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Interviu cu redacția
1. Care este scopul revistei?

Revista a fost scrisă cu scopul de a arăta
cum Dumnezeu a lucrat și lucrează în
Biserica Maranata din Fürth, spre slava
și gloria Lui Dumnezeu. Au fost de altfel
expuse câteva mărturii vii și reale care
demonstrează că se merită să ne punem
toată încrederea în Dumnezeu, Domnul
Isus și puterea Duhului Sfânt. De
asemenea, revista este destinată în
special fraților și surorilor de pretutindeni
care au nevoie de îmbărbătare.

2. De ce am decis să publicăm revista bisericii?
Am decis să publicăm revista în primul rând pentru a uni și a cunoaște biserica mai
bine. Prin biserică se face referire la noi ca oameni pentru că suntem comunitatea Lui
Dumnezeu. Un alt motiv ar fi pentru ca noi, tineri și oameni mari, să păstrăm o
comunicare mai bună și să avem o părtășie puternică chiar și în zilele mai puțin
frumoase. Publicăm revista pentru că noi credem în unitate și în dragostea frățească.

Cuprins
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Pagina Pastorului
“57.Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința

prin Domnul nostru Isus Hristos!
58.De aceea, preaiubiţii mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul

Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.”
— 1 Corinteni 15 : 57,58

Trăim într-o lume plină de necazuri,
tulburare, frământare, teamă, nesiguranță; dar
trăim și trebuie să ajungem în locașul pregătit
de Dumnezeu care ne așteaptă. Dar ca să
ajungem trebuie să știm și să aplicăm câteva
lucruri foarte importante și anume:

Să știm cui îi
aparținem – „fie
că trăim, fie ca

murim noi suntem
ai Domnului”
(Rom 14:8)

Să știm
pentru ce trăim
– Noi trebuie sa
trăim pentru

Domnul nu pentru
noi, altcineva sau
altceva (Rom
14:7, 8)

Cum să
trăim – Noi nu

trebuie să trăim cu
frică, groază, speriați
de ceea ce vedem și
auzim, ci cu deplina
credință în Domnul
Isus și plini de

pacea Lui – (Ioan
14:1, 2)

Să îndrăznim – “În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea.“

Să nu ne uităm la necazurile care trec(Isaia 9:1), ci la Domnul care a biruit și cu El
vom birui și noi. (Ioan 16:33)

Pagina Pastorului
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Daniel-Eugen Bașa născut pe 23
decembrie 2002 a încheiat legământul în
apa botezului împreună cu Maria pe data
de 20 decembrie 2020. Și el este implicat
în departamentul de tehnică, filmare și
sunet. De asemenea, face parte din grupa
de tineret, orchestra și corul bisericii
sprĳinind conducerea și organizarea
grupului de adolescenți.

Maria-Luisa Bașa născută pe 2 August
2004 a încheiat un legământ în apa
botezului pe data de 20 decembrie 2020.
Ea frecventează grupa de tineret, grupul
de surori, slujește în cor și orchestră și
este învățătoare la școala duminicală.

Elisaveta–Emanuela Bașa născută pe
31 decembrie 2009, slujește la grupul de
adolescenți, orchestră și ne ajută la școala
duminicală.

Din anul 2014 suntem mebri în Biserica
Maranata din Fürth, o biserică stabilă și
echilibrată care promovează și susține
învățătura și principiile transmise de
Domnul Isus prin apostoli. Ca diacon sunt
implicat activ în predicarea Evangheliei, în
comitet, organizare, supraveghere și
consiliere.

Cei mai mulți din biserică știu deja cine
sunt, dar mă voi prezenta scurt. Sunt
fratele Cornel Bașa, născut în anul 1965,
în județul Arad, localitatea Gurahonț. Am
crescut într-o familie penticostală de mic și
încă de atunci am început sa Îl cunosc pe
Dumnezeu, sa învăț și să cred în Cuvântul
Lui, împlinind poruncile și iubind pe
Domnul nostru Isus Hristos. La vârsta de
18 ani, cu multă bucurie am încheiat un
legământ cu Domnul prin botezul în apă.
Apoi, după câteva luni am fost botezat și
cu Duhul Sfânt. Cântam în grupul de
tineret al bisericii din Mestecăniș – Arad iar
după ceva timp am început să slujesc prin
îndemnuri la ora de rugăciune, mai târziu
urmând să predic din Cuvântul Lui
Dumnezeu. La vârsta de 33 de ani, pe data
de 8 august 1999, Dumnezeu m-a
binecuvântat cu o soție minunată și am
început viața de căsnicie alături de Ioana
Bașa. Ea este implicată împreună cu sora
Alina Ghineț în conducerea
departamentului de copii și slujește ca
învățătoare la grupa a 2-a. Domnul ne-a
binecuvântat cu patru copii, toți născuți în
Spania.

Primul băiat, Cornel Ioan Bașa, născut
pe 17 iulie 2001 a încheiat legământul în
apa botezului pe data de 7 iulie 2019 în
biserica locală. El este implicat în
departamentul de tehnică, filmare și sunet.
Totodată, face parte din grupul de tineret,
din orchestra și corul bisericii Maranata.

Pagina Membrilor

Familia Bașa

“Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârşiţi-vă,
îmbărbătaţi-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace şi
Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi.”

Pagina Membrilor
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Familia Andreica
Cu multă dragoste vă salutăm cu salutul folosit de

Apostolului Pavel în 2 Corinteni 13:14: „Harul
Domnului Isus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și
împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți!”

Aș dori să mulțumesc Domnului pentru familia lărgită a bisericii Maranata, pentru
activitățile educaționale în care sunt implicați copiii noștri, pentru dragostea în care ne
crește și ne pregătește pentru momentul când ne vom întâlni sus în ceruri. Noi Îl iubim și
toate speranțele noastre sunt legate de El.

Vă salutăm cu salutul folosit de apostolul Pavel în 2 Corinteni 13:11
"Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârşiţi-vă, îmbărbătaţi-vă, fiți cu un
cuget, trăiți în pace şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi.

Amin!“

Dragi cititori vă doresc har și pace din partea Domnului Isus Hristos! Mă numesc
Nicolae Teofil Andreica și sunt născut în Arad, România pe data de 09 aprilie 1977 într-o
familie numeroasă având doisprezece frați din care cinci fete și șapte băieți.

Am crescut într-un mediu penticostal conservator și fiind obișnuit cu serile prelungite de
rugăciune care erau o normalitate la noi acasă, L-am cunoscut pe Domnul Isus de care m-
am îndrăgostit la o vârstă foarte fragedă. La numai 13 ani Dumnezeu m-a botezat cu
Duhul Sfânt iar aceasta mi-a umplut inima de bucurie și m-a maturizat, înțelegând
responsabilitatea de a trăi altfel - fapt ce a dus la apropierea mea față de El. La 17 ani, cu
multă bucurie, am încheiat cu Domnul un legământ prin botezul în apă. În adolescență am
slujit în fanfara mică la slujbele de joi seara iar mai apoi în Corul mixt și Corul bărbătesc al
Bisericii Gloria din Arad.

