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Interviu cu Redacția
*ding ding*

Tocmai ce ai primit o notificare din partea revistei Maranata News! Se anunță vești
bune, și anume că ediția a treia a fost publicată!

Dragă cititor de lectură, bine ne-am regăsit pe paginile acestei lucrări scrise de echipa
ta preferată. Venim și de data aceasta cu mult entuziasm să transmitem actualități, dar
și materiale original scrise pentru a oferi bisericii Maranata Fürth/ Nürnberg doar
articole calitative.

Unii dintre membrii bisericii locale au dorit din partea noastră să abordăm tema
tehnologiei în corelație cu biserica și creștinul, așa că, am adunat de-a lungul verii
informații, povești, poezii, întrebări și chestionare ca să putem publica toată munca în
această ediție.

Suntem toți conștienți că în zilele noastre, telefonul și internetul au ajuns să fie mai
degrabă necesități decât opțiuni și cunoscând realitatea asta, ne-am gândit să
reevaluăm impactul tehnologiei în viețile noastre de creștini. Prin tot ce am adunat, am
dorit să nu criticăm dezvoltarea acestei direcții, mai degrabă să transmitem că se poate
lucra pentru Dumnezeu și prin intermediul aplicațiilor, telefoanelor și a internetului.
Stimate cititor, îți dorim să ai parte de inspirația transmisă prin revistă, și anume, să faci
din ceva ce ar putea provoca dependență, o ocazie să răspândești Cuvântul și să
promovezi virtuțile creștine.

„Nu te lăsa biruit prin rău, ci biruiește răul prin bine.“ Romani 12:21

Îți dorim o lectură plăcută,

Cu drag, Echipa Redacției.

3 - Redacția



Biserica și tehnologia

Departamentul
Media

Harul și pacea Domnului Isus Hristos să fie peste voi toți, Amin.

Mă numesc Iosif Buracioc, am 37 de ani, sunt căsătorit cu soția mea de 15 ani și
Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 4 copilași. În biserica locală slujesc la mixer de sunet
(stația de sunet). Prin Harul Domnului Isus Hristos, eu și familia mea suntem de 9 ani
membri ai bisericii Maranata din Fürth/Nürnberg. Cât despre mine, s-a întâmplat să am
o întâlnire deosebită cu Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos pe vremea lunii
martie 2015, iar după aceea a luat naștere în mine o dorință puternică de a sluji activ pe
Dumnezeu în biserică.

Neștiind slujba la care mă cheamă Domnul, L-am rugat să mă ajute și să mă
călăuzească, iar nu după mult timp frații de la departamentul de media și tehnică m-au
întrebat dacă aș vrea să slujesc la stația de sunet. După ce am stat pe gânduri, am
acceptat această ofertă fiind convins că Domnul va fi de partea mea și îmi va conduce
pașii.

Aș vrea în scurte cuvinte să prezint departamentul de sunet și media:
Suntem în total 8 persoane care slujim prin rotație atât la mixerul de sunet cât și la
transmisia LIVE. Responsabilul pentru departamentul de sunet este fratele Marius
Schmitz, iar pentru departamentul de transmisie LIVE este fratele Daniel Cozmuța.

Negreșit tehnologia și sistemul digital sunt invenții foarte practice și
totodată îngăduite de Dumnezeu pentru a ușura viața noastră zi de zi, ba
chiar uneori și la lucru, la recreere, până și în Casa Domnului la timpul
de închinare. Sunt de părere că tehnologia este un lucru bun și practic în
biserică, luând în considerare că atâta timp cât o folosim cu înțelepciune,
cu frică de Dumnezeu și ascultare de Cuvânt, ne este de mare ajutor.

În schimb, pericolul ne pândește la distanță de câteva CLICKURI, asta
însemnând că se poate schimba oricând drumul spre viață veșnică la
moarte dacă nu suntem atenți și ignorăm primejdia. Același aparat de
navigare care ne oferă o predică, o cântare, o poezie, o mărturie, o

proorocie sau un cuvânt spre zidirea noastră sufletească poate la fel de mult oferi
mizeriile acestei lumi încărcată de păcat și necurăție.

Ca să se înțeleagă mai bine ce vreau să transmit, am să dau exemplu
tehnologia ca fiind o mâncare favorită, delicioasă. Dar orice
mâncare oricât de gustoasă ar fi, dacă e mâncată prea mult ne poate
face rău și exact așa este și cu tehnologia. Prea mult exces și
folosirea necontrolată poate creea dependență, iar dependența este
un păcat.

Doresc să închei cu cuvintele Apostolului Pavel din 1 Corinteni
6.12: “Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos;
toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună
stăpânire pe mine”.
Dumnezeu să ne lumineze în orice lucru pe care îl facem! Harul și pacea
Domnului Isus să vă fie oferite din belșug,

Amin.

Poate mulți dintre voi nu observați
greutatea acestei slujbe fiindcă e una ce nu
se vede în lumina reflectoarelor, însă fără
ea, serviciul Divin nu ar putea fi la acest
standard calitativ cum îl avem acum. La fel
vorbim și de transmisia Live. În momentul
de față avem aproximativ 850 de abonați pe
canalul bisericii de YouTube unde zilnic
suntem urmăriți și se răspândește
Evanghelia.

La departamentul de traducere se ocupă
fratele Daniel Ghineț în calitate de
gestionar, împreună cu fratele Raul și
Marius Schmitz care traduc în fiecare
duminică din limba romană în limba
germană pentru membrii și prietenii casei
Domnului ce nu știu limba română.
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În căutarea cerului: Bunătatea
Zilele de când plecaseră de acasă nu au fost numărate, iar asta nu era o temă pe care să
îi preocupe pe Timotei și Rahela. Până la urmă erau în vacanță și grĳa lor cea mai mare
era cum să colecționeze toate pietrele prețioase de care bunica lor le povestise. Primele
pietre, turcoazul, fuseseră deja strânse la un loc sigur în cufărul Rahelei. Timotei se
învoise cu sora lui să strângă toate pietrele în cutia ei, având în vedere că aspectul era
unul asemănător cu cel al unui cufăr de pirați și fusese folosită de el precedent în lupta
sa împotriva dușmanului, musca. Desigur, copii au avut grĳă să povestească mamei lor,
următoarea zi la telefon, despre cum au câștigat prima piatră și cât de greu le-a fost în
a realiza facerea untului.
- Trebuie să mă crezi mamă! Brațele mele erau amorțite și obosite! Nu e deloc

ușor să faci untul cum pare uneori la televizor! Se plângea băiatul cel mare
mamei lui.

