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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 numerele viitoare. 

Vă așteptăm din nou pentru următorul număr cu 
tot ceea ce Dumnezeu vă pune pe inimă: articole, 
poezii, sugestii și întrebări.

Următorul număr va apărea în luna martie, iar ca 
temă vom avea: 
Prietenia   
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Îmi amintesc din copilărie de noaptea 
dintre ani. Era important să fim în bise-
rică, iar în momentele schimbării anului 
să fim în rugăciune. În bisericuța aceea 
programul religios se încheia cu o mică 
gustare. Desigur, în ziua de 1 ianuarie 
erau servicii divine. În jurul vârstei de 18 
ani am întâlnit credincioși care spuneau 
că sărbătoarea aceasta nu e creștină și 
nu ar fi potrivit să o ținem. 

• De ce să nu profităm?

Am întrebat bătrânii de la care am 
primit credința referitor la sărbătorirea 
acestor zile și mi-au spus că nu avem 
dovezi biblice ca să sărbătorim în bise-
rică, dar au argumentat: „dacă nimeni 
nu are treabă, de ce să nu profităm ca 
să fim în biserică la părtășie?” Mențio-
nez că în acea perioadă sub opreliștele 
comuniste, părtășiile în biserică erau 
permise numai sâmbăta seara și dumi-
nica dimineața.

De atunci am început să cercetez. E 
foarte adevărat că sărbătorirea Reve-
lionului și Anul Nou la 31 decembrie 
și 1 ianuarie nu au o acoperire biblică. 
Istoria creștină nu are nici o dovadă că 
în primele secole creștinii sărbătoreau 
acestea. În anul 46 e.n. împăratul Iulius 
Caesar introduce calendarul pe care îl 
folosim și noi astăzi cu o mică modifi-
care introdusă în anul 1582 e.n. Astfel 
la Roma a devenit oficial ziua de 1 ia-
nuarie data Anului Nou. Romanii au 
dedicat ziua de 1 ianuarie zeului Ianus 
care se spune că avea două fețe: una 
îndreptată înainte şi alta înapoi. De la 
Ianus provine și denumirea de ianua-
rie. Datorită faptului că această săr-
bătoare este una păgână și pentru că 
avea legătură cu zeul fals Ianus primii 
creștini nu au serbat această sărbătoa-
re.

• Anul Nou este sărbă-
torit în funcţie de popor 
sau religie.

Ajunul Anului Nou sau Revelionul 
(în franceză Revelion, tradus trezire 
sau ospăț la miezul nopții) este mai 
mult o sărbătoare socială pe care o 
serbează mulți oameni urmând unele 
superstiții și tradiții vechi. Majoritatea 
includ petreceri, consum de alimente 
și focuri de artificii. Statisticile arată 
că aceste sărbători pentru mulți se în-
cheie cu dereglări financiare, familiare, 
sociale, fizice sau psihice. Pentru une-
le popoare aceste sărbători au origini 
vechi de mii de ani, iar în zilele noastre 
data când se serbează e diferită funcție 
de popor sau religie. Astfel, Biserica 
catolică o ține la 1 ianuarie, Biserica 
ortodoxă rusă la 14 ianuarie, în China 
la sfârșitul lunii ianuarie, în Iran în luna 
martie. Evreilor le-a poruncit Dum-
nezeu să sărbătorească în luna Nisan, 
care corespunde calendarului nostru 
în martie-aprilie. Exod 12:1-2 : „Dom-
nul le-a zis lui Moise şi lui Aaron în ţara 
Egiptului: «Luna aceasta va fi pentru 
voi cea dintâi lună; ea va fi pentru voi 
cea dintâi lună a anului.»” În această 
lună a avut loc ieșirea din Egipt și a luat 
ființă poporul evreu.

Cu timpul, acest An Nou a avut mai 
multe denumiri pentru evrei când 
se deschideau zilele de smerenie și 
pocăință. Pentru noi, creștinii, izbăvi-
rea noastră s-a realizat prin jertfa Dom-
nului Isus Hristos. Numai că Domnul 
nu ne-a poruncit și nouă ca evreilor să 
sărbătorim și la o anumită dată. Unii 
dintre credincioșii bisericii din Galatia 
s-au întors la vechile obiceiuri păgâne 
și Pavel îi mustră: „Voi păziţi zile, luni, 
vremuri şi ani. Mă tem să nu mă fi os-
tenit degeaba pentru voi.” (Galateni 
4:10-11)

• E important să avem 
părtăşie de Anul Nou.

Este foarte important, când venim la 
părtășie, să nu ne adunăm după vechi-
le obiceiuri păgâne cinstind anul, ci să 
ne cercetăm recunoscători și mulțumi-
tori Domnului. Moise scrie în Psalmul 
90:12: „Învaţă-ne să ne numărăm bine 
zilele, ca să căpătăm o inimă înţele-
aptă!”

Păreri diferite au fost și vor fi. Apo-
stolul Pavel scrie Bisericii din Filipi: 
„Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat 
încă; dar fac un singur lucru: uitând 
ce este în urma mea, şi aruncându-mă 
spre ce este înainte, alerg spre ţintă, 
pentru premiul chemării cereşti a lui 
Dumnezeu, în Hristos Isus. Gândul 
acesta, dar, să ne însufleţească pe 
toţi, care suntem desăvârşiţi; şi dacă 
în vreo privinţă sunteţi de altă părere, 
Dumnezeu vă va lumina şi în această 
privinţă.”( Fil. 3:13-15). Dacă în societa-
tea în care trăim e o zi liberă și plătită e 
mai corect să venim în Casa Domnului 
decât în alte practici zilnice. Aceasta 
nu înseamnă că ascultăm de lumea lui 
satan sau de obiceiurile și practicele 
păgâne. „Şi orice faceţi, cu cuvântul 
sau cu fapta, să faceţi totul în Numele 
Domnului Isus, şi mulţumiţi, prin El, lui 
Dumnezeu Tatăl.” (Col. 3:17)

Dacă se întâlnesc familii credinci-
oase la o părtășie, chiar cu o masă, 
trebuie să fie deosebită de tradițiile și 
obiceiurile lumești și să fim cumpătați 
în toate. „Fraţilor, voi aţi fost chemaţi 
la slobozenie. Numai, nu faceţi din slo-
bozenie o pricină ca să trăiţi pentru 
firea pământească, ci slujiţi-vă unii alt-
ora în dragoste.”(Gal. 5:13) Bisericii din 
Corint, Pavel le atrage atenția de întâl-
nirile între credincioși și necredincioși: 
„Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu 
cei necredincioşi. Căci ce legătură este 
între neprihănire şi fărădelege? Sau 

„Unul socoteşte o zi mai pe sus decât 
alta; pentru altul, toate zilele sunt la 
fel. Fiecare să fie deplin încredinţat 
în mintea lui.Cine face deosebire în-
tre zile, pentru Domnul o face. Cine 
nu face deosebire între zile, pentru 
Domnul n-o face. Cine mănâncă, 
pentru Domnul mănâncă; pentru 
că aduce mulţumiri lui Dumnezeu. 
Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu 
mănâncă; şi aduce şi el mulţumiri lui 
Dumnezeu.“.

Romani 14:5-6
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Sărbătorim Anul Nou?
cum poate sta împreună lumina cu în-
tunericul?” (2 Cor. 6:14)

• Respect și înțelegere 
unii față de alții.

De asemenea, Biblia ne îndeamnă 
să avem respect și înțelegere unii față 
de alții. Romani 14:5-6: „Unul socoteş-
te o zi mai pe sus decât alta; pentru 
altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare 
să fie deplin încredinţat în mintea lui.
Cine face deosebire între zile, pentru 
Domnul o face. Cine nu face deosebire 
între zile, pentru Domnul n-o face. Cine 
mănâncă, pentru Domnul mănâncă; 
pentru că aduce mulţumiri lui Dumne-
zeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul 
nu mănâncă; şi aduce şi el mulţumiri 
lui Dumnezeu.“.

Și tot Pavel continuă vrând să spună 
că ziua Domnului e aproape.,,Aşa că 
fiecare din noi are să dea socoteală 
despre sine însuşi lui Dumnezeu.” 
(Rom. 14:12). De aceea, nu numai la 
sfârșitul anului ar trebui să ne evaluăm 
și să luăm hotărâri noi ci de acum și în 
fiecare zi cât vom mai trăi.

Nicolae Iorga spunea: „Doamne ce 
mulți sunt cei ce trăiesc zile și ce puți-
ni sunt cei ce trăiesc viața!” Fie dar, 
să nu trăim numai zile de sărbători, ci 
întreaga viață în părtășie unii cu alții și 
împreună cu Domnul. Veștile ne spun 
ceva. Să zicem ca Habacuc: „Când 
am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am 
îngrozit. Însufleţeşte-Ţi lucrarea în cur-
sul anilor, Doamne! Fă-Te cunoscut în 
trecerea anilor! Dar, în mânia Ta, adu-
ţi aminte de îndurările Tale!” (Habacuc 
3:2)

Cititorilor revistei vă doresc binecu-
vântarea Domnului şi un An Nou fericit 
cu Domnul!

Ioan Varadin
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Betleem, orașul de naștere a lui David.

Vechiul Testament identifică Betleemul ca orașul în care 
regele David s-a născut. Biblia îl numește de asemenea „Bet-
leemul lui Iuda”(1 Samuel 17) și „cetatea lui David”(Luca 2:4). 
Este menționat pentru prima dată în Vechiul Testament ca fiind 
locul unde Rahela a murit și a fost îngropată, „lângă calea ce 
duce la Efrata, adică la Betleem” (Gen. 35:19 și 48:7). Mormântul  
Rahelei, locația tradițională, se află la intrarea în Betleem. Con-
form Cărții lui Rut valea dinspre est este locul unde Rut acea 
moabită, venită în oraș cu Naomi a strâns spice de pe câmpul 
de orz. Este casa lui Isai (1 Samuel 16:1), tatăl regelui David al 
Israelului, și locul ungerii lui David de către profetul Samuel (1 
Samuel 16:4-13). 

Betleem orașul de naștere a lui Isus.

În Noul Testament, Betleemul este locul de naștere al lui Isus. 
Orașul este locuit de una din cele mai vechi comunități de creș-
tini din lume, deși mărimea comunității s-a micșorat datorită 
emigrației.

Betleem este locul în care Dumnezeu a hotărât să îi ofere un 
cămin Fiului Său venit în lume, Isus Hristos. Pentru că este așezat 
în Galileea, provincie socotită mărginașă și cu sânge amestecat, 
iudeii se îndoiau că din Nazaret ar putea să iasă vreodată ceva 
bun. Betleemul, deși aflat în Iudeea, nu departe de Ierusalim, 
părea și el un loc umil și uitat de lume, locuit de păstori săraci și 
cu duhul și cu punga. Dar iată că, urmând nu socotelii oameni-
lor, ci înțelepciunii Duhului care a vorbit prin prooroci, Mesia, 
Hristosul lui Dumnezeu, avea să-și tragă obârșia din Nazaret și 
să Se nască în Betleem, arătând că Dumnezeu alege adeseori să 
se folosească de oameni și locuri pe care lumea nu pune mare 
preț. De altfel nu zice oare și proorocul Mica: „Şi tu, Betleeme 
Efrata, măcar că eşti prea mică între cetăţile de căpetenie ale lui 
Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi 
a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele 
veşniciei.” (Mica 5:1)

Betleem un oraș nebăgat în seamă.