Pagina Membrilor



După terminarea stagiului militar la
vârsta de 23 de ani am făcut Seminarul
Teologic Penticostal la Betania - Arad,
seminar care a durat trei ani. Eram implicat
în lucrarea de misiune din Oltenia și în
lucrarea de tineret.

Atunci am început foarte timid să slujesc
prin îndemnuri și predicarea Cuvântului. La
vârsta de 26 de ani, pe data de 16 august
2003, Dumnezeu m-a binecuvântat cu o
soție minunată și am început viața de
căsnicie împreună cu Estera. Ea m-a ajutat
enorm oferindu-mi un sprĳin considerabil în
ultimii 18 ani. Domnul ne-a binecuvântat cu
patru copii: primul băiat Eduard născut pe
17 iulie 2004, Helen-Noemi născută pe 18
iulie 2008, David-Manuel născut pe 03
decembrie 2011 și Enos născut pe 24
februarie 2021. Din anul 2014 suntem
membri în biserica Maranata din Fürth,
biserică pe care am frecventat-o și în anii
90 împreună cu părinți mei care au emigrat
atunci în Germania.

Atât copiii cât și noi ne-am integrat
foarte repede în această biserică. Încă de la
început am slujit prin predicarea
Evangheliei și îndemnuri la rugăciuni, mai
apoi ca diacon, fiind implicat în numeroase
lucrări administrative de organizare și
conducere a bisericii. Scumpa mea soție
îmi este cu adevărat un ajutor potrivit,
ocupându-se de treburile familiei și nu de
puține ori sacrificându-se pentru a-mi oferi
posibilitatea de a face lucrarea la care
Dumnezeu m-a chemat. Legat de aceasta,
dați-mi voie să scot în evidență că nu este

tocmai ușor să fii mamă a patru copii și
soție de slujitor în același timp. Aceasta
presupune slujire indirectă, uneori
așteptând pe coridoarele bisericii după
încheierea slujbelor, alteori ocupându-se
singură de copii în după-amiezile și serile în
care sunt împreună cu frații la consiliere,
ungeri cu undelemn, sfat frățesc și alte
activități legate de slujire. De aceea
menționam „sacrificându-se“!

Cât despre copiii mei, Eduard este
implicat în Departamentul de tehnică,
filmare și sunet, totodată fiind integrat în
grupa de tineret si orchestră. Noemi
participă la grupa de adolescenți și
orchestră iar David este integrat în
orchestră și ca elev la Școala duminicală.

Mulțumesc Domnului pentru modul cum
a lucrat în ultimii ani și bisericii care s-a pus
la dispoziția Lui, formând structura și
departamentele necesare pentru ca toți
aceia care doresc să slujească sub o formă
sau alta, să poată fi integrați ca mădular în
Trupul Lui Hristos conform chemării
fiecăruia.

În încheiere vă rog să ne purtați în
rugăciunile voastre pentru ca ungerea
Domnului și călăuzirea Duhului Sfânt să nu
ne lipsească niciodată!

Vă mulțumim și vă salutăm cu multă
dragoste din partea familiei noastre prin
salutul Apostolului Pavel din 2 Corinteni
13:14 "Harul Domnului Isus Hristos și
dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea
Sfântului Duh să fie cu voi cu toți! Amin."
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Suntem Familia Linu Doru(36) și Ramona(38), suntem căsătoriți de peste 13 ani și avem
împreună 2 copii Așher (7 ani) și Hadassa (3 ani). M-am născut în Bistrița-Năsăud pe
02.05.1985 iar Ramona în Suceava pe 26.08.1983.

Pentru prima dată ne-am întâlnit în Israel în anul 2007 cu ocazia unei excursii organizată
de bisericile din care făceam fiecare parte. În data de 03 mai 2008 ne-am căsătorit iar în
februarie 2012 am luat hotărârea împreună cu Ramona de a ne reîntoarce în Germania. De
atunci frecventăm Biserica Maranata și ne străduim să fim nelipsiți de la Casa Domnului.

Eu cunoșteam această biserică încă din anul 2003 pe când eram student aici, în
Nürnberg. Prima amintire pe care o am e legată de familia fratelui Petrică Adam, care m-a
invitat la masă. Ce căldură deosebită în vederea primirii de oaspeți! Fiind departe de
familie și de toți cei dragi, am luat-o ca pe o îmbrățișare din partea Domnului. Știam așadar
că este o biserică sănătoasă, stabilă, cu frați sinceri și plini de râvnă pentru lucrarea lui
Dumnezeu. Abia am așteptat să mă reîntorc în mĳlocul lor.

Atât eu, cât și Ramona am fost bine primiți, ne-am
integrat ușor ca și familie iar apoi am început să slujim
cu drag. Am fost implicat în departamentul de laudă și
închinare, conducând prin rotație cântările în comun.
Apoi am început să slujesc în departamentul de tineret
ca și co-lider alături de fratele Daniel Ghineț.

Mai slujesc prin cântare în Corul mixt si Corul
bărbătesc al bisericii iar Cuvântul Domnului Îl vestesc
ori de câte ori am ocazia prin predică sau îndemn la
rugăciune. Soția mea și-a început slujirea în
departamentul de copii al bisericii urmând apoi să
părăsească această lucrare pentru a cânta în Corul
bisericii iar mai târziu în Orchestră.

Ne bucurăm să facem parte din Familia Maranata și
prețuim fiecare frate și soră în Domnul ce am avut harul
să îi cunoaștem în locul acesta.Dumnezeu să ne ajute pe
toți să sfârșim alergarea în brațele Sale.

Familia Linu
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Ramona îmi este de un real folos în lucrarea pe care o desfășor, așadar un ajutor
potrivit. Suntem mai mult decât recunoscători lui Dumnezeu pentru harul ce îl avem de a fi
lucrători împreună cu El.

Cea mai mare binecuvântare și realizare pe care am primit-o din Mâna Lui Dumnezeu
este mântuirea sufletelor noastre iar pământește privind sunt cei 2 copii pe care Domnul ni
i-a dat .Dacă pentru orice familie, copiii sunt o normalitate, pentru noi au fost o minune. Timp
de 6 ani nu am putut avea copii dar El și-a adus aminte de noi și nu a lăsat neîmplinită cea
mai mare dorință ce clocotea în inimile noastre.

Asher ne-a umplut casa de bucurie, fericire și căldură. Este un copil vesel și plin de
energie, semnificația numelui său -Fericit- potrivindu-i-se perfect. El participă cu
regularitate la programele de la școala duminicală și a început să laude pe Domnul prin
cântare.