- Câtă dramă... Ai uitat când spuneai că va fi floare la ureche? Întrebase Rahela
dându-și ochii peste cap.

- Am fost puternic, nu o asculta pe Rahela! Își luase apărarea băiatul.
După ce convorbirea a luat sfârșit și mama lor îi asigurase dinainte pe copii că
era mândră de ei, cei doi au închis telefonul și s-au uitat spre bunica lor.
Femeia bătrână, care până atunci ascultase ce au vorbit copii, s-a ridicat și pe
un ton vesel i-a invitat pe copii în camera unde ținea pietrele prețioase.

- E timpul să vă spun despre următoarea piatră pe care trebuie să o câștigați.
Culoarea ei e de un albastru închis, așa ca noaptea fără stele.. aveți idee cum îi
spune la culoare?

- Nu mă pricep la nuanțe de culori, se plânse Timotei. Asta e treaba femeilor.
Pentru mine există doar albastru închis și albastru deschis, simplu!
Bunica era amuzată de spusele nepotului ei și observase că fata stătea pe
gânduri. Părea că Rahela știe despre ce era vorba, însă nu era curajoasă să
spună cu voce tare.

Vânătorii de comori
Zâmbi bunica în timp ce o lăuda pe fată.

Ajunși în cameră, bunica le arătase nepoților ei o piatră mică și dreptunghiulară care
avea o strălucire timidă în ciuda culorii închise de albastru. Într-adevăr, safirul le
aducea aminte copiilor de o noapte întunecată și avea un farmec aparte.
- Ce trebuie să facem de data asta bunica? Și ce reprezintă safirul? Întrebase

băiatul încă privind uimit frumoasa piatra prețioasă.
- Safirul reprezintă bunătate și credincioșie, iar pe vremuri împărații purtau

asemenea bĳuterii ca simbol împărătesc. Explicase bunica copiilor. Provocarea
de data aceasta e puțin diferită. Nu o să primiți cerințe de completat de la mine
sau de la bunicul vostru. Datoria voastră este ca zilnic să faceți măcar o faptă
bună fără să vă simțiți obligați. Să o faceți timp de o săptămână.

- Ah, pare ușor, gândi cu voce tare Rahela uitându-se spre băiat, în timp ce
fratele ei se abținuse să nu îl ia gura pe dinainte.

Într-adevăr, dacă e ceva ce Timotei învățase din provocarea trecută era să nu mai afirme
că e treaba ușoară pentru că după va deveni grea și o știa pe bunica lui că va face să
pară totul mai simplu. Pentru o piatră așa frumoasă sigur prețul nu era ușor!

Spre seară, bunicii au pregătit copiilor un mic picnic în aer liber pe iarba din spatele
casei unde era livada plină de pomi. Bunica făcuse sandwich-uri din pâine de casă cu
brânză topită și șnițel de pui. Copii au lăudat mâncarea bunicii, iar mai apoi bunicul le-
a adus o salata de fructe culese chiar de ei! Aproape ca un ospăț regesc se gândea
Rahela. Mai târziu în seara aceea, nepoții au căutat pe calculatorul bunicii mai multe
informații legate de piatra safir. Au fost uimiți să citească așa multe noutăți și legende
despre originile safirului, iar curiozitatea lor devenise tot mai mare. Atât de mare, încât
au uitat cu desăvârșire că trecuse ora lor de somn de mult timp. Au realizat asta abia
când bunica lor venise de afară și îi găsise încă în fața ecranului.
- Cred că e timpul pentru odihnă, ce spuneți? Le adresase bunica blând în timp

ce se apropria spre ei.
- Da, da, ai dreptate. Acum plecăm la culcare. Noapte bună bunică! Spusese fata

grăbită spre camera ei de dormit. Nu voia să o supere pe bunica ei, iar Timotei
împărtășea aceeași voință ca și sora lui.

Nu a durat mult, iar copii au adormit rapid. Cu siguranță vara la țară era pentru ei o
aventură, mai degrabă decât o vacanță.- Rahela pare că știi răspunsul, nu vrei să îmi spui?

O încurajase bunica pe fată.
- Uhm, păi... eu cu prietena mea cea mai bună, Sofia,

am vorbit de foarte multe ori de bĳuterii și diamante
și cred că e vorba de safir..

- Tipic fetelor! Bufni Timotei uimit că sora lui avea
idee de așa ceva.

- Să știi că ai dreptate Rahela, chiar e vorba de safir.
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O nouă zi începuse, iar nepoții meditau la ce fapte bune ar putea să facă timp de o
săptămână. Bineînțeles că ei au continuat să îi ajute pe bătrânii lor bunici cu treburile
gospodăriei. Copii păreau să aibă nenumărate idei despre cum puteau să exerseze
bunătatea, întrebând zilnic pe bunicii lor dacă făceau bine. Căutau orice oportunitate
de a face binele, printre care: au cules zmeură pentru vecina bătrână și bolnavă a
bunicilor, iar ea le-a mulțumit, au împărțit jucăriile lor cu copii care erau în vacanță de
asemenea la bunicii lor, iar duminca la timpul de slujbă au ales să dea locul lor de pe
bancă pentru femeia gravidă și cei doi copii ai ei mai mici. Toate aceste lucruri le-au
făcut cu bucurie și fără reținere, fiind umpluți de un sentiment frumos de fiecare dată
când reușeau să îndeplinească o faptă bună. Ba chiar, după spusele Rahelei, se simțea
foarte nobil să ofere decât să primească.

