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Mulţumim celor 
care au colaborat la 
realizarea acestui 

număr. 

Fără 
articolele 

dumneavoastră 
revista nu poate 

exista. 

Ne cerem scuze 
pentru articolele 
nepublicate, în 

limita posibilităţilor 
vom încerca să le 

publicăm în nume-
rele viitoare. 

Vă aşteptăm 
din nou pentru 

următorul număr cu 
tot ceea ce Dum-
nezeu vă pune pe 

inimă: articole, 
poezii, 

sugestii și întrebări. 

Următorul număr 
va apărea în luna 
MARTIE, iar ca 
temă vom avea: 
„Priorităţile 
Creştinului“
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În vremea aceasta 
ducem o luptă 
permanentă 
pentru 
îmbunătățirea 

vieții noastre și uităm de multe 
ori cât de ușor trece viața. Facem 
parte dintr-o lume rapidă, în 
care ceasul ne contorizează 
fiecare acțiune. Acest lucru se 
resimte prin apariția stresului, 
a frustrărilor care pot duce la 
tulburări emoționale și psihice. 
Toți avem tendința de a alerga 
pentru a ne îndeplini sarcinile și 
țelurile cât mai repede.

Moise, omul lui 
Dumnezeu, în rugăciunea 
sa spune: „învață-ne să ne 
numărăm bine zilele, ca să 
căpătăm o inimă înțeleaptă”. 
(Ps. 90:12). Lumea în ziua de azi 
este grăbită să numere bani și 
averi, dar prea puțini sunt cei 
care se gândesc la numărătoarea 
anilor. Faraon întreabă pe Iacov: 
„Care este numărul zilelor 
anilor vieții tale?”. La care Iacov 
răspunde: „Zilele anilor călătoriei 

mele sunt o sută treizeci de ani. 
Zilele anilor vieții mele au fost 
puține la număr...” (Gen. 47:8,9). 
Să-ți numeri zilele pe care le-ai 
trăit este mult mai înțelept decât 
să privești la viitorul efemer.

TIMPUL ESTE 
TRECĂTOR ŞI IREVERSIBIL. 
Acul care indică timpul pe 
cadranul vieții se învârte numai 
într-o singură direcție: înainte, 
mereu înainte, neputând fi întors 
sau oprit. În Psalmul 39:4, regele 
David se roagă în felul următor: 
„Doamne, spune-mi care este 
sfârșitul vieții mele, care este 
măsura zilelor mele, ca să știu cât 
de trecător sunt.” și „Zilele mele 
sunt ca o umbră gata să treacă, și 
mă usuc ca iarba.”(Ps. 102:11), iar 
Iov spune: „Zilele mele aleargă 
mai iuți decât un alergător, fug 
fără să fii văzut fericirea, trec ca 
și corăbiile cele iuți, ca vulturul 
care se repede asupra prăzii.”(Iov 
9:25-26); „Zilele mele zboară mai 
iuți decât suveica țesătorului...” 
(Iov 7:6a).

TIMPUL ESTE 
IREPARABIL. Un lucru înfăptuit 

nu se mai poate repara, îndrepta 
sau corecta. Nu putem da timpul 
înapoi și schimba faptele. O ocazie 
pierdută e pentru totdeauna 
pierdută: „cine și-a pierdut 
timpul, nu-l mai poate câștiga 
niciodată” (Augustin). Trebuie să 
acordăm ocaziilor valoarea cea 
mai mare posibilă. Dumnezeu 
oferă nenumărate ocazii pentru 
o sumedenie de activități: „orice 
lucru își are vremea lui...” (Ecl. 3:1), 
dar, dacă nu acționăm prompt și în 
mod corect, pierdem ocazia oferită: 
,,Căutați pe Domnul câtă vreme se 
poate găsi; chemați-L, câtă vreme 
este aproape.” (Isaia 55:6). Un 
proverb spune: „patru lucruri nu 
se mai întorc: săgeata vânătorului, 
cuvântul spus, timpul ce-a trecut și 
ocaziile neglijate”.

TIMPUL ESTE 
ACELAŞI PENTRU TOȚI, 
DAR PERCEPȚIA NOASTRĂ 
DESPRE TIMP ESTE DIFERITĂ. 
Psihologii ne spun că timpul se 
măsoară diferit în copilărie față 
de maturitate. Pentru copii timpul 
trece mai greu, pentru că învață 
multe lucruri noi, activitățile îi țin 
permanent în prezent. În schimb 
pentru adulți, care trăiesc în 
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aceleași activități zilnice și în goana 
contra cronometru, timpul trece 

foarte repede. Este important să 
strecurăm în viața noastră activități 
noi și să nu trăim în trecut. 

TIMPUL ESTE LIMITAT, 
scurt, măsurat și numărat: „Adu-
Ți aminte ce scurtă este viața 
mea...”(Ps. 89:47) și ,,Iată că zilele 
mele sunt cât un lat de mână, 
și viața mea este ca o nimica 
înaintea Ta. Da, orice om este 
doar o suflare, oricât de bine 
s-ar ține.”(Ps. 39:5). Când ne 
apropiem de pensionare începem 
să numărăm anii, lunile și chiar 
zilele. Aflându-ne într-un spital, 
doctorul ne spune că peste trei 
zile vom pleca acasă, începem 
numărătoarea. Începem o școală și 
dacă ni se pare grea, nu după mult 
timp începem să numărăm cât a 
mai rămas. Când faci armată sau 
trebuie să-ți ispășești o pedeapsă 
începe numărătoarea inversă. Iov 
în cartea sa spune: „Mi s-au dus 
zilele...” (Iov 17:11a), iar apostolul 
Iacov declară: ,,...Căci ce este 
viața voastră? Nu sunteți decât 
un abur, care se arată puțintel, și 
apoi piere.” (Iac. 4:14). Psalmistul 
compară viața (zilele) omului cu 
iarba cea trecătoare: „Omul! zilele 
lui sunt ca iarba, și înflorește ca 
floarea de pe câmp.”(Ps. 103:15) 

sau cu un sunet „Toate zilele 
noastre pier de urgia Ta, vedem 
cum ni se duc anii ca un sunet” (Ps. 
90:9).

TIMPUL ESTE PREȚIOS, 
reprezintă o mare valoare 
materială, spirituală, morală etc. 
deoarece este parte din eternitatea 
lui Dumnezeu și de felul cum 
îl folosim depinde eternitatea 
noastră. Cu ocazia zilei de naștere 
adăugăm la firul vieții noastre 
încă un an, așa ne aducem aminte 
cât de trecători suntem și ne dăm 
seama ce prețios este timpul. 
La cumpăna dintre ani ne dăm 
seama cât de scurtă e viața, a mai 
trecut încă un an. Pe patul morții 
am dori să mai trăim o clipă, dar 
în viață pierdem foarte mulți ani 
fără rost. Cine ne poate explica cât 
valorează o clipă? Dacă întrebăm 
un atlet, numărătoarea timpului 
începe odată cu startul. Pentru 
el contează orice clipă pentru a 
câștiga premiul alergării. Poetul 
Traian Dorz ne încurajează: „În 
trecerea grăbită, prin lume, către 
veci, / Fă-ți timp, măcar o clipă, să 
vezi pe unde treci!” Atenție! Satan 
ne fură timpul. Apostolul Pavel ne 
îndeamnă: „răscumpărați vremea, 
căci zilele sunt rele”. (Efes. 5:16). 
Zilele noastre sunt expuse privirilor 
și uneltirilor celui rău. Stăpânitorul 
lumii acesteia este Satan care în 
orice zi și orice clipă caută să ne 
direcționeze în a ne irosi timpul, 
ca să nu-l folosim spre slava 
Domnului. 

Dar cum ne putem 
număra zilele cel mai bine? Cum 
putem lua deciziile cele mai bune? 
Domnul Isus ne-a lăsat un model 
de a utiliza timpul eficient: „Cât 
este ziuă, trebuie să lucrez lucrările 
Celui ce M-a trimis; vine noaptea, 
când nimeni nu mai poate să 

lucreze.”(Ioan 9:4). Să dedicăm 
timpul pentru Dumnezeu: „... și 
aceasta cu atât mai mult, cu cât 
știți în ce împrejurări ne aflăm: 
este ceasul să vă treziți în sfârșit 
din somn...” (Rom. 13:11). Să ne 
alegem prioritățile în mod înțelept: 
„Căutați mai întâi împărăția și 
neprihănirea Lui...” (Matei 6:33) 
și să-l punem pe Dumnezeu la 
începutul oricărei acțiuni ale 
noastre: „La început Dumnezeu” 
(Gen 1:1).

