Moise, ci 
este legea căsătoriei instituită 
de Dumnezeu în grădina Eden, 
Gen. 2:18-24, apoi întărită 
prin legea lui Moise, stricată 
de răutatea şi împietrirea ini-
mii oamenilor din vremea lui 
Moise şi de către Moise, dar 
readusă din nou la valoarea 
ei adevărată prin Isus Hristos, 
Matei. 19:4-6. 
 Legea căsătoriei prin 
care este legat fiecare atun-
ci când se căsătoreşte arată 
următoarele: un singur bărbat 
pentru o singură femeie, o 
singură femeie pentru un si-
ngur bărbat, cu excepţia morţii 
unuia din-tre parteneri, doar 
aşa se poate face o dezlegare 
(pentru recăsătorie) din legea 
căsătoriei, lege care de altfel 
este una dintre cele mai vechi 
legi instituite de Dumnezeu 
pentru om pe pământ. 
 
 Copiii Domnului nu se 
pot recăsători aducând (unii o 
fac) ca argumentaţie textul de la 
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1 Cor. 7:12-16. Sunt oameni 
care spun următoarele: soţul 
meu a devenit necredincios, 
a părăsit pe Domnul, m-a 
părăsit şi pe mine, ca atare 
sunt dezlegată pentru a mă 
putea recăsători. Nu este 
corectă această interpretare, 
chiar dacă există un aseme-
nea caz, persoana părăsită 
afirmând că ea nu are vină 
pentru divorţul intentat de 
partener, mai sunt amândoi 
legaţi prin legea căsătoriei 
amintită mai sus la punc-
tul 5 şi s-ar face vinovaţi şi 
de călcarea poruncii Do-
mnului discutată mai sus la 
punctul 3. (1 Cor. 7:10,11) 
Interpretarea corectă a tex-
tului de la 1 Cor. 7:10-16 
este următoarea: atunci 
când dintr-un cuplu (soţ, 
soţie) de păgâni unul se în-
toarce la Dumnezeu prin 
pocăinţă, iar celălalt rămas 
tot necredincios nu acceptă 
acest fapt şi-l părăseşte, în 
această împrejurare Biblia 
afirmă că cel credincios nu 
mai poate fi legat de cel ne-
credincios, dar nici într-un 
caz Biblia nu afirmă că este 
dezlegat pentru a se putea 
recăsători. Biblia spune: 
dacă cel necredincios vrea să 
se despartă, să se despartă, 
oricum el nu poate fi oprit 
nici de partenerul devenit 
credincios, nici de Biserica 
Domnului, el, neaparţinând 
Bisericii. La 2 Cor. 
6:14-18 Biblia spune: că nu 
poate fi nici o legătură între 
cel necredincios şi cel cre-
dincios, deci în Biserica din 
Corint, Pavel sau alt sluji-
tor nu au oficiat căsătorii 
mixte: un credincios şi un 
păgân. Prin urmare cei care 
dau o interpretare textului 
1 Cor. 7:12-16, că dintre doi 
parteneri credincioşi unul a 
devenit necredincios, nu-şi 
are temei biblic, sau că s-ar 

mai putea recăsători pentru 
că n-ar mai fi legat. Dacă 
totuşi cel rămas necredin-
cios divorţează, în dreptul 
celui credincios şi părăsit, 
Biblia nu-i dă o dezlegare 
pentru a se recăsători    
pentru că n-ar mai fi legat. 
Dacă totuşi cel rămas ne-
credincios divorţează, în: 
• a călca porunca Domnu-

lui 1 Cor. 7:10-11 
• este legat de legea 

căsătoriei Rom. 7:2; 1 
Cor. 7:39 discutată la 
pct. 5. (partenerul care 
l-a părăsit încă mai 
trăieşte) 

• prin căsătorie ar pierde 
titlul de căsătorit şi ar 
primi unul nou şi ne-
gativ (Rom. 7:3) titlul 
despre care discutăm la 
punctul 7 ce urmează. 

 Copiii Domnului 
nu se pot recăsători, câtă 
vreme trăieşte partenerul 
de care a fost legat, dacă se 
recăsătoreşte Biblia spune: 
se va chema (se va numi) 
preacurvă/preacurvar Rom 
7:3; Mat. 5:32; 19:9. 
Cu alte cuvinte, îşi pierde 
titlul de căsătorit şi va primi 
unul nou negativ. Mat. 5:32; 
19:9. Pentru textele din Mat. 
5:32; 19:9 şi v. 3 din Rom. 7 
doresc a face o specificare:         
cuvântul „preacurveşte” 
în greacă este un indicativ 
prezent activ desemnând o 
acţiune continuă, deci să nu 
gândească cineva: 
 mă recăsătoresc, prea-
curvesc odată, Domnul mă 
iartă şi am o nouă căsnicie, 
Biblia arată că acea „nouă 
căsnicie” are pecetea nu a 
unui nou legământ, ci doar 
o schimbare de titlu – se va 
chema... o acţiune continuă 
...în păcat. 
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 Copiii Domnului nu se pot recăsătorii (nici 
divorţa) luând ca şi argumentaţie biblică Mat. 5:32 
/ 19:19: motivul de curvie (doar dacă într-adevăr 
există motiv de curvie). Domnul Isus Hristos spu-
ne că motivul de curvie este un motiv de divorţ, dar 
ATENŢIE, doar motiv de curvie şi nu de preacurvie 
(adulter). Motiv de curvie pentru a divorţa, la fami-
liile căsătorite de mai mult timp nu se poate aplica, 
eventual s-ar putea vorbi de preacurvie (adulter). 
Dumnezeu a întocmit limbajul articulat la om, 
limbajul vocal şi gramatical al fiecărei limbi de pe 
acest pământ şi chiar şi al limbilor îngereşti, 
Dumnezeul Atotînţelept ştie să facă mare deosebi-
re între cuvintele curvie şi preacurvie, oamenii ce-i 
drept, nu vor să ştie de această deosebire, chiar dacă 
amândouă aceste cuvinte se referă la păcate de or-
din sexual, nu au aceeaşi însemnătate, şi chiar au 
schimbat cuvintele între ele (oamenii), mai precis în 
loc de curvie au scris preacurvie (adulter sau pe lim-
ba germană Ehebruch) pentru a le fi mai uşor să ac-
cepte divorţurile şi recăsătoria, dar haideţi să privim 
cum Dumnezeu priveşte la aceste două cuvinte, EL, 
făcând o deosebire clară căror categorii de persoane 
i se atribuie un asemenea cuvânt; şi unde se poate 
vorbi de motivul curviei sau motivul preacurviei 
(adulter). 
 
 În cartea Deuteronom, cap. 22:13-21, este 
arătat unde se poate vorbi de cuvântul curvie: în 
dreptul unei familii proaspăt căsătorite (sau de foar-
te, foarte curând; nu de mult timp) unde unul dintre 
parteneri (bărbatul) acuză pe celălalt (pe soţie) că nu 
este curat din punctul de vedere sexual; că a curvit 
cu cineva înainte de căsătoria lor, evident trebuind 
să existe o puternică mărturie v. 17 şi v. 20 - haina 
nupţială, în acest caz se poate vorbi de curvie şi de 
consecinţele ei; în V. Legământ - era omorâtă cu pie-
tre v. 21, în N. Legământ - motiv de divorţ, dar să nu 
uităm Evanghelia lui Hristos îndeamnă la iertare, iu-
bire, împăcare, apoi păstorii din Biserici sunt datori 
prin consilierile premaritale a-i îndemna pe cei doi 
în a-şi mărturisi tot trecutul lor unul altuia, iar dacă 
unul mărturiseşte că până atunci a curvit cu cineva, 
iar celălalt este de acord să-l ierte şi să-l iubească 
în continuare doar, aşa se poate trece la căsătoria 
celor doi, şi pe viitor sunt eliminate alte posibilităţi 
negative chiar posibilitatea de a afla despre curvia 
înfăptuită, şi apoi de a dori divorţul pe motiv de cur-
vie. 
 Tot în Deut. 22:22-30 se vorbeşte despre cu-
vântul preacurvie (adulter) şi consecinţele lui: 
se atribuie mai întâi celor căsătoriţi v.22  apoi se mai 
atribuie şi celor logodiţi pentru că n-ar mai fi legat. 
Dacă totuşi cel rămas necredincios divorţează, cea 
logodită este considerată „nevasta aproapelui” v. 24 

(Mat. 1:20) 

Consecinţele preacurviei:  
 în Vechiul Legământ 
   amendă (disciplină) v. 29 
   căsătoria obligatorie v. 29 
   moartea v. 22  
în Noul Legământ   
   disciplină (amendă) 
   luare de hotărâre nouă 
   pocăinţa 

 Să privim diferenţa dintre aceste două cuvin-
te: curvie şi preacurvie (adulter), din punct de vede-
re al limbii Române: 
 Curvia (Pornea) se referă la trăirea actului 
sexual înainte de căsătorie, se mai referă la viaţa 
desfrânată, prostituţie. 
 Preacurvia (Moicheia): se referă la o 
infracţiune care constă în călcarea fidelităţii conjuga-
le de către unul din soţi – implică deci, un bărbat şi o 
femeie care sunt căsătoriţi. Atenţie! Motivul de 
preacurvie (adulter) nu este motiv de divorţ Mat. 
5:23; 19:19. 
Isus Hristos n-a spus Moichea (adulter, preacurvie), 
ci a spus Pornea (curvie). A se citi şi studia acele 
traduceri ale Bibliei care sunt cele mai aproape de 
original, chiar dacă nu sunt aşa de moderne, ca de 
exemplu traducerea Cornilescu. 