Aici, pe paie curate și sub suflarea caldă a vitelor, s-a născut 
Dumnezeu cu scâncet de prunc omenesc. Aici, mirați în umila 
lor simplitate, au fost anunțați păstorii prin înger că s-a născut 
Mântuitorul lumii. Aici, călăuziți de stea, au venit și s-au închi- 
nat Magii de la Răsărit, aducându-și darurile lor de aur, smirnă și 
tămâie, ca pe un prinos adus Adevărului întrupat .

Betleemul este primul punct pe pământ pe care Isus, venind 
în lume, îl atinge. Aici parcă cerul se unește cu pământul: Isus, 
Dumnezeu, vine din cer și atinge pământul nostru sărac și pie-
tros. Aici au răsunat cântecele trimișilor cerului. 

Betleemul este orașul iubit de creștini.

Betleemul este orașul cel mai cântat și mai iubit de toți creș-
tinii și este locul care atrage mereu pentru că cei ce se numesc 
creștini doresc să-și plece fruntea și genunchiul în fața ieslei din 
Betleem. 

Betleemul e orașul suferințelor Mariei și ale lui Iosif, dar și 
al bucuriei lor că în casa lor intra, firav și gingaș, chiar Fiul lui  
Dumnezeu.

Bun venit la Betleem!

Așadar, bun venit la Betleem celor care continuă șirul de pe-
lerini care a fost început de păstori și magi! Bun venit la Betleem 
tuturor celor triști și pe care Pruncul îi va înviora cu zâmbetul 
său! Bun venit la Betleem, aici unde vă veți umple de o bucurie 
care trece dincolo de cuvinte și pe care nu o puteți imagina!

Bun venit la Betleem, locul în care toate au primit semnifi-
cație în acea primă noapte sfântă când s-a născut Isus! 

Mihail Manole
www.mihailmanole.com

Bun venit la Betleem, bun venit în „Casa Pâinii”, oraș din Cisiordania, situat la 10 km sud de Ierusalim,  
important centru religios pentru iudei și mai ales pentru creștini. 

Bun venit la  Betleem

E totul cuprins de albul veșmânt
Și câmpuri și case și piscuri mărețe
Liniștea parcă e de mormânt
Când mama la sobă cu glasul ei sfânt
De Domnul ne spune, și ne dă povețe

Afară e frig și-n sobă trosnește
Jăratic încins în pară de foc
E totul desprins ca din poveste
Motanul abia mai sforăiește
Și-apoi între noi se-ncinge un joc

Pe-un vreasc de alun, cu vârful la grindă
Măicuța bătrână atârnă de zor
Fuioare de lână, rămase prin tindă
Și-apoi fir subțire din ele să-ntindă
Pe fusul ce-aleargă tare cu spor

Din codrii ce-i falnici coboară și tata
Și-aduce cu el, sâmbria-n desagi
În munte e iarnă și lucrul e gata
De-odată se-aude bătaie în poarta
Colindu-i adus de-o trupă de magi.

Deschide roșteiul la drum cu grăbire
Georgică al nostru, cel mic dintre frați
Apoi dau năvală, ca-ntr-o simțire
Iar casa e plină, pe loc de colinde
Și noi ascultăm cu toții mirați.

Prin versul ce-l cântă vorbesc de-un Isus
Ce-a fost întrupat prin sfânta Maria
Apoi ea la Templu cu Iosif l-au dus
Ca Domnul să lase-ndurare de sus
Și harul bogat, peste Mesia.

Simțeam cum din ceruri, coboară-n căsuță
O pace cum numai la sfinți o-ntâlnești
Apoi cu grăbire, draga măicuță
Întinde bucate pe-a noastră măsuță
Și-i cheamă pe tineri să stea la povești.

Iar eu dus pe gânduri, la micul copil
Mă strădui să-l văd, prin ochi de credință
Apoi mă apropii de tata tiptil
Iar el când mă vede cât sunt de umil
La pieptul își strânge, iubita ființă.

Din seara aceea, eu l-am primit
Pe pruncul Isus, în sufletul meu
De-alungul vieții, mereu l-am simțit
Cu-a Lui bunătate, cum M-a ocrotit
Și-a Lui îndurare de sfânt Dumnezeu.

Un dor mă cuprinde și tare aș vrea
Ca toți să-l primească în dar pe Hristos
Adu-ți azi la Domnul povoara cea grea
Tu liber vei fi, scăpa-vei de ea,
Și-apoi împreună, trăi-veți frumos.

Nu-i vremea să stai, mereu la răscruce
Și nici să respingi, al Său har ceresc
O vino smerit astăzi la cruce
Primește-L pe Isus, ce pace-ți aduce
Și spune-I cu drag:,,ce mult te iubesc“!

Minodor Suteu

Colindul
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Leviticul 23:23-25: Domnul a vorbit lui Moise și a zis: „Vorbeș-
te copiilor lui Israel și spune-le: În luna a șaptea, în cea dintâi zi 
a lunii, să aveți o zi de odihnă, vestită cu sunet de trâmbițe și o 
adunare sfântă. Atunci să nu faceți nici o lucrare de slugă și să 
aduceți Domnului jerfe mistuite de foc.“

De Sărbătoarea Anului Nou poporul evreu era chemat de 
Dumnezeu să-și aducă aminte de îndurările și promisiunile Lui 
de care vor avea parte pe parcursul noului an. Era o zi de odih-
nă care oferea poporului timp să mediteze la Dumnezeu și să se 
concentreze la lucrurile spirituale. Anul Nou începea pentru ei 
cu Dumnezeu și cu accent pe viața spirituală.

Anul Nou începea cu așteptări de la Dumnezeu dar totodată 
și cu conștientizarea că și Dumnezeu avea așteptări de la ei; 
sunt trei așteptări (chemări) pe care le face Dumnezeu poporu-
lui Său la această sărbătoare. Dincolo de latura ceremonială 
a sărbătorii, din Legea lui Moise putem înțelege peste veacuri 
chemarea universală pe care o face Dumnezeu poporului Său 
de Sărbătoarea Anul Nou:

1. Chemarea la o trăire cu perspectivă eternă.

Sărbătoarea începea cu sunetul trâmbiței. Această trâmbiță 
sună doar la ocazii speciale însă de anul nou se auzea de 100 
de ori. Ea trezea o vie amintire în poporul lui Dumnezeu: Uni-
cul Dumnezeu etern se prezintă poporului pe muntele Sinai în 
mijlocul focului, a fumului și sunetului de trâmbiță (Exod 19:16). 
Mai târziu în istorie ei au experimentat cum la sunetul trâmbiței 
au căzut zidurile Ierihonului, despărțind era vremelnică a călă-
toriei prin pustiu de era eternă a Canaanului făgăduit (Ios. 6:3-5). 
Când suna trâmbița de Anul Nou ei se adunau toți împreună ca 
un popor sfânt și etern al lui Dumnezeu (v. 24). Cu alte cuvinte, ei 
își aduceau aminte de Anul Nou că: 

1) au un Dumnezeu etern, 
2) sunt chemați să dobândească făgăduințe eterne și 
3) sunt un popor etern și ca atare așa trebuie să fie și valoarea re-

lațiilor lor.

Cum sărbătorim noi începutul anului nou? Ne preocupă pre-
dominant grijile pământești? Dumnezeu ne cheamă să trăim 
prin perspectiva eternității. Cât de multe priorități și preocupări 
s-ar schimba și câte frământări și chiar conflicte între noi ar că-
dea la pământ dacă am auzi și noi mereu prin credința trâmbița 
lui Dumnezeu care stă gata să răsune la venirea lui Hristos! (1 
Țes. 4:16).

2. Chemarea la o viață fără cătușe.

De Sărbătoarea Anului Nou poporul lui Dumnezeu n-avea 
voie să facă „nicio lucrare de slugă“ (v. 25). Prin aceasta  
Dumnezeu parcă vroia să le comunice: „ați fost destul timp 
sclavii Egiptului. Eu însă v-am eliberat și acuma sunteți ai 
Mei!“

Ca și creștini suntem chemați de Dumnezeu să ne-aducem 
aminte plini de recunoștință că am fost eliberați prin Hristos 
de puterea păcatului și nu mai datorăm nimic fostului nostru 
stăpân! Problema este că uităm foarte repede și ne lăsăm mințiți 
și încătușați din nou de diavolul în tot felul de patimi, păcate 
și atitudini lumești. Când nu ne ancorăm tare prin credința în 
puterea eliberatoarea a Crucii lui Hristos și nu păstrăm o viață 
demnă de copii liberi a lui Dumnezeu ne putem ușor apleca din 
nou sub jugul dureros al păcatului. Nu uita: Dumnezeu vrea să 
fii liber în anul care vine și îți poate chiar da libertatea și victoria 
peste păcat.

3. Chemarea la o trăire în profunzime.

Când poporul privea pe altar jertfele mistuite de foc pe care 
trebuia să le aducă la această sărbătoare observa că în urma lor 
nu mai rămânea nimic decât cenușă. Dumnezeu nu dorea doar 
părți din animal, ori jumătate, ci dorea totul la începutul anului.

Pentru noi răsună chemarea apostolului Pavel de-a ne aduce 
trupurile noastre „ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu“ 
(Rom. 12:1). Focul dragostei și al dedicării pentru El trebuie să 
cuprindă întreaga noastră ființă. Unul dintre atributele creștinis-
mului de azi este superficialitatea. Participăm la slujbe bisericeș-
ti, ne rugăm, citim din Biblie, trăim după principii creștine, însă 
superficial. Dumnezeu nu ne cheamă să mirosim puțin a „fum 
religios”, ci vrea să ne cuprindă cu focul prezenței Sale până în 
cele mai profunde părți ale ființei noastre. De fapt aceasta este 
singura cale de a birui focul po¬elor și al ispitelor: să ardem în 
totalitate de dragoste pentru Hristos și să rămână doar cenușa 
pentru diavolul. Cum vom răspunde la chemările lui Dumnezeu 
pentru anul care vine? Rămânem doar la hotărâri noi pe care 
le vom uita repede (sau vom rămâne dezamăgiți peste câteva 
săptămâni că nu le putem duce la împlinire), sau răspundem 
chemărilor lui Dumnezeu și ne ridicăm ochii spre valorile Lui 
eterne trăind o viață descătușată printr-o profundă relație vie și 
deplină în Hristos Isus, Mântuitorul nostru? Depinde de noi! 

Ruben Avram

Impulsuri evreieşti pentru

ANUL NOU
Chemarea la o trăire cu perspectivă eternă 

Chemarea la o viață fără cătușe
Chemarea la o trăire în profunzime

Atunci când se apropie sărbătoarea Nașterii Domnului Isus, 
parcă retrăim cu toţii momentul când magii se apropiau de 
Betleem, bucuria păstorilor, dar şi atmosfera cerească din locul 
acela şi numai...acel sentiment de bucurie, pace și siguranță ce 
ne umple inimile an de an.

Binecunoscuta colindă „Departe Într-o iesle” este un imn 
care ne aduce aminte cum eram noi ca şi oameni căzuți în păcat 
şi ce a însemnat de fapt nașterea Domnului, care a fost rolul ve-
nirii Lui în lumea noastră şi a nașterii Lui într-o iesle.

Deşi primele două strofe au fost scrise de un autor necunos-
cut se presupune că această colindă ar fi scrisă de Martin Luther 
pentru copiii lui şi că multă vreme acest imn a fost numit „Cân-
tecul de leagăn al lui Luther”.

Deși era foarte renumit în Germania, imnul ajunge să fie tra-
dus în limba engleză în anul 1885 de către J.C.File.

A treia strofă a fost compusă de un metodist pe nume John 
Thomas McFarland la începutul secolului al XX-lea la un pro-
gram al sărbătorii nașterii Domnului Isus.