TIMPUL ESTE FORMAT 
DIN IERI, AZI ŞI MÂINE. Ziua 
de ieri care a trecut este deja istorie 
și nu se mai poate întoarce. Ceea 
ce facem pentru Dumnezeu este 
un lucru care rămâne veșnic. Ziua 
de azi este darul lui Dumnezeu 
pentru noi, este ziua pregătită 
pentru noi de a-L primi pe Domnul 
Isus Hristos ca Domn și Mântuitor 
personal: ,,Căci El zice: «La vremea 
potrivită, te-am ascultat, în ziua 
mântuirii, te-am ajutat. Iată că 
acum este vremea potrivită; iată că 
acum este ziua mântuirii»” (2 Cor. 
6:2). O vorbă românească spune: 
„nu lăsa pe mâine, ceea ce poți să 
faci astăzi”. Ziua de mâine nu ne 
aparține, este ziua celui care ne 
duce cu vorba. S-ar putea să nu mai 
existe un „mâine”, de aceea trebuie 
să mergem cu Domnul în timpul 
pe care îl avem la dispoziție.

Într-o clipă noi putem 
câștiga mântuirea prin pocăință, 
ca tâlharul de pe cruce care s-a 
pocăit (Luca 23:43), sau putem 
pierde mântuirea dacă moartea ne 
găsește nepregătiți duhovnicește, 
adică despărțiți de Dumnezeu prin 
necredință și fapte rele.

Ghiță Bujdei  

,,Căci El zice: «La vremea 
potrivită, te-am ascultat, în 
ziua mântuirii, te-am aju-
tat. Iată că acum este vre-
mea potrivită; iată că acum 

este ziua mântuirii»”

Mary Caraba  
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Cântă 
corul 

îngeresc„Și deodată împreună cu îngerul s-a 
unit o mulțime de oaste cerească, 
lăudând pe Dumnezeu și zicând: 
«Slavă Lui Dumnezeu în locurile 
prea înalte și pace pe pământ între 
oamenii plăcuți Lui»“ Luca 2:13-14

Primul colind care s-a colindat 
a fost cel al îngerilor care s-au 
unit cu oastea cerească să laude 
pe Dumnezeu, așa după cum 
relatează Luca în cartea sa, și 

de aici s-a născut renumita colindă „Cântă corul 
îngeresc“. Această colindă a adus bucurie în multe 
inimi de-a lungul a 389 de ani, de când Charles 
Wesley a compus-o și o auzim în fiecare an colindată 
în bisericile noastre de coruri sau grupuri care se 
închină prin cântare înaintea lui Dumnezeu în 
preajma sărbătorii nașterii Domnului Isus. Charles 
Wesley, autorul acestui imn, a fost unul din cei mai 
mari scriitori de imnuri din istoria creștinismului.

Se spune că nu au existat alți oameni de la 
Martin Luther care să fi avut un impact mai mare 
asupra istoriei Bisericii creștine ca Charles Wesley și 
fratele lui, John Wesley. Charles a scris peste 6500 de 
imnuri creștine pline de învățături biblice, convins 
fiind că așa va putea imprima în memoria celor care 
le vor asculta doctrinele creștine. Îi plăcea foarte mult 
să compună și ori de câte ori avea posibilitatea scotea 
carnețelul și nota versurile care îi veneau în minte.

Îl deranja foarte mult când cineva schimba 
cuvintele imnurilor pe care el le scria și apoi le 
prezența ca fiind compoziții personale. Cu toate 

acestea un prieten bun de-al său, evanghelistul 
George Whitefield, a făcut un mare serviciu celor care 
iubesc cântarea și a retușat unul din cele mai renumite 
imnuri ale lui Charles „Cânta corul îngeresc“ despre 
care se spune că a fost scris la scurt timp după ce s-a 
terminat perioada de interdicție impusă puritanilor, 
în 1627, prin care englezii nu mai aveau dreptul că 
cânte colinde în preajma sărbătorilor Crăciunului, 
fiind considerate de cei din vremea lor „cântece 
lumești“.

Imnul „Cântă corul îngeresc“ nu a fost 
foarte populară în perioada lui Charles, dar după 
recuperarea făcută de Whitefield a ajuns să fie 
publicată într-o colecție de imnuri proprii în anul 
1753.

Fie ca acest imn să ne ducă într-o închinare 
autentică înaintea Lui Dumnezeu și împreună cu 
îngerii să ne unim și noi, lăudându-L pe Dumnezeu 
și dându-i slava pe care o merită!



Daniel Sava  
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Cei mai mulți 
dintre oamenii 
zilelor noastre 
asociază 
sărbătoarea 

nașterii Mântuitorului cu orașe 
împodobite, cumpărături, cadouri 
pentru cei dragi, mers cu colindul 
etc. Scopul nașterii Mântuitorului 
pe pământ a avut însă o cu totul 
altă semnificație. Când un înger 
al Domnului s-a înfățișat înaintea 
păstorilor, aceștia s-au înfricoșat 
foarte tare (Luca 2:9). Este oare 

normal să experimentezi frică 
atunci când slava Domnului 
strălucește în jurul tău? 

Prima dată când un om 
experimentează frică în prezența 
lui Dumnezeu este în Geneza 
3:10. Din pricina neascultării 
de Dumnezeu și a ascultării de 
diavolul, omul a devenit din 
stăpân (Gen. 1:27,28) rob, potrivit 
cu Romani 6:16. Atunci când venim 
pe pământ, noi moștenim acest 
statut de „robi ai păcatului“ (Rom 
7:14) prin însăși nașterea noastră 
(Ps. 51:5). 

De aceea păstorii s-au 

înfricoșat, pentru că este imposibil 
să stai în prezența slavei lui 
Dumnezeu în această stare 
moștenită și apoi dezvoltată prin 
trăirea în păcat. 

Ei bine, nașterea Domnului 
Hristos a avut ca prim scop tocmai 
ca noi să scăpăm de această frică 
și să experimentăm bucuria, din 
pricină că pentru oameni S-a 
născut un Mântuitor (Luca 2:10,11).  
 Observați că îngerul le 
spune că bucuria nu este doar 
pentru ei, ci pentru tot norodul. 

Omenirea are nevoie de un 
Mântuitor (Salvator) deoarece, în 

această lume păcatul este la rang 
de cinste (Romani 7:21-23). 

Ca să înțelegem mai bine 
acest principiu (lege), haideți 
să facem o comparație cu legea 
gravitației pe care o cunoaștem cu 
toții. 

Tot ce este pe pământ 
se află sub influența legii 
gravitaționale și chiar dacă reușim 
să ne ridicăm în atmosferă, o facem 
doar pentru un timp limitat. La 
un moment dat toate trebuie să se 
revină din nou la sol din pricina 
acestei legi. 

 La fel este și cu legea 
păcatului. Oamenii au încercat în 
decursul veacurilor să iasă de sub 
influența acestei legi, dar nu au 
reușit, sau a fost ceva temporar 
(Rom. 3:9;23). 

De când au început 
oamenii să exploreze spațiul 
cosmic și să trimită nave cu 
echipaj uman, s-au lovit de o mare 
problemă: în lipsa gravitației 
corpul uman avea de suferit 
(densitatea osoasă scade, masă 
musculară se atrofiază, ritmul 
cardiac se modifică etc.) și șocul 
resimțit de astronauți le punea 
viață în pericol. Ei bine, ei au 

căutat și au găsit o soluție pentru 
a ameliora această problemă: au 
început să construiască pe pământ 
baze de antrenament pentru 
astronauți, unde gravitația să fie 
cât mai redusă sau inexistentă, ca 
să aibă pe pământ aceleași condiții 
ca în spațiul cosmic. În prezent cele 
mai moderne baze ale NASA sunt 
în ocean, la peste 100 m adâncime, 
unde gravitația este aproape zero. 

Dragul meu cititor, 
nașterea Domnului Hristos pe 
pământ are tocmai acest scop: ca eu 
și dumneata să avem posibilitatea 
de a trăi în afara sferei de influență 
a legii păcatului și a morți. Este 
posibil ? Categoric DA (Rom. 8:2). 
Venirea Domnului Hristos pe 
pământ a dovedit că este posibil să 
trăiești aici separat de păcat (Evrei 
4:15). Întruparea Domnului a făcut 
posibilă existența pe pământ a unei 
„baze“, unde oamenii să poată 
experimenta frumusețile care sunt 
doar în prezența lui Dumnezeu 
(Efes. 2:6). Biserica lui Hristos este 
un asemenea loc (Matei 16:18). 

Eu și dumneata, familiile 
noastre, adunările pe care le 
frecventăm avem șansa să fim un 

astfel de „loc“ dacă vom permite 
Duhului Sfânt să locuiască în noi 
(Rom. 8:9). 

Domnul Hristos S-a născut 
ca noi să avem șansa să devenim 
copii ai lui Dumnezeu (Ioan 1:12). 
În preajma acestor sărbători, te rog 
să te oprești puțin și să te întrebi: 
Sunt eu o persoană care trăiește 
în afara legii păcatului? Este 
familia mea locul în care eu și cei 
dragi ai mei ne pregătim (ca și un 
astronaut) pentru lumea în care 
vom pleca și în care Hristos este 
Domn? 

Cât din ceea ce fac eu ajută 
adunarea pe care o frecventez să 
fie un astfel de loc? 

