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                 R A D I O   F A R 
100,2 Mhz- localitatea Vârșeț 
96,7 Mhz-celălalte localități 
 
SÂMBĂTĂ  
Ora 18.05h 
emisiunea vieți transformate 
DUMI/ICĂ 
Ora 18.05h 
emisiunea Documentar 

 
Biser ic i le  Pent icos ta le  d in 
Voivodina s-au bucurat în luna Mai 
de prezența fratelui Stig Irenius  
păstorul principal al bisericii 
Penticostale din Helsimborg -
Suedia, care a fost însoțit de 
păstorul Pitic Ion și soția Margareta. 
Cu fratele păstor au fost organizate 
servicii de evaghelizare la Vârșeț pe 
data de 11 Mai, și la Voivodinți pe 
data de 10 Mai a.c. 
 
Fratele Stig Irenius împreuna cu 
familia Pitic a vizitat și biserica 
Penticostală Elim din Timișoara. 
 

 În urma celor 6 luni de evanghelizare în mijlocul bisericilor penticostale române din Voivodina și cu ajutorul fraților 
din biserica Elim din Timișoara ne-am bucurat împreună de roada pe care Dumnezeu ne-a dăruit. 
Frații și surorile din biserica Elim din Timișoara și din biserica penticostală Smirna, ne-au fost o mare binecuvântare în cele 6 
luni de evaghelizare în Banat. Această bună colaborare cu ajutorul lui Dumnezeu se va continua căci dorim ca pe întreg 
parcursul anului 2008 să avem seri de evaghelizare.  
Botezul în apă noutestamental ținut la Uzdin reprezintă un moment de aducere aminte de toată binecuvântarea primită din 
partea lui Dumnezeu în această prietenie dintre biserica penticostală Elim din Timișoara și bisericile noastre din Banat.  
Suntem plini de emoții de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi și de ceea ce Dumnezeu va face pe viitor fiind uniți cu aceeași 

râvnă și în același Duh, cei din Timișoara și cei din Banatul sârbesc.  
Dumnezeu să fie lăudat pentru toate. 
 
pastor Marinică Mozor 

Înregistrarea video a botezului 
ținut la Uzdin o puteți viziona pe 

internet. 
www.elim.ro 
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Cuvântul Baptizo înseamnă a scufunda, şi era în-
trebuinţat de greci şi de iudei. Era un cuvânt foarte 
obişnuit, cu nimic asociat  de practica religioasă. 
 
BOTEZUL LUI IOA/-CO/DIŢIU/EA LE-

GATĂ DE MÂ/TUIRE 
MATEI 3:1-6 “ În vremea aceea a venit Ioan 
Botezătorul, şi propovăduia în 
pustia Iudeii. El zicea: Pocăiţi-vă, 
căci Împărăţia cerurilor este 
aproape. Ioan acesta este acela 
care fusese vestit prin prorocul 
Isaia, când zice:” Iată glasul celui 
ce strigă în pustie: Pregătiţi calea 
Domnului, neteziţi-I cărările. 
Ioan purta o haină de păr de 
cămila, şi la mijloc era încins cu 
un brâu de curea. El se hrănea cu 
lăcuste şi miere sălbatică. 
Locuitorii din Ierusalim, din 
toată Iudea şi din toate 
împrejurările Iordanului, au 
început să iasă la el; şi 
mărturisindu-şi păcatele, erau 
botezaţi de el în râul Iordan”. 
   
Ioan apare ca ultimul dintre profeţii 
Vechiului Testament ( după 400 de 
ani de tăcere a profeţilor Dumnezeu 
iarăşi vorbeşte poporului Israelian). 
Mesajul lui Ioan conţinea o veste 
bună şi una rea.  
 
VESTEA BUNĂ era că Împărăția 
cerurilor este aproape iar Mesia va veni foarte 
curând. Acesta era motivul pentru care mesajul lui 
Ioan era atât de atragător pentru mulţime. 
 
VESTEA REA era că nimeni nu poate intra în 
Împăraţia lui Dumnezeu prin meritele personale, 
ci omul are nevoie de pocăinţă şi botez. 
Pentru a înţelege cât de ciudat le părea evreilor 
botezul lui Ioan, trebuie să înţelegem care era înv-
ăţătura liderilor evrei despre Împărăţia lui Dumne-
zeu şi despre botez. 
 
1.Ei credeau căci toţi, în afară de cei mai răi evrei, 
vor intra direct în Împărăţia lui Dumnezeu pentru 
că ei erau urmaşii lui Avraam, sau din pricina me-
ritului lor care se baza pe fapte bune şi religiune. 

2. Pe de altă parte ei credeau căci toţi ne-evreii (neamurile) 
sunt excluşi din Împărăţia lui Dumnezeu din pricina vi-
novăţiei  morale. Unica cale pentru cei din neamuri de a 
intra în împărăţia lui Dumnezeu era convertirea la Iudaism, 
a fi circumcis, a accepta Vechiul Testament cu legile date, 
şi a fi botezat. 
Botezul reprezenta recunoaşterea lor că sunt vinovaţi, ne-

demni de Împărăţia lui 
Dumnezeu, şi necesi-
tatea de a fi spălaţi şi 
eliberaţi prin iertarea 
lui Dumnezeu. 
Acum putem vedea 
cât de ironic şi contra-
versial era botezul lui 
Ioan pentru evrei din 
vremea aceea.  
El  spunea:  Nu 
contează cât de mare 
Evreu eş t i ,  nu 
contează cât de reli-
gios eşti, nu contează 
câte fapte bune ai 
făcut, tu nu poţi intra 
în Împărăţia lui Dum-
nezeu. Unicul mod 
este ca să recunoşti, 
aşa cum trebuiau nea-
murile să recunoască, 
că tu eşti păcătos şi ai 
nevoie de iertarea lui 
Dumnezeu. 
 
Acesta este motivul 

din ce cauza oamenii “răi”  iubeau pe Ioan, iar liderii reli-
giosi îl urau. Cei “răi” înţelegeau mesajul şi îl acceptau ca 
un mesaj al speranţei (indiferent cât de păcătos sunt, indife-
rent cât sunt de mari păcatele mele eu pot intra în împărăţia 
lui Dumnezeu).   
Liderii evrei au fost ofensaţi de acest mesaj ( Cum poţi tu 
să spui că eu nu sunt îndeajuns de bun ca să intru în Împ-
ărăţia lui Dumnezeu). 
 
Botezul lui Ioan este important şi ne arată condiţiunea pusă 
pentru obţinerea mântuirii. Noi trebuie personal să recu-
noaştem că suntem păcătoşi şi să ne cerem iertare de la 
Dumnezeu. 
Nu te baza pe istoria familiei tale, membria la biserică, un 
ritual creştin, aceste lucruri nu aduc mântuirea. 
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ISUS BOTEZAT DE IOA/–EXEMPLUL CUM 
DUM/EZEU DĂRUIEŞTE MÂ/TUIREA 

 
Matei 3.13-14 “Atunci a venit Isus din Galilea la 
Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan 
căuta să-l oprească.”Eu”, zicea el, “am trebu-
inţă să fiu botezat de Tine,, şi Tu vii la mine?” 
 