În felul acesta a ajuns până la noi minunatul colind  
„Departe-ntr-o iesle”, imn care ne duce cu gândul la minunatul 
moment al nașterii Domnului, care a adus speranță, bucurie şi 
pace în inimile tuturor celor ce prin credinţa s-au apropiat de  
Cel născut în ieslea din Betleem.

Mari Caraba

1. Departe într-o iesle, în paie ascuns
Culcat printre vite stă Pruncul Isus.
Îi cântă şi-L leagănă stele de-argint

/: Şi-ncet copilaşul adoarme zâmbind. :/

2. Doar vitele-n grajd zgomotos Îl trezesc
Duios le priveşte şi se liniştesc.

O, Prunc minunat Te slăvim c-ai venit
/: Şi-n ieslea săracă adânc Te-ai smerit. :/

3. Rămâi drag Isuse cu noi, Te rugăm
N-avem bogăţii, dar ce avem Îţi dăm

Iar Tu dă-ne binecuvântarea Ta
/: Şi viaţa întreagă cu Tine vom sta. :/

Departe într-o iesle
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Declarația, cu caracter de program, pe care 
o persoană sau o instituție o face, arătându-și 
public și pregnant intențiile sau profesiunea 
de credință, se numește manifest. Un mani-
fest al bucuriei creștine trebuie enunțat de 
fiecare membru în parte și de comunitatea 
evanghelică ca întreg, ei având îndatorirea și 
motivul cel mai întemeiat pentru o astfel de 
expunere. Bucuria este unul dintre sentimen-
tele de început trăite de om în Eden și trebuie 
readus în actualitatea cotidiană. Pentru a 
înțelege de ce se reclamă existența unui ma-
nifest public a bucuriei, trebuie înțeles acest 
termen în sensul său laic, cât și în sensul lui 
duhovnicesc. 

• Manifest laic

Exemplul elocvent al modului cum se produce, consumă 
și se propagă bucuria într-o lume seculară este imnul Uniunii 
Europene. Versurile care stau la baza acestui cântec, scris de 

Friedrich Schiller în 1785, au un puternic accent creștin: „Freu-
de, schooner Götterfunken, /Tochter aus Elisium, / Wir betre-
ten feuertrunken. /Himmlische, dein Heilltum!/...” Mai târziu  
Ludwig van Beethoven impresionat de mesajul versurilor le 
pune pe note muzicale și ele devin parte integrantă a Simfoniei 
a 9-a pentru 4 voci, solo, cor și orchestră. Pentru că versurile vor-
beau de cer, pace, bunăstare și unitate între popoare, Consiliul 
Uniunii Europene adoptă această operă, ca imn al său în 1972, 
iar Uniunea Europeană după 13 ani, în 1985! Dar, ceea ce rem-
arcăm e că, din operă rămâne doar bucata instrumentală, fără 
versuri, fără mesaj, fără prevalența subiectului în conținut…dar 
datorită notelor muzicale, într-adevăr frumoase, rămâne să se 
numească…Odă bucuriei! Acest fapt istoric ne descoperă ma-
nevra lumii contemporane de a depersonaliza bucuriile de sor-
gintea lor divină, folosind acest aspect ca trambulină pentru a 
promova bucuriile relative date de aspecte sociale sau comerci-
ale! Bucuriile concepute, prin posesia bunurilor vremelnice sau 
marcate de stările relativ-fericite a condiției umane, sunt ușor 
de creat și ușor de pierdut, dar condiția adevăratei bucurii nu 
este regizată, ci este independentă de noi și rămâne la aceeași 
valoare indiferent de timp! 

Gândiți-vă doar la gestul infantil a unui individ, care primind 
un cadou special și costisitor, îl abandonează imediat, bucurân-
du-se de ambalajul și beteala care l-a înfășurat! Am califica un 
astfel de om ca fiind o persoană ingrată și puerilă ! Însă fațeta 

Manifest al bucuriei! acestei probleme nu este ambiguă pentru toți. La începutul 
veacului trecut, A. Coumba Marmion, un cleric din Dublin spu-
nea într-o succintă definiție că „bucuria este ecoul vieții lui  
Dumnezeu ajuns în noi înșine”, adică ea vine din divinitate, fiind 
o manifestare exclusivă și caracteristică a unui loc unde rezonea-
ză prezența lui Dumnezeu. Acesta este sensul pur duhovnicesc 
al bucuriei, sensul ei primar și de primă importanță din care re-
zidă multidudinea celorlalte satisfacții sufletești! 

• Manifesc duhovnicesc

Înainte de Beethoven și înainte de Schiller, un alt manifest al 
bucuriei a fost proclamat. Acest conținut colosal ca importanță 
pentru popoare vine în ceas de noapte spirituală și decadență 
morală, printr-un mesager a lui Dumnezeu. În Evanghelia după 
Luca capitolul 2:10,11 „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.»” și mai apoi versetele 13 și 14 „…împreună cu 
îngerul s-a unit o mare mulțime de oaste cerească, lăudând pe 
Dumnezeu și zicând: «Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte 
și pace pe pământ între oameni plăcuți Lui.»” 

Iată în ce mod fascinant și binecuvântat își desfășoară planul 
Său înțelept, Dumnezeu, încât să ne creeze premisele unui Eden 
lăuntric în care bucuria să își ia locul ei de obârșie în prezența 
Lui. 

Făcând un joc imaginar, la care se pretează lumea seculară, 
și scoatem din acest tablou, îngerii, păstorii, câmpul, mesajul și 
mai ales Pruncul și am rămâne cu acordurile fascinante ale ce-

rului, dar fără aceea veste bună pentru oameni care aduce spe-
ranță și bucurie și un motiv perpetuum de laudă la adresa lui 
Dumnezeu. 

• De ce ne trebuie un manifest? 

De ce ne trebuie un manifest asumat individual, zilnic? De ce 
trebuie ca și comunitate să fie declarat public? Pentru că în am-
bele cazuri nu se poate să inspiri din Dumnezeu, duh dătător de 
viață și să nu exprimi la aceeași valoare duhovnicească: pace, 
bucurie, blândețe, dragoste etc. Acesta este actul tău benevol 
în credință prin care mărturisești, prin atitudine, mimica, vorbe, 
fapte, indiferent de condiții și împrejurări că resursa inestimabilă 
și inepuizabilă a trăirilor tale este Dumnezeu. Asta înseamnă că 
ne punem în atenția publică acest manifest, nu pentru a epata 
ci pentru că este demersul normal a unui copil de Dumnezeu 
începând din apa botezului până la ceasul întoarcerii acasă la El.

• Nu uitați: Manifest printre popoare 

Acum, la început de mileniu, suntem chemați să facem di-
ferența între bucurii și Bucurie, între contrafacere și autenticita-
te, între etichetă și esență pentru că responsabili de chemarea 
făcută să fim împlinitori și promotori ai acestui Manifest printre 
popoare. 

Doamne ajută! Doamne dă izbândă!

Traian Suciu
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Reforma protestantă 
1517 – 2017

Precursorii reformei:

Jan Hus – 1369. A fost un predicator curajos care a predicat 
în limba poporului ceh şi susţinea că liturghia nu trebuie să fie 
în limba latină pentru că poporul nu înţelege. A fost ars pe rug 
pentru că a avut aceste convingeri puternice.

Jhon Wyclife – 1372 teolog la Oxford. A tradus biblia în limba 
engleză şi a fost un teolog care a susţinut că Biblia este autorita-
tea supremă. A fost şi consilierul spiritual al regelui. 

Precursori ai reformei au fost mai mulţi, dar eu am amintit 
doar doi dintre cei mai proeminenţi. Cu toate că au trăit înainte 
de Luther, ei au avut aceleaşi năzuinţe. 

Tiparul

În  anul  1450 Johann  Gutenberg a fost cel care a descoperit 
tiparul.  Primele cărţi care au fost tipărite au fost scrierile sfinte. 
Descoperirea tiparului a jucat un rol important în pregatirea 
reformei. Tot mai mulţi oameni au ajuns să citească şi să înţele-
agă Scriptura. 

Cauzele reformei

Vânzarea indulgenţelor a fost una din probleme care au cau-
zat protestul. Ce este indulgența? Indulgenţa era o hârtie pe care 

o primea cel care plătea o anumită sumă de bani pentru iertatea 
păcatelor şi eliberarea sufletului din purgatoriu. Era o milă, o fa-
voare cumpărată pe bani prin care cel care plătea putea să trans-
fere un suflet din purgatoriu direct în rai. Păcatele erau iertate şi 
rezolvate fără o pocăinţă autentică şi reală. Vânzarea de indul-
genţe a fost o sursă importantă de venit pentru biserică. Practica 
vânzării de indulgenţe a fost extrem de profitabilă pentru prelaţi. 
Biserica obţinea venituri substanţiale şi credincioşii–nevrednici, 
ca toţi oamenii – erau absolviţi de păcate. Ce era rău în aceas-
ta invenţie e că bisericii obişnuiau să i se spună colectoarea de 
bani. Biserica devenea din ce mai bogată, iar oamenii care au 
murit sau cei în viaţă puteau să îşi rezolve problema vinovaţiei. 

Fundamentul reformei: tezele lui Luther

Johann Tetzel a început să vândă indulgenţe, cu scopul de a 
strânge bani pentru renovarea Basilicii Sfântului Petru din Roma. 
Luther s-a opus acestor vânzări de indulgenţe cu vehemenţă şi 
nu a fost de acord cu aceste practici nebiblice. Câteva teze din 
cele 95 criticau direct practica vânzării de indulgenţe. Convins că 
mântuirea nu poate fi atinsă decât prin credinţă şi prin graţie di-
vină, Martin Luther s-a opus acestei practici. În acest sens, a scris 
„Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum“, text cuno-
scut sub denumirea de cele 95 de teze. El a bătut în cuie acest 
document pe uşa bisericii Castelului din Witteberg. Aceste 95 de 
teze au devenit fundamentul Reformei Protestante, fiind scri-
se pe un ton umil şi academic, mai degrabă ridicând întrebări 
decât aruncând cu acuze. Primele două teze cuprindeau ideea 
centrală a lui Luther, faptul că Dumnezeu îşi doreşte ca oamenii 
să se căiască şi că numai credinţa şi harul, pot duce la mântui-
re. Biblia, susţinea Luther, că este singura normă de viaţă pentru 
toţi credincioşii. Această idee că Biblia este principala sursă a 
autorităţii religioase şi că mântuirea se obţine prin credinţă a 

Anul acesta pe 31 octombrie 2017 s-au împlinit 
500 de ani de la Reforma protestantă începută 
de Martin Luther. Reforma a fost numită pro-
testantă pentru că Luther a protestat împo- 
triva abuzurilor din biserica catolică. Această 
mişcare de trezire a fost o revoluţie spirituală 
cu un impact deosebit pentru multe naţiuni. 

Am fost cinci ore mort!

Pastorul și misionarul Andreas Berglesow a vizitat pe data 
de 11-12 noiembrie 2017 Biserica Maranatha din Wiener Neu-
stadt, la care a mărturisit despre viața lui cum a murit în urma 
unui accident în Siberia. Această tragedie i-a schimbat viața 
pentru totdeauna. Din momentul în care a fost declarat mort, 
Isus i-a arătat frumusețea cerului și l-a însărcinat cu o misiune 
importantă înainte de-al duce înapoi pe pământ. 