Fie ca aceste sărbători 
în care vom intra să ne ajute să 
experimentăm bucuria salvării din 
păcat, conștientizarea că Hristos 
a venit ca eu să trăiesc o viață de 
biruință asupra firii pământești 
(Gal. 5:24), și nu în ultimul rând, 
potrivit cu Luca 2:14, să Îi dăm 
slavă lui Dumnezeu, să avem pace 
și să Îi fim plăcuți Lui. Dumnezeu 
să ne ajute! 

Pentru noi 

„ În ţinutul acela, erau nişte păstori care stăteau afară, în câmp, şi făceau 
de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Şi iată că un înger al Domnului 
s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei 
s-au înfricoşat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, căci vă aduc 
o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în ceta-
tea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată 
semnul după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi 
culcat într-o iesle.”  Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime 
de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: „Slavă lui Dumnezeu 
în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.” 

Luca 2: 8-14

S-a născut Hristos? 
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vor reveni pe calea credinței în Hristos. 

Una din aceste seri de evanghelizare, a avut 
loc pe 24 octombrie, eveniment la care au luat parte 
peste o sută de tineri, atât din biserica locală cât 
și din alte biserici, umplând până la refuz sala de 
tineret. Marea majoritate a tinerilor a fost formată 
de cei care nu mai participaseră de mult timp la un 
program de tineret. Acest eveniment a coincis cu o 
seară în care s-a pus un accent deosebit pe starea 
de mulțumire cât și pe starea de a-i fi mulțumitori 
lui Dumnezeu pentru tot, dar în mod special pentru 
roadele pământului. A fost un prilej potrivit pentru 
a ne evalua roada la nivel spiritual.

Mesajul evanghelic, prezentat de fratele 
diacon Ruben Avram, lider național al lucrării de 
tineret, a fost din Evanghelia după Luca 19:1-10, 
intitulându-se generic: „Obstacole în drumul spre 
mântuire”. Au fost evidențiate, având ca bază 

exemplul lui Zacheu, principalele obstacole ce pot 
sta în calea dăruirii în totalitate lui Hristos, și anume: 
ignoranța, influența celor din jur, pasivitatea, 
dedicarea superficială și potențialele pierderi. Un 
mesaj relevant atât pentru cei nemântuiți, cât și 
pentru cei aflați la credință.

Seara s-a încheiat cu o masă de dragoste, 
unde tinerii au putut discuta și împărtăși impresii 
și experiențe din viața personală și din lucrarea lor 
cu Dumnezeu.

Proiectul va continua și în lunile următoare, 
iar dacă până acum recolta a fost mai mult decât 
promițătoare, ne rugăm și sperăm ca lucrarea să fie 
extinsă la nivelul întregii biserici și ca toți cei care 
au făcut cândva parte din Biserica lui Hristos să fie 
recuperați până la ultima persoană. 

D
epartamentul de tineret al 
bisericii penticostale Elim 
Viena, sub coordonarea 
fratelui diacon Augustin 
Barna, și-a propus să dea o 
nouă dinamică lucrării de 
tineret, demarând o serie de 

proiecte ce au ca scop o implicare totală a tinerilor 
activi din cadrul programului de tineret ce are loc 
în fiecare marți seara de la ora 19. Unul din aceste 
proiecte presupune provocarea fiecărui tânăr ca 
până la vacanța de iarnă, și anume 20 decembrie 
2016, să mijlocească prin post și rugăciune pentru cel 
puțin o persoană care nu mai frecventează biserica 
sau o face foarte rar, invitând-o la serile speciale de 
evanghelizare, 24 octombrie respectiv 20 decembrie, 
organizate în mod special pentru tinerii care s-au 
depărtat de Dumnezeu și de Biserică, în speranța că 

Un popas al multumirii

Pentru că Fiul omului a venit să 

caute si să mântuiască ce era 

pierdut.

5.Isus, când a ajuns la locul acela, Şi-a ridicat 
ochii şi i-a zis: „Zachee, dă-te jos degrabă, căci 
astăzi trebuie să rămân în casa ta.”

4.A alergat înainte şi s-a suit într-un dud ca să-L 
vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă.

6.Zacheu s-a dat jos în grabă şi L-a primit cu bu-
curie.
7.Când au văzut lucrul acesta, toţi cârteau şi zi-
ceau: „A intrat să găzduiască la un om păcătos!”

9.Isus i-a zis: „Astăzi a intrat mântuirea în casa 
aceasta, căci şi el este fiul lui Avraam

8.Dar Zacheu a stat înaintea Domnului şi I-a 
zis: „Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o 
dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu 
ceva, îi dau înapoi împătrit.”

10.Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să 
mântuiască ce era pierdut.”

Marian-Ionel Cutoi  



10    Apa Vieții  11    Apa Vieții  

1.

2.

4.

5.

3.



12    Apa Vieții  13    Apa Vieții  

George 
Carlin, un 
cunoscut 
satirist 
al anilor 
`70-80, 

atunci când i-a murit soția a înțeles 
sensul vieții și a scris această satiră 

incredibil de expresivă și foarte 
relevantă în zilele noastre.

„Paradoxul vremurilor 
noastre este că avem case mari, 
dar familii mai mici; confort mai 
bun, dar timp aproape deloc... 
cheltuim mult și avem atât de 
puțin... cumpărăm peste măsură, 
dar ne bucurăm prea puțin... avem 

viziuni mărețe, dar o toleranță atât 
de scăzută.

Avem cea mai bună 
educație, dar mai puțină minte... 
cele mai bune cunoștințe, dar 
evaluăm situația din ce în ce mai 
rău. Avem mai mulți experți, dar 
mai multe probleme; cea mai bună 
medicină, dar o stare de sănătate 

mult 
mai 

rea.

Râdem 
prea puțin, ne 

supărăm prea ușor... 
ne culcăm prea târziu, ne 

trezim prea devreme... citim 
prea puțin, dar ne pierdem timpul 
în fața televizorului.

Avem cerințe prea înalte, 
dar valoare redusă. Vorbim prea 
mult, iubim prea rar, judecăm 
prea repede și urâm prea des... 
și ne rugăm atât de puțin. Știm 
cum să supraviețuim, dar nu știm 
să trăim, adăugăm ani la viața 
umană, dar nu oferim viață anilor.

Am ajuns până la lună și 
înapoi, dar cu greu trecem strada 
pentru a face cunoștință cu noii 
vecini... cucerim spațiul cosmic, 
dar nu și sufletele.

Facem mai multe lucruri, 
dar nu și mai bine. Curățăm aerul, 

dar 

poluăm 
sufletul.

Avem 
cunoștințe multe... 

plănuim multe... dar 
realizăm atât de puține.. am 

învățat să ne grăbim, dar nu să 
și așteptăm. Creăm tehnologie 
nouă, care stochează mai multă 
informație, dar comunicăm din ce 
în ce mai puțin.

Este timpul fast-food-
urilor și al alimentației incorecte, 
al oamenilor mari și al sufletelor 
mici, al profitului rapid și al 
relațiilor dificile... este timpul în 
care cresc veniturile într-o familie, 
se construiesc case frumoase, dar 
crește numărul divorțurilor... 
este timpul relațiilor scurte... 
legăturilor de o singură noapte... 
excesului de greutate și a pastilelor 
care fac tot: ne dau senzații tari... 
ne calmează pentru o clipă, când 
de fapt ne ucid.

!ȚINE MINTE! Petrece 
mai mult timp cu 
cei pe care îi iubești, 
pentru că ei nu sunt cu 
tine pentru totdeauna.

Îmbrățișează cu căldură pe cei de 
lângă tine pentru că aceasta este 
singura comoară pe care o poți 
oferi din inimă și nu costă nici un 

bănuț... Țineți-vă de 
mână și bucurați-vă 

de momentele petrecute 
împreună, pentru că într-un 

anumit moment, cei de lângă 
tine pe care-i iubești nu vor mai fi.

Spune-le „te iubesc” 
persoanelor dragi, dar mai întâi 
simte acest lucru cu adevărat... 
sărutările, îmbrățișările, vorbele 
calde și dulci pot rezolva orice 
problemă atunci când vin din 
inimă.

Fă-ți timp pentru iubire, 
pentru comunicare și fă-ți timp 
pentru a fi capabil să împărtășești 
tot ce ai de spus.

Pentru că, viața nu se 
măsoară în numărul de respirații, 
ci în momentele care-ți taie 
respirația.”

!NOTA: „Învață să râzi, 
să cânți, să îți placă 
ploaia, soarele, florile, 
anotimpurile, seninul 
cerului, liniștea nopții, 

să nu mai ai așteptări și să iei totul 
așa cum vine, să nu te dai bătut, să 
lupți, să devii un om mai bun, să 
mulțumești, să dăruiești, să ierți, 
să trăiești și mai presus de toate 
SĂ IUBEȘTI.. Iar dacă nu îți iese 
din prima, încearcă din nou!” 

1 Timotei 1:5

 Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate 
lucrurile, căci aceasta este voia lui Dum-
nezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. 

1 Tesaloniceni 5:18

 Ţinta poruncii este dragostea, care vine 
dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun 
şi dintr-o credinţă neprefăcută. 