Săptămâna era pe terminate. În ultima după-amiază, însă începuse o furtună, iar nepoții
au fost nevoiți să stea în casă. Priveau pe geam și erau nerăbdători să treacă norii și
ploaia. Până la urmă aveau de câștigat piatra nopții, iar o zi fără a exersa bunătatea era
o săptămână pierdută! Timpul trecea greu,, iar așteptarea devenea tot mai chinuitoare
pentru cei doi frați gemeni, asta până când amândoi au auzit un geamăt lung și trist care
i-a făcut pe amândoi să tresară.
- Ai auzit asta și tu?! Exclamă Timotei în timp ce deschidea geamul
- Da, pare că cineva plânge, dar cine ar putea să fie? Hai să mai așteptăm, poate
e ceva grav.

Ambii copii își scoseseră capul pe geam și au așteptat..au așteptat, iar nu la mult timp
după se auzi același sunet de data asta mai aproape și mai clar.
- Pare să fie un cățel care are nevoie de ajutor! Spuse îngrĳorată fata spre fratele

ei.
- Trebuie să îl găsim! Rosti în grabă Timotei și deja îndreptându-se spre ușă.

Rahela îl urmase imediat pe băiat și au dat buzna afară în căutarea câinelui. Cei doi au
urmărit geamătul care se auzea tot mai clar afară, iar în final, într-un tufiș mic, aproape
de gardul grădinii a fost găsită creatura mică și gingașă care a alarmat pe frați. Era un
cățel mic, ce părea să fie alb, dar era pătat de pământul murdar și ud, care imediat se
înghemuise în brațele Rahelei în căutare de căldură și adăpost.
- Hai să îl ducem la bunica, ea va ști cu siguranță ce să facem cu el. Spuse fata

bucuroasă că îl găsise pe micuț.

Ajunși amândoi înapoi, au chemat-o pe bătrâna femeie care croșeta niște șosete lângă
soba din bucătarie. Bunica a ieșit de grabă și când i-a văzut pe toți trei uzi și murdari i-
a primit de grabă în casă. Pe cățel l-a pus într-o cutie mare de carton cu un prosop mare
și vechi, iar lângă, un castron cu apă. În timp ce bunica aranja un loc pentru animăluțul
nou, cei doi frați se spălase și schimbase hainele ude, după care au venit fuga înapoi,
nerăbdători să vadă câinele din nou.

- Bunico, l-am găsit supărat și murdar... nu putem să îl părăsim din nou nu? Se
ruga Timotei de ea..

- Putem să îl păstrăm? Uită-te ce mic e, are nevoie de ajutor... insistă și surioara

Bunica se uitase la cei doi nepoți care erau gata să plângă ca să rămână cu noul lor
prieten. Zâmbi din cap aprobator și i-a îndemnat să șteargă cățelul și să găsească un
nume pentru noul membru al familiei.
- Putem să îi spunem Safir? Ca să ne aducă aminte să rămânem buni? Întrebă

Rahela încântată că îl poate păstra.

Micuța creatură păru să înțeleagă ce spusese fata și a lătrat aprobator.

- Ia te uită, Safir e încântat de numele lui! Spuse bunica punând palma pe el,
mângâindu-l.

- Safir o să rămână atunci! Afirmă Timotei încântat de faptul că va rămâne cu un
prieten pe patru lăbuțe.

Bunicul primi și el cu multă bucurie pe noul membru și după ce se opri ploaia se duse
în atelier pentru a-i construi o cușcă. Copii au ieșit și ei afară și împreună cu Safir au
început să se joace.

Cu ziua asta, se încheiase săptămâna bunătății. Seara, după ce noul venit se pusese la
somn, bunica își chemase nepoții în cameră pentru recompensă.
- Am fost surprinsă să văd că ați arătat bunătate nu doar față de oameni, dar și

față de animale. Am văzut că ați înțeles pe deplin această lecție și v-a plăcut
manifestarea bunătății. Sunteți cu adevărat niște fii ai cerului! Aclamă bunica
faptele nepoților ei.

- Mulțumim! Răspunseră în unison cei doi copii fericiți că au trecut și această
provocare.

- Desigur, trebuie să fim buni nu doar o săptămână ci în fiecare zi. Aici aveți
piatra albastră, să vă aduceți aminte de această lecție valoroasă. Continuă ea.

Femeia bătrână le înmânase pietrele la cei doi, după care bunicul le-a citit din Scriptură
un verset care îi va urmări mult timp de acum înainte pe Timotei și Rahela.

Proverbe 3:3

„Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia: leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița
inimii tale!“
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Cum te influențeaza Tehnologia ?
Tehnologia, după părerea mea, este una din răspunsurile omului la dorința
lui de a transforma mediul în care trăiește într-unul mai comfortabil și de a

îmbunătăți calitatea vieții.
Această artă include elemente de învățătură dezvoltate de-a lungul timpului care
sunt utilizate în mod strategic pentru a îndeplini anumite nevoi specifice
cerințelor omului.

• Tehnologia poate fi bună sau rea, dăunătoare sau constructivă în funcție de modul,
timpul și scopul în care o folosim.

• Admitem că tehnologia a jucat un rol remarcabil în a schimba viața cotidiană, pe
vremea aceea grea, dar în ziua de astăzi cu siguranță mai optimă, iar odată cu
dezvoltarea ei s-au amplificat și pretențiile.

• În ciuda tuturor lucrurilor care au fost create pentru a ușura treaba omului acasă și
la muncă (de la mașini de spălat haine și vase care mai de care inovative până la
roboți de casă, comunicare avansată pe platformele virtuale, transport foarte rapid,
mașinării ultra moderne, etc.) lumea se confruntă cu o criză majoră de timp.
Observăm că majoritatea celor prinși de activitatea zilnică nu vor sta câteva
momente de vorbă pentru că răspunsul lor va fi unul fugitiv. Mereu în grabă. Însă
dacă ne gândim la bunici sau chiar părinții noștri care nu au beneficiat de toate
aceste lucruri aduse din urma tehnologiei, este foarte probabil ca ei să fi avut mult
mai mult timp pentru toate lucrurile și activitățile sociale și în special cele
spirituale!

PARTEANEGATIVĂATEHNOLOGIEI

• TIMPULPETRECUT ÎN EXCES pe diferite platforme virtuale cum ar fi Google,
Facebook, Youtube, Instragram, Snapchat, WhatsApp, Netflix, Disney, etc., timp în
care se putea să fie alocat Lui Dumnezeu, familiei, prietenilor, locului de muncă,
recreere și odihnă.