Pastorul Berglesow a crescut într-o familie creștină, de mic 
copil a fost dus la biserică și a fost învățat să trăiască după voia 
lui Dumnezeu. În anul 1988 în Kazahstan, Andreas Berglesow a 
terminat armata și a emigrat în Germania. Inima lui de la înce-
put a fost legată de Siberia şi de nevoia de a vesti Evanghelia în 
părțile unde nu a pătruns Cuvântul lui Dumnezeu. În timpul unei 
călătorii misionare în ianuarie 1995, la plecarea din satul Bargu-
sin (sudul Siberiei) un camion cu un șofer beat a lovit mașina 
lui Andreas Berglesow în care se mai aflau alți doi misionari. În 
urma accidentului, prietenii lui Andreas şi-au dat seama că este 
rănit foarte grav și că are urgent nevoie de ajutor. La sosirea în 
spitalul din satul Bargusin, doctorul se lupta să-i scape viața, dar 
din cauza loviturilor prin volanul mașini, au fost afectate multe 
organe vitale şi ca urmare inima i-a încetat să-i bată, însă viața 
lui nu s-a sfârșit!

Andreas Berglesow mărturisea cum a ieșit din trupul său 
pământesc și vedea tot ce se întâmpla în jur, nu îl împiedica ni-
ciun perete sau un alt obiect. Trecând din această lume vizibilă 

Isus i-a arătat cerul, o mulțime de îngeri cântau cum nu a mai 
auzit pe pământ, totul era scăldat în lumină şi acoperit de o fru-
musețe veșnică. Privind prin acea mulțime de îngeri a văzut o 
ființă mergând spre el, l-a luat de mână și l-a întrebat: „Andreas, 
şi tu ești aici?“ În acel moment a recunoscut acea persoană, era 
o tânără de șaptesprezece ani din Biserica lui care a murit din 
cauza leucemiei cu două luni înainte de accidentul său, şi la care 
mormântare el a predicat. Isus i-a mai arătat două drumuri, unul 
era foarte larg pe care erau mulți oameni, iar altul era îngust cu 
puține suflete pe el. Andreas şi-a dat seama că aceste drumuri în-
seamnă viaţă și moarte, iar Isus a zis: „Misiunea ta pe pământ va 
fi să conduci oameni de pe drumul pierzării pe drumul veșniciei, 
folosește timpul!“. Într-o clipeală a revenit din nou în trupul său 
pământesc, cu toate că a fost declarat de cinci ore mort. Medicii 
spun că celulele creierului după 5-6 minute ajung să moară din 
cauza lipsei de oxigen. Faptul că s-a trezit din nou la viaţă este 
pentru mulți medici neexplicabil și o adevărată minune. După 
câteva luni de tratament şi recuperare, a fost din nou în stare să 
predice Evanghelia și să împlinească misiunea lui în Siberia. 

Ascultând această mărturie, înțelegem că fiecare dintre noi 
avem o chemare de a îndruma oameni de pe calea largă, pe ca-
lea adevărului. Hristos are nevoie de fiecare și dorește să lucreze 
prin viața noastră ca să putem ajunge în cerul promis alături de 
Împăratul nostru Isus Hristos.

Moise Cauneac

Andreas Berglesow la Biserica din Wiener Neustadt „MARANATHA“

modelat mai mult decât orice pe oameni şi a fost scânteia care a 
aprins o lumină care nu mai putea fi acoperită. 

Reforma produce schimbări.

Reforma a adus schimbări profunde în sfera politică, juridică 
şi în întreaga societate. Impactul reformei a fost aşa de mare în-
cât a depăşit hotarele Germaniei. Naţiuni ca Olanda, Danemar-
ca, Suedia, Norvegia au acceptat reforma şi au prosperat la toate 
nivelele şi au ajuns model pentru alte naţiuni. 

Luther a fost un om cu o personalitate deosebită şi convin-
geri puternice neclintite. Pentru următoarele convingeri era 
în stare să meargă la moarte. 

Sola Scriptura – Numai scriptura este vrednică de crezare atun-
ci când vorbim despre adevăr. Scriptura şi nu tradiţia este autori-
tatea normativă. 

Sola Fide - Mântuirea este prin credinţă, faptele le facem pentru 
că suntem mântuiţi. Faptele ne sunt pregătite de Dumnezeu ca să 
umblăm în ele prin credinţă. 

Sola Gratia – Harul este favoarea nemeritată a lui Dumnezeu 
fără de care nu poate fi concepută şi explicată mântuirea. 

Solus Christus – În numele Lui suntem mântuiţi, nu există alt 
nume în care să fim mântuiţi. 

Soli Deo Gloria – Numai El merită toată gloria!
Fedor Covaci
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Nu vă fie frică!
Dacă suntem atenți la ce se întâmplă în jurul nostru în 

lume, suntem și noi tentați să ne întrebăm precum ucenicii 
odinioară: 

«„Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care 
va fi semnul venirii Tale și al sfârșitului veacului acestuia?” 
Drept răspuns, Isus le-a zis: „Băgați de seamă să nu vă înșele 
cineva. Fiindcă vor veni mulți în Numele Meu și vor zice: „Eu 
sunt Hristosul!” Și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie 
și vești de războaie: vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate 
aceste lucruri trebuie să se întâmple. 

Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula îm-
potriva altui neam, și o împărăție împotriva altei împărații; 
și, pe alocuri, vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume. 

Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul dureri-
lor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omori; și veți fi 
urâți de toate neamurile pentru Numele Meu. Atunci mulți 
vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor uri unii pe alții. 
Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. 

Și, din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai 
mulți se va răci. 

Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghe-
lia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca 
să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni 
sfârșitul.» (Matei 24:3-14) 

Semnele lui Dumnezeu.
Isus ne-a spus să nu ne îngrijorăm, să nu ne fie teamă, pentru 

că toate aceste lucruri trebuie să se împlinească. Cutremurele 
de pământ sunt tot mai dese, furtunile și uraganele apar și la 
noi și cresc în frecvență și intensitate. Acestea sunt semnele lui 
Dumnezeu pentru noi. 

Auzim de foamete în multe părți ale lumii, secetă, inundații, 
războaie, boli și viruși necunoscuți și noi încă nu realizăm ce se 
întâmplă și nu vrem să credem ce vedem!

Nu este zi de la Dumnezeu în care să nu auzim despre ata-
curi teroriste, omoruri, ucideri, crime și totuși noi nu înțelegem 
vremurile! 

Chemarea lui Dumnezeu.
Dumnezeu ne cheamă în slujire, în lucrare, că nu mai este 

mult și va reveni să îi ia pe ai Săi. Eşti tu gata! 
Ce facem cu darurile, resursele, talentele, talanții și cu Duhul 

ce ni l-a dat? 
„Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de 

dragoste și de chibzuință.” (2 Tim. 1:7) 
Doamne ajută-ne! 
Doamne ajută-ne să contribuim și noi la propovăduirea și 

proclamarea Evangheliei, fiecare în locul în care suntem, în țara 
în care locuim și până la marginile pământului, ca să grăbim ve-
nirea Mântuitorului nostru Isus Hristos.

 Mihai Borze

Cine merge după Isus?

La Matei 16:24 se spune: Atunci, Isus a zis ucenicilor Săi: 
„Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de 

sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze.“

Isus nu obligă pe nimeni să Îl urmeze, dar celor ce vor le spu-
ne câteva lucruri pe care trebuie să le facă: 

-Să se lepede de sine: ceea ce înseamnă că Dumnezeu să fie 
stăpân în viața noastră și să facem doar voia Lui. 

-Să își ia crucea: crucea cuprinde mai multe lucruri, încercări, 
ispite sau batjocurile din pricina credinței noastre.

Dar mai departe Isus ne spune că dacă Îl urmăm, oamenii vor 
râde de noi și o să ne batjocorească, dar în versetul 26 pune în-
trebarea: Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă 
și-ar pierde sufletul?

Chiar dacă toată lumea este împotriva noastră și nu vom avea 
o viață ușoară, dar Domnul Isus ne va răsplăti faptele noastre 
vrednice de pocăință cu mai mult decât noi ne putem închipui. 
Vrei și tu să primești această răsplată sus în ceruri? Dacă da, tre-
buie doar să faci ce a spus Isus în versetul 24: Să îl urmăm, să ne 
lepădăm de noi și să ne luăm crucea noastră.

Domnul Isus să te binecuvânteze și să te ajute să poți împlini 
poruncile Lui.   

 
Sarah Cerep

„Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se 
lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze.“

Matei 16:24
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1. Care e, lucrul care te motivează?

Care e, sincer, lucrul care te motivează de departe? E și simplu 
să-ți răspunzi în cazul în care încă mai stai în dubiu: Ce te face 
energetic cam indiferent de unde te afli, sau în ce timp al zilei 
ești? Pentru noi e greu să ne aliniem la gândurile lui Dumnezeu, 
care la propriu poate să facă slujitori din pietrele de pe drum  
într-un instant, iar când aflăm gândurile Sale de obicei nu ne 
convin. Ne place viața noastră, iar dacă se poate să nu ne deran-
jăm prea mult, cu atât mai bine.

Când tânărul bogat a venit la Isus să-l întrebe cum ar putea 
căpăta viața veșnică, sunt aproape sigur că în adâncul lui știa 
răspunsul. Speranța sa zăcea totuși într-un răspuns ipotetic care 
să valideze propriile sale credințe, așa încât ritmul vieții sale să 
nu fie zdruncinat prea mult, iar dacă se poate deloc.

2. Lui Dumnezeu nu-i pasă de lucruri și idei.

Lucrurile și ideile se revarsă din Dumnezeu. El e sursa lor. Ne 
și spune că odată și odată vom ști și noi toate lucrurile. Iar a re-
ordona materia în câțiva atomi, la scala universului pare doar o 
glumă anostă.

Timpul limitat pe care-l avem pe pământ lucrează cumva îm-
potriva noastră? Știm că zilele ne sunt numărate, dar când doc-
torul ne anunță că numărul lor e mic, un sentiment al urgenței  

 
 
ne cuprinde. Dintr-odată toate lucrurile devin fără importanță, 
exceptând întâlnirea cu Dumnezeu. Pentru că deși până acum 
am viețuit în comunitate, moartea o trăim singuri, iar orice  
teatru e inutil atunci.

Când ne uităm la Isus, avem un duș cu apă rece legat de ce 
suntem. 

3. O viață centrată în prezența lui Dumnezeu 

O viață centrată în jurul Lui Dumnezeu, și fără artificii inutile 
de imagine, care L-a pus mereu central pe Dumnezeu Tatăl. De 
la 12 ani, când Îl găsim pe Isus în templu vorbind cu înțelepții, 
până la cruce, vedem viața Lui Isus orbitând doar în jurul Lui 
Dumnezeu. Între rugăciunea Lui Isus care o face în Ghetsimani, 
și rugăciunea care ne rugăm noi, Tatăl nostru, când cerem să se 
facă voia Lui Dumnezeu, nu-i mare diferență de idei, ci doar de 
atitudine în fața Lui Dumnezeu.

Pe o parte a spectrului zicem noi, care ne rugăm mecanic, 
cuvintele învățate de cine știe câte decenii, de partea cealaltă 
Cineva care plânge cu lacrimi de sânge.

Deci: ce te motivează? Ce te dirijează? Ce te face să te trezești 
dimineața, bucuros că o nouă zi începe?

Bogdan Mustiață

Ce te motivează? Ce te dirijează? Ce te face să te trezești dimineața, bucuros că o nouă zi începe? Trebuie 
să fie ceva care cu adevărat îți place. Ceva ți-a sărit deja în minte. De la muncă, la familie, la mâncare, bani, 
Dumnezeu sau fotbal, ceva sigur îți atrage instant atenția. Le-am pus intenționat la grămadă. Citind această 
revistă, răspunsul care ți-a venit în minte, s-ar putea să nu fie răspunsul care să vrei să ți-l dai ție cu voce tare, 
dar onestitatea cu tine însuți este importantă. Deci: ce te face să ticăi? 