Din ce cauză Ioan nu doreşte ca Isus să fie Botezat 
de el ? 
Mulţi asumă că Ioan nu dorea să-L boteze pentru 
că el ştia că Isus e Mesia. Conform evangheliei 
după Ioan, Ioan Botezătorul nu a ştiut cu siguranţă 
că Isus este Mesia până când Isus nu a intrat în apa 
Iordanului pentru a fi botezat.  
 
Ioan 1:29-33 ” A doua zi, Ioan a văzut pe Isus 
venind la el, şi a zis:” Iată Mielul lui Dumnezeu, 
care ridică păcatul lumii! El este acela despre 
care ziceam:După mine vine un om, care este 
înaintea mea, căci era înainte de mine.Eu nu-L 
cunoşteam, dar tocmai pentru aceasta am venit 
să botez cu apă: ca El să fie cunoscut lui Israel.” 
Ioan a făcut următoarea mărturisire:” Am 
văzut Duhul pogorându-se din cer ca un 
porumbel şi oprindu-se peste El. Eu nu-L 
cunoşteam; dar celce m-a trimes să botez cu 
apă, mi-a zis:” Acela peste care vei vedea Duhul 
pogorându-Se şi oprindu-Se , este Cel ce botează 
cu Duhul Sfânt.”  
 
Afirmaţia lui Ioan din Matei 3.14 Dar Ioan căuta 
să-l oprească. ,,Eu``, zicea el, ,,am trebuinţă să 
fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?  trebuia să 
se bazeze pe cunoştinţa personală a lui Ioan despre 
sfinţenia lui Isus. Ca un verişor, neam aproape, ei 
aveau contacte unul cu altul, şi Ioan  trebuia să ştie 
din experienţa pesonală că Isus nu avea nici un 
păcat de a mărturisi ! 
 
Acest lucru ridică încă o întrebare. Din ce cauză 
Isus insistă ca să fie botezat cu botezul dăruit pen-
tru cei păcătoşi ? 
Răspunsul îl găsim în Matei 3:15 
 Drept răspuns, Isus i-a zis: ,,Lasă-Mă acum, 
căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împli-
nit.` Atunci Ioan L-a lăsat. 
 
LASĂ-MĂ  ACUM – Isus dă drept lui Ioan că el 
nu are nevoie de a fi botezat ca un păcătos care are 
nevoie de iertare. 
….căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie 
împlinit.- Isus trebuia să fie botezat pentru a împli-
ni planul Lui Dumnezeu  
Cu alte cuvinte botezul lui Isus este o descriere 
cum Dumnezeu dăruieşte mântuirea. 
 
Sistemul de jertfire a vechiului testament care adu-

cea numai o eliberare de sub păca-
tele făcute cu fapta trebuia să fie 
înlocuit de o jertfă care să aducă o 
eliberare desăvârşită, o eliberare în 
trup, suflet şi duh. 
 
Profeţii Vechiului Testament au 
ştiut că acest sistem de jertfire a fost 
doar o viziune profetică despre o 
persoană sfântă şi fără prihană care 
va veni şi va împlini aceasta viziune 
prin moartea lui proprie. 
Isaia 53.5,6 
“Dar El era străpuns pentru 
păcatele noastre, zdrobit, pentru fărădelegile noas-
tre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, și 
prin rănile Lui suntem tămăduiţi. Noi rătăceam cu 
toţii ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui; dar 
Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noas-
tră a tuturor.” 

Deci Isus trebuia să fie botezat de Ioan nu pentru că el era 
păcătos sau că avea nevoie de iertare, ci pentru căci el împli-
nea misiunea pentru care a venit. Ca  să se indentifice pe el 
însuşi cu păcatele noastre, să ia asupra lui osânda noastră, şi 
pentru a plăti pentru păcatele întregii omeniri cu însăşi moar-
tea lui pe crucea Calvarului. 
 
Ioan a înţeles acest lucru şi ziua viitoare l-a introdus pe Isus 
la apostolii săi ca “Mielul lui Dumnezeu care a venit să ia 
păcatul întregii omeniri” Ioan 1.29 
Isus mărturiseşte căci acesta era motivul din care cauză El a 
venit. Marcu 10.45 
“Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să 
slujească, și să-Și dea viaţa răscumpărare pentru 
mulţi!” 

Iar Pavel aminteşte în 2 Corinteni 5.21. 
“ Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat 
pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în 
El”.  
Dumnezeu Tatăl aprobă botezul lui Isus.  
Matei 3.16-17.  
„ De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi 
în clipa aceea cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul lui 
Dumnezeu pogorându-Se în chip de porumbel şi venind 
peste El. Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: 
„Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc 
plăcerea”.  
Foarte evidentă găsim aceasta aprobare, prin Duhul Sfânt ca 
un porumbel, şi glasul din cer care confirmă dumnezeirea 
Lui. 
 
Bunul nostru Dumnezeu să te ajute drag cititor ca în Hristos 
să te încrezi, pe El să Îl mărturiseşti şi să împlineşti voia lui. 
 Marcu 16 :16 
„Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu 
va crede va fi osândit” 
 

Marinică Mozor 
Păstorul bisericii 

penticostale din Vârşeţ 



nezeu, prin Hristos. Nu că noi 
prin noi înșine suntem în stare 
să gândim ceva ca venind de la 
noi. Destoinicia noastră, dim-
potrivă, vine de la Dumnezeu, 
care ne-a și făcut în stare să 
fim slujitori ai unui legământ 
nou, nu al slovei, ci al Duhului 
căci slova omoară, dar Duhul 
dă viață”. 
 
Dumnezeu nu dorește ca noi să obosim în facerea 
binelui, în primul rând fiindcă răsplata noastră este 
pusă de o parte, și în al doilea rând fiindcă El în 
credincioșia Lui ne ajută ca să   ne ducem la bun 
sfârșit slujba încredințată. FĂRĂ LUPTĂ , NU-I 
CUNUNĂ. 
 
1Corinteni 15:58. “ De aceea preaiubiții mei frați, fiți 
tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, 
căci știți că osteneala voastră  în Domnul nu este 
zadarnică”. 
Isaia 49:4  “Și eu ma gândeam(!!):.degeaba am mun-
cit, în zadar și fără folos mi-am istovit puterea. Dar 
dreptul meu este Domnul, și răsplata mea este la 
Dumnezeul meu”. 
 
Evrei 10:35  ”Să nu vă părăsiți dar încrederea voas-
tră, pe care o așteaptă o mare răsplătire !”. 
Dumnezeu nu plătește la terminarea zilei sau a lunei, 
noi  primim răsplata noastră la capătul slujiri. 
Un proverb olandez spune: 
“ Nu se face vin fără să storci struguri, 
nu se face ulei fără să strivești semințele,  
nu se poate obține parfum fără să ucizi florile. 
 
Nu putem obține un seceriș de suflete fără ca slujito-
rii Evangheliei  se nu depună O MARE OSTE-
NEALĂ. 
 