• ACCESUL PERICULOS DE UȘOR a diferitelor site-uri cu teme precum
pornografie, violență, spiritism, idolatrie, reclame murdare cu tentă LGBTIA+ sau
LGBT+.

• TRAIULLEJER SPRE REALIZAREAPERSONALĂ prin accesarea a cât mai
multe instrumente create de tehnologie în domeniul agriculturii sau a industriei, fără
să ținem cont de faptul că ar trebui să imbunătățim și relația cu Dumnezeu nu doar
propiul trai.

Pagina Tinerilor

Corul bisericii Maranata
În ceea ce privește lucrarea corului bisericii Maranata Fürth, a existat din frageda ei tinerețe dorința
de a-L lauda pe Domnul prin cântări corale. În anul 1991 s-au pus temeliile primului cor, urmând să
fie susținut de cei ce au înțeles chemarea din partea lui Dumnezeu pentru aceasta slujbă.

Actualul cor s-a conturat în anul 2013 la propunerea mai multor frați din biserică care aveau deja în
trecut această slujire la cor în diferite biserici din România sau diaspora. La vremea respectivă
numărul coriștilor pe fiecare voce era destul de restrâns, unii din ei având experiență din slujirea lor
în alte biserici, alții învățând pe parcurs. Dirĳor de cor a fost fratele Ovidiu Nădășanu. El a slujit ca
dirĳor aproximativ până în anul 2016. Ulterior el a predat ștafeta fratelui Iosif Regetz, pe care
Dumnezeu l-a ridicat din sânul bisericii în slujba de dirĳor.

În prezent atât corul mixt cât și corul bărbătesc este condus de fratele Iosif Regetz cu o deosebită
dedicare și râvnă, fiind ajutat la orgă de frații, David Schüsser respectiv Raul Schmitz. Doi dintre
frații care au fost de la înființarea acestui cor sunt plecați în veșnicie, cântă acum împreună cu îngerii.
Este vorba despre frații: Gica Lăcătuș si Edi Marco.

Fiindcă tema revistei este biserica și tehnologia, corul bisericii Maranata dorește să prezinte pe scurt,
modul prin care tehnologia din ziua de astăzi ajută lucrarea aceasta. Partiturile sunt scrise pe
calculator într-un program care se numește MuseScore. Aceasta ne ajută să facem atât designul
partiturilor cât și să învățăm mai eficient linia melodică a fiecărei voci în parte. Vocile acestea se pun
pe internet unde doar corul bisericii are acces la toate cântările din caiet și la toate liniile melodice în
format audio.

"Încolo fraților, rugați-vă pentru noi ca Cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit, cum
este la voi" 2 Tesaloniceni 3:1

Corul Bisericii Maranata dorește să fie susținut în rugăciune pentru ca lucrarea lui să aducă rod și prin
el Dumnezeu să fie slăvit, biserica mângâiată, întărită, iar nu în ultimul rând dorim ca Dumnezeu să
mai aducă suflete la mântuire și trezire în popor.

Harul Domnului să fie în continuare peste Corul Bisericii Maranata, cântul lor să slăvească pe
creatorul și mântuitorul sufletelor noastre.

,,Tot ce are suflare să laude pe Domnul! Laudati pe Domnul!" Psalmul 150:6

Amin!

Pagina Corului Mixt
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1. Ce părere ai despre aplicația Biblia
pe telefon?

a. O părere bună

b. Nu prea bună

2. Preferi să aduci Biblia ta la biserică
sau îți este mai ușor să citești de pe
video proiector?

a. prefer Biblia mea

b. prefer sa citesc când e afișat în față

3. Cât de des asculți predici în timpul
tău liber?

a. regulat, minim de 2 ori pe săptămână

b. ocazional

4. Cât de des citești Biblia de pe
aplicație?

a. regulat, minim de 2 ori pe săptămână

b. ocazional

5. Cât de des citești Biblia (cartea)?

a. regulat, minim de 2 ori pe săptămână

b. ocazional

6. Ți se pare practic să fie afișate
cântările/ versetele cu
videoproiectorul?

a. da

b. nu

7. Cauți ca în timpul tău liber să
aprofundezi anumite teme/ discuții/
predici/ cugetări pe telefon?

a. da, de cele mai multe ori

b. nu prea mă gândesc la asta

8. Ce idei ai avea pentru biserica
locală? De ce fel de metoda a
tehnologiei ai vrea sa ai parte?

9. În ziua de astăzi, platformele
virtuale (Instagram, Snapchat) sunt
văzute ca metode de recreere/ relaxare.
Ai grĳă ca prin intermediul acestor
platforme să promovezi virtuțile
creștine?

a. da, am grĳă să postez regulat câte un
verset din Biblie sau o cugetare

b. nu, nu mă interesează acest aspect pe
platformele virtuale

10. Cum ți-ai dori să fie lauda și
închinarea în timpul programului?

a. cel mai mult cu negativ

b. cel mai mult cu instrumente

Chestionar
• COMUNICAREASOCIALĂ care a fost parțial redusă de telefon prin intermediul

rețelelor de socializare (desigur partea bună este că putem păstra legătura cu
persoanele care se află la distanță, dar trebuie să avem grĳă să nu neglĳăm relațiile
cu cei ce sunt aproape).

Exemple din istorie unde tehnologia a fost folosită cu scopul de a sluji pe
Dumnezeu:

• Prima telegramă a fost trimisă de Samuel Morse la data de 24 mai 1844,
parcurgând distanța de la Washington la Baltimore. Mesajul conținea un citat
biblic din cartea Numerele 23:23 ,,Ce a făcut Dumnezeu?”.

• Biblia lui Gutenberg a fost prima carte tipărită în Europa de Vest, cu o presă
metalică mobilă, expediind lectura în lumea largă. Pe 23 februarie 1455, cele două
volume elegante, redactate în latină, au dat startul revoluției globale a
informațiilor. Până atunci cărțile fuseseră un produs de lux rezervat celor bogați,
din cauza costurilor mari și a procesului lung și complicat al redactării manuale și
numărului mic de exemplare care puteau fi produse. La numai jumătate de secol
de când Biblia lui Gutenberg a devenit primul best-seller internațional, cărțile
circulau deja liber prin Europa.
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Concluzii:
• Folosește tehnologia cu frică de Dumnezeu și în scopuri plăcute

Lui.