 În încheiere, doresc a vă spune că am scris 
aceste rânduri cu mare responsabilitate, cu frică de 
Domnul şi respect faţă de toţi cititorii care le cite-
sc, nedorind a aduce jignire nimănui. Ştiu că, scriind 
cu privire la recăsătorie, multe inimi vor fi atinse şi 
schimbate, dar tot la fel ştiu, pentru că n-ar mai fi 
legat, dacă totuşi cel rămas necredincios divorţează, 
Biblia afirmă, căci chiar dintre cei care sunt creştini, 
cei mai mulţi strică Cuvântul lui Dumnezeu 
2 Cor. 2:17 şi mulţi îi vor urma pe aceştia şi din prici-
na lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. 
 Fraţi sfinţi care aveţi parte de chema-
rea cerească   aţintiţi-vă privirile la Căpetenia şi 
Desăvârşirea  credinţei noastre, adică la Isus, la 
învăţăturile Lui curate şi nu la interpretările iefti-
ne şi diluate ale celor care vor să ne fure cu filoso-
fia şi cu o amăgire deşartă după datina oamenilor, 
spunând printre altele că toţi fac la fel, în toate ţările 
se acceptă, celelalte culte acceptă etc. Ochii la Scrip-
turi şi cât mai aproape de original. 
Domnul să vă binecuvânteze!  
    

Victor Ştrango
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Prin timpul petrecut alături de copil se poate dezvolta o relație 
armonioasă

Cei mai mulți dintre noi suntem conștienți de mul-
tele responsabilități pe care le avem ca părinți. Ne 
deosebim doar prin faptul că punem accent diferit 

pe aspectele care cuprind creșterea unui copil. 
 Sunt părinți care în prim plan urmăresc binele 
material al copilului. Ei consideră că e important să ofe-
re copiilor lor lucrurile de care ei nu s-au putut bucura 
în copilărie, oferindu-le astfel bani şi bunuri materiale. 
Chiar și Pavel zicea că părinții sunt datori să agonisească 
pentru copiii lor (2 Corinteni 12:14). Doar că adesea sun-
tem atât de preocupați de nevoile materiale și financia-
re, încât uităm – sau nici măcar nu ne punem problema 
– cât de importantă este pentru copil cealaltă hrană: cea 
emoţională. 
 O altă categorie de părinţi sunt cei care pun accent 
pe nevoile de siguranță ale copilului. Psihologul Abraham 
Maslow a creat un model numit „piramida nevoilor” prin 
care clasifică nevoile umane în funcție de importanța satis-
facerii lor. Nevoia de securitate este așezată pe locul doi, 
chiar după nevoile fiziologice. Este evident, că la o vârstă 
fragedă copilul nu își poate da seama de criza economică 
și de nesiguranța generală, în schimb s-ar putea teme de 
faptul că părinții lui sunt indispuși, stresați și ar putea iz-
bucni în orice moment. 

 Așadar, nevoia de securitate se referă în acest 
caz la starea de pace din cadrul familiei. Noi, ca părinți 
creștini, suntem datori să păstrăm o relație armonioasă, 
oferind astfel copilului un mediu potrivit pentru dezvol-
tarea lui sănătoasă. 
 Apoi sunt părinți care își dau seama că copi-
lul lor are nevoie în mod deosebit de o atenție care se 
exprimă prin timp. Timpul petrecut alături de copil este 
cel mai simplu mod prin care se poate dezvolta o relație 
armonioasă și aceasta necesită un sacrificiu. În mod deo-
sebit mamele își asumă această responsabilitate și petrec 
mai mult timp în cadrul familiei, renunțând la o altă acti-
vitate profesională. 

 Acest lucru este de dorit, însă uneori 
circumstanțele nu oferă această posibilitate, așa că mama 

este nevoită să ajute la îmbunătățirea financiară a fami-
liei. Noi, ca părinți, trebuie să înțelegem însă că nu canti-
tatea timpului pe care o petrecem cu copilul este atât de 
importantă, ci mai ales calitatea lui, adică modul în care 
îl fructificăm și îl valorificăm. Două ore petrecute alături 
de copil, comunicând cu el, jucându-ne sau învățându-l 
valorile lui Dumnezeu sunt mai de preț decât o zi în care îi 
asigurăm strictul necesar petrecând ore în șir la bucătărie 
sau având grijă ca el să fie mereu în siguranță. 

 În final, dar nu în ultimul rând, există o responsa-
bilitate prioritară pe care ar trebui să ne-o asumăm. Biblia 
ne dă o îndrumare concretă, și anume: „Învață pe copil 
calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni, nu 
se va abate de la ea.” (Proverbe 22:6) 
 Învățarea din Cuvântul lui Dumnezeu ca parte 
din educare, este cea mai mare nevoie a copiilor noștri, 
pentru că ea are efecte în viitor – pentru vremea când va 
îmbătrâni, ba chiar mai mult, pentru veșnicia lui. 

 Așa că suntem datori să sacrificăm timp, îngri-
jindu-ne atât de nevoile materiale și de siguranța copilu-
lui, dar mai ales educându-l cu privire la scopul și tainele 
lui Dumnezeu.   
 

Crina Aslam 

Despre 
responsabilitățile 
părinților creștini
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Despre 
responsabilitățile 
părinților creștini

Am 26.10.2013 sind wir die Jugendgruppe der 
Gemeinde „Elim“, im Rahmen eines gemein-
samen Ausfluges, nach Bratislava gefahren. 
Dieser Ausflug war ein Eintages-Ausflug mit 

Hin- und Rückfahrt per Schiff nach Bratislava und einer 
Stadführung durch die Altstadt von Bratislava. Dabei wa-
ren wir eine Gruppe von 47 Personen, die an diesem Aus-
flug teilgenommen haben.
 
 Der Ausflug war ein sehr angenehmer und 
empfehlenswert, die Stimmung, während 
des gesamten Tages, war eine sehr fröhliche 
und entspannte. Doch um kurz einen Ablauf 
des Geschehenen wiederzugeben, werde ich 
am besten ein paar Highlights erzählen. 

 Am Morgen haben wir uns auf der 
Anlagestelle 1934, in Wien eingefunden, wo-
bei ausgemacht gewesen ist, dass wir uns 
um spätestens 8:30 dort treffen. Dies ist des-
wegen erwähnenswert, weil es eine kleine 
Verspätung einer Person gegen hat, welche 
buchstäblich in letzter Sekunde noch eingestiegen ist, 
bevor es geheißen hat: „Leinen Los“. Trotz dieser „Last 
Minute“ –Aktion, mit einem rasenden Taxi und einem 
keuchenden Jugendlichen, wurde die Stimmung nicht im 
Geringsten getrübt.
 