Ne dorim  să nu “OBOSIM” în slujire (în facerea 
binelui) pentru că vrem un seceriș bogat. Dorim ca să 
ne sacrificăm pentru El. 
Dacă obosim, Dumnezeu ne încurajează să  conti-
nuăm în slujire (în facerea binelui). Lucrarea nostră 
pentru Domnul în slujirea Evangheliei nu este zadar-
nică  și nici nu va rămânea neroditoare ci neapărat 
vom culege roade. Să nu dăm înapoi chiar dacă pe 
moment ne simțim epuizați fizic sau spiritual ci să ne 
amintim că jertfa noastră nu este zadarnică. 
La vremea potrivită vom secera. 

George Mozor 
Episcop al  bisericii 

penticostale din 
Voivodina 
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‘Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită 
vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală”. 

Galateni 6:9 
 
Pe parcursul vieții noastre de slujitori ai Evangheliei 
apare tentația de a ceda, de a renunța atunci când 
ajungem ca să fim obosiți. Îndemnul pe care îl primim 
din partea Domnului de a nu obosi, este însoțit de o mare 
promisiune că la vremea potrivită “vom secera”. 
Ca slujitori activi  în răspândirea Evangheliei trebuie ca 
să ne amintim că deși putem simți o mare oboseală și 
ispitirea de a renunța la slujire, Dumnezeu ne făgăduiește 
o recoltă bogată la timpul potrivit. Aceasta se va întâmpla 
negreșit. 
De multe ori chiar când suntem mai aproape de a culege 
roadele, suntem ispitiți de a renunța. 
Unii sunt în stare să înoate întreg râul ca apoi la țărm să 
se înece. Alți construiesc o întreagă clădire ca apoi să nu 
îi pună acoperișul. 
 
Dumnezeu vrea să ne conducă în chip miraculous. 
Leviticul 26:4 “vă voi trimete ploi la vreme, pământul își 
va da roadele, și pomii de pe câmp își vor da rodurile”. 
 
Deutoronom 11:14. ”El va da țării voastre ploaie la 
vreme,  ploaie timpurie și ploaie târzie, și-ți vei strânge 
grâul , mustul și untdelemnul”. 
 
Toate se vor împlini la timpul hotărît de Dumnezeu. 
Este de folos ca să amintim câteva lucruri care totuși ne 
pot obosi în slujire și în facerea binelui și anume: 
- alunecarea unor frați de la credință 
- slujirea făcută în firea pământească, din obligație și nu 
din dragoste față de Dumnezeu 
- o viață trăită pe două fronturi, și în plăcerile lumii și în 
slujirea evangheliei 
- pretenții ireale de la Dumnezeu sau de la frații și priete-
ni 
A sluji lui Hristos din obligație înseamnă datorie, dar a 
sluji din dragoste înseamnă plăcere. 
2 Corinteni 3:4-6. “Avem încrederea aceasta tare în Dum-
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 Ce mult se aseamănă cuvântul cu piatra! Cuvântul, ca 
şi piatra are greutate. Se aruncă uşor, zboară repede, iar atunci 
când îşi atinge ţinta poate pricinui răni dureroase. Dacă rănile 
cauzate de pietre le pansăm şi le ungem cu unguente, cele prici-
nuite de puterea cuvintelor se vindecă mai greu… Sufletul rănit 
de “artileria grea” a vorbelor grele şi dure nu se tratează cu 
rivanol şi nu se bandajează cu tifon.  Cuvintele, ca şi pietrele 
pot avea “muchii” tăioase, însă la Domnul Isus găsim alin şi 
mângăiere chiar şi atunci când suferim de pe urma acestora. Ca 
fii ai Împăraţiei Lui, noi, cei loviţi, suntem chemaţi să îndurăm 
ocările duşmanilor, să nu aruncăm cu piatra “răzbunării”, ci să 
arătăm dragostea lui Cristos. Sunt mulţi aruncători de pietre. 
Multe furtuni se pot abate asupra noastră; sunt multe pietre şi 
multe ocazii de lovire, însă Domnul vrea ca noi să avem pacea 
şi liniştea sufletească în furtună, dar şi în urma ei. Doar dacă 
avem în inimă iubirea Lui, ne putem ruga precum s-a rugat 
Ştefan pentru cei care ne împroaşcă. Asemenea apostolului 
Pavel, vom putea şi noi  să ne ridicăm din movilă de pietre 
căzute peste noi şi să-L mărturisim mai departe cu îndrăzneală, 
pe Domnul. 
 Sarmanii aruncători cu  pietre… Deşi ne lovesc cu 
sete, nu ne pot răpi pacea din inimă! Nu vor înţelege niciodată 
că pentru noi “a trăi este Cristos şi a muri este un 
câştig” (Filipeni 1:21). Noi nu suntem părăsiţi niciodată de El. 
Suferim împreună sub ploaia de 
pietre, însă cu El noi suntem “mai 
mult decât biruitori” (Romani 
8:37). 
 

Greutăţile te fac mai 
puternic!  

Se spune că un om batjo-
coritor şi lipsit de dragoste pentru 
natura pe care a creat-o  Dumne-
zeu, a ajuns într-o oază. Acolo, a 
vazut un palmier tânăr, în creştere. 
A luat o piatră mare şi a aşezat-o în 
mijlocul coroanei palmierului, 
apoi, a plecat mai departe cu un 
zâmbet ironic. Palmierul căuta să-
şi arunce povara. S-a scuturat, s-a 
îndoit, dar nu a reuşit. Şi-a înfipt 
mai adânc rădăcinile în pământ, 
până când acestea au ajuns la un 
izvor de apă misterios, care i-au dat 
putere. Aceasta putere din adâncuri, cât şi razele soarelui din 
înălţimi l-au făcut să devine un palmier puternic, care putea să 
ridice şi piatra prin creşterea sa. 

După ani de zile, omul a venit din nou în acea oază  să 
se veselească şi să se distreze pe seama palmierului. Se aştepta 
să-l vadă pipernicit şi neputincios. Atunci palmierul şi-a aplecat 
coroana, îi arăta piatra şi-I spuse: “Trebuie să-ţi mulţumesc, 
povara pe care mi-ai dat-o m-a făcut mai puternic!” 

Nu uita! Chiar dacă eşti apăsat de greutăţile pietrelor, 
la Domnul vei găsi sursa puterii tale! (Psalmii 1:1-3). Caută 
puterea ascunsă a rugaciunii, roaga-te când eşti vorbit de rău 

(1Corinteni 13). Găseşte plăcerea 
în Legea Lui şi gândeşte-te ne-
contenit la Cuvântul vieţii! Pute-
rea Lui este mai mare decât pove-
rile batjocoritorilor. Să-I urmăm 
exemplul, pentru că şi El pre-
cum un Lăstar, sau o odraslă 
slabă, a ajuns ca să poarte sufe-
rinţele noastre şi durerile noas-
tre să le ia asupra Lui pe cruce, 
la calvar (Isaia 53:1-5). 