Hadassa este o altă minune. În ciuda chisturilor pe creier ce i-au fost descoperite în
timpul sarcinii și a rinichilor “plini de chisturi” după spusele unor medici, ea s-a născut, în
urma rugăciunilor, perfect sănătoasă. De când a împlinit Hadassa 3 ani a început și ea să
frecventeze grupa 1 din cadrul Departamentului de copii iar acasă ne uimește cu urechea
ei muzicală și capacitatea de a reda cântările auzite la biserică. Ne rugăm ca acești copii să
rămână toată viața la picioarele Domnului iar nouă să ne dea El înțelepciune să îi putem
creste în frică de Numele Lui.

Ne bucurăm să facem parte din Familia Maranata și prețuim fiecare frate și soră în
Domnul ce am avut harul să îi cunoaștem in locul acesta. Dumnezeu să ne ajute pe
toți să sfârșim alergarea în brațele Sale.

Cu drag,

Familia Linu Doru, Ramona, Asher și Hadassa
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Pagina Mamelor
Ce stă în spatele acestui nume
frumos de MAMĂ?

Ce stă în spatele acestui nume frumos de MAMĂ?

În viață se produc multe schimbări de care sunt relaționate
denumirile ce le dobândim în dezvoltarea noastră: bebeluș,
copil, elev, adolescent, tânăr sau absolvent.
Cariera și căsnicia aduc la rândul lor mari schimbări, dar
cea mai mare schimbare pentru o femeie se produce
atunci când dobândește acest nume frumos de
MAMĂ!

Mă întreb ce poate simți o femeie în ziua în care
află că e însărcinată?
Ce rugăciuni fierbinți se înalță pentru viața
care a început să crească și la ce intensitate
e trăită fiecare etapă a sarcinii!

Oare ce emoții și sentimente se dezlănțuie
înlăuntrul unei mame în devenire?
Negreșit predomină fericirea, chiar dacă o
femeie știe că din acest moment viața îi
va fi transformată radical.
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Pagina Mamelor

Dar, ce însemnă să fii MAMĂ?

A fi mamă înseamnă cel mai frumos și sublim dar de la Dumnezeu - acela de a dărui
viață!

A fi mamă nu înseamnă doar a avea copii, a schimba scutece și a pregăti biberoane.
A fi mamă presupune sensibilitate, iubire, tandrețe, curaj, putere; înseamnă a fi

capabilă de orice, înseamnă să uiți de tine pentru binele copiilor tăi. A fi mamă înseamnă
a-ți consuma energia și viața pentru o altă viață, înseamnă a-ți investi fiecare clipa din
timpul tău și fiecare strop din puterea ta pentru a forma o inimă puternică; înseamnă să ai
o dragoste infinită pentru copii și înseamnă să iubești necondiționat!

Bineînțeles că a fi mamă presupune și multă răbdare, nopți nedormite, oboseală, grĳi,
suferință și lacrimi. Maternitatea este momentul în care o femeie realizează că este
capabilă să înfrunte o lume întreagă. Nopțile în care copiii se trezesc cu febră, puterea și
determinarea de a-și înfrunta toate fricile și a răzbi în toate circumstanțele, uneori
depășind puterea omenească pentru a-și salva și proteja copilașii, aceasta face din mame
cel mai bun exemplu de curaj și dragoste.

A fi mamă înseamnă a-ți restructura viața, timpul și modul de a gândi. În realitate, a fi
mamă înseamnă să nu mai fii niciodată singură în gânduri, pentru că o mamă se
gândește întotdeauna în primul rând la binele copiilor ei și apoi la ea însăși.
Viața de mamă înseamnă consecvență zi de zi pentru a crește copii educați, care să
trăiască frumos, să aibă o școală și o carieră bună, dar cel mai important care să-L
cunoască pe Domnul Isus Hristos prin Cuvântul Sfânt a Lui Dumnezeu, dobândind o
relație personală cu El și la sfârșitul alergării viața veșnică!
Decizia de a-și sacrifica cariera și scopurile personale o fac cea mai tenace și generoasă
ființă din lume.

Dacă există o iubire pe care o putem numi adevărată,
aceasta este iubirea sinceră a unei mame, o iubire ce
descinde la rândul ei din iubirea eternă și infinită a Lui
Dumnezeu.

Nicu Andreica
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Pagina Mamelor

Tu ești o mamă bună, femeie și soție
Ești tot... că fără tine sfârșit e tot sub cer
Iubirea ta-i puterea ce pune în mișcare
Un univers cu oameni, ce fără tine pier

Bolnavă, obosită, cu ochii plini de lacrimi
Ești fără mângâiere în lumea lor sub cer
Să ai și tu concedii? Ce visuri ireale…

Tu lor le ești datoare oriunde-ar fi să mergi

Ridică-te femeie din orice întristare
Acum și înțelege că rolul tău divin

A fost mereu același: la toți să le fii MAMĂ!
Oricât de tari s-ar crede, tu i-ai purtat pe ei

Tu ești mereu aceeași: femeie, soră, mamă
Și acuzat-adesea când sunt de vină ei

Mereu se simt stăpânii cerând să fii supusă
Oricât de mult te strădui, tu nu-i îmbuni pe ei

Rămâi o mamă bună, oricât de grea e slujba
Ești cea care zidește și meritul iau ei

Nu ceri o dată plată… doar vrei să fii iubită
La fel cum tu-i iubești, să te iubească ei

Iubiți mereu femeia ce știe să iubească!
Că locul ei de muncă sunt chiar copiii ei
Din ea venim în lume, ne crește, ne învață
Și ea ne face oameni, apoi noi o uităm…

Aduceți-i o floare cât încă e în viață
Și sărutați-i mâna și ridurile ei

Că a muncit o viață și nu vrea altă plată
Decât recunoștința celor din casa ei

Iar tu femeie, mamă, soție, soră dragă
Să nu uiți că aici, în crugul pământesc
Nu poate să existe fără de tine viață

Tu ai adus pe lume tot neamul omenesc

…

Și-al tău este destinul cel mai măreț sub cer!

Nicolae T. Andreica

(16.02.2020)

Poezie

Mama
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Pagina Tinerilor

Mă bucur că Dumnezeu a netezit totul înaintea ta ca să ne poți găsi, exact după
cum e scris : ”...cine caută găsește; și celui ce bate i se deschide” (Matei 7:8).

Mă numesc Linu Doru, am 36 de ani și sunt responsabilul de tineret al Bisericii
Maranata. Soția mea se numește Ramona și mă sprĳină în lucrarea pe care o desfășor.
Împreună am primit de la Dumnezeu doi copii minunați: Asher și Hadassa. Sunt în
biserica aceasta din 2003. Pe atunci eram aproape două mâini de oameni la orele de
tineret. Dumnezeu a binecuvântat lucrarea Sa, ne-a înmulțit nespus și din tineri ne-a
chemat să ne facă - pe fratele Daniel Ghineț și mai târziu pe mine - responsabili de
tineret. Din toamna anului 2021 am primit din partea Domnului un nou ajutor în slujire și
anume fratele Sigmirean Marian. Domnul să îl binecuvânteze pe deplin împreună cu toată
familia!