Ce te motivează?

Ce te motivează? Ce te dirijează? 
Ce te face să te trezeşti dimineaţa, 
bucuros că o nouă zi începe?

PREȚUL CRACIUNULUI

Era noapte, luna domnea peste bolta înstelată a micu-
lui orășel numit „Casa Pâinii”. Forfota mulțimilor ve-

nite de pretutindeni, se oprise demult. Peste tot era plin, 
nicăieri nu mai putea fi găsit măcar un loc, așa că, până și 
grajdurile au ajuns să ofere adăpost călătorilor veniți cu 
ocazia noului recensământ.

Într-un grajd, undeva în spatele hanului, liniștea refuza 
însă să se aștearnă. La lumina unui felinar, putea fi ob-

servată o tânără femeie, pe un așternut de paie îngrămă-
dit parcă la repezeală. Aducea pe lume întâiul ei născut. 
Nu într-o sală de naștere, ci într-un grajd. Singurele res-
urse la care putea apela fiind, îndemânarea și priceperea 
soțului. Într-un târziu țipetele unui nou născut lăsară să se 
înțeleagă că cele mai grele momente au trecut. Cu ultimele 
resurse, mama se ridică să își alăpteze prețiosul odor, iar 
apoi, asigurându-se că nimic din ceea ce-i putea fi neces-
ar micuțului nu lipsea, căzu într-un somn binefăcător. Io-
sif luă pruncul înfășat în scutece și îl culcă într-o iesle. Cu 
capul în mâini, Iosif, privi în jur și începu să mediteze. În-
tr-un grajd pe un așternut de paie, soția lui dormea. Era 
prea istovită să poată simți acel miros usturător de băle-
gar și urină amestecate, care aproape că te înnecau.Toate 
ungherele erau acoperite cu pânze de paiangen, de părea 
că tocmai se descoperise orășelul paianjenilor. În spatele 
grajdului foșnete, chițăituri sau ronțăieli lăsau limpede să 
se înțeleagă că nu sunt singurii chiriași ai grajdului. Mirosul 
de piele transpirată făcea ca tot mai mulți țânțari răzleți să 
se înghiesuie în incinta grajdului. Vitele, locatarii de drept 
ai grajdului, departe de a fi acele sculpturi estetice care 
uneori sunt expuse spre a fi admirate, erau banalele vaci, 
boi sau măgari transpirați, prăfuiți și nu neapărat silenți-
oși. Acolo, într-o asemenea atmosferă, s-a născut Cel des-
pre care Însuși Dumnezeu îi spusese că vine de la Duhul 
Sfânt. Lacrimile începură să se scurgă nestingerit ca semn 
al neputinței și frustrării.

Imaginea era cu atât mai jalnică cu cât Cel din iesle venea 
dintr-o altă lume, o lume total diferită de cea a omului 

căzut, de dincolo de înaltul cerului, acolo unde chiar soa-
rele ar lăsa umbră datorită strălucirii adevăratei Lumini. 
Acolo unde dragostea nu este noțiune subiectivă, ascunsă 
în spatele intereselor și manipulării mascate, ci pură, per-
fectă. O bucurie permanentă e prezentă acolo, iar lacrima 

nu poate fi găsită. Durerea nu există, cum la fel străine 
sunt lipsa și teama. Egoismul, acel blestem diabolic, făcu 
ca grajdul să fie unicul refugiu posibil pentru Maria și Iosif, 
măcar că toți cei în porțile cărora bătuseră vedeau bine 
situația Mariei. Pentru prima dată divinitatea, în noua 
ei formă, experimenta durerea, o durere provocată de 
nepăsarea celorlalți. Frica eșecului, în ceea ce privea mi-
siunea Lui, începu să-și facă simțită prezența. Undeva, în 
adâncuri Noul născut desluși limpede rânjetul satisfăcut 
al maleficului și începu parcă să tremure. Câtă ură, câtă 
răutate... Acum putea simți în propria carne chemările 
răului, lucruri total străine divinității... Închise ochii și ador-
mi liniștit, El: Omul-Dumnezeu, Mielul-Leu și Preotul-Jert-
fă. Câtă frumusețe, ce splendoare ascunde întruparea! 
Dumnezeul veșnic începe să existe, iar Atotputernicul e 
la fel de vulnerabil ca un vierme, putând fi strivit de talpa 
unui bocanc. Infinitul Dumnezeu este înfășat în scutece și 
îngrămădit în ieslea împuțită a unui grajd.

Relatarea sacrificiul întrupării, chiar strident accentu-
ată pe alocuri, nu poate transmite nici măcar a mia 

parte din costul întrupării. Cu toate acestea, sărbătoarea 
nașterii Mântuitorului, este prin excelență o sărbătoare 
a bucuriei. Nicicând îngerii n-au mai venit în cor să cânte 
în auzul oamenilor. Omul, izgonit din fața lui Dumnezeu, 
rătăcise mult prea departe, iar acum se regăseau. Bucu-
ria păstorilor, iar mai târziu a magilor la găsirea Pruncu-
lui-Dumnezeu, sfredelește timpul și spațiul copleșind ini-
ma credinciosului aplecat asupra Scripturii când recitești 
povestea. E bucuria regăsirii, e bucuria speranței, e bucu-
ria unui nou început. „Întunericul nu va domni veșnic...” 
de-aceea șterge-ți lacrima, ridică-ți privirea, căci lanțurile 
au căzut, iar perspectivele sunt sublime. Dumnezeul infinit 
e acum și om, durerile noastre sunt și ale Lui, iar cerul Lui 
e acum și al nostru. Cel care a trecut abisul spre a fi de-al 
nostru, uman, ne-a deschis un drum pentru ca și noi să 
putem fi de-ai Lui.

E iarăși Crăciun! Cu ochii scăldați în lacrimi de bucurie și cu 
inima plină de pace, VENIȚI să ne-nchinăm Lui!

Iacob Teoc



18 • www.apavietii.at • Decembrie | 2017 Decembrie | 2017 • www.apavietii.at • 19

S-a născut prematur

Philip a venit pe lume la 6 luni cântărind 860 de grame 
(scăzând până la 700 de grame) și 30 de centimetri. De la înce-
put a fost dependent de oxigen. Primele 2 luni au decurs normal 
pentru el ca la orice prematur deși noi vedeam că nu se face bine 
și întrebam medicii. Nu primeam răspunsuri clare. La împlinirea 
vârstei de 2 luni dintr-o eroare medicală (introducerea falsă a 
sondei nazale pentru hrană) a făcut șoc respirator. Aparatele 
s-au închis și a fost mort pentru circa 20 de minute. O mulțime 
de medici și asistente mă puneau pe mine ca mamă să îl strig că 
poate își va reveni. Dumnezeu a intervenit și Philip a revenit prin-
tre noi. În acele momente am început să cerem răspunsuri clare. 
Cu intervenția Domnului s-a decis transferul la un alt spital.

Trebuie operat!
Abia la noul spital am aflat o parte din adevăr. Philip avea 

probleme grave cu plămânii, arterele, venele, presiunea sânge-
lui din corp etc. Doctorii din start au zis că vor urma niște operații 
dar nu știau dacă îl vor ajuta. Prima operație (la 2500 grame) a 
fost făcută de un medic chirurg pentru adulți, spitalul neavând 
chirurg pentru copii cu asemenea probleme (i s-a cusut o venă). 
După această operație Philip a obținut bacteria E. coli cu care 
organismul s-a luptat 4 luni, această bacterie putea produce 
pierderea vieții. Au urmat încă 2 operații: o intervenție la vena 
principală a corpului și alta operație de introducere a unei ca-
nule/aparat respirator în gât. Între aceste operații era adormit 
artificial săptămâni întregi, ventilat mecanic, tensiunea cor-
pului scăzută la 1 etc. Între lunile 3 și 8 a fost ținut în viață de  
Dumnezeu iar medical de 9 aparate, 6 branule și 15 perfuzii.  
Philip a luptat dublu pentru viața lui din cauza problemelor cu 
care s-a născut și din cauza bacteriei E. coli.

Medicii spun: ceva se întâmplă,  
dar nu știm ce

Cel mai mult ne-a surprins replica celor mai buni medici de 
copii din Austria (iunie 2015): situația ne depășește, nu mai pu-
tem facem nimic, ceva se întâmplă dar nu știm ce anume. Doc-
torii au folosit câteva aparate scumpe care erau în depozitul spi-
talului în premieră la Philip dar tot degeaba.

În aceste luni au fost zile când nu aveam voie să îl atingem, 

MĂRTURIE

Vrem să împărtășim cu voi ce mare minune a 
făcut Dumnezeu în familia noastră cu copilul 
nostru Philip. Când am aflat că vom deveni 
părinți ne-am rugat Domnului să ne dea un 
copil sănătos și să mențin sarcina până la ter-
men. După internări repetate, erori medicale, 
complicații medicale grave în care era să ne 
pierdem viața amândoi s-a decis cezariană de 
urgență în noaptea de 19 decembrie 2014.

săptămâni în care nu îl puteam lua în brațe. Cea mai mare du-
rere era când îl petreceam în sala de operație și nu aveam nici 
o garanție medicală că îl vom mai revedea vreodată. În aceste 
8 luni nu am avut voie să dorm nici o noapte în spital, doar ziua 
stăteam cu el. Seara când ajungeam la hotel sau acasă și călcam 
pe parchet aveam săgeți în picioare de la oboseală. Eu locuiam 
la hotel iar soțul venea zilnic la noi. Tot în aceste 8 luni Philip nu 
a fost scos niciodată afară (la transfer a fost ținut în incubator).

În luna a IX-a de viață s-a decis transferul (fără acordul nostru) 
înapoi la primul spital unde am stat primele 2 luni, iar medicii 
credeau că ne vor mai ține încă 3 luni ei crezând că în aceste 
luni va muri. Dar noi l-am cerut acasă după 12 zile de la trans-
fer. După 279 de zile de spitalizare am plecat acasă desigur cu 
el foarte grav: cu 6 aparate care îi erau vitale, cu febră zilnică de 
38°-39,5° C (timp de 6 luni a avut febră), cu o mulțime de medica-
mente foarte scumpe (pe lună costau în jur de 10000 €, plăteam 
diferențe dar nu prețul în totalitate). În momentele când scăpam 
o pastilă jos imediat calculam câte sute de euro arunc la gunoi 
având restricții clare să lucrăm în mediul steril.

Dormitorul de acasă a devenit salon de 
terapie intensivă.

Dormitorul nostru a devenit salon de terapie intensivă (cum 
s-a și scris în ziarul Kronen Zeitung). Casa noastră a fost umplută 
imediat de: aparate, furtunuri, cabluri, seringi, pansamente, ace, 
senzori, medicamente, mape, cărți medicale, soluții etc. Auto-
mat eu și soțul meu am devenit asistenți medicali ai propriului 
nostru copil. Eu ziua, soțul noaptea deși el ziua muncea la locul 
lui de muncă oficial. Philip în primele luni de acasă dormea câte 
2 ore în 24 de ore și nu puteam face față singură. De la oboseală 
am avut nevoie de perfuzii, am fost aproape de paralizie.

Tot acasă s-a cerut binecuvântarea de la Dumnezeu peste 
Philip la 10 luni de viață neștiind dacă vreodată vom putea mer-
ge cu el la Biserică. În aceste luni, ieșeam cu el afară cu tot cu 
aparate să inhaleze aerul de munte ca să îl ajute .

Primul an de viață Philip nu a avut voce. Din cauza intubărilor 
repetate corzile vocale i-au fost desprinse.