 
Alege: să porţi “piatra o viaţă, sau să aştepţi 

greutatea veşnică de slavă”? 
Aici suntem înconjuraţi de suferinţe şi încolţiţi de 

lovituri din partea vrăjmaşilor noştrii (2Corinteni 4:7-8; 
Romani 8:18). Aici pietrele criticilor noştri ne lovesc. 
Suntem expuşi batjocurilor, vorbelor rele.; deseori parem 
nişte condamnaţi la moarte şi lepădaţi (1Corinteni 4:9,13). 
Priveşte însă la lucrurile care nu se văd! Este Cineva care 
îţi cântăreşte întristarea şi care ştie să răsplătească (1Petru 
1:6-7). Priveşte dincolo unde “Domnul şterge orice lac-
rimă” (Apocalipsa 21:4). Şi vei regreta că nu ai răspuns 
întotdeauna cu iubire la cel care te-a urât fără temei. Iţi va 
părea rău că ai ascuns piatra “răzbunării” în traista inimii 

tale ani de zile în loc să te eliberezi de 
orice resantiment. 
De la scriitorul rus Lev Tolstoi avem o 
minunată ilustraţiă a acestui adevăr: 
“ Un sărac s-a prezentat la un bogat pen-
tru a cere de pomană o bucată de pâine.  
Bogatul nu i-a dat nimic, dar, văzând că 
săracul nu pleca, s-a infuriat, a luat o 
piatră şi a aruncat-o după cerşetor. 
Acesta a luat piatra şi a pus-o în traistă, 
spunând: 
-Voi lua cu mine piatra aceasta, până 
când va sosi ceasul în care voi putea sa o 
arunc după bogat. 
A petrecut toată viaţa cu acea povară, cu 
acea piatră în traistă şi în inimă. 
În sfârşit, a sosit şi momentul să o arunce. 
Bogatul, comitând un delict, a fost depose-
dat de toate bunurile sale şi dus la închi-
soare. 
În ziua aceea, săracul se afla chiar pe 

treptele închisorii. L-a văzut pe cel care fusese bogat; a 
plecat spre el, şi-a scos  piatra din traistă şi a ridicat 
braţul să o arunce. 

Dar nu a avut curajul şi a lăsat-o să cadă, 
spunându-şi: 

Sărmanul “ bogat”! Era bogat şi puternic, dar 
acum îmi pare rău de el! Pentru ce am purtat atâta timp 
piatra aceasta? Drept pentru nimic! 

Marcel Codreanu 
Prezbiter al bisericii 
penticostale Elim din 

Timișoara 
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Ispita, fiecare a auzit acest cuvânt, însă ce cu 
adevărat înseamnă acest cuvânt? După 
dicţionarul biblic Easton, ispita este o „solicitare 
la ceva ce este rău”. Dacă ne uităm mai adânc la 
definiţia ispitei, cuvântul solicitare implică „ a 
momi special sau a ademeni pe cineva la rău”. 
Ispita e un proces de momire a unei persoane în 
păcat.  
Acum este uşor de presupus că dacă cineva e 
ispitit, rezultatul va fi păcatul. Însuşi ispita nu 
este păcat, ea este momentul în care ne este dat 
prilejul de a păcătui. Diavolul foloseşte 
slăbiciunea noastră personală ca să ne ispitească 
la păcatuire. Uitaţi-vă la paşi care le arată Biblia 
cum noi cădem în păcat: „ ci fiecare este ispitit, 
când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi 
pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi 
păcatul odată făptuit, aduce moartea” ( Iacov 
1:14-15). Păcatul începe de la o slăbiciune 
personală, un prilej aprinde dorinţa care se află 
în slăbiciunea aceasta, iar când punem în acţiune 
dorinţa noastră, noi păcătuim.  
Este principal să ştim că întodeauna vom înâlni 
ispite. Autorul Rich Warren în cartea „ Viaţa 
trăită cu scopuri” a explicat mai bine când a zis 
„ Biblia spune, „Când eşti ispitit... nu dacă 
eşti ...” Aceasta înseamnă, chiar dacă nu vom 
ceda ispitelor, ele vor fi întodeauna o parte din 
viaţa noastră. Nu fi descurajat, chiar şi Isus a 
fost ispitit, „Isus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors 
de la Iordan, şi a fost dus de Duhul în pustie, 
unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci 
de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea; şi 
după ce au trecut acele zile, a flămânzit” ( Luca 
4:1-2). Partea minunată despre Isus când a fost 
ispitit nu a fost doar faptul că nu a păcătuit când 
a fost ispitit, ci că El  înţelege exact prin ce noi 
trecem. Postind 40 de zile, el a fost fizic epuizat, 
mintal vulnerabil de a cădea în ispită, dar chiar 
şi atunci nu căzut în ispită. 
 „ Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă 
milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate 
lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără 
păcat” ( Evrei 4:15).  
Fiindcă Isus a fost ispitit, El are multă 
compasiune faţă de noi în vremea ispitiri. În 
plus, Dumnezeu ne dă promisiunea aceasta 
importantă: „ Nu v-a ajuns nici o ispită, care să 

nu fi fost potrivită cu 
puterea omenească. Şi 
Dumnezeu, care este 
credincios, nu va îngădui 
să fiţi ispitiţi peste puterile 
voastre; ci împreună cu 
ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o 
puteţi răbda” ( 1 Cor. 10:13). Promisiunea aceasta are 
câteva aspecte.  
Mai întâi, ispitele noastre nu sunt unice pentru noi, ci 
fiecare a fost ispitit, inclusiv şi Isus.  
Al doilea lucru, Dumnezeu nu va îngădui o ispită mai 
mare decât aceea la care putem să spunem nu.  
Al treilea, Dumnezeu întodeauna ne dă prilej de a 
fugi de la ispită şi să nu păcătuim.  
Dar de ce Dumnezeu permite ispitele să ne vină în 
cale? Mai întâi, aduceţi-vă aminte de versetul 
precedent, „ ci fiecare este ispitit, când este atras de 
pofta lui însuşi şi momit” ( Iacov 1:14). Ispitele se 
află în slăbiciunile noastre personale pe care diavolul 
le foloseşte să ne momească în păcat. Dumnezeu 
niciodată nu aduce o ispită pentru noi, El nu poate fi 
învinuit, ci noi pentru că avem poftele noastre rele.  
„ Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi 
prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea 
credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea 
trebuie să-şi facă desăvârşit lucrearea, pentruca să fiţi 
desăvârşiţi, întregi, şi să nu duceţi lipsă de 
nimic” ( Iacov 1:2-4). Aici putem să vedem că 
păcatul nu este unicul rezultat al ispitelor ci ne poate 
ajuta să maturizăm în Hristos. Când ne stau ispitele în 
faţă şi nu cădem în ele, noi învăţăm cum se fim 
neprihăniţi şi  să împlinim voia lui Dumnezeu care o 
are pentru noi.  
Acum când sunt ispitele explicate, cea mai 
importantă parte este de a învăţa să nu cădem în ele. 
Sunt 7 strategii disponibile când ispita vine şi bate la 
uşă.  
 
1. Identifică-ţi slăbiciunea şi când eşti cel mai 
vulnerabil de a cade în păcat. 
„ Sunt anumite situaţii care te fac mai vulnerabil la 
ispite decât pe celelalţi” ( „Viaţa trăită cu scopuri”). 
Identifică mediu, oamenii sau lipsa unor oameni în 

Debora Pavlov 
Biserica Penticostală 

/ew York 

Continuare pe pagina 11 



V E S T E A  B U N Ă  P A G .  N R . 8  

 
Gânduri despre familie  

 
Istoria umanităţi a început de la prima familie care 
a avut favoarea să fie aşezată în acel loc splendid 
numit Rai. Ea trebuia să fie începutul unei lumi, 
cu un inegalabil geniu creator. Eu cred că arta şi 
ştiinţa, cu realizările lor, nu sunt decât o palidă 
sclipire, faţă de fluviile de lumină şi înţelepciune 
care trebuiau să curgă din Eden.  