E o mare onoare să fii împreună lucrător cu Dumnezeu, să ai harul de a vedea cum El
modelează lutul și îl face un vas de cinste pentru o lucrare măreață. Asta îmi place cel mai
mult: să văd tineri transformați de puterea uluitoare a Duhului Sfânt, tineri care ajung
îndrăgostiți de rugăciune, de Scriptură, de slujire, de a lauda și proclama pe Yehova -
unicul motiv de laudă din care derivă toate celalalte.

Motivul pentru care am acceptat să slujesc este recunoștința față de tot ceea ce a făcut
și face Domnul Isus pentru noi. Pentru mine frământarea cea mai mare a fost gândul
cum să slujesc fără a mă face vinovat de sufletul nimănui, nici de al tinerilor dar nici de al
celor care aud Cuvântul Sfânt a Lui Dumnezeu prin noi, robii Lui. Aceeași responsabilitate
mă urmărește și astăzi.

Cand privesc în urmă găsesc multe motive de bucurie: generații trecute din care s-au
ridicat slujitori responsabili în biserică și duc cu cinste mărturia lui Hristos. Cei care mai
ieri frecventau orele de tineret, azi predică, dau îndemnuri, cântă în cor și orchestră, sunt
implicați în Departamentul de copii, slujesc la stație sau în departamentele de media,
ordine sau curățenie. Majoritatea și-au găsit locul de slujire în biserică , o bună parte s-au
căsătorit și au întemeiat familii sănătoase iar unii chiar au devenit părinți. Totuși avem și
durerile noastre: tineri pe care îi purtăm în rugăciunile noastre seară de seară și ne dorim
sa îi vedem din nou acolo unde le este locul - lângă pieptul lui Hristos.
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Frumusețea atunci când lucrezi împreună cu tinerii e că te obligă să rămâi tânăr. Tinerii
sunt plini de viață și energie. Ei sunt mereu primii când e vorba de un proiect nou, mereu
neobosiți, informați, avântați spre provocări și neglĳând sacrificiile ascunse care mai târziu
reușesc oarecum să îi izbească cu fel și fel de descurajări dar neștirbindu-le biruințele prin
Hristos. Iubesc tinerii pentru că și eu am fost tânăr cu frământări și felurite temeri. Acum
realizez că învățătura și părtășia din biserică au îndreptat fiecare abatere din viața mea.
Dorința mea e să pot fi pentru tine, dragul meu tânăr, un frate în care să poți vedea chipul
lui Hristos.

De aceea, dacă ai peste 15 ani și dorești să Îl cunoști mai mult pe Dumnezeu te aștept
împreună cu cei peste 30 de tineri activi la orele de tineret în fiecare sâmbătă

(exceptând vacanțele) între orele 16:00 și 18:00.

Pe site o să găsești poze care vorbesc de la sine despre activitățile și scopurile
tinerilor din biserică. Amintesc totuși câteva: cântări în centrul orașului, studierea Bibliei,
rugăciuni de stăruință, lucrări de ajutorare în Vaslui –Botoșani –Suceava, colectarea de
ajutoare pentru România cât și încărcarea camioanelor, Conferințe naționale de tineret în
Germania dar și în afara țării, drumeții și ieșiri în aer liber, slujire prin cântare în biserică,
album de colinzi cât și proiect de cântări online pentru platforme de socializare, vizite la
frații bolnavi(spitale/case) cât și concursuri creștine cu întrebări biblice.
Toate cu scopul de a duce un miros plăcut în inima fiecărui om.

Și tu ești chemat să fii o binecuvântare pentru alții!

Doru Linu
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Adolescenților

Fiți binecuvântați toți cei care citiți aceste rânduri! Mă numesc Daniel Vereș și slujesc

pentru o vreme în Departamentul de adolescenți din cadrul Bisericii Maranata. Sunt

căsătorit cu Eunice și împreună avem 2 copilași, Elissa și Teofil. Soția mea este implicată

alături de mine în slujirea aceasta pe care dorim să o facem cât mai bine. În această

lucrare mai slujesc și alți frați pe care îi cunoașteți sau îi veți cunoaște prin intermediul

acestei rubrici dedicată adolescenților, Lucian Iosub și Daniel Bașa.

În timpul celor aproximativ 4 ani de slujire în cadrul acestui departament, au participat

în jur de 40 de adolescenți la întâlniri. La început erau puțini, cam 10 suflete, iar mai târziu,

pe măsură ce biserica locală a crescut, au ajuns să fie și peste 20 de adolescenți la o

întâlnire. Mă bucur de toți cei care sunt activi acum la aceste întâlniri dar și de cei care au

trecut deja la tineret. Sunt împlinit de implicarea lor acolo, dar și în alte departamente ale

bisericii.
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Când s-a înființat această lucrare, erau într-adevăr puțini la număr, dar acești băieți și

fete aveau nevoie de un anturaj bun. Aceasta a fost motivația mea de a mă implica în

acest department. Consider că este foarte important ca ei să lege prietenii în mediul

creștin. Am cunoscut de-a lungul timpului adolescenți și tineri care din pricina prieteniilor

rele au ajuns să-și părăsească familia și biserica decăzând în aceleași fapte urâte făcute

de prietenii lor. Nu aș vrea ca vreunul dintre adolescenții bisericii să ajungă în situații

asemănătoare. De aceea continuăm această lucrare cu ei și ne rugăm ca Domnul să le

arate calea Lui. Dorința și scopul nostru suprem este ca toți cei implicați în acest

departament să ne apropiem personal de Domnul și să-L iubim din toată inima. Una este

când ei aud despre Dumnezeu și alta este când exista o relație personală cu El.

Un alt scop al întâlnirilor este ca fiecare tânăr participant să se simtă integrat și

folositor.De asemenea, ne dorim ca ei să afle încă de la această vârstă la ce lucrare sunt

chemați și îi încurajăm în direcția slujirii. Vedem cu ochii noștri cum ei cresc, nu doar la

înălțime, ci și spiritual și ne bucurăm deja de rodirea lor.

În momentul acesta avem aproape 30 de adolescenți care vin regulat. Condiția de

participare este dorința de a lua parte la întâlniri. Dacă la început unii se hotărăsc mai greu

să vină la adolescenți, spre final avem de obicei „problema“ că nu mai vor să plece.

Bineveniți la întâlniri sunt toți cei cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani. Începând cu 15 ani

se poate lua parte în paralel și la întâlnirile de tineret. Chiar ne dorim lucrul acesta: ca ei

să fie mereu integrați cu cei de vârsta lor.

Întâlnirile de adolescenți au loc sâmbăta între orele 14.00 și 16.00. Domnul să-i

binecuvânteze pe toți adolescenții și familiile lor și să răsplătească în mod special părinților

care fac posibilă venirea lor la biserică - în acele cazuri în care folosirea transportului

public nu se poate realiza.

Daniel & Eunice Vereș
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SĂ CUNOAȘTEM LUCRAREA

Pagina Copiilor

Dragi părinți și dragi cititori,

Prin intermediul acestei reviste elaborată de tinerii Bisericii Maranata avem prilejul de a ne
prezenta și a vă informa despre această frumoasă lucrare pe care o desfășurăm.