Philip se simte bine la un an.

În decembrie 2015 la împlinirea unui an Philip a început să 
se simtă mai bine după ce în biserică Dumnezeu ne-a vorbit 
că îl va vindeca. Am mers după 4 luni de acasă la spital să i se 
pună sondă gastrică pentru a-l hrăni deoarece sonda nazală 

nu o mai ținea și îi producea răni pe obrăjori. Când l-au văzut 
doctorii că am revenit cu el în viață s-au mirat enorm de mult și 
abia atunci am aflat adevărul complet. Au avut curajul să ne zică 
după un an de experimente că e unic cazul lui Philip în Austria 
și foarte puține cazuri de acest fel sunt în Europa. Unele aparate 
care le-am avut acasă au fost comandate din altă țară, medicii  
văzându-le pentru prima dată. Bilanțul anului 2015: înțepăturile 
de ace a fost de peste 200, am avut accidente de mașină și multe 
încercări, dar nu avem loc să le scriem. Cel mai greu an din viața 
noastră până la acel moment, un val cheamă alt val.

Pe 12 ianuarie 2016 i-am închis aparatele fără nici un acord 
medical. Am vrut să îi surprindem. Am mers pentru prima dată 
cu Philip la Biserică la 1 an și o lună unde era așteptat ,deși o 
parte din frați și surori au venit acasă în vizită de cum am venit 
din spital (ar fi trebuit acasă să avem mediu steril, vizite cu hala-
te, măști dar nu am vrut să ne creștem copilul într-un glob de 
sticlă). Când l-au văzut fără aparate vă imaginați ce bucurie era. 
Apoi am mers la spitalul unde l-am născut să le arătăm minu-
nea. Doctorii unde au avut loc operațiile nu îi credea pe cei unde 
am născut și ne-au chemat personal să vadă minunea. A fost un 
mare șoc, se uitau pe telefoanele lor unde aveau poze cu Philip 
grav și se uitau la el cum era în realitate vindecat.

Credință, răbdare, post și rugăciune. 

În aceste luni totul a decurs bine, a mai avut mici intervenții 
dar s-au terminat cu bine.

Până în prezent micuțul are 7 anestezii totale. Orice gest care 
îl face pentru noi contează, ca orice copil sănătos se joacă, râde, 
vorbește câteva cuvinte. În această perioadă aproape merge în 
picioare. Desigur că mergem la controale periodice și primim re-
zultate excelente.

Noi ca părinți am cunoscut durerea la maximum. Erau zile 
când stăteam pe holurile spitalului câte 4 ore să putem intra să 
îl vedem 15 minute. Când așteptam pe holuri și auzeam alarma 
de la pătuțul copilului și văzând doctorii alergând neștiind ce să 
mai facă, timpul pentru noi se oprea în loc.

De multe ori am fost puși în situația să ne luăm rămas bun, 
un gest care nu poate fi descris. Prin întâmplarea noastră vrem 
să încurajăm pe alții, nu să ne victimizăm. Dumnezeu ne-a 
întărit prin cântări și rugăciunile familiilor noastre, a Bisericii, a 
prietenilor de pe întreg pământul. Prin credință, răbdare, post și 
rugăciune am biruit în numele lui Isus.

Mulțumiți Domnului că aveți copii sănătoși.

Dacă aveți copii sănătoși, dacă voi sunteți sănătoși fiți mulțu-
mitori. Lucrurile pământești de care avem trebuință zi de zi sunt 
fără importanță. În momentele când vă merge bine și tot sunteți 
nemulțumiți, încercați să vizitați bolnavi. Cu siguranță că vă veți 
schimba gândirea.

4 noiembrie 2017  
Philip, Daniel & Violeta Federenciuc

Philip, noiembrie 2017
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Marș pentru Isus.

În data de 30 septembrie 2017 orașul Klagenfurt am 
Wörthersee a găzduit, în premieră, un eveniment creștin, 
Marsch für Jesus, eveniment care va rămâne de referință în 
memoria orașului Klagenfurt, deoarece a transmis un mesaj 
puternic, recepționat și mediatizat în presă și spațiul online: 
„Urmașii lui Hristos sunt aici, în Klagenfurt, în Austria! Ne ma-
nifestăm, deci existăm!” .

Alianța Evanghelică Klagenfurt este  
organizatoarea marșului.

La acest eveniment interconfesional organizat de Alianța 
Evanghelică Klagenfurt, aproximativ 4500 de credincioși au 
depășit diferențele culturale și dogmatice, formând un con-
voi uman unit de aceeași persoană: Isus Hristos. Acest lanț 
uman lung de peste un kilometru și-a făcut simțită prezența 
prin cântece, rugăciune și miile de pancarte purtate, care 
proclamau în mesajul lor esența Evangheliei.

Pe lângă participanții din mediul evanghelic austriac, o 
prezență remarcabilă a fost asigurată de Biserica Pfingstkir-
che Gemeinde Gottes de naționalitate română, fiind repre-
zentată de aproximativ 600 de participanți din toată Austria. 
De asemenea, numeroși creștini au venit din România, Italia, 
Statele Unite ale Americii, Slovenia și alte țări.

Mesaj evanghelic, cântări și rugăciuni.

Marșul a fost urmat de un Serviciu Divin în aer liber, în cen-
trul orașului. Timpul a fost fructificat prin cântece spre lauda 
lui Dumnezeu, rugăciuni pentru binele societății și mesaje 
evanghelice pentru edificarea spirituală a credincioșilor și 
convertirea celor care nu îl au pe Isus ca Mântuitor.

Marsch für Jesus a revelat societății aspecte mai puțin cu-
noscute despre credincioși: credința în Dumnezeu este îm-
brățișată și de tineri, ea nu este o preocupare doar a celor 
mai în vârstă. Numărul tinerilor care au participat la slujirea 
publică a fost mare! Un alt aspect a fost disponibilitatea de a 
se investi. Credincioșii au investit bani, timp și muncă pentru 
ca Dumnezeu să fie proclamat la o asemenea dimensiune. 

 Diversitatea poate sluji în unitate.

Acest eveniment amplu, Marsch für Jesus, a fost o binecu-
vântare, prin care Dumnezeu a reamintit Bisericii un adevăr: 
diversitatea poate sluji în unitate. A fost o degustare a ceea ce 
vom experimenta în Împărăția lui Dumnezeu, când creștinii 
din toate națiunile vor sta la aceeași masă împreună cu Isus 
Hristos, pe care l-au iubit și slujit, în adevăr și sfințenie.

Mulțumim tuturor celor care au participat și au susținut 
această lucrare! Dumnezeu să vă binecuvânteze!

       
Adrian Moldovan

Are Dumnezeu oameni fideli într-o societate care 
s-a hotărât să trăiască fără El? Este întrebarea la 

care creștinii au răspuns: Da, cu siguranță!
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Ce prioritate are evanghelizarea pentru mine? 
Dacă aș avea un jurnal în care în fiecare sfârșit de zi aș scrie 

despre cele întâmplate - despre ceea ce am învățat, despre ceea 
ce am realizat, despre orice progres din orice domeniu al vieții 
mele, de câte ori pe săptămână aș scrie măcar despre un simplu 
cuvânt, o faptă sau un gând pus în slujba evanghelizării? 

Ce prioritate avem?
Și dacă nu am un răspuns la această întrebare, răsfoiesc pa-

gină după pagină înapoi și încerc să caut măcar în ultima lună 
ca să citesc despre măcar un moment destinat propovăduirii 
Evangheliei. Și poate și la această încercare rămân dezamăgit 
pentru că nu găsesc nimic scris despre niciun gest care să-l in-
vite pe aproapele meu la Dumnezeu. Și ca să îmi liniștesc conș-
tiința vinovată, renunț să caut mai departe și îmi impun ceea ce 
am auzit la una dintre ultimele predici auzite la biserică, prin 
comportamentul meu și felul meu de a trăi, eu de fapt sunt un 
exemplu și că acesta e cel mai bun mod de a evangheliza și uit să 
mai verific dacă am măcar o singură dovadă că, în ultimii 10, 20, 
30 de ani, măcar o persoană a văzut ceva la mine ce să-l atragă 
la Dumnezeu. 

Dar poate renunț să caut mai departe în jurnal pentru că mi-
am dat seama că și dacă aș mai găsi undeva ceva scris, am omis 
de fapt scopul meu ca și copil a lui Dumnezeu, slujba care de-
venind o făptură nouă, mi-a fost încredințată încă din prima zi 
a unei vieți în Hristos - o sarcină cu care mă trezesc în fiecare 
dimineață. „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură 
nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut 
noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care 
ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba 
împăcării; că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lu-
mea cu Sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a 
încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, 
suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos; și, ca și cum Dum-
nezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui 

Hristos: împăcați-vă cu Dumnezeu!“ (2 Cor. 5:17-20) 

Apostolul Pavel evanghelizează!
Apostolul Pavel, care după Domnul Isus Hristos a fost cel mai 

eficient evanghelist și misionar are o înțelegere și o viziune foar-
te clară asupra cine suntem noi ca și moștenitori ai Împărăției lui 
Dumnezeu și că implicit ne-a fost încredințată o singură slujbă 
primordială. 

Mai mult de atât Pavel arată prin cuvintele sale „ca și cum 
Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte“ și atitudinea 
corectă pentru această slujbă și mai ales față de cei neîmpăcați 
cu Dumnezeu. Nicidecum nu este mentalitatea „măcar“ aceea a 
unui creștin care a murit împreună cu Hristos ca să trăiască prin 
Hristos și pentru Hristos. „Și El a murit pentru toți, pentru ca 
cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel 
ce a murit și a înviat pentru ei.“ (2 Cor. 5:15). 

Isus ne trimite să evanghelizăm!
Dumnezeu nu poate accepta nici un singur „măcar“ atunci 

când te trimite să le spui oamenilor care mor în păcatele lor 
datorită necunoștinței Evangheliei - și pentru ei a curs sânge-
le scump lui Isus la Golgota. În numele „Isus“ se află numele 
vechi-testamentar „Iehova“. În legătură cu acest nume înseamnă 
Isus: „Iehova mântuiește“ - ceea ce denotă scopul primar al ve-
nirii și al lucrării lui Isus. Cine este de fapt Isus? Numele Lui care 
I-a fost dat de Dumnezeu Însuși încă înainte să se nască, când a 
trimis un înger al Său ca să îi vorbească lui Iosif: „Ea va naște un 
Fiu și-i vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul 
Lui de păcatele sale.”(Mat. 1:21). 

Cu siguranță nu este o noutate pentru noi. Totuși, nu este 
oare adevărat că ne-am obișnuit doar cu un Isus care este un 
prieten, la care venim să îi spunem poverile și problemele noast-
re, ne închinăm și îi spunem rugăciuni frumoase duminică de 

„Afacerea mea este să 
propovăduiesc Evanghelia, 
iar pe lângă aceasta, repar 

pantofi ca să îmi achit  
cheltuielile necesare.“ 

William Carey

duminică? Este oare posibil să Îl declarăm pe Isus în centrul vieții 
noastre și să nu mai recunoaștem centrul vieții Sale? 