 Nach dem Ablegen, sind wir auf der Donau ent-
lang gefahren, wobei wir die schöne Aussicht, der Skyline 
von Wien nicht genießen konnte, weil ein dichter Nebel 
dies verhinderte. Nichts destotrotz war unser erster Stop 
schon nach 20 Minuten erreicht, wobei wir die Schleue 
Freudenau erreicht haben und auf das Absenken des ge-
samten Schiffes warten haben dürfen, um unsere Fahrt 
weiterführen zu können. Das Absenken auf den unteren 
Wasserspiegel ist innerhalb von 20 Minuten von statten 
gegangen. Kurz darauf haben wir Wien verlassen und ha-
ben uns an der Landschaft und den Donau Auen ergötzen 
können. Dies war möglich, da sich der Nebel gelichtet hat 
und hinter der Nebeldecke sich langsam die Sonne durch-
gekämpft hat. 
 In Bratislava angekommen, hatten wir strahlen-
den Sonnenschein und haben kurz nach Anlegen, das 

Schiff verlassen und haben uns Bratislava erzählen lassen. 
Dabei haben wir geschichtete Fakten über Bratislava und 
seine Bedeutung in der K&K -Monarchie erfahren. Die 
Altstadt von Bratislava ist eine sehr idyllische und ruhige 
Zone, in der man jederzeit, in einem der zahlreichen, klei-
nen und gemütlichen Kaffees eine kurze Pause einlegen 
kann und gestärkt die restliche Altstadt besuchen kann. 
Dies haben wir nach Ende der Führung auch getan und 
können dies jedem weiterempfehlen. Nachdem wir ca. 4 
Stunden in Bratislava verbracht haben, hat es um 16:00 

erneut „Leinen Los“ geheißen, sodass 
wir die Heimreise angetreten sind. 
Auf dem Weg zurück nach Wien, ha-
ben wir von dem Kapitän des Schiffes 
eine bevorzugte 
Behandlung erfahren, weil uns erlaubt 
wurde, das 
Führerhaus zu besichtigen und dabei 
wurden uns die Fakten des Schiffes, 
als auch ein Grundkurs vermittelt. 
Dies war sehr lehrreich und hat allen 
Spaß gemacht. Nach dieser Lehrstun-

de ist es alsbald Abend geworden, worauf wir ein vor-
zügliches Abendmahl genossen haben, nach welchem wir 
gestärkt den restlichen Weg bis nach Wien abgewartet 
haben. Zur Überbrückung der Zeit wurden ein paar Lie-
der gesunden und ein paar Spiele gespielt. Kurz um 22:00 
sind wir wieder bei der Schleuse angekommen und haben 
die letzten Minuten auf der Donau genossen, bevor um 
ca. 22:30 wieder in an Land gekommen sind. 
 
 Dieser Ausflug war ein ganz besonderer und hat 
als Ziel gehabt, die Jugendlichen zu vereinen und Be-
kanntschaften und Beziehungen zwischen den Jugendli-
chen zu festigen bzw. zu knüpften, wobei dies sehr er-
folgreich war und alle einen wundervollen Tag verbracht 
haben, an den sich jeder gerne zurückerinnert.
 Gepriesen sei Gott, dafür dass Er mit uns war 
und so viel Friede und Freude geschenkt hat, sodass der 
26.10.2013 als ein freudiger Tag, in Erinnerung bleiben 
wird.

Daniel Skopetz
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Muzica ocupă un loc important în 
Scriptură. După cum se pare, există 
peste 500 de referiri la muzică în Bi-
blie, începând de la creație Iov 38:7 

„stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie”, 
continuând cu laudele Psalmilor „Cântați slavă 
Numelui Său, măriți slava Lui prin laudele voastre 
(Ps. 66:2), ajungând la credincioșii din Noul Testa-
ment, chemați să-și exprime credința în Dumne-
zeu „cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări 
duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire 
în inima voastră (Col. 3.16) și terminând cu viziunea 
veșniciei unde răscumpărații „cântau o cântare nouă 
înaintea scaunului de domnie” (Apoc.14.3). 
 Nimeni nu poate nega că muzica ocupă un 
loc important în viața noastră și în serviciile de în-
chinare din bisericile pe care le frecventăm. Punctul 
de poticnire începe de la ce muzică poate fi acceptată 
ca o muzică de închinare sau dacă doriți, acceptă 
Dumnezeu orice muzică, indiferent de structura sau 
caracteristicile ei? Sau există un gen de muzică pe 
care El nu o acceptă datorită Sfințeniei Sale? Ce zice 
Dumnezeu de serviciile de închinare cu o muzică din 
ce în ce mai ritmată, mai sincopată, de dansurile pe 
ritmul împrimat de un puternic sistem de amplifi-
care și sonorizare? Primește Dumnezeu lauda adusă 
pe muzica rock sau cum e numită în ultimul timp pe 
muzica creștină contemporană? 

 După ce am scris despre originea muzicii 
creștine contemporane aș dori să tratez argumentele 
aduse de susținătorii acestei muzici în închinarea din 
biserici. Voi prezenta 4 feluri de argumente care se 
aduc pentru a susține lauda și închinarea modernă. 

1Argumente de tip „dialectică creștină”.
Dialectica conform Dicționarului Explicativ al 
limbii române este „arta de a discuta în 

contradictoriu cu scopul de a ajunge la adevăr”. 
Aceste argumente încep de obicei cu „arată-mi unde 
scrie în Biblie că... ”Pornesc de la convingerea că cei 
ce prezintă aceste argumente sunt sinceri și lor le tre-

buie răspuns tot sincer să arate unde scrie în 
Biblie că e păcat să fumezi sau unde scrie în Biblie că 
e păcat să consumi droguri sau unde scrie în Biblie 
că Dumnezeu cere muzică rock în închinare. 
 Tot în cadrul dialecticii creștine pun și argu-
mentele de genul că tot ce a creat Dumnezeu a fost 
bun, muzica a fost creată de Dumnezeu, în conclu-
zie orice muzică e bună. Acestui silogism trebuie 
răspuns cu altul: tot ce a creat Dumnezeu a fost bun, 
oamenii au fost creați de Dumnezeu în concluzie toți 
oamenii sunt buni. Ați fi de acord cu o astfel de con-
cluzie? Nu ați avea tot felul de obiecții? 
 O formă mai rafinată a dialecticii e argu-
mentul că muzica e neutră, doar cuvintele contează. 
Aș dori doar să vă citez din „Evanghelia pe muzică 
rock?” pg. 225 de John Blanchard și Dan Lucarini: 
„Gene Simmons de la KISS era uimit de puterea ei (a 
muzicii). Puteai striga la audientă „Omoară, iar apoi 
să privești cum fapta se pune în aplicare în mijlocul 
ei” 

2 Argumente de evanghelizare 
Al doilea tip de argumente care se aduc în fa-
voarea laudei și închinării contemporane sunt 

argumentele de tip evanghelistic, să folosim muzica 
contemporană pentru a-i atrage pe tineri. Tinerii fi-
ind atrași de astfel de muzică, se pocăiesc și vin la 
Domnul. 
 „Când am organizat un studiu asupra unui 
număr de 2000 de tineri cărora le-am cerut să ne de-
scrie împrejurările în care s-au convertit sau influența 
principală în convertirea lor, abia cam doi la sută au 
menționat muzica. Mergând mai departe, am căutat 
să evaluăm rezultatele durabile ale „evanghelizării 
prin muzică „și am obținut rezultate la fel de slabe. 
Într-o situație în care 100 de persoane luaseră decizia 
de a-L urma pe Cristos, la scurt timp doar o singură 
persoană mai manifesta un interes, și acela slab 
pentru creștinism”.
(Evanghelia pe muzică rock? pag. 244) 
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3Argumente de împrumut. 
Aceste argumente vor să ne facă 
să credem că Biserica a împru-

mutat întotdeauna de la societatea 
seculară și că multe din imnurile no-
astre religioase ar fi fost înainte cânte-
ce de petrecere. Ni se dau des nume ca 
Martin Luther, John și Charles Wesley 
sau William Both că ar fi pus versuri 
pe melodii folk populare inclusiv din 
cele dansate în barurile publice. 
 „Rev. Dean McIntyre, direc-
tor de resurse muzicale la United 
Methodist Board of Discipleship din 
Nashville, Tennessee: Frații Wesley 
nu au făcut niciodată așa ceva. Dat 
fiind simțul lor estetic și teologic, ar 
fi de neconceput. Principiul lui Wes-
ley că muzica trebuie să fie în primul 
rând spirituală pur și simplu nu ar fi 
permis ca melodiile de cârciumă să 
se suprapună cu textele imnurilor. 
În nici o carte de imnuri și nici o altă 
publicație a frațiilor Wesley nu găsim 
vreun exemplu sau vreo încurajare de 
a folosi melodii de tavernă pe-ntru a 
cânta imnuri”. (Evanghelia pe muzică 
rock? pag. 232-233) 
 S-ar putea argumenta mai 
departe următorul lucru: chiar dacă 
s-au luat cântece din societatea 
seculară, ea a fost creștină având un 
respect și teamă de Dumnezeu. Muzi-
ca societății de astăzi, muzica rock e o 
muzică a revoltei, a răzvrătirii contra 
lui Dumnezeu. 