Cum a început această lucrare?

Cu aproximativ 21 de ani în urmă, sora Lidia Roth a inițiat lucrarea cu copiii. Pe atunci Biserica
Maranata era în clădirea din Schloßäcker Str. și încă nu exista un departament pentru copii.
Era nevoie de cineva cu inimă, voință și determinare care să deschidă acest drum. După un timp
de post și rugăciune, sora Lidia Roth s-a pus la dispoziția Domnului în vederea acestei lucrări.
La început erau cam 10-15 copii cu vârste de la 3 la 14 ani comasați într-o singură grupă.

Îmi amintesc că, atunci când am fost chemată pentru prima dată în slujire la Școala duminicală
(2015) erau deja 50 de copii împărțiți în două grupe: grupa mare și grupa mică. Am văzut cu câtă
„sete“ de cunoaștere cresc copiii. Ei sunt ca un burete și este foarte important ce „absorb“ și cu ce
își hrănesc sufletul. Am urmat chemarea ce am simțit-o din partea Lui Dumnezeu și m-am implicat
cu drag. Cu ajutorul Domnului, biserica a crescut numeric și în prezent avem 115 copii, 4 grupe și
suntem 20 de educatoare/educatori. Dumnezeu să-i binecuvânteze!
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În ianuarie 2020 am fost chemată să conduc cu ajutorul Domnului și împreună cu sora Ioana Bașa,
această lucrare frumoasă! Tot în anul 2020 am început cu ajutorul Domnului și cursurile de
instruire a învățătorilor Pro7. Aceste cursuri se întind pe o durată de 7 ani și ne-au ajutat până în
prezent să facem lucrarea mai bine și cel mai important, am văzut cum Domnul ne-a unit tot mai
mult în acel timp petrecut împreună!

Ce grupe avem ?
Grupa 1 (3 - 4 ani) unde este nevoie de mult „lapte“. Sora Monica Ghineț împreună cu

sora Tabita Popa organizează cu multă responsabilitate programul „mielușeilor“ .Sunt
susținute de sora Gabriella Dumitru, Alina Eisenmann, Salomeea Cofar și Emilia Bodnar.

Grupa 2 (5 - 6 ani) unde steluțele noastre au această„sete“ după mai multă
învățătură. De nevoilor lor se îngrĳește sora Ioana Bașa împreună cu fiica iei Maria, sora
Larisa Nitisor împreună cu sora Alina Buracioc și sora Sara Madara.

Grupa 3 (7 - 9 ani) peștișori care au nevoie de multă „apă vie“ cu așteptări tot mai
mari, de care se ocupă sora Anna Grolich și sora Mihaela Chirica, sora Camelia Lupu și
fratele Cătălin Ciobanu.

Grupa 4 (10- 12 ani) unde soldățeii ♀noștri se confruntă cu tot mai multe „lupte“!
Cercetând împreună Cuvântul lui Dumnezeu, noi, sora Ana Popa, sora Elisabeta Madara,
sora Estera Kiraly, sora Alina Ghinet (eu) împreuna cu fiul meu Samuel, îi ajutăm să se
îmbrace cu toată armătura lui Dumnezeu (Efeseni 6:11)

Un gând de încheiere și motivație în slujire

Glorie Domnului pentru echipa frumoasă pe care o avem. Ea este formată din surori și frați
scumpi ai bisericii: mame, bunici, școlari, studenți, angajați și angajate. Sunt mulțumitoare pentru
devotamentul, loialitatea, răbdarea și dragostea celor implicați ! Domnul să binecuvânteze și să
răsplătească fiecăruia în parte.

Ne-am dori ca cei care simțiți chemarea din partea Domnului în această slujire sa vă alăturați
echipei noastre! Haideți să ne unim forțele și împreună să dăm direcție generației de copii care ne-
a fost încredințată spre desăvârșire! Copiii trebuie să cunoască valorile adevărate ale Dumnezeului
creator și înțelept și să afle tot mai mult despre Domnul si Mântuitorul nostru Isus Hristos.

Vă rugăm să ne purtați în rugăciune ca Domnul să conducă în continuare lucrarea aceasta
frumoasă, să întărească fiecare învățătoare/învățător și să alunge orice gând de dezbinare, orice
duh de ceartă și să reverse din belșug pacea, dragostea, bunătatea și harul Duhului Său cel Sfânt
peste noi !

Amin!

Alina Ghinet (Conducătoare Școală Duminicală si educatoare Grupa 4)
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Să ne cunoaștem
învățătoarele

Pace! Mă numesc Popa Tabita Maria, am 29 de ani și
slujesc cu drag la Școala Duminicală - grupa 1. Am început
slujirea în acest departament acum 3 ani. Pentru a capta atenția
celor mici, eu și colegele mele încercăm să îmbinăm utilul cu
plăcutul și joaca cu învățatul. Astfel ne petrecem timpul în
părtășie cu Domnul prin cântecele, jocuri și povestioare. La
grupă suntem mereu luate prin surprindere de inocența și
sinceritatea copiilor. De exemplu, îmi amintesc de rugăciunile de
mărturisire ale unor copilași: să nu mai fie obraznici ca să nu-i
certe mama. Uneori avem și noi de învățat de la ei cum să
rămânem simpli și sinceri în vorbire și în rugăciuni. Scopul
nostru este să rămânem uniți și cu gândul la cer. Dumnezeu să
ne ajute!

Mă numesc Dumitru Gabriela și am făcut primele
cursuri de învățători în anii 2000- 2001.Pe atunci se iniția
Departamentul de Copii și Tineret al Cultului Penticostal. Am
slujit în Zădăreni, județul Arad participând și la săptămâni de
evanghelizare pentru copii. Acestea au avut ca organizator
Asociația Misionară pentru Educarea Copiilor - AMEC,
bucurându-se și de implicarea fratelui Samuel Muica. La AMEC
am făcut cursul pentru învățători Pec1 și un curs de vară.
Slujesc în Biserica Maranata ca învățător pentru Grupa
Mielușeilor - vârsta 3-4 ani. Copiii cuprinși în această categorie
de vârstă învață cu ușurință prin repetare și vizual.Aceasta mai
este denumită "Vârsta descoperirii". Mi-am început lucrarea din
dorința de a face ceva ,de a fi implicată… apoi, pe parcurs am
văzut că pot fi unealta lui Dumnezeu pentru a vorbi copiilor
despre El.
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Pace sfântă! Mă numesc Anna-Maria Grölich, am 51 de ani
și slujesc în lucrarea cu copiii la grupele 3/4.

Dumnezeu m-a binecuvântat cu o familie generoasă și când
privesc în lumea aceasta îmi doresc tot mai mult să aduc
Cuvântul în viața copiilor.

Cu ajutorul Domnului fructificăm timpul petrecut împreună cu
copiii atât prin rugăciune(1.Tes 5:17), învățătură (Prov.22:6) și
cântare (Psalm 150:6) cât și prin memorarea versetelor biblice.
Scopul nostru pentru cei mici este ca ei să înțeleagă Cuvântul,
să crească în Domnul Isus și să fie implicați în viața bisericii
locale.