Lipsa de motivație.
O lipsă de motivație nu putem să negăm atunci când 

cercetăm viețile noastre și poate și interesele primare a biseri-
cilor noastre. Dacă stăm și medităm asupra mai multor motive 
posibile pentru dezinteresul nostru, ar trebui să ne alarmăm și 
să căutăm să inițiem o schimbare. Unul din motive și probabil 
cel mai devastator ar fi că nu îl cunoaștem pe Isus cu adevărat - 
nu cunoaștem natura și lucrarea Evangheliei Sale. Alte explicații 
ar fi: nu respectăm trimiterea lui Isus, nu dăm importanță porun-
cilor Lui, nu îl iubim pe aproapele nostru, ne este rușine sau frică 
să îl mărturisim pe Isus. Poate nu mai este iadul așa de real pen-
tru noi și nu ne mai pasă de cei din jurul nostru că vor avea parte 
de pedeapsă veșnică. Suntem preocupați doar de noi înșine și 
ne temem că nu putem să ne trăim viața și să ne realizăm pe 
acest pământ. Oricare ar fi motivul, dacă identificăm măcar unul 
- Dumnezeu așteaptă ca să ne întoarcem cu toată inima la El. 

William Carey, afacerea mea este să 
propovăduiesc Evanghelia.

William Carey care a rămas în istorie ca unul dintre cei mai 
mari misionari, a înțeles ce înseamnă să trăiești cu Dumnezeu 
și pentru Dumnezeu atunci când a zis: „Afacerea mea este să 
propovăduiesc Evanghelia, iar pe lângă aceasta, repar pantofi 
ca să îmi achit cheltuielile necesare.“ „Dacă vestesc Evanghelia, 
nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie s-o veste-
sc; și vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia! Dacă fac lucrul 
acesta de bunăvoie, am o răsplată. Chiar dacă-l fac de silă, 
este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Care este atunci 
răsplată mea? Este să vestesc fără plată Evanghelia pe care o 
vestesc, și să nu mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie. Căci, 
măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor, ca 
să câștig pe cei mai mulți.” (1 Cor. 9:16-19).  

Daniel Cendes

Departamentul național de tineret Gemeinde Gottes in 
Österreich, organizează anual o întâlnire a tinerilor implicați 
sau doritori să se implice în activitatea de slujire în cadrul 
departamentelor de tineret sau școală duminicală, având ca 
scop aprofundarea a diferite tematici, necesare în formarea și 
desăvârșirea fiecăruia, atât ca slujitor cât îndeosebi ca și copil 
a lui Dumnezeu. 

La această conferință, au luat parte peste 80 de tineri, impli-
cați în diferite lucrări din cadrul bisericilor penticostale române, 
răspândite pe tot cuprinsul Austriei, însoțiți de liderii regionali 
ai departamentului de tineret, liderii naționali de tineret, prin 
prezența fraților, diacon Ruben Avram și David Gagea, dar și a 

Conferinţa de la PÖLLAU 2017

președintelui Gemeinde Gottes Österreich, fratele pastor Ionel 
Vlas.

Anul acesta conferința a avut motto-ul „Plini de Duh” și s-a 
desfășurat pe durata a trei zile, respectiv 17-19 noiembrie, în 
localitatea Pöllau (Steiermark). După cum menționează și mot-
to-ul, tematica abordată anul acesta a fost Duhul Sfânt. Invitat 
al acestei conferințe a fost Dr. Ioan Brie, pastor în Biserica Penti-
costală Emanuel din Sibiu și rector al Institutului Teologic pen-
ticostal din București. Pe parcursul celor patru sesiuni, fratele 
Ioan Brie, a oferit o învățătură biblică dar și aplicații practice din 
experiențele acumulate în lunga perioadă de slujire ca pastor, 
în ceea ce privește Botezul cu Duhul Sfânt, scopul acestuia, pre-
cum și Darurile Duhului Sfânt, modul lor de operare și evaluarea 
autenticității lor. 

Duhul Sfânt are un rol vital atât în Bisericile apostolice, la 
orice nivel departamental, căci fără EL am avea doar un specta-
col fad, dar și în câștigarea celor căzuți în păcat, pentru că Duhul, 
convinge cu privire la păcat, realizează nașterea din nou și mo-
delarea unui caracter sfânt. Nu ne rămâne decât să ne luptăm, 
să ne dorim, prezența Duhului lui Dumnezeu în mijlocul nostru 
și să avem o viață de slujire cârmuită de Duhul Sfânt a Lui Dum-
nezeu.

Marian-Ionel Cutoi
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Bisericile române creștine evanghelice din orașele Kapfenberg și Bruck/Mur și-au dorit 
să facă mai mult pentru cauza Evangheliei și s-au unit ca să organizeze un eveniment 
evanghelistic în limba germană. 

Bisericile din Kapfenberg şi Bruck/Mur  
vestesc EVANGHELIA

Au colaborat patru biserici.

Cele 4 biserici (Gemeinde Gottes Betania, Baptis-
tengemeinde Bethel, Freie Christengemeinde 

Filadelfia și Gemeinde Gottes Maranatha) au co-
laborat atât la nivel de conducere cât și la nivel de 
compartimente și slujbe care au ținut de pregătirile 
serviciului de evanghelizare. Cei mai mici au slujit cu 
cântările orchestrei bisericii Maranatha, tinerii celor 
4 biserici au format un cor frumos și chiar fiecare 
membru obișnuit a bisericilor a contribuit financiar 
la un buget considerabil fără de care nu se putea re-
aliza acest proiect. 

Evanghelizare în sala unui hotel.

Serviciul a avut loc într-o sală a unui Hotel din 
Kapfenberg unde austriecii și nu numai au fost 

invitați la un ‚Gottesdienst‘ cu tema „Wohin führt 
dein Weg?! - Entscheidung, Richtung, Ziel“. Au fost 

împărțite invitații și pliante. Tinerii s-au pregătit cu 
nenumărate pliante evanghelistice, cărți, Biblii și 
pachetele care le-au împărțit participanților. Pentru 
vestirea Evangheliei prin predicare s-a hotărât să se 
invite un slujitor de origine austriacă. 

Predica de bază: pastor Gerald Kisslinger 

Fratele pastor Gerald Kisslinger din Vienna a răs-
puns pozitiv invitației bisericilor și a avut un cu-

vânt evanghelistic de mare relevanță pentru cei invi-
tați. Toți cei implicați au avut parte de marea bucurie 
anticipată când mâinile au fost ridicate ca semn pen-
tru hotărârea luată pentru o viață nouă alături de 
Hristos. „Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiind-
că socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toți, 
toți deci au murit.“ (2 Cor. 5:14)     

Daniel Cendes
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Info

În data de 11 iunie 2017, la Biserica Betel din Sankt 
Veit an der Glan a avut loc un botez nou testamental. Șase 
tineri au încheiat legământ în apa botezului dovedind 
public că Isus Hristos este Domnul și mântuitorul lor per-
sonal. S-au decis pentru Hristos: Melora Dumitru, Anca 
Ucraineț, Karin Tibucan, Daniel Ucraineț, Iosua Merincean 
și Stelian Pavel.

Botezul a fost oficiat de fratele pastor Vasile Bejera și 
fratele prezbiter Nicolae Seni.

Botez la Biserica Betel din Sankt Velt an der Glan

Ordinări la Biserica Betel din Sankt Velt an der Glan

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate nea-
murile, botezându-i în Numele Tatălui şi 

al Fiului şi al Sfântului Duh

Matei 28:19

În data de 05.02.2017, la Biserica Betel din Sankt Veit an der Glan, a avut loc ordinarea în slujba de prezbiter a fratelui Nicolae 
Seni și ordinarea în slujba de diacon a fratelui Florin Aron. La acest eveniment a participat din partea Comitetului Executiv pastorul 
Ionel Vlas, președintele Gemeinde Gottes, pastor Traian Chira, pastor Liviu Rad de la biserica Betania din Deva și pastorul bisericii 
locale Vasile Bejera.     

Aron Florin 

Un nou locaş de închinare - Hohenau

 
Duminică 22.10.2017 a fost o zi care va 

rămâne multă vreme în amintirea Bisericii 
din Hohenau. Inaugurarea Casei de Rugă-
ciune a adus multă bucurie în inimile ce-
lor prezenți. Deși vremea a fost potrivnică, 
clădirea Bisericii a fost neîncăpătoare.

Cine a slujit la program?

Într-o atmosferă binecuvântată, a fost 
deschis programul prin fratele Adinel 
Onea și fratele pastor Nelu Zlibuț. Apoi 
a fost rostit un cuvânt de mulțumire 
prin fratele conducător Vasile Farcău. De 

asemenea cei prezenți au putut asculta 
Evanghelia vestită de fratele pastor Ionel 
Vlas -președintele Organizației Gemein-
de Gottes, iar mesajul în limba germană 
a fost rostit prin fratele diacon Ruben  
Avram.

Cântările tinerilor, ale fanfarei domi-
nate de gândul mulțumirii, ne-au pro-
vocat pe toți cei prezenți să avem o inimă 
mulțumitoare. La eveniment au luat par-
te și Grupul Ada cu imnuri în limba ger-
mană. De asemenea din partea autorități-
lor locale, domnul Primar Robert Freitag 
a transmis Bisericii un mesaj de susținere 
și apreciere.

Rugăciunea de consacrare a 
bisericii.

Rugăciunea solemnă de consacra-
re a fost înălțată prin fratele pastor Nelu  
Zlibuț. Sărbătoarea s-a încheiat cu un imn 

al fanfarei pregătit cu dragoste de fanfa-
ra locală. Suntem nespus de fericiți că  
Dumnezeu a încununat munca asiduă 
a tuturora care și-au pus inima și forțele 
atât fizice cât și financiare la construcția 
acestui Locaș de Închinare și totodată 
mulțumim tuturor celor care au cont-
ribuit cu ceea ce au putut la finalizarea 
acestui proiect minunat.

Domnul să binecuvânteze Biserica 
din Hohenau!

Domnul să binecuvânteze lucrarea din 
Hohenau și El să lucreze în noi bunătate, 
dragoste și să fim o mărturie cu bucurie 
pentru cei nemântuiți. (Matei 5:16).

Vă binecuvântăm din Casa Domnului! 
 

  Felicia Farcău

 Binecuvântează, dar casa 
robului Tău, ca să rămână 

pe vecie înaintea Ta! Căci ce 
binecuvântezi Tu, Doamne este 
binecuvântat pentru veșnicie!”

1 Cronici 17:27

Zi de har
Te rugăm, Isuse, Tată, la această sărbătoare
Să reverși a Ta-ndurare peste-ntreagă adunare.
Peste tineri, peste vârstnici sfântul Har să se coboare,
Să vedem a Ta lucrare zi de zi și tot mai mare.

Peste toți ce ostenit-au să lucreze sus pe ziduri.
Binecuvintează-i, Doamne, căci cu Tine e răsplată.
Binecuvintează, Doamne, frații care au venit
Să aducă daruri sfinte, căci de tine-au fost primiți.

Binecuvintează, Doamne, Casa aceasta-ți aparține
Și noi toți ca și unelte, să lucrăm în a Ta vie.
Să fim toți un gând, un suflet, îndreptat frumos ’nainte
Să străbatem și pustia, dar aproape și cu Tine.

Mulțumim ne-ai fost alături, știm, tot timpul ne vei fi
Dacă noi cu toții de aicea, zi de zi ne vom dori.
Te rugăm ca locu-acesta, să fie ca o salvare
Pentru-acei ce zac în po¬e, chinuiți de apăsare.

Dă, o Doamne, ’nțelepciune, și credință cât mai multă
Să-mplinim cu toți Cuvântul, ce cheamă la pocăință.
Noi te implicăm pe Tine în lucrarea de aici.
Hohenau e locul care, de Isus este iubit!

Ghedeon Sorin Farcău



28 • www.apavietii.at • Decembrie | 2017 Decembrie | 2017 • www.apavietii.at • 29

Înţelegând chemarea LUI!
Cele mai frumoase cuvinte pe care un om le 
poate citi, iar În urma citirii să primească un 
imbold spre empatie, se găsesc În Biblie.