• Nu te lăsa schimbat de toate invențiile oamenilor, ci rămâi
statornic și încrezător pentru că vremea trece, tehnologia
avansează, dar Dumnezeu rămâne același și ne spune „Fiți
sfinți, căci Eu sunt sfânt” 1 Petru 1:16.

• Nașterea din nou, plinătatea
Duhului Sfânt și maturitatea
spirituală te va ajuta să
folosești tehnologia în
scopuri nobile! Dumnezeu
să te binecuvânteze
cititorule!!



5. Cât de des citești Biblia (cartea)?

a. regulat, minim de 2 ori pe săptămână

b. ocazional

6. Ți se pare practic să fie afișate
cântările/ versetele cu
videoproiectorul?

a. da

b. nu

7. Cauți ca în timpul tău liber să
aprofundezi anumite teme/ discuții/
predici/ cugetări pe telefon?

a. da, de cele mai multe ori

b. nu prea mă gândesc la asta

8. Ce idei ai avea pentru biserica
locală?

De ce fel de metoda a tehnologiei ai
vrea sa ai parte?

60 % 85 %
40 % 15 %

100 % 100 %
0 % 0 %

80 % 60 %
20 % 40 %

Adolescenți

Adolescenți

Adolescenți

Tineri

Tineri

Tineri

A

A

A

B

B

B

Adolescenți:

• O aplicație sau o modalitate prin
care frații ce conduc programul să
poată fi informați fără a trimite
bilețele despre dorințele de cântare,
poezie sau altele de felul acesta.

Tineri:
• O aplicație a bisericii
• Tehnica și slujirea să fie echilibrată
• Mai multă unitate în slujire

Răspunsuri - Statistică
adolescenți & tineri

1. Ce părere ai despre aplicația Biblia
pe telefon?

a. O părere bună

b. Nu prea bună

2. Preferi să aduci Biblia ta la biserică
sau îți este mai ușor să citești când e
afișat în față?

a. prefer Biblia mea

b. prefer sa citesc când e afișat în față

3. Cât de des asculți predici în timpul
tău liber?

a. regulat, minim de 2 ori pe săptămână

b. ocazional

4. Cât de des citești Biblia de pe
aplicație?

a. regulat, minim de 2 ori pe săptămână

b. ocazional

95 % 95 %
5 % 5 %

85 % 100 %
15 % 0 %

40 % 80 %
60 % 20 %

5 % 20 %
95 % 80 %

Adolescenți

Adolescenți

Adolescenți

Adolescenți

Tineri

Tineri

Tineri

Tineri

A

A

A

A

B

B

B

B
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Mărturii

Mărturie fratele Marius Hiticaș

Numele meu este Marius Hiticaș și fac parte
din Biserica Maranta Nürnberg/Fürth din anul
2011. Împreună cu soția mea avem două fetițe,
Andreea și Lavinia, care slujesc Domnului prin
recitare de poezii.

Totul începuse pe data de 19 martie 2021 cu o
manifestare a bolii prin durere de cap care s-a
simțit intens în acea vineri seară. M-am trezit
următoarea zi constatând că starea mea se
înrăutățise, iar durerile erau încă prezente, ba
chiar într-un mod mult mai accentuat. Astfel,
agravarea simptomelor a continuat într-un mod
rapid și totodată intens în acel weekend, iar cu
trecerea timpului se adăuga câte un simptom la

celelate. A urmat ca pe 22 martie 2021 să sun la doctorul de casă, spunându-i de starea
degenerată a sănătății mele și rugându-l să îmi facă o programare pentru un test PCR.
Chiar în acele zile, colegul meu de muncă unde lucram împreună cu el la birou și
intram în contact zilnic cu el, primise un rezultat pozitiv la testul PCR făcut în urma
unor simptome similare mie, precum durerea de cap.

Am așteptat trei zile, timp în care boala progresa spre mai rău, iar miercuri seară am
primit rezultatul pozitiv al testului. Din ziua respectivă am intrat în carantină, iar pe zi
ce trecea situația se îndrepta înspre dureri mai mari și simptome tot mai grave. Aveam
febră foarte mare, chiar și halucinații. De foarte multe ori îmi auzeam soția vorbind cu
fetița mea Andreea spunându-i că nu știe ce să îmi mai facă. Febra refuza să scadă.
Adeseori, soția mea era chiar pregătită să sune la ambulanță, însă datorită faptului că
starea se ameliora, cel puțin pentru intervaluri scurte, a determinat-o să mai aștepte,
urmând sfatul doctorului. Acesta îmi spunea că este normală această stare și că nu
trebuie să îmi fac grĳi. Tratamentul și medicamentele pe care le luam le considera
suficiente și potrivite așa încât nu mi-a prescris altceva. Un lucru, însă pe care m-a
rugat să îl fac a fost să notez dezvoltarea simptomelor și în ce direcție se îndreptau.

9. În ziua de astăzi, platformele
virtuale (Instagram, Snapchat) sunt
văzute ca metode de recreere/ relaxare.
Ai grĳă ca prin intermediul acestor
platforme să promovezi virtuțile
creștine?

a. da, am grĳă să postez regulat câte un
verset din Biblie sau o cugetare

b. nu, nu mă interesează acest aspect pe
platformele virtuale

10. Cum ți-ai dori să fie lauda și
închinarea în timpul programului?

a. cel mai mult cu negativ

b. cel mai mult cu instrumente

85 % 65 %
15 % 35 %

0 % 10 %
100 % 90 %

Adolescenți

Adolescenți

Tineri

Tineri

A

A

B

B
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Concluzie:
Am ales câteva întrebări pentru generația tânără ca să putem deduce
cât de mult influențează tehnologia în biserică, dar și în timpul
liber. Este clar că majoritatea răspunsurilor se sprĳină pe ajutorul
tehnic în timpul slujirii, însă tinerii și majoritatea adolescenților au
admis că preferă să citească din propria biblie în timpul
programului. Se observă că la capitolul “timp liber” încă există loc
de îmbunătățire, dar se apreciază tendința de a gestiona lucrurile
spre folosul sufletului.
Am vrea, de altfel, ca prin intermediul acestui chestionar să atragem
atenția cititorului de a răspunde singur și onest acestor întrebări.