4 Argumente biblice 
Se pare că sunt anumite pasaje în 
Scriptură ca de exemplu 

Psalmii 68:25; 81:2; 149; 150 din care 
unii înțeleg că evreii foloseau dansul 
în închinare și foloseau instrumen-
te de percuție și fanfară generând o 
muzică ritmică și puternică. 
 Chiar la o cercetare superficială 
se observă că unele din aceste pasaje 
au un caracter poetic. Psalmul 149 îi 
îndeamnă pe credincioși să-L laude pe 
Domnul în așternuturile lor (vers. 5), 
iar în vers. 6 „sabia cu două tăișuri să 
fie în mâna lor”. Îmi este greu să cred 
că Dumnezeu îi îndeamnă să vină cu 
paturile la Templu și să danseze (vers. 
3), pe paturi învârtind săbiile.  
Cât privește instrumentele folosite în 

închinare, fără a putea epuiza sub-
iectul în spațiul restrâns, după recu-
perarea dezastroasă a chivotului din 
2 Samuel 6:5 care a inclus tamburine 
și țimbale, numărul instrumentelor 
folosite în închinare a scăzut foarte 
mult ajungând în 2 Cronici 29:25 la 
chimvale, lăute și arfe. La acestea se 
adaugă și trâmbiţele în cazuri spe-
ciale: „să mai observăm că în aceste 
orchestre nu apar deloc tobele sau 
tamburinele (așa cum apar astăzi în 
muzica multor biserici. (Peter Master 
„Închinarea – o analiză biblică a prin-
cipalelor schimbări apărute în închi-
narea din zilele noastre” pag. 57) 
 „Ideea că Vechiul Testament 
aproba bufoneriile muzicale din 
vremurile noastre este bazată pe o 
interpretare extrem de superficială și 
eronată a datelor biblice.” 
(Idem pag. 64) 
 În Matei 22:1-14 Domnul dă 
pilda nunții fiului de împărat. Aco-
lo este unul care nu era îmbrăcat 
în haina de nuntă (vers. 11). Sunt 
convins că omul avea argumente, 
motivații, eventual scuze. Dar în fața 
Împăratului, spune Scriptura „Omul 
acela a amuțit” (vers. 12), iar soarta 
lui e tristă. 

 Închei cu un citat: „Care este 
vocea care o auzi prin muzica ta? Te 
îndeamnă la senzual sau la spiritual? 
Își are ea rădăcinile în această lume? 
Stimulează ea pasiuni curate sau ne-
curate? Te determină ea să dorești 
mai mult din ceea ce oferă lumea sau 
mai puțin? Oamenii fără Dumnezeu 
sunt deranjați de ea sau le place? Te 
ajută sau te împiedică ea să-ți dorești 
să te separi de modul lumesc de a 
acționa? Nu este loc de neutralitate 
aici - Biblia afirmă foarte clar „cine 
vrea să fie prieten cu lumea se face 
vrăjmaș cu Dumnezeu „(Iacov 4:4). În 
esența întrebarea nu este ce muzică îți 
place, ci pe cine iubești.” (sublinierea 
îmi aparține) „Evanghelia pe muzică 
rock?” pag. 256 de John Blanchard și 
Dan Lucarini   

Daniel Lucuţa

Cântați 
slavă 
Numelui 
Său, măriți 
slava Lui 
prin 
laudele 
voastre 
(Ps. 66:2)
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ÎNVAȚĂ PE COPIL CALEA 

Proverbe 22:6 „Învață pe copil calea pe care trebuie 
s-o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de 
la ea.” 

Cu siguranță putem spune că acest verset se referă la da-
toria părinților de a-și învăța copiii să meargă pe calea cea 
bună, dar tot atât de bine putem spune că se referă la ori-
ce învățător de Școală Duminicală și de ce nu chiar și la 
Biserică. 

 Biserica are datoria de a face ucenici din toate ne-
amurile (Mat. 28:19-20) și de a-i învăța să meargă pe calea 
cea bună. Pentru învățătorul de Școală Duminicală, Bise-
rica are un rol semnificativ ca el să fie capabil să învețe 
pe copil calea cea bună. Poți spune că cursurile pentru 
învățătorii de Școală Duminicală de la Güsenthal sunt be-
nefice și de mare ajutor pentru orice educator de Școală 
Duminicală care dorește ca lucrarea lui să aducă rodul do-
rit de Dumnezeu. Dar pe lângă cursurile făcute educatorul 
trebuie să fie conștient că: El însuși trebuie să meargă pe 
cale - nu putem învăța pe cineva calea pe care trebuie să 
meargă dacă cel ce învață nu cunoaște calea aceasta. Isus 
a zis „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața.” 
 Trebuie să fie născut din nou - socotesc că acesta 
este lucrul primordial în viața educatorului pentru a pu-
tea călăuzi copiii pe calea care trebuie urmată. 

 Este nevoie de maturitate spirituală - chiar dacă 
avem de învățat niște copii, nu ne putem permite să fim 
imaturi spiritual doar bazându-ne pe faptul că ei sunt 

prea mici pentru lucrurile mari. 
 Nu le știe pe toate - chiar dacă suntem capabili 
să învățăm pe alții cred că fiecare dintre noi mai avem de 
învățat și experiența ne arată că chiar și de la copii avem 
de învățat. Într-o împrejurare Isus a luat un copilaș și l-a 
pus în mijlocul ucenicilor Mat. 18:2-4 îndemnându-i să 
învețe de la acel copilaș. 

 Este exemplu pentru grupa pe care o învață - 
copiii au calitatea aceasta de a copia pe cei din jurul lor: 
pe părinți, frați mai mari, colegi de școală și chiar pe 
învățătorii de Școală Duminicală. 
 Este lucrător împreună cu Dumnezeu - lucrarea 
pe care o face nu o face după proiectul său, ci după Marele 
Proiectant și Ziditor al tuturor lucrurilor. Este drept că 
este necesar să ne pregătim lecția și să o predăm după un 
anumit plan, dar toate acestea trebuie să fie în concordanță 
cu voia lui Dumnezeu. 
 Este lucrător împreună cu alți lucrători - educa-
torul eficient este acela care înțelege că lucrarea nu se face 
de unul singur. Când Isus a trimis ucenicii în lucrare nu 
i-a trimis pe fiecare singur, ci doi câte doi. 

 Lucrarea lui va fi răsplătită - nu este simplu și 
nici ușor să fii educator. Sunt momente în care ești ten-
tat să dai înapoi datorită faptului că nu se văd roadele 
sau se întâmplă anumite greutăți în predarea lecțiilor, în 
disciplinarea copiilor... etc. Dar să nu uităm că acolo sus 
în cer este Cineva care cântărește greutatea și răsplătește 
eforturile depuse. 
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 Fie ca Domnul Dumnezeu să binecuvinteze toți 
educatorii de Școală Duminicală cu bucuria de a culege 

roadele slujirii lor după voia Lui.    
       

Daniel Raica 

APROPIAȚI-VĂ CU PAȘI 
MĂRUNȚI 

 Cuvântul „copii “este folosit în Biblie de 448 
ori, dezvăluind astfel importanța lor și responsabilitatea 
noastră în educarea și învățarea Cuvântului biblic. 
 Cu cuvinte simple, izvorâte din inimă, îi învățăm 
pe copilași cele mai importante evenimente din Vechiul 
Testament, apropiindu-ne cu pași mărunți și de Noul 
Testament cu tot cuprinsul lui. Cântările, jocurile, con-
cursurile și versetele biblice fac parte din planul nostru 
în educarea lor. 
 Cu multă dragoste, răbdare și mâini iscusite 
reușim să stimulăm copiii în învățarea lecțiilor, creând 
din materiale accesibile diferite „ajutătoare“, precum 
cărticica-brecog cu cele 10 porunci, sau carduri cu versete 
biblice așezate în mapa personalizată. 
 Sprijinindu-ne pe Proverbe 22:6 „Învață pe copil 
calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni 
nu se va abate de la ea “, Școala Duminicala de la Betel, 
Wien, devine o responsabilitate și o implicare absolută cu 
dragoste și rugăciuni. 
       