Mihaela Rusu



Unul din atributele unui învățător de școală duminicală este slujirea, nu numai în Biserică, 
dar și în afara Bisericii. Și în acest an au putut participa la tabăra 
de vară un grup de învățători, împărtășindu-ne unele impresii și 
experiențe despre lucrarea lor.

Tema taberei din anul acesta a fost „Fortăreața – Învinge uriașii 
din viața ta!“. Din 3 iulie până în 9 iulie 2016 am putut descoperi, 
împreună cu 100 de copii, uriașii din viețile lor: presiunea antura-
jului, complexul de inferioritate, încăpățânarea, teama și păcatul. În 
același timp am putut găsi soluția la acești mari uriași: încrederea 
în Dumnezeu care ne-a chemat la o viață de biruință.

Cum l-ați văzut pe Dumnezeu lucrând în săptămâna de 
tabără?
 

Tabăra 2016
Învinge uriaşii din viaţa ta!

Tabăra 2016-Interviu cu învățătorii

,,Ca și în fiecare an m-am bucurat să văd cum 
Domnul lucrează chiar și în inimile celor mai 
mici. În a 3-a zi de tabără, având lecția despre 
păcat și vorbind împreună cu copiii cum pu-
tem învinge acest „uriaș păcat”, m-am bucurat 
mult să-i văd pe cei mici dornici să se roage 
mărturisindu-și păcatele, cerând Domnului să-i 
ierte și să-i ajute să nu mai păcătuiască. Chiar și 
seara în camerele lor am găsit unii copii citind 
Biblia și rugându-se împreună cu colegii lor de 
cameră.” 

Lidia Corb 

,,L-am văzut pe Dumnezeu lucrând în lecțiile 
care s-au ținut, în discuțiile cu copiii, precum și 
în activitățile competitive. În special m-am bu-
curat de părtășiile de seară, iar rugăciunile fru-
moase ale copiilor și voința lor de a-L cunoaște 
pe Dumnezeu m-au uimit. Am convingerea că 
Dumnezeu se va folosi de ei, de aceea, să ne 
rugăm pentru ei!” 

Sami Burciu 

,,Unul din lucrurile prin care am văzut că 
Dumnezeu lucrează a fost în a 3-a sau a 
4-a noapte. Am mers pe la băieți să văd 
dacă s-au culcat și bineînțeles că erau pe la 
uși pe hol. Când m-au văzut au fugit repe-
de în camere. Am intrat în prima cameră și 
i-am întrebat ce fac. Au spus că vroiau să 
se strângă toți într-o cameră și să se roage 
împreună pentru că au simțit cercetarea 
Domnului. Inițial am crezut că vor să mă 
păcălească, așa că repede m-am gândit: 
,,Hai să vedem dacă chiar vor să se roa-
ge!” Ne-am adunat din mai multe camere 
și ne-am pus pe genunchi și am început 
să ne rugăm. După câteva minute mi-am 
dat seama că nu este glumă, ei chiar do-
reau să se roage și nu o rugăciune scurtă, 
ci chiar ca și penticostalii, cu voce tare și 
cu insistență. Am simțit atunci prezența 
și cercetarea Duhului Sfânt. Pentru mine 
a fost un motiv de bucurie și totodată de 
mulțumire.” 

Virgil Paul 

,,Am Samstag haben wir Lehrer auf unserer 
Whatsapp Gruppe geschrieben, welch ein 
schlechtes Wetter es sein wird: Regen und 
nur ein oder vielleicht zwei Tage halbwegs 
schönes Wetter. Sonntag Abend regnete es 
im Camp und je später es wurde, desto mehr 
schüttete es. Doch am Montag morgen war 
davon nichts mehr zu sehen. Hier und da 
ein bisschen nass und am Nachmittag schien 
sogar die Sonne. Es blieb die ganze Woche 
sonnig und heiß, erst am Tag unserer Abreise 
wurde es wieder regnerisch. ”

 Andy Pop-Buia 

Impresii, gânduri… 

,,Pentru mine personal momentul cel mai 
marcant a fost părtășia avută cu copiii în ca-
drul activităților lor, pentru că am descoperit 
lucruri noi despre ei, calități pe care nu le pu-
tem observa de obicei în timpul scurt petre-
cut cu ei în localul Bisericii. Copiii erau mai 
deschiși la conversații, mai activi și creativi 
în anumite acțiuni comune, ca de exemplu: 
sport, muzică, jocuri comune și chiar de-
scoperirea unor abilități noi. Datorită lor am 
avut și noi ocazia să vedem viața din nou cu 
ochi de copil și totodată să remarcăm cât de 
prielnic este ca acum să punem în inima lor 
sămânța Cuvântului lui Dumnezeu. ” 

Ioan Bircea

Tabăra 2016-Interviu cu învățătorii

,,TABARA IST 
FÜR MICH 

eine Woche in der 
ich andere Kinder 

kennenlernen kann 
und Spaß mit ihnen 

habe. Aber auch 
eine Woche in der 
ich viel über Gott 

lerne und auch 
versuche Ihm näher 

zu kommen.”

Lisa Gafița
Teilnehmerin

,,,Am vrut 
să cresc mai mult 
în lucrarea pen-

tru copii și să 
adun mai multe 

experiențe.“ 
Alex Cozma

„Experiența 
de a lucra cu mulți 
copii m-a fasci-
nat.” 

Cornel Burciu

„Învinge teama! 
Tema zilei a V-a a fost „Învinge teama”. Aici am descoperit împreună 
cu copiii temerile pe care ei le au. Copiii se tem de multe lucruri. Se tem 
de întuneric, de oameni, de animale, de insecte, de tunete, de nereușită 
la școală, de accidente, de boli, dar și de viitorul care le stă în față. 
Am învățat că încrezându-ne în Dumnezeu putem trece peste aceste 
frici. Scutul pe care copiii l-au făcut la lucrul manual, le va aminti că 
pot să-și încredințeze toate temerile lor lui Dumnezeu. Același luc-
ru am învățat și la memorarea versetului: „Nu te teme căci sunt cu 
tine! Nu te uita cu îngrijorare căci Eu sunt Dumnezeul Tău!” (Isaia 
41:10). Sper ca având ajutorul Duhului Sfânt, copiii să reușească să 
învingă acest uriaș din viața lor: frica.”
 Laura Borz
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Consemnate de Carmen Strango
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 De la începutul acestei mărturii 
aș vrea să Îi mulțumesc Dom-
nului pentru harul Lui căci 
mi-a îngăduit să scriu aceste 

rânduri.
 În toamna anului 2013, într-o sâmbătă 
noaptea m-am simțit rău și nu știam de ce. 
Mi-am măsurat tensiunea și era mare, dar nu 
aveam nici un tratament pentru tensiune. În 
ziua de luni am mers la medic și am primit me-
dicamente, însă acestea au avut reacții adverse. 
Tensiunea era tot mai mare și nu puteam dormi, 
eram tot mai slăbită. Însă mai aveam o problemă 
foarte mare despre care nu știam încă: aveam 
diabet. Am ajuns de mai multe ori la urgență 
și nu mi-au găsit nimic. Deja trecuseră două 
săptămâni și nu se știa ce am, dar starea mea 
de sănătate era tot mai critică. Într-o zi mi-a 
fost foarte rău și am ajuns de urgență la spital, 
medicii au constatat că tensiunea era foarte 
mare. La câteva minute după ce am ajuns la 
spital nu puteam să îmi mișc picioarele, mâinile, 
capul, nu aveam simțuri. Au văzut și medicii 
acest lucru, dar se întrebau „oare de la ce?”. Eu 
mă simțeam foarte rău, mi-am dat seama de tot 
ce se întâmplă. Dar m-am încrezut în Domnul 
și mă rugam în continuu, pentru că nouă ne 
vorbise Domnul printr-un frate proroc că urma 

MĂRTURIE să trecem printr-o încercare foarte mare, dar așa tre-
buie să trecem pe acolo și că El ne va da izbândă. Pe 
mine m-au întărit mult aceste cuvinte. Mă rugam în 
continuu, încredințându-mi sufletul și viața în mâna 
Domnului. Atunci când mi-a fost mai greu Domnul 
a fost cu mine, I-am simțit părtășia, L-am simțit 
acolo cu mine. E un mare har să Îl simți pe Domnul 
atunci când zici că nu mai poți, treci mai ușor prin 
încercări. Nu este altul mai scump și mai drag care 
să ne mângâie ca Domnul. Aveam o pace și o liniște 
în viața mea pe care nu o voi uita.
 
 Soțul meu a anunțat familia și frații să se 
roage pentru mine Tatălui ceresc, care a lucrat pen-
tru noi de atâtea ori, să se îndure și de această dată. 
În câteva ore am început să pot să îmi mișc mâinile 
și picioarele. Am început să mă simt mai bine la 
inimă, iar după circa șase ore m-am putut ridica din 
pat și am putut umbla. E numai harul Domnului, 
îndurarea și meritul Lui.
 Dar tot nu s-a găsit din ce cauză s-au întâm-
plat toate acestea, făcându-mi-se mai pe urmă tot 
felul de investigații. Și așa am rămas în spital, după 
un timp mi-au găsit că am diabet, lipsă mare de ma-
gneziu, calciu și fier. A mai fost un timp de încerca-
re, dar cel care ne vorbise a adus un timp de izbăvire 
astfel încât Domnul mi-a dat vindecare deplină. A 

rămas doar ca să iau medicamentele pentru diabet și 
magneziu. Să ne ajute Domnul să ne încredem în El tot 
mai mult în orice situație a vieții noastre și Domnul Isus 
ne va izbăvi de toate.
 