Ca semn, dimineața următoare lucrurile au început să se îmbunătățească și să se
amelioreze în dreptul sănătății mele. Eu care primeam permanent oxigen 80% de la
aparate până în momentul acela, din dimineața aceea nu mai necesitam decât 55% de
la ele. Slavă Domnului! Căci El e mare, nu noi!

De atunci doctorul nu a mai spus nici măcar o data că are dubii, ci dimpotrivă se bucura
de orice progres și mă sfătuia că trebuia răbdare multă. Pașii se îndreptau în direcția
bună a lucrurilor, însă erau pași mici ce solicitau toleranță și timp.

În acea perioadă au fost două proorocii în dreptul meu. Una la noi în adunare prin sora
Ioana Bașa și o alta în România în Biserica din Saravale printr-un vas al Domnului.
Ambele spuneau că Domnul dorește să ridice un steag alb, însă va fi nevoie de multă
răbdare, dragoste, unitate, cât și rugăciune. Astfel, timpul s-a scurs cu rezultate
îmbucurătoare și încurajatoare, iar pe data de 28 aprilie 2021 m-am trezit prin harul
Domnului din comă.

Mă aflam într-o camera mare și spațioasă care era totodată foarte luminoasă având
geamuri imense. Pe peretele din fața mea am putut vedea un ceas mare ce indica ora
șapte și un sfert dimineața. Nu am realizat prea multe pe moment din cauza acelei
perioade îndelungate care a trecut, însă ceea ce pot spune e, că mișcându-mă am
observat că tot corpul era plin de cabluri care uneori își făceau simțite prezența prin
dureri mari. Am putut să observ că nu mă aflam singur în acea cameră, ci aveam un
coleg care stătea întins pe un alt pat la o mică depărtare de mine.

După scurtă vreme a venit o asistentă la patul meu și m-a salutat fiind foarte bucuroasă.
Și la fel de neașteptat cum a venit, a și părăsit camera. La întoarcere ei nu mai era
singură, ci mai mulți medici erau în compania ei. După sosirea lor, s-au prezentat și
mi-au pus niște întrebări simple atât despre mine cât și despre familia mea pe baza
informațiilor ce le știau. De obicei, după o vreme îndelungată de comă nu puțini sunt
cei care rămân cu probleme și consencințe atât fizice, cât și psihice. Dar slăvesc pe
Domnul că El mi-a păstrat mintea, memoria, întregul meu creier și starea mea psihică
întreagă, sănătoasă pe deplin! Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă!

Cu trecerea zilelor, am fost întrebat de doctor dacă nu aș vrea să încerc a merge, la care
i-am raspuns cu un mare "DA" fiind foarte bucuros de această oportunitate. Mi-au fost
luate unele cabluri cât și tuburi de pe corp să mă pot mișca și astfel, am primit
permisiunea de a mă ridica din pat. După o perioadă de 45 de zile de stat întins pe pat,
m-am ridicat cu ajutorul Domnului singur, drept în picioare și am parcurs de numărate
ori lungimea camerei! Slava Lui Isus pentru aceasta! Vedeam cum doctorul avea o
privire nespus de mirată, dar foarte strălucitoare și zâmbitoare. După care s-a intors și
a ieșit bucuros pe ușă. Eu nu am înțeles gravitatea stării sănătății mele în care m-am
aflat atâta timp, ceea ce a cauzat uimirea mea față de reacția doctorului.

Într-o seară, înainte de a fi internat la spital, am scris sorei Ioana Bașa cu rugămintea
de a se ruga pentru mine căci simțeam că nu mai pot. Astfel, a fost anunțat cazul bolii
mele în biserica locală și știu că am fost susținut de multe rugăciuni fierbinți. Pe data
de 31 martie 2021 lucrurile au degenerat mult. Am observat că după ce făcusem doar
câțiva pași în holul apartamentului mă simțeam foarte obosit și același lucru exprimam
și prin respirația mea, gâfâind. Am sunat înlocuitoarea doctoriței de casă dorind a mă
prezenta la cabinet și am rugat-o ca soția mea să primească permisiunea de a mă duce
cu mașina la cabinet, căci eu, deși voiam, nu îmi permitea sănătatea.

Am ajuns acolo respirând foarte greu, dar apoi m-am liniștit, ascultam pe doctoriță care
îmi spunea că nu mă mai poate ajuta cu nimic și că singura soluție, și cea mai bună, ar
fi de a mă interna în spital. Urmând sfatul ei am mers în aceeași zi împreună cu soția la
clinică în Fürth. Acolo am fost preluat de asistenți imediat, neavând nici măcar șansa
de a-mi saluta soția la despărțire.

Din acel moment îmi aduc aminte cum doctorii în clinică spuneau că nu mă pot ajuta
deoarece nu existau locuri suficiente și că va trebui să mă ducă de urgență la
Uniklinikum în Erlangen. Totul s-a desfășurat foarte rapid. Am ajuns în Erlangen în
aceeași seară. Soția a fost sunată și informată de această mutare. Ei i-a fost transmis că
va fi contactată de doctorii, respectiv asistenții clinicii, care se ocupă de cazul meu.

În aceeași seară a primit un telefon în care a avut parte de vestea că va trebui să mă
intubeze dacă starea mea va continua să se înrăuțească. Și așa a fost. Eu însumi le-am
scris soției și fetițelor mele pe Whatsapp că vor trebui să mă intubeze. Le-am rugat să
îmi trimită o poza pentru a le mai vedea încă o dată. Și astfel, terminând conversația
am fost indus într-o comă artificială.