   Claudia Țunea 

UN HAR DE A LUCRA CU CEI 
MICUȚI 

 Binecuvântat să fie Domnul, care prin bunătatea 
Lui ne-a dat acest har de a lucra pentru El printre cei 
micuți. Este o binecuvântare de a vorbi copiilor despre 
Creatorul nostru ca singur Dumnezeu în care trebuie să 
ne încredem în timp ce alte țări nu au această oportunita-
te. 
 Mă bucur de libertatea pe care o avem, de a ne 
întâlni în fiecare Duminică și a învăța și vorbi cu copiii 
din Cuvântul Domnului. Suntem conștienți că pentru 
acest timp petrecut cu copiii la orele duminicale, vom 
fi răspunzători în fața lui Dumnezeu pentru tot ceea ce 
facem; de aceea socotesc că este necesar să ne rugăm 
pentru copii și în cursul săptămânii ca nu cumva lucrarea 
noastră să fie făcută în zadar, ci Domnul să fie proslăvit 
prin ceea ce facem. 
 Mă gândesc cu plăcere la vremea când eram co-
pil și mergeam la Școala Duminicală, iar învățătoarea ne 
captiva atenția la fiecare istorisire biblică și ne inspira 
dorința de a fi asemenea personajelor pozitive din Biblie. 
Vă mărturisesc că această dorință a rămas în inima mea; 
dorindu-mi și acum să fiu asemeni Esterei, Iosif... etc. De 
asemeni doresc ca și copiii de la grupă să fie atrași de 
dorința de a fi plăcuți Domnului. Mă bucur pentru ei că 
sunt foarte activi și ascultători. Doresc ca Dumnezeu să îi 
binecuvânteze și să rămână în ascultare de El.   
     

Anca Medeşan 
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Tipuri de cancer
 

Putem diferenția între cancer benign sau malign 
sau în funcție de țesuturile sau organele afecta-
te, cancer anal, al cavității bucale, uterin, colo-
rectal, endometrial, mamar, gastric etc… 

In țesuturile normale, diviziunea si moartea celulară sunt 
controlate prin mecanisme specifice. 
 Din punct de vedere stiințific unele procese sau 
mecanisme ale diviziunii celulelor sunt deja cunoscute 
minții umane, iar altele rămân în controlul lui Dumne-
zeu. 
 Celulele canceroase se divid într-un mod neco-
ntrolat, numărul lor crescând până când formează o tu-
moare ce devine vizibilă clinic. Celulele canceroase sunt 
incapabile să se organizeze într-un mod adecvat, iar masa 
de țesut care ia naștere nu are caracteristicile unui țesut 
normal. 

Benign sau malign 
 Nu toate tumorile sunt canceroase. Putem 
diferenția între benign („inofensiv”) si malign („rău”). 
 Celulele tumorii benigne pot avea aproape as-
pectul unui țesut normal,atunci când sunt  privite la mi-
croscop. Ele cresc și comprimă sau deplasează țesuturile 
învecinate, dar nu le invadează. 
 Celulele tumorii maligne (celule canceroase) 
se înmulțesc în interiorul unui țesut sănătos, invadând 
țesuturile din vecinătate și de la distanță. Aceste celule se 
răspândesc în întreg organismul, cauzând în final moar-
tea. 

 Celulele canceroase iau naștere din celulele 
sănătoase ale organismului,     o singură celulă canceroasă 
fiind uneori suficientă pentru dezvoltarea unei tumo-
ri. Totuși transformarea unei celule sănătoase într-una 
canceroasă se realizează treptat, cuprinzând mai multe 
etape de-a lungul unor ani de zile. Cu trecerea fiecărei 
etape, celula se modifică și devine din ce în ce mai puțin 
receptivă la mecanismele normale de control al organis-
mului. 
 Cancerele sunt clasificate în funcție de celula de 
origine. Cele care provin din celule epiteliale, cum ar fi 
pielea și intestinele, sunt denumite carcinoame, iar cele 
care provin din structurile de susținere, spre exemplu 
cartilaj, mușchi și oase, poartă numele de sarcoame. 

 Carcinoamele sunt cele mai des întâlnite, proba-
bil datorită faptului că celulele epiteliale se divid mai des. 
 Capacitatea celulelor canceroase de a se răspândi 
în interiorul organismului este cea care cauzează gravita-
tea acestei boli. 
 Etapele în care are loc procesul de răspândire al 
cancerului sunt ordonate, cancerul extinzându-se inițial 
în țesuturile din apropiere. 
 Chiar și la acest nivel celular putem vedea că to-
tul este sub Controlul lui Dumnezeu, insăși cancerul. 

Cum se extinde cancerul? 
 În etapa următoare celulele încep să se desprindă 
de tumoarea mamă, străbat membranele conjunctive, 
apoi pereții vaselor limfatice sau sangvine; pătrunzând 
în circulația  limfatică, celulele canceroase ajung inițial în 
ganglionii limfatici, structuri cu rol imun. Sunt invadați 
inițial ganglionii regionali, adică cei mai apropiați de tu-
moare. 
 O mare parte de celule sunt omorâte la acest ni-
vel; aceasta reprezintă etapa de invazie locoregională a 
cancerului. 
 Cu timpul, celulele imune de la nivelul ganglio-
nilor nu mai fac față afluxului de celule canceroase care 
continuă să se înmulțească. 
 
 Celulele canceroase vor depăși și această 
barieră și vor ajunge prin intermediul limfei în circulația 
sanguină; o altă modalitate de a ajunge în sânge este prin 
străbaterea pereților vasculari încă de la început, la nive-
lul tumorii primare. 
 După ce ajung în circulația sangvină, celule-
le canceroase se vor opri în diferite organe, acolo unde 
condițiile favorizează dezvoltarea ulterioară: plămân, 
oase, creier, ficat,etc. In aceste organe o parte din celule 
vor muri, dar altele vor supraviețui și se vor înmulți în 
continuare; aceasta reprezintă etapa metastatică, de boală 
generalizată. 
 In fiecare etapă vor supraviețui cele mai agresive 
și mai rezistente celule, astfel că șansele de vindecare sau 
de răspuns la tratament scad o dată cu avansarea bolii. 

-VA URMA-

dr. Daria Novăcescu
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ița de vie (Vitis vinifera L.) este o specie de plan-
te din genul Vitis, familia Vitaceae, originară 
din regiunea mediteraneană, putând atinge 
o lungime de până la 35 m. Ea este cel mai de 

seamă semn al prosperității pe care căpeteniile trimise de 
Moise îl aduc de pe pământul Canaanului și este întâlnită 
de peste 500 de ori pe paginile Sfintei Scripturi. Vița de 
vie este o plantă care nu poate să trăiască de una singură, 
țăranii din Palestina - felahii - spun că vița de vie e o „sitt” 
- o delicată doamnă de la oraș care necesită multă îngrijire 
și atenție, dar întreaga osteneală a țăranului este răsplătită 
din belșug. În struguri găsim calciu, cupru, fier, magne-
ziu, mangan, fosfor, potasiu, siliciu și sulf. 
 Potasiul și sodiul sunt stimulenți importanți 
pentru sistemul nervos, iar magneziul ajută la contracția 
musculară. Să nu uităm că strugurii reduc febra, combat 
oboseala și asigură energie organismului. De asemenea, 
sucul din acest fruct ajută în problemele legate de acnee. 
Chiar și reumatismul, guta și astmul pot fi controlate cu 
struguri, deoarece conțin agenți anti-inflamatori. 

 Strugurii ajută în eliminarea pietrelor de la rinichi, 
te scapă de migrene, întăresc sistemul digestiv, detoxifică 
ficatul, cresc umiditatea din plămâni, micșorează tumori-
le mamare și sunt folosiți în tratamentul bolii Alzheimer. 
Strugurii stimulează funcționarea ficatului și totodată, 
sunt buni și pentru inimă. Frunzele de viță de vie, ajută 
la tratarea mai multor afecțiuni și sunt benefice pentru 
păstrarea unei sănătăți de fier. Emblema toamnei, stru-
gurele, o adevărată bombă antioxidantă, este, pe bună 
dreptate, unul dintre cele mai studiate fructe de către 
cercetători. 