 După aceste încercări Domnul mi-a vorbit 
printr-un frate proroc despre mila și îndurarea Lui 
față de mine, voia Domnului este să mai dau naștere 
de copii. Înainte de această lucrare trecusem prin ce 

am trecut și nici nu mă 
gândeam că o să am 
copii. Dar Domnul Isus 
mi-a vorbit că de aceea 
mi-a dat viață ca să mai 
dau viață. La un an după 
ce am ieșit din spital am 
primit de la Domnul o 
fetiță sănătoasă și o mare 
bucurie pentru familia 
noastră. În timpul sarcinii 
am făcut tromboză la 
piciorul drept. Dar Dom-
nul mi-a dat vindecare și 
izbăvire și în acel necaz.
 După ce am 
născut am fost foarte 
slăbită și am trecut prin 
mari încercări la a cincea 
naștere. Dar din toate 
El m-a scos mai mult 
decât biruitoare, mi-a dat 
vindecare deplină și pot 
să mă bucur de îndurările 
și harul Domnului și de 
familia mea.
 Să slujim Dom-
nului căci merită; și să ne 
ajute să fim mântuiți pe 
oriunde trecem în viața 
aceasta. 

De altă parte, ştim că toate lucrurile 
lucrează împreună spre binele celor ce 

iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele 
celor ce sunt chemaţi după planul Său.

Romani 8:28

Emilia Lazea  
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Isus a știut 
dintotdeauna de 
ce ducem lipsă 
noi, oamenii, chiar 
dinainte de a ne 

naște, pentru că El însuși S-a făcut 
una cu noi, a trăit printre noi și a 
murit pentru noi.

Ne plac atât de mult 

sărbătorile de iarnă și le așteptăm 
cu atâta nerăbdare, dar, oare, cu 
ce ne alegem la sfârșitul lor? Și 
UNDE e sărbătoritul? CINE e 
sărbătoritul?

„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”. 
(Luca 2 :10-11)

Un nou-născut, văzând 
lumina zilei - zi de Dumnezeu 
creată — într-o iesle, fără un loc 
în casă și în sufletul omului - om 
tot de Dumnezeu plăsmuit, a 
cărui viață tot de Dumnezeu a fost 

JUGUL - 
DARUL LUI 

ISUS

„Luați jugul meu asupra voastră, și 
învățați de la Mine, căci Eu sunt blând 
și smerit cu inima; și veți găsi odihnă 

pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu 
este bun, și sarcina Mea este ușoară”. 

(Matei 11:29-30)

„Eu am venit ca să fiu o lumină în 
lume, pentru ca oricine crede 
în Mine să nu rămână 
în întuneric.“ 
Ioan 12:46

insuflată și răscumpărată mai apoi 
de acel micuț copilaș din ieslea 
Betleemului, ISUS HRISTOS...

Ce sărbătorim noi astăzi, 
dragilor?

NAŞTEREA LUI ISUS 
HRISTOS!

Și încă o dată vă întreb: 

Ce sărbătorim noi astăzi, 
dragilor?

NAŞTEREA LUI ISUS 
HRISTOS!

Isus nu e doar un nume 
pe o pagină de Biblia prăfuită, 
controversată, revendicată și apoi, 
cumva, lăsată în coadă de pește, 
pentru a împăca pe toată lumea și 
a nu supăra pe nimeni.

Așa cum mamei nu i se 
poate lua pruncul de la sân, la fel 
nimeni nu poate să ne ia credința 

în Dumnezeu și în Mesia. 

NIMENI NU NE POATE 
FURA NAŞTEREA LUI ISUS!

Un Prunc născut gata să fie 
pus pe cruce pentru mine, pentru 
tine. Plin de blândețe, de bunătate, 
de iertare și de jertfire. Și tot El, 
Pruncul, e acela care ne aduce 
nouă daruri; iar darul Său: un jug... 
Un jug bun, cu sarcină ușoară.

Un dar mai prețios și mai 
bun de primit cu brațele deschise 
nu pot să îmi imaginez!

Pentru ultima oară, vă 
întreb, dragilor: Ce sărbătorim 
noi astăzi? NAȘTEREA LUI ISUS 
HRISTOS! Iar sus în ceruri, corul 
îngeresc: «Slavă lui Dumnezeu 
în locurile prea înalte, și pace pe 
pământ între oamenii plăcuți Lui». 

UN FIU NI S-A NĂSCUT!

VIAȚĂ S-A NĂSCUT!

IAR MOARTEA A MURIT!

Când ne naștem din nou, 
înseamnă că păcatul a murit. Când 
am murit, înseamnă că ne-am 
născut pentru veșnicii.

IAR PRUNCUL ISUS 
S-A NĂSCUT, A MURIT 
PENTRU NOI ÎN IESLE ŞI 
APOI A ÎNVIAT PENTRU NOI 
(după ce murise pe cruce) ŞI ÎN 
SUFLETELE NOASTRE.

Întindeți-vă inima ca pe 
o palmă ca să primiți darul fără 
de preț și cu valoare infinită, lăsat 
de Tatăl în gura ieslei și la poala 
crucii. Isus o va prinde în mâinile 
Sale și o va copleși cu dragoste și 
cu viață.

Vă doresc sărbători 
fericite și un jug bun, cu o 
sarcină ușoară.

Lidia Florian  



același timp; să fi în cer, dar și pe pământ (Ioan 3:13); 
să ai toate drepturile, dar totuși să nu te folosești de 
ele; să ai autoritate, dar să nu te folosești de ea prin 
forță militară; să renunți la anumite prerogative, dar 
să susții creația. Parcă prea de tot pentru noi, dar 
credem. Omul în înțelepciunea lui nu putea naște un 
asemenea plan, parcă toate au fost de neînțeles. Isus 
a spus la un moment 
dat: “Un ceas n-ai fost 
în stare să veghezi 
S i m o n e ? ” ( M a r c u 
14:37). Avea nevoie 
Isus sau Dumnezeu de 
rugăciunea noastră? 
Nu! A vorbit cu ei așa 
ca să vedem noi azi 
că omul nu a putut 
da indicații și nu a 
contribuit cu absolut 
nimic la veșnicia Lui. 
Toate au fost create 
prin Isus Hristos 
și toate există și nu 
numai că există, toate 
continuă să ia ființă. 

M a r e l e 
eveniment al nașterii 
Mântuitorului a fost 
bine fixat, bine stabilit, 
bine precizat, bine 
gândit și plănuit, așa că 
la sfârșitul veacurilor, 
acum 2000 de ani, Isus 
Hristos se naște în 
mod supranatural prin 
fecioara Maria. Evreii 
s-au lovit de piatra de 
poticnire, de piatra din 
capul unghiului în care 
toată clădirea stă bine 
închegată.

N a ș t e r e a 
Domnului e un fapt 
însemnat, istoric și de 
însemnătate globală. 
Ce înseamnă aceasta 
pentru lume?

O bârfă? – un 
prilej de film, o beție grozavă, o chitară electrică, o 
vizită în familie, un parchet nou, un lac de unghii, un 
purcel gras, o cină romantică, un tatuaj cu un brad de 
crăciun, o nouă cucerire, o pereche de blugi ruptă, un 
tractor nou, o pereche de boi, o găină de rasă, un bebe 
de pluș, un program în limba latină? 

Oamenii au ajuns la saturație și parcă nu mai 

știu ce să facă! Dar noi, care suntem pe calea mântuirii, 
înțelegem: o împărăție fără sfârșit, Dumnezeu este 
cu noi, bucurie, veselie, lumina cea de toate zilele, 
adevărata comoară a existenței terestre, faptul de a 
exista veșnic, iubirea Mântuitorului!

Dumnezeu locuiește într-o lumină - spune 
apostolul - de care 
nu poți să te apropii. 
Cine L-a văzut pe 
Isus L-a văzut pe 
Tatăl. Unica și ultima 
soluție a fost acest 
copilaș prin care 
lumea a fost făcută. 

D u m n e z e u 
a făcut un lucru nou 
în univers, singurul 
care rămăsese 
nefăcut. Toate le-a 
creat perfect, dar a 
trăi condiția noastră 
umană a fost ceva nou 
pentru El. Dumnezeu 
nu se putea altfel 
apropia de om, decât 
prin întrupare. 

Cine crede 
în Isus, în cuvântul 
Lui, îl vede pe Tatăl, 
pe Dumnezeul cel 
transcendent.

Când ne 
aducem aminte de 
acest copilaș născut 
în iesle vedem 
iubirea nemărginită 
a Lui Dumnezeu, 
dar după ea urmează 
dreptatea, care nu se 
vede încă, nici nu se 
simte. A Lui să fie 
slava în vecii vecilor! 
Amin!       