În acel moment am știut că nu mai pot face nimic și că nu mai pot fi sigur dacă mă voi
mai trezi vreodată, însă nu am avut teamă, panică sau nesiguranță în suflet, ci am fost
liniștit, pregătit și conștient de ceea ce va urma și încredințat că familia mea, dragii mei
frați și surori și toți rămân în brațul Domnului și dacă nu îi voi mai întâlni pe niciunul
aici, atunci cu siguranță în ceruri. Am fost bucuros știindu-mă împăcat și trăind în pace
cu toții, gata de a încredința totul în mâna tare și brațul puternic al Domnului, poate
chiar pentru totdeauna. De aici pot mărturisi doar din ceea ce soția și fetițele mi-au
povestit.

A fost o perioadă lungă și foarte grea, plină de urcușuri și coborâșuri, lacrimi, rugăciuni
și durere. Starea mea se agrava și nu dădeam nici un semn de îmbunătățire până într-o
seară. Era a unsprezecea zi de comă și doctorul senior sunase pe familia mea repetând
că nu poate garanta nimic în privința mea. Soția mea, auzind aceste cuvinte de
nenumărate ori i-a răspuns călauzită și îndemnată de Duhul Sfânt că nu voi muri ci voi
trăi și că Dumnezeu împreună cu doctorii fac minuni.
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9 întrebări
din Biblie cu
Răspunsuri

Întrebări din Biblie:

1. Care apostol, când a fost urmărit, a fost dat jos printr-o fereastră într-o coșniță?

2. De câte ori a căpătat Pavel 40 de lovituri fără una de la evrei?

3. Care apostol s-a luptat cu fiarele în Efes?

4. Ce eveniment descrie o lumină puternică apărută deodată în drum, iar cel ce a
văzut-o a rămas orb trei zile?

5. Fiindcă a fost venerat ca și Dumnezeu, un înger s-a coborât, l-a lovit și a murit
de o moarte nemiloasă, iar viermii l-au mâncat îndată. Despre cine vorbim?

6. Cine a fost primul martir dintre apostolii Domnului Isus?

7. Ce fiu a fost binecuvântat de mama lui când a aflat că el i-a furat siclii de
argint?

8. Când va scrie, până și pe zurgălăii cailor: ,,Sfinții Domnului" ?

9. De câte ori a mĳlocit Avraam înaintea Domnului pentru cetățile Sodoma și
Gomora, ca să nu fie nimicite?

Am ales să întreb pe o asistentă despre aceea reacție neobișnuit de bucuroasă și uimită
din partea lui. Ea mi-a explicat mai apoi de starea mea și situația în care am fost, încât
să înțeleg și să realizez căci mă aflasem, după cum spunea, la un pas de moarte, cu un
picior în groapă și cu un risc permanent ca situația să degenereze în orice clipă, fără o
șansă de a mai putea fi ajutat. Pe deasupra îmi mai spunea că puțini sunt cei care după
30 de zile de comă mai merg pe picioarele lor pentru că majoritatea sunt nevoiți de a
sta în scaune cu rotile pentru a se deplasa. Următoarea zi m-a întrebat din nou doctorul
dacă doresc să merg, la care eu i-am raspuns cu același entuziasm ca în ziua precedentă.

De data aceasta, însă s-a oferit asistenta să meargă cu mine pe holul terapiei intensive.
Tot ceea ce am văzut in acel hol, care avea o lungime de aproximativ 50 de metri, erau
multe camere mici în stânga și dreapta mea. În primele zile nu am realizat prea multe
fiind obosit și având dureri de cap, dar după o săptămână asistenta m-a văzut tare curios
de cum arătau ceilalți oameni care se aflau în comă și m-a întrebat dacă vreau să văd
ce se află în acele camere. Eu i-am raspuns afirmativ și așa a stat de pază, ca să nu fiu
văzut de nimeni, și mi-a permis, deși nu avea voie, să privesc mai atent in jur.

Am realizat cu adevărat atunci ce înseamnă să fii un om în comă, un om care este ca un
mort și pe care asistenții îl întorc de pe o parte pe alta. Apoi am putut înțelege pe deplin
și foarte clar ce înseamnă mâna puternică, minunată, păzitoare și îndurătoare a Lui
Dumnezeu asupra noastră! Avem un Dumnezeu Atotputernic, Viu și Sfânt! Mărire Lui
în toate și pentru toate!

Au mai urmat câteva săptămâni de recuperare care, cu ajutorul Domnului și în mila și
dragostea Sa, au decurs într-un mod surprinzător de bine.

În aceste rânduri am încercat să fac un rezumat al evenimentelor petrecute, deși ar fi
mai multe minuni de mărturisit. La final doresc să vă mulțumesc fiecăruia în parte
pentru rugăciunile, lacrimile, zilele de post și strigătele înălțate. Vă mulțumim din
suflet în numele meu și al familiei mele pentru sprĳin și încurajări, căci dacă astăzi sunt
în biserică și familia Hiticaș este unită și întreagă este și datorită rugăciunilor
dumneavoastră. Doresc ca prin această mărturie și experiență, de care Domnul mi-a
făcut parte, ca El să fie preamărit și proslăvit prin fiecare lucru și detaliu, iar pentru cei
din jur, mă rog Domnului, să fie o încurajare și o mărturie vie că Domnul Isus este Viu
în veci vecilor și că mai face minuni, încă mai lucrează și ascultă rugăciunile fierbinți
ale copiilor Săi!

Fiți binecuvântați cu toții!
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Readuc atenția spre carte întrucât doresc să împart motivul și scopul citirii ei. Deseori
ne regăsim în momente de incertitudine, cu toate că suntem creștini -fie proaspăt întorși
la credință, fie crescuți de mici în sânul bisericii- adunăm frământări și suntem loviți
de gânduri precum „sunt cu adevărat mântuit?“ sau „cum să fac deosebirea între omul
vechi și omul nou?“. Când gândirea ne este astfel, perturbată de dubii este bine să avem
un ajutor ce ne îndreaptă privirea spre Scriptură.

În cazul unei situații de genul cum am precizat mai sus, recomand opera aceasta unde
Charles Leiter explică două mari minuni care se întâmplă în viața unui om mântuit și
anume: „Prima este justificarea, prin care niște infractori condamnați sunt declarați
drepți înaintea unui Judecător sfânt și drept. A doua este regenerarea, prin care
păcătoși plini de răutate, înrobiți și plini de ură sunt transformați în iubitori de
Dumnezeu și de semeni”.