 Compoziția chimică a mustului a făcut ca acesta 
să fie supranumit și „laptele vegetal“, datorită aportului 
nutritiv. Prin conținutul ridicat de lecitină, mustul e leac 
pentru sistemul nervos. Mustul de struguri este recoman-
dat mai ales în curele rapide de dezintoxicare, este un 
excelent întăritor pentru convalescenți și pentru cei grav 
bolnavi. Dacă vrem să folosim mustul ca medicament 
trebuie să avem grijă ca acesta să nu fie fermentat.  Dar 
cum ar putea vița de vie să fie atât de folositoare dacă nu 
ar trece prin diferite procese de curățire și îngrijire? De-a 
lungul vieții pe pământ Marele Creator la timpul potri-

vit ne trece și pe noi prin diferite metodete de îngrijire și 
curățire pentru a putea fi mai roditori și plăcuți Lui. Se 
spune că atunci când vița de vie trece prin aceste procese 
de curățire ea începe să plângă, dar chiar de atunci începe 
să fie folositoare pentru că lacrimile ei sunt adeseori folo-
site pentru curățarea ochilor cât și dacă sunt administrate 
intern, în cazuri de dischinezie biliară, colecistită şi litiază 
biliară. 

 În versetele din Ioan 15:4-5 „Rămâneți în Mine, 
și Eu voi rămânea în voi. După cum mlădița nu 
poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în 
viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă, dacă 
nu rămâneți în Mine. Eu sunt Vița, voi sunteți 
mlădițele. Cine rămâne în Mine, și în cine rămân 
Eu, aduce multă roadă: căci, despărțiți de Mine, nu 
puteți face nimic.” Isus ne subliniază așa de clar faptul 
că fără El nu putem face nimic căci din EL, prin EL avem 
viața, și numai dacă rămânem în El putem aduce rod. 
Asemenea mlădiței despărțită de vie suntem și noi fără 
o trăire cu Hristos. Rodul viței de vie mai este întâlnit pe 
paginile Sfintei Scripturi atunci când se vorbește despre 
Cina cea de Taină ca fiind un izvor de viață. Hristos a spus 
„Căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui 
nou, care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor” 
așa cum în vechime jertfirea animalelor era folosită pentru 
iertarea păcatelor, Hristos s-a jertfit pe sine însuși pentru 
ca oricine să poată să fie iertat de ORICE păcat, instaurând 
astfel un Nou Legământ și nu numai, nu trebuie să uităm 
faptul că atâția oameni care s-au apropiat cu credință de 
trupul și sângele Domnului au fost vindecați și viețile lor 
au fost astfel schimbate. 
 E bine de reținut că fructele viței de vie, strugu-
rii, sunt adevărate laboratoare chimice în miniatură, în 
boabele de struguri fiind „de toate, pentru toți”: de aceea 
strugurii nu ar trebui să lipsească de pe mese, și nu doar 
datorită gustului lor, ci mai ales, pentru efectele lor 
asupra sănătății, așadar profitați la maximum de struguri, 
pentru un efect de durată asupra sănătății.    
       

Gabi Gâlcă
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Pentru noi - cei care trăim aici în Austria - 
cărora viaţa ne oferă atâta belşug, problema 
„mulțumirii” nu ar trebui să ne fie o problemă. 
Trebuie să recunoaștem că avem belşug şi un 

confort pe care nu îl are orice generație de oameni. 
Conform Dicționarului Explicativ al limbii române, 
Mulțumirea este „acţiunea de exprimare a recunoştinţei, 
satisfacţie, plăcere, bucurie, fericire, mulţumită; cuvânt, 
gest prin care se mulţumeşte cuiva pentru ceva.” 

Iar cuvântul mulțumit, -ă, are trei explicații: 
1.“ Care se simte bine, căruia nu-i lipseşte nimic; 
satisfăcut, îndestulat.“
2. “Recunoştinţă exprimată prin cuvinte sau prin re-
compense materiale; ceea ce se oferă drept răsplată.” 
3.” Bucurie, satisfacţie.” 

 În ciuda acestei bunăstări există un contrast care 
scoate în evidență o stare de nemulțumire nejustificată și 
care nu duce la liniștea sufletului. 
Dumnezeu nu ne-a promis că toate mofturile au să ne fie 
împlinite, ci ne asigură că, dacă cerem cu sinceritate și nu 
cu gând de risipă şi nici alte gânduri cu iz de a ne scoate 
în evidență, avem toate șansele să primim lucrurile cerute. 
Biserica Domnului „Agape” este o biserică care scoate în 
evidență această stare de spirit: mulţumirea. 

 În fiecare an în duminica a treia din luna 
octombrie se organizează special o zi în cadrul căreia 
este sărbătoarea mulţumirii sau sărbătoarea strângerii 
roadelor. Exod. 23:16 „Să ţii sărbătoarea secerişului, a ce-
lor dintâi roade din munca ta, din ceea ce vei semăna pe 
câmp; şi să ţii sărbătoarea strângerii roadelor, la sfârşitul 
anului, când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale.” 
Exod. 34:22-23 „Să ţii sărbătoarea săptămânilor, a celor 
dintâi roade din secerişul grâului, şi sărbătoarea strânge-
rii roadelor la sfîrşitul anului. De trei ori pe an, toţi cei 
de parte bărbătească să se înfăţişeze înaintea Domnului 
Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.” Lucrul acesta ar trebui 

să ne cuprindă în fiecare zi. 

 Pretenția lui Dumnezeu: Ps. 50:14 „Adu ca jertfă 
lui Dumnezeu mulţumiri, şi împlineşte-ţi juruinţele 
făcute Celui Prea Înalt.” Ps. 50:23  „Cine aduce mulţumiri, 
ca jertfă, acela Mă proslăveşte, şi celui ce veghează asupra 
căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.” 
 Ceea ce precizează Dumnezeu: 1 Tim. 6:6-8 
„Negreşit, evlavia însoţită de mulţumire este un mare 
câştig. Căci noi n-am adus nimic în lume, şi nici nu putem 
să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem, deci, cu ce să ne 
hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns.” 

 Pavel ne dă o lecție de om mulțumit: 
Fil. 4:10-13 „Am avut o mare bucurie în Domnul, că, în 
sfârşit, aţi putut să vă înoiţi iarăşi simţămintele voastre 
faţă de mine. Vă gândeaţi voi la aşa ceva, dar vă lipsea 
prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; 
căci m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă 
găsesc. Ştiu să trăiesc smerit, şi ştiu să trăiesc în belşug. În 
totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, 
să fiu în belşug şi să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos, care 
mă întăreşte.” 

 Starea noastră continuă: Efes. 5:20 „Mulţumiţi 
totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, 
în Numele Domnului nostru Isus Hristos.” 1 Tes. 5:18 
„Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci 
aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire 
la voi.” 
 Vrei să fii o ființă care experimentează raiul de 
aici? Prov. 15:15 Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar 
cel cu inima mulţumită are un ospăţ necurmat.” 2 Cor. 
9:15 „Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui 
nespus de mare!” Evrei 13:5 «Să nu fiţi iubitori de bani. 
Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: 

„Nicidecum n-am să te las, cu nici un 
chip nu te voi părăsi”.      
    

Peşel Ştefan 
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 „Lucrarea de misiune” este mireasma bunătăţii 
Iui Dumnezeu arătată prin oameni, prin cei ce o susţin, 
cât şi prin acele săgeţi ce cercetează uneori cele mai difici-
le şi extreme situaţii din cele mai îndepărtate zone, fiind 
supuşi la tot felul de teste, presiuni, irealităţi prezentate 
ca realităţi şi invers, expuşi şi mereu cu inimă frântă că în-
totdeauna se vor ridica cei nemulţumiţi în ciuda celui mai 
imens bine făcut, misiunea fiind de fapt în primul rând 
Evanghelie propovăduită, trăită, practicată, şi totodată re-
ligie neîntinată şi plăcută înaintea Iui Dumnezeu. 
 Cu bucurie observ că nu sunt puţini cei ce fac „lu-
crarea de misiune”, însă totodată cu tristeţe constat că nu 
sunt destui. Ei sunt copleşiţi de greutăţile tot mai mari cu 
care se confruntă fraţii noştri din România şi de altfel de 
pretutindeni. 
 Am intrat prima dată în contact cu lucrarea de 