Mă bucur nespus de mult sa văd copilașii din trecut slujind cu
bucurie la maturitate, transformați în tineri care au rămas lângă
Dumnezeu și au înțeles scopul lucrării pe care am început-o cu
ei de mici.

Pacea Domnului Isus!

Mă numesc Elisabeta Patricia Madara și am 23 de ani. M-
am născut în România, Timișoara unde am frecventat Biserica
Elim.

În anul 2014 m-am mutat în Germania împreună cu familia
devenind membră în Biserica Maranata din Fürth unde am
încheiat legământ cu Domnul în apa botezului și unde El m-a
pecetluit cu arvuna Duhului Sfânt.

Slujesc la Grupa 4 (10-12ani) și am o vechime de 2 ani în
acest departament.

Am ales să slujesc la Școala duminicală în urma
conștientizării faptului că cei mici sunt generația de mâine și că
ceea ce este sădit încă de la început în om rămâne pentru
totdeauna.

Ce mă motivează?

Mă motivează gândul că ceea ce îi învățăm la grupă va
rămâne implementat în inimile lor și știu că în posibilele
momente de rătăcire din viață, acel copil își va aduce aminte de
cuvintele Domnului.

Scopul:

Îmi doresc pentru copiii bisericii noastre să crească la umbra
Cuvântului lui Dumnezeu - acest Cuvânt pe care Îl sădim încă
din copilărie să dea rod la vremea potrivită. Ei să fie misionarii
de mâine.

Pagina Copiilor



20 Ianuarie 2022

Numele meu este Monica Ghineț și sunt membră în
Biserica Maranata de 15 ani. Sunt căsătorita cu Daniel și
Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 3 copilași. De aproximativ 3 ani
slujesc ca învățătoare la grupa mică - “Grupa mielușeilor”
împreună cu Alina E. și Salomeea.

Scopul nostru este ca prezentându-le adevăruri biblice din
Cuvântul lui Dumnezeu pe înțelesul lor și într-un mod cât mai
atractiv, copiii să creadă în Domnul Isus și de mici să dezvolte o
relație personală cu Creatorul lor.

Dorința cea mai arzătoare este să investim în modelarea
copiilor, punând adevărul în inima lor și încurajându-i de mici să
memoreze versete biblice și cântece care aduc lauda lui
Dumnezeu.

Vă mulțumim pentru încurajări și pentru încrederea pe care
ne-o acordați!

Pace!

Mă numesc Ioana Bașa. Am 52 de ani și lucrez de 5 ani în
Departamentul de Copii al Bisericii Maranata. Deși nu mă
simțeam pregătită, mi-am început lucrarea datorită nevoii de
slujitori din acea perioadă.M-am implicat cu gândul de a ajuta
fiind motivată și de slujirea de acasă cu cei 4 copii ai mei pentru
care dau slavă Domnului, că au rămas aproape de El. Slujesc ca
învățătoare alături de fiica mea, Maria, în vârstă de 17 ani.
Împreună cu Alina Ghineț sunt implicată în conducerea Școlii
Duminicale.

Slujim acestor copilași cu toată plăcerea și cu toată inima,
nădăjduind ca pe viitor acești pomi fragezi și tineri sa fie pregătiți
în inimile lor pentru ceea ce vor avea de întâmpinat. Pentru
aceasta mă rog: Domnul să ne binecuvânteze și să vă
binecuvânteze cu pace, putere și înțelepciune!

Mă numesc Maria Bașa și am 17 ani. De la vârsta de 12 ani,
de când am părăsit porțile Școlii duminicale mi-am început
slujirea: mai întâi ca ajutor iar apoi ca învățătoare la grupa 2. Fac
lucrarea aceasta cu mare drag. Ceea ce mă surprinde și mă
motivează în același timp este curiozitatea copiilor. Dumnezeu
să vă binecuvânteze pe fiecare!
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Pacea Domnului Isus! Mă numesc Alina Mihaela Ghineț și
am 40 de ani. Sunt căsătorită de 22 de ani cu soțul meu,
Corneliu Ghinet. În acești ani binecuvântați, Domnul ne-a dăruit
5 copii minunați! Sunt de meserie asistentă medicală dar din
2004 mi s-a deschis oportunitatea să lucrez in afacerea familiei.

În ianuarie 2020 am fost chemată să conduc cu ajutorul
Domnului si împreună cu sora Ioana Bașa, aceasta lucrare
frumoasă! Totodata slujesc la Grupa 4 (10-12ani). Nu este
întodeauna ușor dar știu că "Pot totul în Hristos, care mă
întărește.“ - Filipeni 4:13.

Iubesc Biserica, iubesc copiii, dar mai presus de toate Îl
iubesc pe Domnul! El îmi dă putere și mă motivează! El mă
ajută să merg înainte!

Știu că e lucrarea Lui, de aceea o fac cu mare bucurie și cu
toată responsabilitatea!

Ne rugăm Domnului să lase mai departe lumina și călăuzirea
Duhului Sfânt în toată lucrarea cu copiii, și ca sămânța, Cuvântul
Lui Dumnezeu, semănată în inimile copiilor să producă nașterea
din nou și mântuirea lor.

Pace!

Numele meu este Alina Eisenmann, am 39 de ani și slujesc
la grupa 1 de aproximativ un an. Îmi place să lucrez cu cei mici
fiind și mamă a doi copii. Scopul și motivația mea sunt ca cei
mici să învețe cât mai multe despre Dumnezeu, Domnul Isus și
Viața Veșnică.

"Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze și, când va
îmbătrâni nu se va abate de la ea."

Proverbe 22:6

Pacea Domnului!

Numele meu este Timeea Salomeea Cofar și am 18 ani.
Frecventez Biserica Maranata împreună cu familia mea din
2015. De aproximativ un an slujesc la grupa 1 - "Grupa
mielușeilor" împreună cu cele două colege ale mele: Monica
Ghineț și Alina Eisenmann.

Dorința de a așeza Cuvântul lui Dumnezeu în inima copiilor o
am din vârsta adolescenței. De mică am fost dusă la Școala
Duminicală și am avut parte de niște învățători care își făceau
lucrarea cu atâta dragoste și dăruire încât au născut în mine
dorința de a mă implica și eu în această slujire.

Țelul meu în lucrarea cu cei mici este de a lăsa o amprentă
în viața copiilor așa cum au lăsat foștii mei învățători în viața
mea.
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Mărturii
Cornel Bașa Jr.

Pot totul înHristos, caremăîntărește.
Filipeni 4:13

Numele meu este Cornel Ioan Bașa și
am 20 de ani. În toamna anului 2021, mai
exact pe data de 09 octombrie, am fost
internat la spital fiind suspect de atac
vascular cerebral (AVC). Timp de 3-4
săptămâni am avut dureri de cap aproape
zilnic, însă tânăr fiind am tratat cu
superficialitate luând ibuprofen sau
paracetamol.