Citind în Biblie, în Evanghelia după Matei, în cap. 25 vedem 
cuvintele Domnului Isus „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de 
moșteniţi  Împărăţia, care  v-a fost pregătită de la întemeierea 
lumii. Căci  am fost flămând și Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost 
sete și Mi-aţi dat de băut; am fost străin  și M-aţi primit;  am fost 
gol  și M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav și aţi venit să Mă vedeţi. 
Atunci ucenicii s-au întrebat: când am făcut noi toate acestea ?

„Adevărat vă spun că, ori de câte ori  aţi făcut aceste  
lucruri unuia din acești foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie 
Mi le-aţi făcut.“

Ştiind de nevoia de implicare și ajutorare a semenilor noștri 
din Ucraina, departamentul de tineret al Bisericii Speranţa Linz 
au organizat o misiune în localitatea POROSHKOVO.

Un grup de 20 de tineri au plecat înspre Ucraina, cu dorinţa 
ca pe lângă ajutorul material oferit semenilor noștri, să ducă mai 
ales şi vestea bună a mântuirii oferită în dar de Dumnezeu prin 
jertfa Domnului Isus.

Ajunși acolo, au descoperit o imagine care i-a copleșit: case 
sărăcăcioase, fără curent, fără uși, fără încălzire, oameni flămân-

zi, copii desculţi, dezbrăcaţi şi mulţi dintre ei bolnavi, fără posibi-
litatea financiară de a li se administra un tratament.

Ca urmare a unei dărnicii deosebite a bisericii Speranţa, 
suma adunată a fost una frumoasă, ceea ce a permis cumpăra-
rea mai multor sobe, uși, câteva sute de perechi de încălţăminte 
pentru copii, alimente pentru familiile de acolo și medicamente. 
Totodată întâlnind acolo şi un caz care necesită intervenţia de 
urgenţă prin operaţie la ochii unei fete, s-a hotărât susţinerea 
financiară a intervenţiei.

Un obiectiv important a fost și vestirea Cuvântului lui  
Dumnezeu. Pentru copii de acolo, peste 600, s-au organizat 
programe speciale, iar copii au fost foarte receptivi la povestiri-
le despre viaţa şi minunile Domnul Isus, înţelegând că El poate 
face minuni pentru ei şi familiile lor. În același timp s-au organi-
zat și servicii de Evanghelizare pentru oamenii din Poroshkovo. 
Domnul a mișcat inimile lor și câţiva dintre ei și-au predat viaţa 
în Mâna Domnului. 

Tinerii au plecat din Ucraina plini de bucurie și recunoștinţă 
la adresa lui Dumnezeu pentru că au putut sluji acestor neîn-
semnaţi fraţi ai Domnului, dar și cu promisiunea că se vor  
întoarce.

Pentru toate aceste lucruri, nu putem spune decât:  
TOATĂ SLAVA SĂ FIE A DOMNULUI !

Abel Homoşdean

Info

Bucurie la Biserica Elim
În data de 26 noiembrie 2017, la Biserica Elim din Vie-

na a avut loc o sărbătoare în care 20 de tineri au închei-
at legământ cu Domnul în apa botezului. Fratele Patriciu 
Ciupe a coordonat lucrarea de botez și le-a transmis can-
didaților Ps. 110:3. „Poporul Tău este plin de înflăcărare, 
când Îți aduni oștirea; cu podoabe sfinte, ca din sânul zori-
lor, vine tineretul Tău la Tine, ca roua.” Cei care s-au bote-
zat sunt: Emanuela Bircea, Emanuel Borz, Adina Bozbiciu, 
Filip Cicioc, Cristian Covaliu, Jacqueline Curta, Alin Dolan, 
Alexandru și Alina Haiduc, Daniel Hanțari, Toni Inurean, 
Sergiu Iustin, Beniamin Luchian, Florin Onea, Andreias 
Pintican, Mihai Pop, Marcel și Larisa Pușcaș, Tatanian Sas 
și Andreia Staicu. 

Dumnezeu să-i binecuvinteze!
       

 Gabriela Bujdei
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Uşa nădejdii şi a bucuriei este
Domnul Isus

      Trăim o perioadă grea din istoria umanităţii. Întreg globul pămân-
tesc trece printr-o criză de lupte spirituale, de atacuri, de terorism, 
în toate domeniile, dar vestea cea bună este că atunci când apare 
o criză, Dumnezeu se arată. „Este vremea ca Dumnezeu să lucreze! 
(Ps. 119:126)- și să restaureze adevărul gloriei sale.“ Lucrul acesta s-a 
adeverit în data de 1 octombrie 2017 în Casa de rugăciune „Betezda“ 
din Viena, care a beneficiat de slujire și închinare adresată Domnului 
de către frații: Ionel Vlas, Daniel Lörintz, Petrică Stoian, Daniel Mareş 
şi Iulian Spînu - diaconul bisericii. Domnul să-i binecuvînteze și să-i 
întărească în lucrarea pe care o fac, lăsând ca prezența Domnului să 
transforme și să trezească apropiere de Cel vrednic.

Isus este uşa şi bucuria noastră.

El este siguranța de scăpare a încercărilor prin care trecem. El 
poate și vrea să o săvârșească la timpul și în felul Său, să rămâ-
nem ancorați în dragostea Lui și plini de credincioșie, căci nu ne 
lasă cu nici un chip, iar viața noastră să fie o laudă pentru Mân-
tuitorul nostru drag. Sângele Lui Isus să ne curăţească de orice 
păcat, să fim uniți și bucuroși în dragostea Lui. Toate predicile și 
îndemnurile expuse de către frații păstori au fost de un real folos, 
căutând să revoluționeze viețile noastre spirituale, să se reverse 
spre noi o înveşmântare a Duhului Sfânt, spre o viață veșnică. 
Îndemnul educativ primit este să avem în geometria sufletului 
nostru pe Domnul Isus cel răstignit la crucea Golgotei pentru 
iertarea fărădelegilor noastre și mântuire, iar cel înviat să dăinu-
iască, să trăim o viață de sfințenie și părtăşie cu El. Când trăim o 
viață cu Domnul, suferințele și încercările ne sunt o binecuvân-
tare. Domnul Isus nu pune pe umerii noștri niciodată o cruce pe 
care să nu o putem duce, El știe hotarul puterilor nostre sufleteș-
ti și trupești. Școala suferințelor este o școală minunată, din ea 
putem strânge comori veșnice pentru mântuirea sufletului, așa 

cum scrie în Luca 21:36 – „Vegheați dar tot timpul“.
În tot acest timp de slujire, Domnul a binecuvântat sufletele 

noastre cu mângâiere prin slujirea grupului condus prin dedica-
re și consecvență de fratelui Micurescu Stelu de la „Maranata“ 
din Wiener Neustadt și de fratelui Zgrebnicean Florin din bise-
rica „Betezda“. 

Un lucru pe care nu vreau să-l trec neobservat este să-i în-
curajăm prin rugăciuni pe cei care se ridică să aducă Slavă Dom-
nului prin cântare, poezie, îndemnuri, să fim părtași la buna 
funcționare a slavei și gloriei. Ei sunt un sprijin real și motivator, 
Domnul să-i binecuvânteze. 

Patru tineri și-au predat viața Domnului 

Casa Domnului Betezda are mare nevoie de susținători cre-
dincioși, devotați generației actuale, să fie neclintiți în credință 
și loiali în apărarea adevărului. Schimbarea vine treptat și este 
un proces continuu. Așa cum scrie în Fapte 2:41a- „Cei ce au pri-
mit propovăduirea Lui au fost botezați“. Credința și ascultarea 
au avut consecințe minunate și patru tineri și-au predat viața 
Domnului: Mihalca Nicoleta-Iulia, Morar Beatrice, Strugari 
Florin-Gabriel şi Mardare Adi. (...)

Uniţi în dragoste!

O luptă se dă pentru Împărăție și acei ce se luptă pun mâna 
pe Ea. (Mat. 11:12). Să stăm mereu afară pe câmpul de luptă și 
de muncă pentru Domnul! Lupta și munca înviorează sufletul 
și credința; ne apară de atacurile vrăjmașului. Așa să ne ajute 
Dumnezeu: să fim uniți în dragostea Lui!

Aurelia-Eva Dobrotă

Info

Mesajul E.S. Bogdan Mazuru  
ambasadorul României în Republica Austria

Ca în fiecare an în preajma sărbătorilor de iarnă, doresc să vă urez dumneavoastră,  
tuturor cititorilor revistei „Apa Vieții”, un Crăciun fericit și un An Nou foarte bun, cu  
sănătate, prosperitate și bucurii.

Nădăjduiesc că 2018, anul în care sărbătorim Centenarul  
Marii Uniri, ne va apropia pe toți românii, indiferent de locul în care trăim. Am convinge-
rea că solidaritatea și încrederea în valorile care ne unesc ne vor călăuzi în anul care vine 
pe toți cei care ne aflăm în Austria.

Fie ca spiritul sărbătorilor care se apropie să vă ofere liniște sufletească și să vă găsească 
sănătoși și mulțumiți în pragul Noului An! 

Crăciun Fericit și La mulți ani!

Isus le-a zis: ,,Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghe-
lia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit, dar 
cine nu va crede va fi osândit.”Luca 16:15-16).

Botez la Gleisdorf

Biserica Logos din Gleisdorf în toamna acestui an, în 24 
septembrie 2017, a avut o sărbătoare cu conotaţii importan-
te, 19 candidaţi au încheiat legământ cu Domnul în apa bo-
tezului.

Decizia de a-l urma pe Dumnezeu marchează viaţa şi des-
tinul veşnic, aşa că sărbătoarea aceasta a produs bucurie în 
cer, în biserică şi în familii.

Numele celor care au fost botezaţi sunt: Andreas Brindea, 
Andrei Văcăraşu, Bianca Ilaş, Denise Madar, Dorin Marione, 
Eveline Birău, Eduard Dăscalescu, Eduard Nuţaş, Jacque-
line Oprea, Larisa Andrei, Larisa Rosuş, Paul Brindea, Paula 
Supuran, Patrick Onţiu, Ruben Avram, Simone Rada, Sergiu 
Gherebeneş, Sunita Vălean şi Simion Andrei.

Împreună cu slujitorii bisericii locale au mai slujit şi pasto-
rii: Ioan Bogdan din Oradea şi Viorel Birău din Vicovu de Sus, 
fiecare cu un mesaj consistent şi adecvat acestei sărbători.

Suntem mulţumitori lui Dumnezeu pentru implicarea şi 
binecuvântarea Lui.

Sami Brindea
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În etern te plimbai printre astre,
Și-ntr-un ceas cum nicicând n-a mai fost
Ai aprins în tenebrele noastre,
O lumină-ntr-un staul anost.

Te-ai născut dintr-o pură fecioară
Stramutându-ți în trup omenesc,
Sfântul etos, Divina comoară
Imbrăcând chip de rob pământesc.

Și-n robia-ți de carne și oase,
Ai umblat printre noi Dumnezeu,
Spre-a îmi smulge obezile groase,
A robiei, adamului meu.

Iar acum, când în ieslea-mi prin Duhul,
Te-ai născut prunc Ceresc, Minunat
Cor de îngeri străbate văzduhul,
Dumnezeu, printre noi, s-a-ntrupat.

Ce să-ți dărui? și-un gând, mă-nfioară
Aur, smirnă, tămâie-i puțin, 
O cunună, ce-odată-o să doară,
Zi de zi, spin cu spin, ți-mpletim.

Florin Ost

Taina întrupării