Întruparea Lui Isus Hristos este una dintre 
cele mai mari minuni pe care Dumnezeu 
le-a făcut. Doar unii oameni au avut șansa 
de a-L privi în ochi pe Creator (mulți au 

dorit să vadă măcar una din zilele Fiului omului și nu 
au văzut, să audă lucrurile pe care El le-a rostit și nu 
le-au auzit).

Dumnezeul cel infinit, nevăzut, care dă viață 
tuturor lucrurilor, dincolo de limitele cunoașterii, 
singurul care are nemurirea, s-a apropiat de om în 
chip de om și Dumnezeu după 4000 de ani de istorie.

Nu știm cum, să fi om, dar și Dumnezeu în 
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CE ÎNSEMNĂTATE 
ARE NAȘTEREA 

DOMNULUI?

 Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a 
cunoscut braţul Domnului?
El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, 
ca un Lăstar care iese dintr-un pământ uscat. 
N-avea  nici frumuseţe, nici strălucire ca să 
ne atragă privirile şi înfăţişarea Lui n-avea 
nimic care să ne placă.
Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii 
şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit 
că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu† L-am 
băgat în seamă.
Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat şi 
durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi 
am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu 
şi smerit.
Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, 
zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeap-
sa, care ne dă pacea, a căzut peste El şi, prin 
rănile Lui, suntem tămăduiţi.
Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi 
vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să 
cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tu-
turor.
Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis 
gura deloc, ca un miel pe care-l duci la 
măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o 
tund: n-a deschis gura. Isaia 53:1-7

Mihai Pop
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“Isus 
a zis: Eu sunt calea, 

adevărul și viața. Nimeni nu vine 
la Tatăl decât prin Mine”

“Binecuvântat să fie cel 
ce vine în Numele Domnului! ... 
Domnul este Dumnezeu, și ne 
luminează..” Binecuvântat să 
fie Domnul nostru Isus Hristos, 
care S-a întrupat și a venit ca să 
locuiască printre noi în urmă 
cu două mii de ani, iar acest 
eveniment îl sărbătorim în aceste 
zile. El este Domnul, Fiul lui 
Dumnezeu, care a venit în lume să 
ne aducă lumina de la Tatăl, El care 
era, este și va fi lumina lumii.

Încă odată putem să 
spunem din toată inima: ”Această 
este ziua pe care a făcut-o Domnul: 
să ne bucurăm și să ne veselim în 
ea! Doamne, ajută! Doamne, dă 
izbândă!”

În Ioan 12:46-47 găsim 

scris: “Eu am venit ca să fiu o 
lumină în lume, pentru că oricine 
crede în mine, să nu rămână 
în întuneric. Dacă aude cineva 
cuvintele Mele și nu le păzește, 
nu Eu îl judec, căci Eu n-am venit 
să judec lumea, ci să mântuiesc 
lumea”

Cred că este timpul potrivit 
să ne punem câteva întrebări, care 
sunt urmate de răspunsuri și de 
mai multe alegeri și decizii pe care 
le face lumea din jur și noi: Cine 
este Isus și cine suntem noi? Aș 
dori să cercetăm Scripturile și să 
vedem ce spun ele despre Isus; să 
ne cercetăm și noi, ca să vedem ce 
spun ele despre noi, prin prisma 
alegerilor pe care le face lumea și 
noi.

 Matei 16:13 “Cine zic 
oamenii că sunt Eu, Fiul Omului? 
[…] Dar voi, cine ziceți că sunt? Tu 
ești Hristosul, Fiul Dumnezeului 
celui viu“

Și cine e lumea? Sunt fii ai 
întunericului, care trăiesc în păcat, 
iar noi suntem fii ai luminii, dacă Îl 
mărturisim și-L recunoaștem pe El 
ca Domn și Mântuitor personal.

Luca 2:11 “...astăzi în 
cetatea lui David, vi s-a născut 
un Mântuitor, care este Hristos, 
Domnul”

Și lumea? Rămâne 
nemântuită dacă nu acceptă 
oferta Lui, iar noi suntem 
mântuiți, dacă alegem să Îl 
acceptăm ca Mântuitor, și dacă 
ne ducem mântuirea până la 
capăt.

Ioan 14:6 “Isus a zis: Eu 
sunt calea, adevărul și viața. 
Nimeni nu vine la Tatăl decât 
prin Mine”

Și lumea? Este pe calea 
largă care duce la pierzare, iar noi 
pe calea îngustă care duce spre 
cer și spre rai.

Ioan 10:9 “Eu sunt Ușa. 
Dacă intră cineva prin Mine, va 
fi mântuit; va intra și va ieși, și 
va găsi pășune“

Și lumea? Nu intră pe 
ușă, ci sare gardul, precum lupii 
care atacă turma. Are o inima 
de piatră și este tare la cerbice, îl 
respinge pe Mântuitor, ba chiar 
și biserica apostată Îl ține la ușă, 
dar noi I-am deschis ușa inimii 

și L-am lăsat să intre în ea, 
în viețile 

noastre, și nu-L mai lăsăm să 
plece de la noi, nici El nici Duhul 
Sfânt pe care ni L-a dat.

Ioan 1:29 “Iată Mielul lui 
Dumnezeu care ridică păcatul 
lumii” și evreii și lumea ce zic? 
A venit la ai Săi și nu l-au primit. 
S-au dus părinții Lui din casă 
în casă și nu s-a găsit loc de 
poposire pentru ei și de naștere 
pentru Fiul, așa că au ajuns într-

un grajd și într-o iesle. Lumea 
încearcă în continuare să își ducă 
singură păcatele, sau alții încearcă 
să se justifice și să compenseze 
păcătoșenia lor făcând unele fapte 
bune sau ținând o parte din Lege 
crezând că așa pot să scape de 
ele. Dar noi am acceptat jertfa 
Lui, prin care am căpătat iertare 
și am fost curățiți de orice păcat 
în numele Lui, prin sângele 
Mielului.

Ioan 1:2-3 “Toate 
lucrurile au fost făcute prin El; și 
nimic din ce a fost făcut, n-a fost 
făcut fără El. În El era viață, și 
viața era lumina oamenilor...”

Lumea crede în evoluție, 
ba chiar și unii așa-ziși creștini 
cred în evoluție, dar noi și toți 
creștinii adevărați credem în 
lucrarea măreață a Creatorului 

nostru și al întregului Univers.

Apocalipsa 17:14 “Ei se 
vor război cu Mielul; dar Mielul 
îi va birui, pentru că El este 
Domnul domnilor și Împăratul 
împăraților. și cei chemați, aleși 
și credincioși, care sunt cu El, de 
asemenea, îi vor birui” Ce a făcut 
și face lumea vedem în fiecare zi, 
cum se războiește cu cei sfinți, 
cum se luptă toate guvernele 
să-L scoată pe Dumnezeu din 
instituțiile statelor și din viața 
lor, dar noi rămânem credincioși 
Domnului nostru, Isus Hristos, 
care este Domnul Domnilor.

El este este Alfa și 
Omega, iar noi avem posibilitatea 
să alegem: ori să cerșim gunoaiele 
lumii împreună cu lumea sau să 
fim copiii Dumnezeului viu din 
veșnicie în veșnicie.

Doamne ajută-ne să 
alegem Lumina venită la Betleem 
și să sărbătorim veșnicia cu 
Cel care este Hristosul, Fiul 
lui Dumnezeu, Mântuitorul 
nostru, Calea, Adevărul și Viața, 
Ușa spre Împărăția Cerurilor, 
Mielul născut, crucificat, dar 

înviat, Creatorul nostru și al 
Universului. A Lui a fie toată 
slava, cinstea și gloria, acum și în 
veșnicii, Amin.
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“Eu sunt 
Ușa. Dacă intră 
cineva prin Mine, 
va fi mântuit; va 
intra și va ieși, și 
va găsi pășune“

Mihai Borze
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 Importanța prigonirii 

din perspectivă biblică

„Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din 
mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încer-
ce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi”

5. PERSECUȚIA ÎNTREGEȘTE MĂRTURIA EVANGHE-
LIEI

 Ce înțelegem prin întregire? Dicționarul 
explicativ al limbii române spune: „A face întreg, 
pe deplin, a completa”. Mărturia Evangheliei este 
completă prin prigonire, deoarece atunci când noi îl 
mărturisim pe Domnul nostru Isus, dincolo de vorbe, 
oamenii vor să vadă dacă întradevăr credem ceea ce 
spunem. Apostolii Domnului Isus au suferit prigonire 
pentru mărturia Evangheliei, au dovedit oamenilor că 
mărturia lor nu este doar verbală, ci una care este gata 
de sacrificiu suprem. Iar în cele din urmă moartea lor 
a fost cauzată de persecuție.