Dupa ce mama mea a avut un vis, am
fost sfătuit de ea să mă duc la spital. Chiar
în următoarea zi am fost la spitalul Klinikum
Nord. Pentru că durerea de cap era în
spatele ochiului stâng, am făcut un control
oftalmologic. Mi s-a comunicat că totul este
în regulă, dar îmi vor face preventiv și o
tomografie (Computertomographie sau CT)
la cap.

S-a descoperit o pată mică pe creier și
pentru mai multe investigații, am fost trimis
la Klinikum Süd, unde mi s-a confirmat
diagnosticul. Într-adevăr, s-a găsit sânge în
emisfera dreaptă, dar prin Harul și Mâna
Lui Dumnezeu s-a scurs suficient încât
creierul să nu fie grav afectat.

Am fost internat la secția de AVC
(Stroke Station) unde am fost supravegheat
24/24. În cele 10 zile de internare am fost
supus multor teste pentru a verifica creierul,
sângele, psihicul, funcțiile motorii etc. S-a
constatat că toate cele 3 vene principale
care duc sângele în creier au fost înfundate
de globule roșii care au format trombocite,
având drept consecință o mică “explozie” în
creier.

De la presiunea existentă o venă mai
mică s-a rupt, dar Dumnezeu în bunătatea
și iubirea Lui față de mine a oprit
sângerarea. Dacă nu ar fi fost mila Lui,
situația ar fi degenerat.

Prin îndurarea Lui am ieșit din spital cu
bine, cu un creier neafectat și cu un trup
sănătos. Având în vedere că la spital am
avut colegi de cameră paralizați, care nu
puteau înghiți mâncarea sau nu puteau
merge pe picioarele lor am motive să Îl laud
pe Dumnezeu.

După spitalizare, am făcut 4 săptămâni
de recuperare (Rehabilitation) și pot să
afirm că mă simt mai bine și mai plin de
viață. Mi s-au administrat niște
medicamente de fluidizare a sângelui și vor
urma diferite controale, însă știu că
Dumnezeu a făcut o minune în dreptul meu.
Chiar dacă medicii spuneau că ultima mea
zi de viață ar fi fost 17 noiembrie 2021, eu
dau slavă Domnului pentru că nu permite
niciodată mai mult decât putem duce.

Vă mulțumesc încă o dată pentru
sprĳinul în rugăciune și pentru mesajele
voastre încurajatoare. Doresc ca Domnul
să vă binecuvânteze și să vă răsplătească!

Cornel Ioan Bașa

Mărturii
Ianuarie 202222



Daniel Chiciuc
DorințameaestecaDumnezeusăneajutesă

păstrămcredința, săneumplecuputere,
înțelepciuneșiDuhSfântșisăne luminezecalea.

Mă numesc Daniel, am 29 de ani și sunt
din Republica Moldova. M-am născut într-o
familie în care doar mama este pocăită, în
timp ce tata și ceilalți 3 frați ai mei încă nu
au avut harul de a încheia un legământ cu
Domnul. De mic copil, mama mă ducea
regulat la biserică.

Frecventam biserica mai mult forțat, în
sensul că dacă nu voiam să merg îmi limita
accesul la unele lucruri. Când am crescut
mai mare, pe la 16-17 ani am început să fiu
atras de lucrurile din lume. Deși toate
acestea îmi plăceau, nu scăpam de
sentimentul că locul meu nu este acolo.
Totuși mama nu a încetat să se roage
pentru mine.

Domnul a încercat în nenumărate
rânduri să mă oprească din drumul meu.
El mi-a atras atenția de mai multe ori prin
câteva accidente de mașină destul de
grave și accidente de muncă în care am
fost la un pas de moarte. Au fost câteva
situații destul de grave în care cu siguranță
mâna lui Dumnezeu m-a păzit.

Eu însă continuam să refuz chemarea
Lui. Mai apoi am ajuns în Germania, unde
am cunoscut niște băieți care aveau un
mod de viață foarte necuviincios. Sunt
puține păcate pe care nu le-am făcut, le-
am încercat aproape pe toate în viața asta,
însă mereu o voce în minte îmi șoptea:
"Gata, oprește-te până nu este prea
târziu!".

La un moment dat, simțindu-mă singur,
nefericit și scufundat în adâncul păcatului
am decis să merg la o biserică penticostală
din Nürnberg. Mergând acolo pentru prima
dată, am simțit cuvântul predicat atingându-
mi sufletul, parcă ar fi fost pregătit pentru
mine.

Am fost foarte copleșit și cercetat de
Duhul Domnului care m-a făcut să cad în
genunchi și să nu pot să-mi controlez
lacrimile și plânsul - eu care nu plânsesem
de la vârsta de 9 ani când a decedat tatăl
meu.

Atunci am decis să-mi predau viața
Domnului și Lui să-I slujesc. În următoarea
jumătate de an am primit botezul în apă.
Primele 2- 3 săptămâni după botez totul
părea roz: eram liniștit, fericit, fără
probleme și mulțumit în toate privințele.
Credeam că așa va fi mereu. Dar dintr-o
dată au început să apară diferite situații și
probleme. De exemplu, oferte de muncă
care mi-ar fi lăsat prea puțin timp pentru
biserică și multe altele. Cu unele mă
confrunt și acum. Viața de creștin e o luptă
continuă dar cu ajutorul Domnului, cu post
și rugăciune orice este de învins.

Dorința mea este ca Dumnezeu să ne
ajute să păstrăm credința, să ne umple cu
putere, înțelepciune și Duh Sfânt și să ne
lumineze calea.

Amin

Mărturii Ianuarie 2022 23
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De ce Doamne?
„O radiografie a

suferinței”
C. S. Lewis

Pentru că încă există suflete care se regăsesc în cuvinte, apreciază
literatura și împart entuziasmul lecturii, am pregătit o carte care sigur ar

putea să stârnească interesul.

Vorbesc despre cartea „De ce Doamne? O
radiografie a suferinței“ al cărui autor e scriitorul
britanic Clive Staples Lewis (1898-1963), cunoscut
de altfel pentru cărțile dedicate celor mici „Cronicile
din Narnia”.

Bine de știut în privința lui Lewis este că, a fost
mult timp ateu, el descriind convertirea sa în
„Surprins de bucurie” cu mult înainte să își
cunoască soția, Joy („În ultimul trimestru din 1929
m-am dat bătut, am recunoscut că Dumnezeu este
Dumnezeu... “) iar pierderea soției lui și suferința
urmată a fost pentru el experiența care l-a făcut să
înțeleagă problema durerii în viața de creștin.

Titlul cărții este într-adevăr unul tentant și
reușește să captiveze atenția prin termenul folosit
în medicină -radiografie- dar și prin curajul de a-L
confrunta pe Dumnezeu cu o întrebare de impact.