După cum spuneam, dimensiunea cărții este relativ suplă și structurată pe mai multe
capitole scurte, dar la subiect. Modul obiectiv de argumentare nu lasă loc de
interpretare subiectivă, ci răspunde succint întrebărilor legate de planul mântuirii și de
efectele ei în viața noastră, aducând pe tot parcursul cărții versete și referințe biblice.
Autorul folosește un scris simplu și ușor de înțeles pentru toate grupele de vârstă.

Un fragment din carte care m-a inspirat a fost expunerea a ceea ce înseamnă a avea o
identitate nouă sau a fi o făptură nouă în Hristos și a fi liber în El. „La fel ca o
locomotivă care își împlinește menirea și găsește adevărata libertate doar rămânând în
limita șinelor, omul își împlinește menirea și găsește adevărata libertate doar în
supunerea față de Creatorul său.” Cât de frumos! Cât de adevărat!

În concluzie, doresc cititorului să aibă parte de un studiu pe măsură, aducând o
reîmprospătare a adevărului și căutând să combată îndoielile ce apar pe parcursul vieții
de creștin. Fie ca această carte să aducă beneficii spirituale, Amin.

Cu drag, Valentina.

Valentina Grigoraș

Dincolo de copertă

- Justificare și regenerare -
de Charles Leiter

Dragă cititorule,

Privind mica mea bibliotecă și meditând ce
scriere aș putea prezenta în acest număr, m-
am gândit să aleg o carte ce poate la prima
vedere nu pretinde o atenție deosebită, cel
mai probabil pentru că formatul subțire al
cărții și coperta întunecată nu inspiră asta,
dar este cu siguranță una din operele mele
preferate. Fac chemarea de a privi dincolo de
copertă la lectura a ceea ce îmi place mie să
cred și să numesc, învățătură bună și
sănătoasă.

Mai întâi de toate vreau să ofer câteva
informații despre autorul cărții. Charles
Leiter este păstor al Bisericii Lake Road
Chapel din Kirksville, Missouri din anul
1974 și a scris următoarele cărți: „Justificare
și regenerare” și „Legea Lui Hristos”. Pe
lângă aceasta, Charles a fost conferențiar în
Statele Unite ale Americii cât și în Europa de
Est; Cât despre famile, împreună cu soția sa,
Mona, au cinci copii.
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Tineri proaspăt căsătoriți:
- Familia Cioban Cătălin și Rahela

- Familia Timiș Liviu și Camelia

- Familia Chironda Eduard și Emma

septembrie 2022

Următoarele evenimente (2022):
19.11.2022

Conferința de iarnă (tineret)

Genericul: Drumul spre excelență

Anunțuri

Canditații care au încheiat un
legământ cu Dumnezeu:

Prundean, Ruben (21 ani)

Grigoraș, Alessandra ( 17 ani )

Gabor, Timea ( 16 ani )

Florean, Damaris ( 17 ani )

Celac, Maia ( 24 ani )

Mititel, Tamer ( 17 ani )

Andreica, Eduard ( 18 ani )

Neaga, Yurie ( 18 ani )

Todose, Emanuel ( 27 ani )

Blendea, Robert Paul ( 56 ani )

Concursul biblic „Talantul în Negoț”
se organizează în fiecare an și biserica locală!

• Începând de la vârsta când cei mici știu să
citească până la 99+ de ani

• Înscrierile se fac la începutul anului la
fratele Lucian Iosub

septembrie 2022

Binecuvântările de copii au loc de
asemenea lunar, în fiecare a doua duminică:

- Familia Pavăl Iudita și Natanael au adus pe
micuța Edith

- Familia Cucoș Nicu și Reghina au adus pe
micuțaMiriam

Anunțuri

Cina Domnului se serbează în prima
duminică a fiecărei luni. În luna septembrie se
va serba în a doua duminică (11.09.22)
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Răspunsurilelaîntrebăriledepe
pagina21:
1.ApostolulPavel(2Corinteni11:32-33)

2.De5ori(2Corinteni11:24)

3.ApostolulPavel(1Corinteni15:32)

4.SaulpedrumulDamascului(Faptele
Apostolilor9:3-7)

5.ÎmpăratulIrod(FapteleApostolilor
12:21-23)

6.IacovfrateleluiIoan(Faptele
Apostolilor12:1)

7.Mica(Judecători17:2,3)

8.Înmiadeani(Zaharia14:20)

9.De6ori(Geneza18:24-32)
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Poezie
Biserica și tehnologia

Timpul tot înaintează,
Parcă totul prelucrează,

Ce a fost mai ieri poveste,
Astăzi realitate este.

Chiar și-n biserica primară
Se observă o schimbare.

Totul s-a modernizat
Pas cu pas, treptat, treptat.

Ce vedem în adunare
Sunt astăzi microfoane,
Stații, cabluri și ecrane

Cât și camere de filmare.

Sunt chiar multe lucrări, care
Se desfășoară-n adunare.

Însă cel mai important
E a lor scop clar definit,
Scopul Evanghelizării,
Răspândirii de cuvânt.

Nu e slujbă mai presus
Decât a-mpărtăși pe Isus

Prin darurile pe care,
El le-așează-n adunare,

Fie ea tehnologia,
Rugăciunea, bucuria,

Toate sunt un dar nepus
De la Domnul nost' Isus.

Să luăm seama, dar la ele
Și-ntrebuințarea lor

Încât noi orice am face
Să mărim pe Salvator.

Astfel, azi tehnologia
Este o nuanță nouă

Dar depinde chiar de noi
Cât e de-nchisă sau deschisă,

Cât e de bine sau de rău.

Haideți, dar cu toții să facem
Din tehnologie o binecuvântare,
Nu doar pentru noi în adunare,
Ci și pentru acei necunoscând

Adevărata cale.

Domnul fie Preamărit,
A Lui Nume-n veci Slăvit,

Până vom cina cu El,
Mirele Emanuel.

Amin!

Andreea Hiticaș
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