misiune pe când aveam 19 ani, proaspăt botezat la baptişti 
în Satu-Mare, împreună cu pastorul bisericii Ştefan Ber-
ci şi unii fraţi români veniţi din Germania. Privind Ia 
aceşti fraţi cum ştiu să rupă din timpul lor preţios şi din 
economiile lor punându-le la picioarele Domnului Isus, 
chemând oameni Ia Evanghelie pe străzi şi vizitând bol-
navii în spitale, am privit Ia ei şi îmi ziceam ce oameni 
privilegiaţi şi totuşi atât de modeşti şi puţin înţeleşi în 
inimile lor, fiindcă mulţi dintre noi ne bucurăm de privi-
legiul de a locui în ţări foarte bune, câştigând foarte bine, 
fără să ne ştim bucura şi de responsabilităţile ce decurg 
din aceste privilegii, fiindcă mai ferice este să dai decât să 
primeşti, ne luăm doar partea privilegiilor fără să voim 
să ne însuşim şi partea responsabilităţilor, stingând astfel 
binecuvântarea Iui Dumnezeu într-o credinţă moartă. 
 „Lucrarea de misiune” presupune utilizarea sur-
plusului, 2 Cor. 8:15, după cum e scris: „Cel ce strânsese 
mult n-avea nimic de prisos, şi cel ce strânsese puţin, nu 
ducea lipsă”. În prima parte a versetului avem o prisosinţă 
ce riscăm uneori să o considerăm o binecuvântare, doar a 

noastră şi să privim înspre ea ca la ceva ce Domnul, ne-a 
dăruit fiindcă ne-a considerat vrednici, iar noi avem tot 
dreptul să utilizăm această prisosinţă în cele mai luxuri-
ante pretenţii de viaţă, şi zicem văitându-ne „câtă sărăcie 
în lumea aceasta!”, fără să realizăm conştienţi că cel puţin 
o parte din sărăcia aceasta este cauzată de modul nostru 
de viaţă luxuriant, apoi în a doua parte a versetului lucra-
rea de misiune vine în sprijinul celor ce au secerat puţin, 
şi de observat este încercarea lor de-a secera, ceea ce ne 
învaţă că binecuvântarea Iui Dumnezeu este întotdeau-
na pentru cei ce seceră, iar noi, care suntem întotdeauna 
lucrători împreună cu Dumnezeu, având înţelepciune de 
sus, nu vom încuraja niciodată atitudinile de lenevie ce se 
pot declanşa datorită neînţelegerii exacte a lucrării de mi-
siune. Apoi am văzut că nu sunt oraşe sau zone în Româ-
nia ce să nu cunoască sărăcia lucie, cel mai mult mă simt 

zdruncinat de copii, - cele mai firave fiinţe! - nevinovaţi, 
nebăgaţi în seamă, înfometaţi, desculţi, bolnăvicioşi, trişti, 
dezbrăcaţi, fără speranţă de viitor. Ei sunt cele mai 
afectate victime ale unui sistem ce nu pare să dea semne 
de redresare într-un timp apropiat, de aceea lucrarea de 
misiune cu copiii pentru mine devine tot mai importantă. 
 Copiii de azi vor fi oamenii de mâine şi probabil 
misionarii de mâine, în ei trebuie să învestim, altfel, vor 
creşte şi nimic nu se va schimba. Copiii pun pasiune în 
tot ceea ce se face, ei cred fără rezerve, fără semne de în-
trebare, fără dubii şi suspiciuni, ei pun toată fiinţa lor în 
mişcare când le câştigi încrederea, şi pentru mulţi dintre ei 
vizita misioanarului este tot ceea ce-i puţin mai diferit faţă 
de tot ce se întâmplă în viaţa lor, şi aşa foarte modestă... 

Cristian Dragoe 

LUCRAREA DE MISIUNE
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cesta a fost motto-ul Conferinței regionale de 
tineret care a avut loc în data de 05 Octombrie 
2013 la Biserica ”El-Bethel” din Amstetten. 

 Probabil vă așteptați să scriu câteva rânduri 
despre acest eveniment; dar de data aceasta aleg să scriu 
despre mesajele consistente, care au fost transmise 
prin fratele Pastor Conf. Prof. univ. Dr. Emil Bartoș din 
Timișoara - invitat special la această Conferință. Cred că 
este mai benefic să ne concentrăm atenția asupra lucru-
rilor importante, decât să pierdem vremea cu informații 
care ne ajută să adormim rapid. Doar scriu pentru o 
revistă creștină, și nu pentru ziarul “Heute”... 

 La sesiunea de dimineață au fost prezentate 
„Secretele victoriei”, care au avut la bază următoarea 
afirmație: „Viața creștină este o competiție, care dă sens 
vieții umane; fără reguli nu se ajunge la final!“. Mesajului 
acesta i-au fost alăturate multe exemple din lumea spor-
tului și din care au fost scoase și cele patru idei principale:
Nu există performanță sportivă fără: 

DISCIPLINĂ:
 
 Disciplina nu vine de la sine, ci trebuie antrenată 
metodic și sistematic, iar disciplinele vieții creștine sunt: 
Rugăciunea, Cuvântul, Postul și Dărnicia. 

PERSEVERENȚĂ: 

 Viața nu e Sprint, viața e Maraton! Deci va trebui 
să continui indiferent de preț și circumstanțe. 

ECHIPĂ: 

 Alergarea creștină nu e individualistă. Nu e 
important să ajungi singur la linia de sosire, ci împreună 

cu ceilalți! 

CARACTER / INTEGRITATE: 

 Dacă nu ești integru și dacă nu ai caracter, degea-
ba câștigi! A nu-ți fi rușine de Domnul tău, înseamnă Ca-
racter. 
Iar la sesiunea de seara a fost „descusut” Samson - Eroul 
Vulnerabil, care a eșuat în Caracter și în chemarea lui. Cu 
toate acestea avem de învățat trei lecții majore de la acest 
om, care a fost ales și chemat de Dumnezeu într-un mod 
deosebit: 

ISPITA VINE ÎN VREMURI VULNERABILE: 

 Diavolul știe când să vină, iar punctul slab al lui 
Samson a fost siguranța poziției chemării. Chiar dacă 
ești consacrat, ești vulnerabil la ispită... și ispita este mai 
puternică atunci când ai succes și îți merge bine. 

ISPITA VINE ÎN DOMENII VULNERABILE: 

 Tu trebuie să-ți cunoști domeniul în care ești vul-
nerabil și ca urmare, simțurile tale trebuie să fie contro-
late de voință. Cineva afirma că: „Samson era stăpânul 
bărbaților, dar sclavul femeilor“. Conform jurnalului 
„Discipleship“, cele mai mari ispite ale tinerilor sunt 
următoarele: 1. Materialismul; 2. Mândria; 3. Egoismul; 4. 
Lenea; 5. Mânia; 6. Dorința sexuală; 7. Invidia; 8. Lăcomia; 
9. Minciuna... și sunt mai puternice mai ales atunci când 
intervine oboseala fizică. 

ISPITA CAUTĂ ÎNTOTDEAUNA SĂ TE DUCĂ ÎN 
PĂCAT ȘI SĂ-L DEZONOREZE PE DUMNEZEU: 

 Păcatul te duce întotdeauna mai departe decât 
vrei și te face să plătești mai mult decât ți-ai propus!  

RELATIVISM ȘI INCERTITUDINE - ÎNVINS SAU ÎNVINGĂTOR 

O singură bătălie... un singur 
destin... o mie de drumuri... unul 

singur adevărat ... 
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Amstetten, 05 octombrie 2013 

MIRIAM GAVRIȘ:  Ai putut în timpul de laudă și în  
chinare să intri în prezența Domnului, în adorare? 

SORIN SILASI:  Da. Cântările au fost frumoase.   
S-a simțit prezența Domnului. 

IOANA BENZA: La unele cântări m-am bucurat   
pentru că pot să-L laud pe Domnul. 

SEFORA ARVAI: Nu. 

MIRIAM GAVRIȘ:  Cum ți-a părut predica? 

SORIN SILASI:  Predica de dimineață a fost bine  
explicată. Nu a fost o predică care să atingă numai senti-
mentele, ci a fost o hrană mai tare, mai mult o învățătură. 
Predica a avut un scop, iar scopul a fost atins. Mesajul a 
fost clar, explicat pe înțelesul tinerilor. Prin folosirea me-
taforelor vorbitorul a captat atenția audienței și s-a făcut 
înțeles cu ușurință. 

IOANA BENZA: Mesajul transmis în ziua aceea 
m-a făcut conștientă de starea nepotrivită din viața mea, 
și m-a conștientizat de faptul că trebuie să întăresc relația 
mea cu Domnul. 