 
Din nefericire diavolului i-a reuşit planul viclean 
convingând prima familie să nesocotească 
porunca Creatorului lor. Suferinţa şi sacrificiul 
suprem al lui Isus Hristos ne face să înţelegem cât 
de scump a fost preţul pe care Dumnezeu l-a plătit 
pentru a ne oferi oportunitatea de a ieşi de sub 
blestemul care a căzut peste Adam şi Eva.  
 
Fiecare din noi ştim câte ceva din istoria 
zbuciumată a primei familii şi a descendenţilor ei. 
După alungarea lor din paradis, lanţul crimelor, 
războaielor, şi suferinţelor nu a încetat. Iar în 
secolul nostru modern avem cel mai mare record. 
Dacă eşecul primei familii a influenţat aşa de mult 
întreaga existenţă umană, să aruncăm o privire 
spre familia zilelor noastre, care este şi acum ţinta 
uneltirilor celui rău.  
 
Suntem şocaţi de faptul că jumătate din familiile 
americane sfârşesc în divorţ. De asemenea mulţi 
tineri şi copii părăsesc timpuriu casa părintească 
unde nu se mai simt iubiţi şi satisfăcuţi. Într-un 
oraş din SUA, autorităţile competente au 
chestionat şefi de bande învinuiţi de fapte 
criminale. Mai mulţi dintre ei au răspuns că au 
ales acel mod de viaţă pentru că „se simțeau ca în 
familie”.  
 
Statisticile dovedesc că oamenii care au creat cele 
mai multe probleme societăţii, au crescut într-o 
familie cu atmosferă proastă, sau au trăit în afara 
ei în anii de formare ai copilăriei. Chiar dacă nu 
ştiu cum ar trebui să fie o familie adevărată, 
oamenii care nu au avut parte de ea, în 
subconştientul lor au rămas traumatizaţi şi îi duc 
lipsa.  
 

În anii de şcoală, am avut un coleg de internat, care a 
fost abandonat de părinţi şi a crescut într-o casă de 
copii orfani. Nu pot să uit nici acum cum îşi lua 
mandolina şi cânta de-ţi rupea inima: „Mama, 
mama, dor de mamă”.  
 
Diavolul şi demonii din iad, duc o mare luptă pentru 
a strica armonia şi frumuseţea familiei, locul unde se 
dă forma generaţiilor viitoare.  
 
Venind în America responsabilitatea noastră ca 
părinţi e şi mai mare. O lume cu atâtea necunoscute 
şi pericole subtile pentru copiii noştri. Tinerii în 
general învaţă repede limba şi se adaptează mai uşor 
la noua cultură. Părinţii şi cei mai în vârstă 
moştenesc gândirea şi tradiţiile în care s-au format. 
Acestea duc la adâncirea conflictului dintre 
generaţii. E nevoie de multă rugăciune şi 
înţelepciune pentru a putea creşte şi educa copii 
noştri în „frica şi mustrarea Domnului”, noi părinţii 
fiindu-le prietenii cei mai apropiaţi.  
 
Cred că fiecare recunoaştem că în America sunt 
multe lucruri foarte bune, dar sunt şi lucruri foarte 
rele. Avem noi discernământul şi înţelepciunea de a 
lua ceea ce e valoros şi de a ne proteja pe noi şi 
familiile noastre ceea ce e vătămător pentru trup şi 
suflet? 
În cartea Proverbelor ni se spune că „ femeia 
înţeleaptă veghează asupra celor ce se întâmplă în 
casa ei”.  
Dacă copii noştri sunt pe o cale greşită, noi părinţii 
trebuie să ne umilim înaintea Domnului, să-i cerem 
Lui să ne arate unde am greşit. Există un motiv 
pentru care diavolul a reuşit să-şi semene sămânţa 
lui. Dumnezeu este plin de îndurare şi este gata să ne 
ajute.  
 
Noi locuim în New York şi poate aici întunerecul e 
mai mare ca oriunde dar ştim că acest „potop de 
desfrâu” caută să inunde totul. Familia trebuie să fie 
o corabie ocrotitoare pentru copii noştri, ca înainte 
de a zbura din cuib, aripile caracterului creştin să le 
fie dezvoltate suficient.  
 
Recent am participat la o dezbatere publică la 
„Board of Education” unde părinţii şi reprezentanţii 
ai unor biserici ne-am spus cuvântul în legătura cu 

 

Rev. Stephan J Mătăsaru,  
New York 
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programul de învăţătură „Rainbow”, 
care propune învăţarea elevilor încă din 
clasa întâia că stilul de viaţă al 
homosexualilor trebuie acceptat de 
societate ca ceva normal. M-am 
aşteptat ca cei de la „Board of 
Education” din acest mare oraş să aibă 
mai mult discernământ şi să-şi dea 
seama singuri că e dăunător să umpli 
mintea copiilor cu astfel de mizerii, 
care coboară omul sub nivelul 
animalelor.  
Dacă în Romănia comunistă părinţii 
noştri au reuşit să ne convingă să 
credem în Dumnezeu, în Isus Hristos şi 
în cer, în timp ce la şcoală eram 
învăţaţi contrariul, trebuie ca şi acum 
familia să rămână o fortăreaţă 
neînvinsă în care să fie învăţate şi 
păstrate curăţia morală, cinstea şi 
ascultarea de legile lui Dumnezeu.  
 
Eu şi soţia mea îi mulţumim Lui, că El 
ne-a ajutat şi învăţat cum să ne ocupăm 
de copii noştri. Nu putem spune că am 
fost perfecţi, totuşi ei au fost o mare 
consolare pentru noi, după anii grei 
prin care am trecut. De fiecare dată 
când am avut situaţi critice L-am 
chemat în ajutor, uneori ne trezeam 
dimineaţa la ora 4 sau 5 pentru a ne 
ruga şi El a fost credincios 
promisiunilor Lui! 
Îmi amintesc cum cu ani în urmă, băiatul nostru în 
timp ce lua cursuri la facultate, îşi aduna bani 
transportând persoane cu un microbus între 
aeropoartele La Guardia şi J.F.Kennedy. Dorinţa lui 
era să-şi cumpere o maşină sport, care era destul de 
scumpă. Când a avut suma de bani respectivă, a 
renunţat să-şi cumpere maşina şi ne-a dat nouă 
părinţilor toţi banii, pentru a ne ajuta la 
downpayment-ul necesar pentru cumpărarea unei 
case. Versurile de mai jos scrise în aceea perioadă 
pe o felicitare de „Happy Birthday”, reprezentau 
bucuria unui părinte care începe să-şi vadă roadele 
muncii de aproape 20 de ani: 

 
„Ani mulţi eu îţi doresc şi bucurii 
în cea de a 20-a primăvară 
şi-ţi mulţumesc c-ai fost ascultător 
nesocotind ofertele de-afară.  