Autorul este pus în rolul de pacient al vieții iar
unul din simptomele cu care se confruntă este:
SUFERINȚA (poate chiar și cel mai grav dintre
toate). Lewis este sincer, plin de înțelegere si foarte
uman pe alocuri, fiind poate chiar îndrăgit pentru
onestitatea lui dar și simplitatea de care reușește
să dea dovadă: „Și, în timpul ăsta, unde e
Dumnezeu? Iată cel mai tulburător simptom al
suferinței“. În încercarea lui de a privi acest aspect
al vieții ca pe unul care ne apropie de Creator,
Lewis deschide cititorului o altă perspectivă asupra
suferinței („Nu putem intra în comuniune cu
Dumnezeu Tatăl fără a participa la chinul și
moartea Fiului”- Andrei Pleșu în prefața scrisă în
carte) și ne reamintește că există limite de
cunoaștere pentru om, chiar și în poziția de pacient.

“Cartea lui C.S.Lewis nu e, nici
pe departe, o pledoarie pentru
îndoială. Ea ne dă doar dreptul de a
nu confunda credința cu «știința»,
de a prefera drumul aventuros și
complicat spre Dumnezeu
«instalării» mieroase, birocratice, în
bunăvoința Lui.”

— Andrei Pleșu

Dincolo de copertă
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Un pasaj care mi-a plăcut mult se
regăsește în capitolul 3 și anume
„Dumnezeu nu conduce un experiment
asupra credinței sau dragostei mele, ca să
le constate valoarea. Le-o cunoaște prea
bine. Eu, în schimb nu le-o cunoșteam. Cu
prilejul acestui proces, El ne pune să fim
judecători și public în același timp.“ –
chemarea la a gândi din afara cutiei în
momentele când nu se poate gândi
limpede în totalitate sau măcar parțial este
cu totul provocatoare.

În concluzie, tema dezbătută pe tot
parcursul cărții ar trebui sa aducă pe cititor
la realizarea că suferința are valoarea ei în
viața unui creștin -„De ce e El atât de
prezent la cârmă când o ducem bine și de
ce e atât de absent când suntem la
ananghie și avem nevoie de ajutor? “- și nu
strică o reîmprospătare a ceea ce de multe
ori tindem să uităm: EL ESTE ȘI RĂMÂNE
UN DUMNEZEU CARE NE IUBEȘTE.

Cartea a fost scrisă într-un mod plăcut
structurat, începând cu o idee clară bine
argumentată și dusă liniar până la sfârșit.
Chiar dacă a fost profesor la universitate,
totuși modul în care scrie este pe înțelesul
tuturor, până și pentru cei ce nu au studii
superioare în ceea ce privește filozofia,
literatura sau teologia. Așa că, celor care
sunt gata să fie încurajați, le doresc o
lectură plăcută și aducătoare de efecte
prospere în ceea ce privește credința.

Cu mult drag,

Valentina.

Dincolo de copertă
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15 întrebări
din Biblie

1.Frunzele cărui copac au fost folosite de Adam și Eva pentru a-și acoperi
goliciunea?

Gen 3:7

2.Cine a fost primul ucigaș menționat în Biblie?
Gen 4:8

3.Cine s-a transformat într-un stâlp de sare?
Gen 19:26

4.Cine a locuit în peșteră cu fetele lui după ce Sodoma și Gomora au fost
distruse?

Gen 19 :30

5.Cine au fost cei uciși în timpul ultimei urgii din Egipt?
Exod 12:29

6.Cine a pregătit un prânz pentru niște îngeri lângă stejarul din Mamre?
Gen 18:1-8

7.Conform Legii, din ce trebuia să fie compusă masa de Paște?
Exod 12:3-10

8.Cine a avut un vis în care niște păsări mâncau ceva dintr-un coș ținut pe
cap?

Gen 40:16-17

9.Care cort a fost făcut după proiectul lui Dumnezeu?
Exod 26 :1-4

10.Cum se numea evreul captiv din Egipt care a interpretat visul lui
Faraon?

Gen 41 :1-6

11.Cine a apelat la niște vrăjitori, care au făcut și ei unele minuni pe care
le făcuse Moise?

Exod 7 :11-12

12.Care a fost ultima urgie dintre cele 10 din Egipt?
Exod 12:30-32

13.A câta poruncă interzice furtul?
Exod 20:15

14.Cine a născut un fiu la 90 de ani?
Gen 17:17

15.Cine a găsit un copil plutind într-un coșuleț pe râu?
Exod 2:5
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• Fulga Ilie & Olga

• David Bogdan & Andreea

• Furuș Andrei & Monica

• Dumitru Stefan & Gabriela-Lidia

• Bălaj Andrei Marcel & Adina Bianca

• Slîncu Lucian & Anamaria

• Leonte Cristian-Daniel & Octavia

• Crăciun Cristi Cornel & Popa Daniela

• Pârleanu Daniel & Denisa

• Prundean Adrian & Elena Luminița

• Mureșan Andrada

• David (Fam.Marian)

• Filip (Fam.Gebadianu)

• Teofil (Fam. Vereș)

• Rebeca ( Fam. Hordârnău)

• Bethany ( Fam. Nădășanu)

• Eusebiu Răitușanu

• Mărincuș Dorel

• Pecora Daniela (Fuchs)

• Henz Mihaela

• Lita Lavinia Raluca

• Anisoreac Darius

• Ketterer Doina

• Bacoș Patrick Florin & Floarea

• Kobler Norbert

• Hârtie Erich

• Szombori Ruben

Noii născuții ai bisericii
maranata

Anunțuri

Noii membri ai bisericii
maranata

Anunțuri
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Poezie
Voi rezista...

Voi rezista în luptele vieții
Când norii negri sunt deasupra mea
Și soarele din cerul meu lipsește
Și nu mai licărește nici o stea

Voi rezista când ușile-s închise
Și cerul este surd la vocea mea

Când prietenii pe rând mă dau uitării
Și oamenii din spate-i voi vedea

Voi rezista când pierd orice speranță
Și mor de dor pe Tine-a Te vedea
Când pierd aici partidele de-o clipă
Și mersul vieții e-mpotriva mea

Voi rezista când totu-mi stă-mpotrivă
Și visele se sparg în fața mea

Singurătatea când mă va cuprinde
Și mintea împotrivă de-mi va sta

Voi rezista când urlă sentimente
Și nopți de-a rându-mi plânge inima
Când vocile ce tac îmi strigă-n suflet
Și vorbele-s cuțite-n viața mea

Voi rezista când tot se prăbușește
Furtuna când va bate-n barca mea
Și uragane vin să-mi curme viața
Cu Domnul meu orice voi îndura

Voi rezista și voi lupta întruna
Eu lupta orice-ar fi n-o voi lăsa...

Ca să primesc din Mâna Lui cununa
În ziua când voi sta în fața Sa

Voi rezista și voi lupta întruna
Eu luptător neobosit voi fi ....

Și din țărână mă voi ridica în slavă
Căci Domnul mă așteaptă-n veșnicii

Nicolae T. Andreica
(11.01.2022)

Poezie
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