 Apostolul Pavel scrie Colosenilor în capitolul 
1 versetele 24 și 25 „Mă bucur acum de suferințele 
mele pentru voi, și în trupul meu împlinesc ce lipșește 
suferințelor Lui Hristos pentru trupul Lui, care este 
Biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu după isprăv-
nicia, pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca să 
întregesc Cuvântul Lui Dumnezeu”. 
Mărturia prigonirilor este astfel o completare a mesa-
jului Evangheliei. În general oamenii vor să vadă dacă 
suntem gata să ne jertfim pentru cauza Evangheliei și 
a mesajului ei, că nu suntem doar niște mesageri care 
transmit doar un mesaj, dar care nu au numic de-a 
face cu conținutul mesajului sau nu pot să se sacrifice 
pentru cauza Evangheliei. 

 Domnul Isus spunea ucenicilor: „Pentru că 

oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar 
oricine își va pierde viața pentru Mine, o va câștiga”. 
Iar ucenicii Domnului Isus au fost gata să plătească 
prețul mărturiei Evangheliei cu propria viață, ceea ce 
au și făcut. Au întregit mărturia Evangheliei suferind 
prigoniri, bătăi așa cum ne adeverește epistola către 
Evrei în capitolul 11 versetele 36-38: „Alții au suferit 
batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare; au fost uciși cu 
pietre, tăiați în două cu fierestrăul, chinuiți; au murit 
uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în 
piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți - ei, 
de care lumea nu era vrednică – au rătăcit prin pusti-
uri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pă-
mântului”. Astăzi noi suntem mult mai binecuvântați 
ca ei, însă nu suntem gata să depunem mărturie 
pentru Isus, nici la muncă, nici pe stradă ba chiar nu 
spunem nimănui că suntem creștini. Dacă persecuția 
ne va determina să-l mărturisim pe Domnul Isus, 
atunci persecuția nu va întărzâia să fie îngăduită de 
Dumnezeu. De altfel noi suntem trimiși de Domnul în 
mijlocul lupilor, ca niște miei, deci scopul nostru este 
să vestim Evanghelia, să suferim prigonirile întocmai 
ca Domnul Isus, care nu a deschis gura înaintea celor 
ce Îl batjocoreau.
 
 Mărturia Evangheliei prin prigonire a fost 
completă în timpul bisericii primare și într-un mare 
procentaj, cei care îi prigoneau, deveneau convertiții 
și noii ucenici ai Bisericii, datorită modului în care cei 
dintâi sufereau pentru mărturia Evangheliei. Privim 
exemplul lui Pavel care scrie astfel filipenilor (Fil. 

1:12-14) „Vreau să știți fraților, că împrejurările în 
care mă găsesc, mai degrabă au ajutat la înaintarea 
Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărăteas-
că, și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt în lanțuri 
din pricina Lui Isus Hristos. Și cei mai mulți din 
frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă 
îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul Lui 
Dumnezeu.”

6. PERSECUȚIA VA PRECEDA RĂPIREA BISERICII.

 Astăzi noi ne bucurăm de libertate și pace 
în adunările creștine. E o vreme de har deosebit din 
partea Lui Dumnezeu, prevestită în Scriptură „ Totuși 
aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, 
totuși n-au primit ce le fusese făgăduit; pentru că 
Dumnezeu, avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca 
să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi” Evrei 11:39,40.

 Însă această vreme de libertate, Cuvântul 
Domnului ne spune, că nu va continua încă foarte 
mult timp. Privind la societatea contemporană și mo-
dernă care este foarte avansată în tehnologie, însă din 
punct de vedere moral și spiritual, a ajuns la apogeul 
păcătoșeniei. Iar gravitatea acestei stări de păcătoșenie 
este evidențiată prin legiferarea păcatului, ca o stare 
normală, și recunoașterea oficială a unor acte abomi-
nabile. Conceptul de familie este terfelit și schimbat 
în relații surogat și căsătorii ale persoanelor de același 
sex. Această stare a societății provoacă suferință și 
chin pentru credinciosul autentic, în acelaș mod în 
care Lot își chinuia sufletul lui neprihănit, în mijlocul 
generației lui, din pricina faptelor lor nelegiuite.

 În cartea Apocalipsa în capitolul 3 cu versetul 
10 scrie „ Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te 
voi păzi și Eu de ceasul încercării, care are să vină 
peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pă-
mântului”. Păzirea cuvântului răbdării este mult mai 
mult decât întristarea sau chinul sufletului datorită 
stării de păcat al omenirii. Fraza „fiindcă ai păzit 
cuvântul răbdării Mele” scoate în evidență faptul că 
păzirea cuvântului are loc în mijlocul strâmtorărilor, a 
prigonirilor, unde cu răbdare trebuie să păzim cuvân-
tul Lui Dumnezeu.
 
 Cântarea Cântărilor ne spune în capitolul 
2 cu verstul 14 „Porumbiță din crăpăturile stâncii, 
ascunsă în scobiturile prăpăstiilor, arată-mi fața ta, 
și fă-mă să-ți aud glasul!”. Aici este vorba despre 
Biserica Lui Hristos, care va trebui să se ascundă prin 
crăpăturile munților datorită persecuției care se va 
stârni împotriva ei. Acest lucru pare de necrezut în 
vremea aceasta de libertate. Nu trebuie să ne ascun-
dem, putem predica unde vrem și când vrem, fără 
să fim nevoiți să ne ascundem. În timpul persecuției 
Bisericii primare de către Imperiul Roman, creștinii se 
adunau în catacombe datorită interzicerii întrunirilor 
publice libere, dar și datorită dragostei de  Dumnezeu 

și de frați, unde se îmbărbătau unii pe alții și se rugau 
împreună.

 În pilda celor zece fecioare Domnul Isus 
vorbește despre o noapte, care face referire la starea 
de păcat a omenirii în preajma revenirii Sale. Noaptea 
este apogeul stării de păcat a omenirii, însă în acelaș 
timp, prin noapte, înțelegem o vreme cumplită de 
persecuție a Bisericii în preajma revenirii Mântui-
torului și a răpirii bisericii. Prin termenul „Răpire”, 
înțelegem „a smulge pe cineva dintr-un loc”. Toc-
mai de aceea folosește cuvântul Domnului termenul 
„Răpirea Bisericii”, datorită smulgerii ei iminente din 
mijlocul persecuției dezlănțuite de societatea în care 
păcatul este la culme.

 Persecuția va preceda răpirea bisericii, cu 
scopul de a pregătii biserica pentru împărăția Lui 
Dumnezeu, dar și pentru însoțirea Bisericii cu semne 
și minuni, identice cu vremea de început a bisericii 
primare. Totodată cuvântul Domnului ne spune că 
nimic întinat și spurcat nu va întra în împărăția Lui 
Dumnezeu. Persecuția va fi o cernere în rândul tutu-
ror credincioșilor, chiar și acelor ce se numesc creștini. 
Dar cei sinceri, cei care nu și-au pătat haina mântuirii, 
vor ieși biruitori din persecuție.
 
 Importanța persecuției din perspectiva Bibliei 
este nuanțată prin aceste caracteristici care ne fac 
să înțelegem voia Lui Dumnezeu în persecuție. De 
asemenea am arătat ce beneficii are persecuția pentru 
credincioși și pentru Biserica Domnului.

 Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ajute 
să fim receptivi, dar mai ales să fim gata să acceptăm 
voia Lui Dumnezeu cu noi și pentru noi, cu scopul de 
a fi în slavă cu Domnul.
 
 Apostolul Pavel ne scrie în Romani 8:8 „Eu 
socotesc că suferințele din vremea de acum (referire la 
prigoana din vremea lui, dar valabile și pentru noi), 
nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, 
care are să fie descoperită față de noi”, iar în ver-
setele 35 la 39 spune „Cine ne va despărți pe noi de 
dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau 
prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, 
sau primejdia, sau sabia? După cum este scris: „Din 
pricina Ta suntem dați morții toată ziua; suntem 
socotiți ca niște oi de tăiat.” Totuși în toate aceste 
lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Ace-
la care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici 
moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici 
puterile de acum nici cele viitoare, nici înălțimea, nici 
adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne 
despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus 
Hristos.” 

(partea a-II-a)



TALANTUL ÎN NEGOȚ  

o lucrare pentru toți
În data de 2 iulie 2016, la 

Biserica “Speranța” din Linz, a avut 
loc faza pe Austria a Concursului 
Biblic “Talantul în negoț”, concurs 
ajuns la a IV-a ediție. Mulțumim 
Domnului pentru toate binecuvântările 
pe care ni le-a dat de-a lungul anilor și 
mulțumim bisericilor care au promovat, 
motivat și încurajat ca această lucrare să se 
dezvolte și în Austria.
 
 Au concurat 42 de participanți din 
următoarele biserici: Speranța, Linz;Muntele Sionului, 
Wolfsegg; Bethleem, Graz; Muntele Sionului, Sankt Veit 
și Betel, Linz. Aceștia au arătat încă odată că se poate citi 
și memora în limba română, chiar dacă cei mai mulți dintre 
ei nu s-au născut și nu au învățat în România. Rezultatele au 
fost impresionante, nu puțini fiind copiii care au obținut punctaj 
maxim.