Iar pentru-că ai ales să stai cu noi 
în casa cea curată şi stropită 
cu Sângele de Miel, eu ştiu 
că fapta-ţi va fi bine răsplătită. 

Al lui Avraam, Isaac şi Iacov Dumnezeu 
să-ţi fie peste ani ocrotitorul 
să izvorească binecuvântări 
orice pământ ce-ţi va călca piciorul.” 

În anii care au urmat, am văzut şi continui să văd 
urmele paşilor binecuvântaţi.  

După darul mântuirii, cel mai mare cadou pentru 
mine a fost o soţie harnică, vigilentă şi cu un spirit 
de observaţie rar întâlnit. Cred că ei i se datoreşte în 
mare măsură rezultatele obţinute în creşterea şi 
educarea copiilor noştri, eu fiind ocupat cu lucrarea 
din biserică şi susţinerea materială a familiei. Nu 

demult, într-o discuţie cu una din fetele noastre cu 
greu mi-am putut reţine lacrimile, când ea mi-a 
spus: „Tată ai fost un om înţelept că te-ai căsătorit 
cu mama”. 

Dragi părinţi, vreau să spun că în afară de 
Dumnezeu şi Duhul Sfânt, nimeni nu ne cunoaşte 
mai bine decât copii noştri, care au trăit sau trăiesc 
cu noi sub acelaş acoperiş. Faţă de alţii din afară, 
putem poza oricum ca să-i convingem că suntem 
buni creştini, dar faţă de soţul, soţia ori copii 
noştri nu ne putem ascunde. Ei cunosc mai bine 
decât oricine, cât de autentic este creştinismul 
nostru.   

În lupta cu cel ce vrea să distrugă armonia familiei 
şi scopul sfânt pentru care a fost instituită, să nu 
ne dăm bătuţi niciodată. Să ne aducem aminte de 
Neemia, acel om minunat, care a fost trimis să 
rezidească zidurile Ierusalimului. El a zis: „luptaţi 
pentru fraţii voştri, pentru fii voştri şi fetele 
voastre, pentru nevestele voastre şi pentru casele 
voastre”. (Neemia 4:14) 

Toate armele şi şiretlicurile diavolului se vor 
dovedi neputincioase în faţa zidurilor puternice ale 
acestei cetăţi, care este familia.  

 

Ridicaţi pe cel mai înalt turn, steagul pe care să se 
vadă scris : „Emanuel” (Dumnezeu este cu noi), 
căci dacă cineva se luptă după legile ce ne-au fost 
lăsate, va învinge cu siguranţă, pentru-că CERUL 
ÎNTREG ESTE DE PARTEA LUI.  
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ELI  HE�TEȘ 
 
 
 

Eli Henteş a lucrat că actriţă la Teatrul de 
păpuşi din Târgu Mureş, apoi a devenit manechin. 

În familia ei au fost persoane care s-au 
ocupat de vrăjitorii, iar aceste practici au lăsat o 
amprentă puternică asupra gândirii doamnei Eli 
Henteş. Mai târziu a avut probleme de sănătate şi 
boli grele. 
 
Eli Henteş:  

- Bunicii din partea tatălui se ocupau cu 
magia albă, aşa zisă magie albă. O practică ocultă, 
dăunătoare, pe care, din nefericire astăzi în 
România o practică foarte mulţi. Şi cei care o 
practică nu știu că aceasta îi duce în iad.  

Bunica mea se ocupa cu ghicitul şi cu des-
cântatul. Nu aveam decât vreo 8 - 10 anişori când 
obişnuiam să stau de-a dreapta ei la masă şi să 
urmăresc aranjamentele cărţilor şi toată practica, 
care îşi pusese amprenta pe fiinţa mea crudă. Ast-
fel încât mai târziu, după ani, începusem să practic 
şi eu. Mai în joacă, mai în glumă, dar fără să-mi 
dau seama că de fapt eram o marionetă în mâna 
Satanei.  

Le ghiceam colegilor mei şi ei erau tare 
încântaţi că Eli le ghiceşte. Veneau cu ceşti de 
cafea, bineînţeles veneau cu o prăjitură, cu un 
măr, cu un dar ca să le ghicesc, iar eu nu vedeam 
ceva rău în asta şi nici ei.  

Dar, pe zi ce trecea, această practică mă 
lega tot mai puternic cu nişte legături demonice 
invizibile, care nu le putea rupe nimeni. Omeneşte 
nu puteau fi rupte, decât de o putere dumne-
zeiască. Mă distram bineînţeles, dar colegii îmi 
spuneau că tot ceea ce le spun eu este adevărat. 

Pentru că nu-mi găsisem bucuria şi 
fericirea nici acolo, am început să fac anumite 
cursuri, de ghizi, de manechini, devenisem 
manechin… 
 
Reporter:  

- Ce urmăreaţi prin toate acestea, ce 
căutaţi atunci? Ce vă lipsea? 

 
Eli Henteş: 

- Simţeam un gol parcă tot mai adânc în 
inima mea; la un moment dat credeam că banii 
vor fi cei care vor completa fericirea şi golul. Am 
avut bani… nici asta. Pe urmă îmi spuneam: “Cei 
care fac turnee trebuie să fie fericiţi”. Vă 
mărturisesc că în acei ani eram foarte elegantă, 
eram tânără, drăguţă, curtată, aveam bani, făceam 
turnee în ţară, în străinătate, dar… departe de a fi 
adevărata fericire. 

Făceam la sfârşit de săptămână chefuri 
cu bancuri porcoase şi dans până dimineaţa. Toţi 
eram departe de Dumnezeu. 
  
Reporter:  

- Răspunsurile pe care le ofereaţi 
colegilor dumneavoastră atunci când vă solicitau 
să le ghiciţi, veneau din faptul că intuiaţi ce 
aveau ei nevoie, sau efectiv simţeaţi că altcineva 
vă comunică acele lucruri? Era o invenţie a 
dumneavoastră sau eraţi folosită ca 
“transmiţător”? 
 
Eli Henteş: 

- Bineînţeles că toate acestea erau dictate 
de Satan, pentru că lucra în subconştientul meu, 
iar gura mea debita ceea ce vroia Satan să 
comunice şi oamenii erau încântaţi. 
 Mă întorc iarăşi puţin la bunica mea. 
Mereu casa ei era plină de oameni evlavioşi din 
sat, cărora bunica le ghicea şi oamenii credeau că 
e un dar dumnezeiesc. Dar era ceva demonic, 
drăcesc. Nici preotul din sat nu-şi făcea 
probleme. Oamenii erau întunecaţi de puterea 
malefică a celui rău şi veneau la bunica mea ca la 
un purtător de mesaje divine. Era ceva cumplit. 
 Peste ani, credeam că sunt şi eu purt-
ătoare a acelor mesaje divine, însă a venit o zi 
binecuvântată când într-adevăr mi-am dat seama 
că tot ceea ce am făcut era un păcat cumplit, care 
mă ducea în iad. Dar Dumnezeu a trebuit să mă 
treacă prin încercări.  