SEFORA ARVAI: Pentru mine predica a fost mai 
neobișnuită. Atitudinea predicatorului față de noi m-a 

făcut să mă simt ca la școala. A fost mai mult o învățătură, 
dar nu am simțit o cercetare specială. 

MIRIAM GAVRIȘ:  Mesajul transmis s-a potrivit 
nevoilor tale spirituale? 

SORIN SILASI:  Subiectul despre antrenamentul 
spiritual m-a stimulat și mi-a dat idei pentru a  p u t e a 
înainta în credință. 

IOANA BENZA: Importanța disciplinei în viața  
spirituală, lucrarea în echipă și tăria de caracter au fost 
subiectele care mi-au vorbit în mod personal. 

SEFORA ARVAI: Da. În particular abordarea su-
biectului despre sensul vieții. 

MIRIAM GAVRIȘ:  Despre ce crezi că ar trebui să 
se vorbească la următoarea conferință de tineret? 

SORIN SILASI:  Fiii risipitori. Cum să-i ajutăm și  
noi, ca să-i întoarcem înapoi. 

ANA BENZA:  Importanța rugăciunii în odăiță. 
SEFORA ARVAI: Căsătoria. 

Miriam Gavriș

O singură bătălie... un singur 
destin... o mie de drumuri... unul 

singur adevărat ... 

Vestea bună în schimb este că orice păcat sau ispită pot fi 
invinse prin puterea lui Dumnezeu folosind următoarele 
mijloace: 

1. Cunoaște-ți slăbiciunile; 
2. Ia măsuri de precauție; 
3. Confruntă păcatul; 
4. Cunoaște-ți resursele. 

 Pentru toate acestea Dumnezeu are o promisiune 
înălțătoare pentru noi: „Nu v-a ajuns nicio ispită care să 
nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, 
care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste pu-
terile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul 
să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.” (1. Cor. 10:13) 

 Cred că această Conferință ne-a deschis o 
perspectivă nouă - o perspectivă mult mai clară despre 
ispită, luptă și victorie. Mesajele prezentate au trasat o li-
nie de hotar și au așezat un punct de reper pentru toți acei 
care au avut urechi de auzit, iar pentru ceilalți au scris o 
mărturie care într-o zi va fi citită. 

Denis R. Roteliuc 

INTERVIURI DE LA CONFERINȚA 
REGIONALĂ DE TINERET
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În data de 12-13 octombrie 2013, Biserica Speranţa din 
Linz a organizat cu ajutorul lui Dumnezeu, conferinţa 
Bisericilor Penticostale din Nord-Vestul Austriei având 

ca temă „Luptând pentru credinţa adevărată”. 

 Mesajul Evangheliei pe durata celor două zile de 
conferinţă a fost predicat de către fraţii păstori Florin 
Ianovici şi Gabi Zăgrean. Cu smerenie înaintea Domnului 
putem afirma că impactul Evangheliei a schimbat inimile 
ascultătorilor şi a trezit multă pasiune pentru a rămâne în 
credinţa adevărată. Am avut ocazia să înţelegem rolul dar 
şi modul în care trebuie să luptăm pentru această credinţă 
„care a fost dată odată pentru totdeauna sfinţilor”. De ase-
menea au participat la slujire fratele pastor Ioan Varadin 
președintele GeGo Austria precum și frați lucrători din 
bisericile participante. 
 Într-o atmosferă de cer, corul conferinţei format 
din unirea corurilor bisericilor participante, au înălţat nu-
mele Domnului prin cântări duhovniceşti, încărcate de 
emoţia unei slujiri din toată inima pentru Dumnezeu. 

 Conferinţa s-a desfăşurat în prima zi, în localul 
Bisericii Speranţa, iar duminică 13 octombrie 2013 s-au 
ţinut două servicii divine în sala primăriei din Linz. Tim-
pul în închinare şi asculatarea a mesajelor a fost înălţător, 
prezenţa lui Dumnezeu a copleşit inimile celor prezenți, 
iar finalul conferinţei a fost un bun prilej pentru mul-
te persoane să se predea în braţul lui Dumnezeu şi să 
înceapă o nouă viaţă alături de Isus. 

 Această conferință a creat un context de a arăta 
că fraţi şi surori care slujesc aceluiaşi Dumnezeu pot să se 
închine împreună Domnului şi totodată să fie adevăraţi 
ambasadori a lui Dumnezeu în această binecuvântată ţară. 
 Mulţumim lui Dumnezeu pentru această 
conferinţă şi ne manifestăm dorinţa de a face cu ajutorul 
lui Dumnezeu astfel de întâlniri binecuvântate şi în anii 
următori.       
  

Marius Mal 

Conferința Bisericilor Penticostale din 
Nord-Vestul Austriei

Ministerul de învățământ, artă și cultură austriac Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und  
 Kultur (BMUKK) are un program de sprijin financiar  pe anul școlar 2013/14 începând cu clasa aX-a  
 pentru elevii  a căror părinți au salarii mici, atât pentru cetățeni austrieci cât și pentru cetățeni EU. 

ATENȚIE!!! termenul limită de depunere a dosarului este 31.12.2013.
Toate informațiile cât și formularele le găsiți pe site-ul bmukk la următoarea adresă:  

 http://www.bmukk.gv.at/schulen/befoe/index.xml 
Tot la această adresă găsiți și alte ajutoare financiare (Förderungen). Căutațile pe cele care se potrivesc  

 cu situația familiei dumneavoastră.

Subvenție de la ministerul învățământului 
austriac pentru copiii noștri
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Botez în apă noutestamentar – 
„Emanuel” Viena – 13.10.2013

Într-o frumoasă atmosferă, duminică 13.10.2013 la 
Biserica penticostală „Emanuel” din Viena, 9 suflete și-au 
mărturisit credința lor în Isus Hristos – Fiul lui Dumnezeu 
în apa botezului. La această sărbătoare a slujit fratele Ioan 
Varadin din Cuvântul Domnului, iar botezul a fost oficiat 
de către pastori locali: Stoian Petru și Noane Ioan. Bucurie 
în Cer, în biserica locală și nu în ultimul rând în familii, 
pentru: Marius Morar, Ioan Nistor, Emanuela Livia Ionesi, 
Casius Gabor, Emanuela Boiciuc, Samuel Rus, Loredana 
Vieru, Bogdan Linul și Marioara Popovici.   

Dumnezeu să-i binecuvânteze! 

Botez  în beserica „Philadelphia“ din 
Neudau

„… și, cu ajutorul Duhului Sfânt biserica se 
înmulțea!“ Fapte 9:31 

Cuvântul acesta a devenit realitate în data de 06. 
octombrie 2013  în biserica „Philadelphia“ din Neudau. 12 
candidați (3 din Oberwart și 9 din Neudau) au mărturisit 
cu gura lor că vor cu ajutorul Domnului să-L slujească 
toată viața lor. Acest fapt s-a dovedit prin botezul în apă. 
Mulți au asistat la evenimentul acesta și s-au bucurat 
împreună cu ei. 

Vrem ca Dumnezeu să binecuvânteze acești 
tinerii și să-i îmbărbătăm cu versetul acesta din Matei 
28:20 „…Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la 
sfârșitul veacului.“ 

Ordinare în Biserica Betel din Bruck 

În data de 27.10.2013 a avut loc în Biserica 
Penticostală BETEL din Bruck an der Leitha ordinarea 
fratelui Cristian Kamergruber în slujba de diacon.

Lucrători prezenți de la stânga la dreapta: Nelu 
Popovics, Ioan Varadin, Daniel Lucuța, Ionel Vlas, Dănuț 
Don. 

Botez în Biserica Speranța din 
Schalchen

 Duminică, 10 Noiembrie 2013, în Biserica 
Speranța din Schalchen, în cadrul serviciului divin de 
dimineață a avut loc un botez nou testamentar. Mulțumim 
Domnului pentru cei patru tineri Bahu Cristian Costel, 
Bota Tobias, Bota Markus și Hiticaș Ovidiu Samuel care în 
apa botezului au făcut legământ că îl vor sluji pe Domnul 
toată viața lor. Alături de prezbiterul Bisericii Speranța 
fratele Doru Fechete, au participat: Doru Mircea  păstorul 
Bisericii Speranța din Linz și din Schalchen, precum și 
fratele Marius Mal prezbiter în Biserica Speranța din Linz 
care împreună au oficiat lucrarea botezului în apă. 
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Colegiul  de redacţie vă urează 
Sărbători binecuvântate şi un 

An Nou plin de biruinţe spirituale!
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