La acest concurs biblic pot participa copii începând de la clasa a 
II-a, precum și adulți-indiferent de vârstă. În fiecare an se studiază mai multe 
cărți din Biblie în funcție de categoria de vârstă, și se memorează 10 versete. 
Acest concurs nu este dependent de nici o altă activitate din biserică, participanții  
primesc materialul de studiat acasă.

Scopul acestui concurs este de a aduce părinții cu copiii împreună, de a motiva membrii 
bisericii să citească zilnic din Biblie, să o memoreze și să o studieze verset cu verset, așa cum este 

ea scrisă.

Concursul oferă o metodă practică și 
accesibilă de citire și memorare a Scripturii. 
Participarea la acest concurs dezvoltă 
curiozitatea dar și spiritul de competiție al 
copiilor . Mai bine să ne întrecem la cine știe 
mai multe versete din Biblie decât la alte lucruri 
lumești și trecătoare. Cuvântul  scris, rostit 
și aplicat este puternic împotriva uneltirilor 
celui rău. Trăim vremuri grele când Biblia 
este neglijată și considerată de mulți ca fiind 
neinteresantă. Dar acest concurs te ține activ, 
împreună cu ceilalți primești impuls și curaj să 
mergi mai departe. Lumea oferă cu generozitate 
o mulțime de învățături false dar Cuvântul lui 
Dumnezeu oferă sfaturi înțelepte care să te 
ghideze în viață și să te ajute în alegerile pe care 
le ai de făcut zilnic. Citind Biblia, ai garanția că 
nu îți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri 
nefolositoare. (Matei 7:24-27).

Acest concurs are două părți: Cunoștințe 
din Biblie - cu întrebări tip grilă, adevărat și 
fals, răspunsuri la întrebări și memorarea a zece 
versete, dintre care trei vor fi scrise pe foaia de 
concurs.

Partea de memorare - se memorează 
anumite capitole din Biblie.

Acest Cuvânt al lui Dumnezeu, Biblia, 
pe care o avem tradusă în limba noastră este 
cu adevărat o bogăție; găsim în ea soluții și 
rezolvare pentru orice situație a vieții. Prin 
acest concurs ai ocazia să descoperi comorile 
acestei cărți care poate schimba atât viața ta 
cât și societatea în care trăim. Te sfătuiesc să 
încerci, fă-o împreună cu familia ta și vei vedea 
rezultate.

Trăim într-o lume care se depărtează 
tot mai mult de adevărurile lui Dumnezeu, 
dar astăzi încă mai avem timp să strângem 
Cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră ca 
să facem față situațiilor dificile din viață, prin 
care vom trece, ca să nu păcătuim împotriva lui 
Dumnezeu (Ps. 119:11). Nu este ușor să lași alte 
preocupări și să-ți pui timp deoparte pentru 
citirea și memorarea Scripturii. Dar nici un 
sacrificiu pe care-l facem aici pe pământ nu este 

prea mare în comparație cu valoarea pe care o are Cuvântul 
lui Dumnezeu atunci când este strâns în inima noastră.

Hotărăște astăzi în inima ta să strângi Cuvântul 
lui Dumnezeu și nu amâna nici o clipă. Dumnezeu să te 
binecuvânteze și să-ți dea înțelepciunea să alergi după 
lucrurile care sunt cu adevărat de folos și veșnice.

Bibliografia pentru anul 2016-2017 o găsiți la adresa: 
www.scoala-duminicala.ro
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Sanda Ardelean

http://www.scoala-duminicala.ro
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Organizația 
Gideons înființată în 
anul 1899 de doi oameni 
de afaceri americani 
care au vrut să lucreze 
pentru Dumnezeu, are 
acum peste 260.000 

de membri activi care plasează Biblia în 
hoteluri și împart Cuvântul lui Dumnezeu 
(Noul Testament cu Psalmii și Proverbele) în 
școli, facultăți, închisori, aziluri de bătrâni, 
orfelinate și oriunde sunt solicitați să ajute și 
au ca scop final câștigarea oamenilor pentru 
Isus.

Ești chemat și tu să te alături acestei 
lucrări de a răspândi Vestea Bună, fie prin 

rugăciune, participare ca membru voluntar 
și nu în ultimul rând prin donații de bani 
cu care să se poată să se tipărească și să se 
distribuie cât mai multe Biblii.

Anul acesta în 22 octombrie a avut 
loc la Salzburg Conferința Națională a 
Organizației Gideons din Austria, tema fiind 
„Trăind viața cu o viziune divină” (Ioan 
15:1-17).

Și pentru că sufletul omului are cea 
mai mare valoare în ochii Lui Dumnezeu, 
merită să ne dăm toată silința lucrând 
tot mai mult pentru mântuirea sufletelor 
pierdute, căci știm că osteneala noastră în 
Domnul nu este zadarnică.

CONFERINȚA ANUALĂ A 

GHEDEONILOR DIN 

AUSTRIA

The Gideons

 De aceea, preaiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, 
sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că 
osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. 

(1 Cor. 15:58)

Teofil Marian Mărginean



ZIUA CHEMĂRII ÎN SLUJBĂ

În data de 12 iunie 2016 fratele Ruben Avram este 
chemat în slujba de diacon în biserica Elim din 

Viena. Slujba a fost condusă de pastorul Ionel Vlas, 
nelipsiți fiind și lucrătorii bisericii. Fratele Ruben 
Avram a fost sfătuit de fratele Daniel Lörint cu 
privire la câteva condiții care stau la baza slujirii lui 
Dumnezeu: 1. Trebuie să ai o vedere sănătoasă, 
2. Trebuie să ai o chemare. 3. Trebuie să fii plin 

In data de 27.11.16, a 
avut loc  la Biserica ,,Elim”, 
din Viena, un botez nou 
testamentar unde 28 de 
persoane și-au încredințat viața 
lui Dumnezeu. Dumnezeu să 
vă ajute să rămâneți credincioși 
pe CALEA LUI! BOTEZ LA BISERICA SPERANȚA, LINZ

În data de 30 noiembrie 2016 în Biserica Speranţa din Linz a vut loc un botez nou testamentar.
Ne bucurăm că nouă persoane au decis să încheie legământ în apa botezului. Cu această ocazie mesajul 

Evangheliei a fost predicat de către fratele pastor Ghiță Ciobanu din România. Oficierea actului botezului în 
apă a fost facută de către pastorul Bisericii Speranţa Linz - fratele Doru Mircea şi de către fratele Marius Mal 
prezbiter în aceeaşi Biserică.

Botez în apă la Biserica Bethlehem Graz

Duminică 10 aprilie 2016 a avut loc în apă un botez nou testamental. Au încheiat un legământ cu 
Domnul în apa botezului 17 persoane care au urmat un curs de cateheză.

Invitați la acest eveniment au fost: Pastor Ioan Mureșan din Turda și Ruben Avram din Viena (pentru 
traducerea în limba germană).

Slujba a fost condusă de pastorul Fedor Covaci, iar botezul în apă a fost efectuat de prezbiterul Ioan 
Secheli și pastorul Zaharia Hancheș.

 Botez la Biserica Betania Krems
Sărbătoare în Biserica Betania Krems pentru că cinci suflete au mărturisit în apa botezului credința 

lor în Domnul nostru Isus Hristos. În data de 9 octombrie 2016 cinci tinere cu numele Gabriela Pap, 
Alexandra Pap, Cristiana Ardelean, Damaris Grad și Mădălina Marc s-au hotărât să-L urmeze pe Isus și 
să-I fie credincioase toată viața. Fiecare au depus o mărturie în fața unui public numeros cum Dumnezeu 
lucrează, așa cum știe numai El poate să vorbească fiecărui suflet că are nevoie de salvare, de mântuire, de 
Isus. Cuvântul Evangheliei a vorbit multor inimi prezente că Botezul este un lucru important, vital în cadrul 
mântuirii.

Au predicat Evanghelia fratele Daniel Suingiu și fratele Ștefan Peșel, ambii invitați la acest eveniment. 
Botezul a fost efectuat de frații Petru Dragoș și Elisei Vizitiu. 

Domnul Isus Hristos să binecuvinteze pe toți și El să fie slăvit pentru toată lucrarea din Krems.

de Duhul Sfânt. Apoi fratele Daniel Lucuța i-a oferit trei sfaturi, rezumate prin următoarele trei cuvinte: 
chemarea, caracterul și cugetul. A fi chemat înseamnă a fi convins că ești chemat de Dumnezeu. A avea 
caracter înseamnă a fi cinstit, a ține adevărul și a fi fără părtinire. Păstrează cugetul curat. Fratele Patriciu 
Ciupe amintește că biserica are nevoie de generația tânără. Îl îndeamnă pe tânărul Ruben, spunându-i trei 
nevoi: Hristos cheamă la slujbă, ai nevoie de daruri și trebuie să fii pus în slujba Lui. Iar fratele Nelu Irimuș îi 
dorește o slujire necondiționată formată din 4 obiective: o pregătire personală, să fii tare în credință, să fii om 
între oameni și să te întărești în puterea și frica lui Dumnezeu.    
 Dumnezeu să binecuvinteze slujba și chemarea: „cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba 
Lui” Rom. 12:7a. 

Daniel Florea 

Gabriela Bujdei 
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