Copilul meu s-a îmbolnăvit destul de rău, 
încât la 3 ani zăcea pe pat. Avea o pareză şi la 
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mână şi la picior, de câteva zile se hrănea doar cu 
ceai.  

Să-ţi vezi singurul tău copil bolind, să-l 
vezi efectiv în pragul morţii, este ceva cumplit. 
Stăteam lângă pătuţul lui şi plângeam, spunându-i 
lui Dumnezeu: “Doamne, ia viaţa mea şi dă-o pro-
priului meu copil. Aş vrea să-l văd că trăieşte, 
Doamne. Eu nu mai contez, dar copilul meu să nu 
se chinuie.”  

Soţul meu nu suporta suferinţa copilului şi 
din pricina aceasta venea foarte rar pe acasă. Înce-
puse să bea, venea băut şi bineînţeles că asta agrava 
situaţia mea. Durerea era şi mai profundă.  

În această stare, Dumnezeu mi-a descoperit 
nişte oameni minunaţi, o familie minunată de oame-
ni cu adevărat pocăiţi. Prin această familie - familia 
Lungu din Târgu-Mureş - părinţii mei spirituali de 
altfel, prin aceşti oameni minunaţi L-am cunoscut 
pe Cristos. Prin modul lor de a trăi, prin viaţa lor de 
zi cu zi în familie - pentru mine a fost un exemplu 
extraordinar.  

Uneori credeam că joacă teatru, dar fiind 
vecinii mei, am început să-i cunosc mai îndea-
proape. Ei mi-au spus: “Eli, orice vei cere lui Dum-
nezeu cu credinţă vei primi”. Într-o zi mi-au adus o 
Biblie şi mi-au spus: “Apucă-te şi citeşte Biblia şi 
roagă-te aşa cum ştii tu să te rogi. Simplu, nu po-
veşti învăţate”. 

Am început să citesc şi Dumnezeu a înce-
put să mi se descopere. În suferinţa mea, nu aveam 
de ce să mă agăţ. De cine să mă agăţ? De soţul meu 
care pleca de acasă şi se îmbăta? Cui să-i spun oful 
meu? Copilului meu care avea 3 anişori şi ceva şi 
zăcea în pat… el ce să înţeleagă?  

Atunci am început pur şi simplu să vorbesc 
cu Domnul. M-am dus pentru prima oară la o 

biserică evanghelică. Îmi 
aduc aminte că am plâns 
cu lacrimi fierbinţi şi am 
spus: “Doamne, dacă 
exişti, te rog să-mi vindeci 
copilul. Şi vreau ca 
această minune să se 
petreacă chiar astăzi sub 
ochii soţului meu.”  
Soţul meu era acasă în 
seara aceea şi nu m-a 
împiedicat să merg la acea 
biserică, pentru că şi el 
suferea mult pentru copil. 
La biserică începuse 
rugăciunea şi eu m-am 
rugat printre primii. Mi-
aduc aminte că a fost o 
rugăciune extraordinară, 
care a ajuns la Dumnezeu. 
Am simţit în acel moment 

o putere extraordinară peste fiinţa mea, am simţit că Duhul 
lui Dumnezeu lucrează chiar în acel moment şi chiar am 
spus în rugăciune: “Doamne, medicii nu i-au mai dat 
şanse copilului meu decât maxim 2 ani. Dar Tu, care eşti 
doctorul doctorilor, arată-i soţului meu, care nu crede în 
Tine Dumnezeu, că Tu exişti”. În cele din urmă, cu lacrimi 
în ochi, i-am mulţumit lui Dumnezeu că mi-a ascultat 
rugăciunea, pentru că am simţit efectiv că Dumnezeu s-a 
atins de copilul nostru. 

Acasă m-a întâmpinat soţul meu şi mi-a spus: 
“Eli, minunea s-a petrecut. Fiul nostru a fost 
vindecat!” I-am spus soţului meu că am sim-
ţit şi am strigat: “Slavă Ţie Doamne! Îţi mul-
tumesc!”. Băieţelul a venit în faţa mea şi 
acum putea să mişte mânuţele şi picioarele 
perfect.  
 
Reporter:  
- Acest miracol v-a apropiat mai mult de 
Dumnezeu? 
 
Eli Henteş: 
 - Da, însă s-a mai întâmplat ceva 
foarte interesant. Practica magiei, care-şi 
pusese amprenta pe fiinţa mea, m-a urmărit 
mult timp, şi Diavolul nu se dă biruit atât de 
uşor.  
Înainte de a mă pocăi cu adevărat, începusem 
să studiez tot felul de practici. Prima dată am 
studiat practicile oculte şi tainele chiroman-
ţiei, după aceea am trecut la Yoga, apoi la 
teozofie, dar toate acestea parcă mă legau şi 
mai puternic de Satan şi simţeam că Duhul 
lui Dumnezeu îmi vorbeşte că nu e bine ceea 
ce fac.  
Chiar şi Yoga, cu toate că par doar exerciţii 
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fizice extraordinare la prima vedere, în realitate nu sunt 
trasate de Dumnezeu, ci sunt o faţadă a întunerecului, a 
Diavolului, ca să cuprindă mai uşor tinerii în cursa.  
 După studierea teozofiei, Duhul lui Dumnezeu mi-a 
vorbit. Am stat în post şi în rugăciune şi pur şi simplu am 
auzit şoapta Duhului: “Opreşte-te! Opreşte-te până nu este 
prea târziu!”. Dar am început să-i spun Domnului: 
“Doamne, dar învăţ atâtea lucruri extraordinare!”. Duhul 
lui Dumnezeu îmi spunea: “Îţi este de ajuns Scriptura şi 
ceea ce-ţi voi descoperi Eu prin Duhul Meu pe parcurs”.  

M-am oprit, dar într-o noapte mă trezesc lovită 
peste picior, ca o lovitură de palmă. Locuiam la etajul 3 la 
bloc şi afară era undeva un neon care bătea cumva spre ca-
meră. Mi-am zis: “Cu siguranţă soţul meu s-a dus la baie 
şi cine știe cum m-am dezvelit şi m-a lovit peste picior.” 

Dar nu era soţul meu. La picioa-
rele patului era Satan. Efectiv l-
am văzut nu numai cu ochi spiri-
tuali, ci l-am văzut şi prin ochi 
fizici. Lumina bătea din spatele 
lui. I-am văzut fizicul, era rânjit 
înspre mine. Mi-am dat seama că 
este Satan. Stătea pe marginea 
patului la picioarele mele. Soţul 
meu era lângă mine, sforăia. 
 M-am îngrozit. Pentru că 
deja ştiam cum să mă rog 
Domnului, m-am acoperit cu 
pătura, m-am întors spre soţul 
meu şi am început să mă rog: 
“Doamne, îndepărtează-l te rog 
pe cel rău. Îndepărtează-l şi ia-
mi Doamne duhul de frică”. Ştiam că Satana lucrează 
foarte mult şi prin duhul de frică, care, dacă te cuprinde, 
poate pune stăpânire pe tine. Domnul a îndepărtat duhul de 
frică şi am adormit foarte repede. Am şi uitat că Satana era 
la picioarele mele. 
 A doua noapte, a venit Satana în vis din nou. A 

început să mă acuze, să-mi spună: “Tu mi-ai slujit 
mie, tu trebuie să-mi slujeşti în continuare. Tu ai 
ghicit, ai făcut tot felul de practici, chiar Yoga, ai 
studiat asta, ai făcut asta”.  

Atunci am spus: “Chiar dacă am făcut 
aşa, eu acum vreau să-i slujesc stăpânului meu”. 
El zicea: “Te voi distruge”. Căuta în vis să mă 
distrugă, dar m-am trezit. Şi m-a cuprins iarăşi 
frica. Am luat Scriptura şi până spre dimineaţă am 
citit. 
 A treia noapte, din nou a venit Satana, tot 
în vis, în chipul unui om credincios. Însă mi-am 
dat seama din Cuvântul pe care-l citisem chiar cu o 
noapte înainte, când mi se arătase, că ceea ce-mi 
spunea Satana - chiar din Evanghelia după Matei 
citisem - era răstălmăcit, deci nu era Cuvântul clar 
al lui Dumnezeu. Atunci am spus: “Pleacă Satano 
de aici, pentru că tu nu eşti omul lui Dumnezeu, nu 
eşti trimisul lui Dumnezeu”.  

În acel moment, i s-a transfigurat chipul. 
Privirea îi era diabolică şi rânjetul la fel. Atunci a 
căutat din nou să mă omoare prin vis, dar am 
strigat şi cu adevărat am reuşit să mă rog şi să 
spun: “Sângele lui Cristos să te facă să dispari şi 
să te mustre”. Atunci el s-a spulberat în mii şi mii 
de bucăţi.  

Viaţa mea se schimbase total. Din Eli care 
spunea bancuri chiar porcoase, de astă dată 
mărturiseam ce a făcut Domnul în viaţa mea, cum 
Dumnezeu mi-a vindecat copilul, cum Dumnezeu 
l-a îndepărtat pe Diavolul, cum Dumnezeu mi-a 
dat atâta pace.  

Până atunci ochii mei erau plini 
de lacrimi. Nu mă simţeam 
împlinită. Soţul meu venea tot 
mai băut acasă, mă bătea, 
părinţii mei şi rudele mele nu mă 
înţelegeau.  
Colegii spuneau: “Cum, Eli nu 
ne mai ghiceşte?” Până le-am 
ghicit, până dansam cu ei, până 
mergeam cu ei, eram bună, apoi, 
dintr-o dată, Eli s-a stricat de 
cap. Acum eram toată numai 
zâmbet, numai pace şi mergeam 
să le spun o nouă experienţă cu 
Cristos. 
Am fost operată de cancer de 
mai multe ori. Îmi era milă de 
fiul meu care nu era împăcat cu 
Domnul şi de soţul meu, care se 

clătinase foarte mult pe cale, din pricina bolii mele. 
Dumnezeu m-a vindecat de cancer. Pur şi 

simplu mi-a dispărut tumoarea, după ce mai mulţi 
fraţi şi surori s-au rugat pentru mine. 
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jurul tău, cu cine eşti, dispoziţia ta, ce faci etc. 
când cazi în păcat.  
 
2. Face u plan strategic 
Când recunoşti şablonul prin care cazi în ispită, 
fi pregătit să fi precaut să nu te puni în astfel de 
împrejurări. „ Biblia ne spune de mai multe ori 
de a anticipa şi a fi pregătit pentru 
ispită” ( „Viaţa trăită cu scopuri”) Dacă ai 
tendinţa de a fi singur în cameră, mergi la 
plimbare, mergi unde vei avea contact cu 
oamenii, etc. A face un plan strategic de a evita 
împrejurările cu orice preţ, anticipează ispita, aşa 
că eşti pregătit să fugi în direcţita opozită când 
ispita loveşte.  

3. Roagă te pentru ajutor!  

Dumnezeu niciodată nu se va obosi de noi când 
Îi cerem ajutor. Rick Warren explică că 
„Dumnezeu doreşte ca tu să-L chemi în ajutor 
când ispitele vin”. El spune „ Cheamă-Mă în 
ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei 
proslăvi!” ( Psalmul 50:15).  

4. A lovi sub centură  

Leslie Ludy explică tactica aceasta ca 
o„rugăciune agresivă”, de a ne ruga „specific 
pentru o persoană nemântuită din viaţa noastră 
ca să cunoască pe Isus Hristos”. Din cauză că, 
nu este nimic mai mult ce Satan urăşte decât a 
vedea pe un păcătos care îl cunoaşte pe Isus” el 
va fugi repede. Însă, ţine minte, metoda aceasta 
trebuie să fie consistentă, roagă-te pentru aceaşi 
persoană când vin ispitele.(Partea bună acestei 
metode este nu doar că diavolul va fugi, ci şi o 
persoană nemântuită poate să se mântuiască).  

 
5. Păstrează-ţi mintea  
De obicei, ispitele încep în gândurile noastre, şi 
atunci gândurile acestea ne momesc ca să 
acţionăm.  

Întâi, a păstra mintea înseamnă a fi conştient de 
gândurile tale, şi să nu permiţi să-ţi zboară 
gândurile unde ele n-ar trebui să fie.  

Cel de-al doilea aspect este repede să-ţi 
concentrezi atenţia la altceva când gândul 
ispititor vine. Ţi s-a spus vreodată că n-ai voie să 

faci ceva? De exemplu, dacă încerci să ţin regim şi îţi spuni tu 
însuşi „ să nu bei suc!”, este ironic cum deodată eşti atras atât 
de mult să bei suc? „ Nu te lupta împotriva gândului, ci doar 
schimbă-ţi canalul minţii şi interesează-te de o altă idee”.  
Reconcentrează-ţi atenţia la lucruri vrednice de laudă, Biblie, 
influenţe pozitive, experienţe frumoase etc.  
 
6. Ţine-te de  promisiunile lui Dumnezeu 
Mai înainte am vorbit de ispitirea lui Isus în pustie în timp de 
40 de zile. În timpul acesta de ispitire, Biblia spune că „de 
fiecare dată când Satan a sugerat o ispită, Isus s-a opus cu 
citarea Scripturei” ( „Viaţa trăită cu scopuri”). Păcatul e 
minciuna pe care satan ni-o spune şi pe care ni-o spunem 
nouă. Dacă ne gândim la povestea lui Adam şi Eva, vedem 
cum satan foloseşte o minciună să-i momească la păcat. 
Dumnezeu le-a zis că dacă mănâncă fructul dintr-un pom 
anumit ei vor muri, însă şarpele i-a minţit spunându-le ceva 
total opus, că mâncând din pomul acela vor deveni dumnezei. 
Atunci ce s-a întâmplat? Adam şi Eva au murit spiritual, 
alungaţi din prezenţa lui Dumnezeu în grădina Edenului. Cu 
alte cuvinte, diavolul a MINŢIT! Noi ne luptăm împotriva 
minciunilor cu adevărul, şi cum vedem în exemplu lui Adam 
şi Eva, cuvântul lui Dumnezeu este adevăr. Adevărurile lui 
Dumnezeu pot fi aflate în Biblie. Memorizarea şi citarea 
Scripturei e felul cum ne luptăm împotriva minciunilor 
diavolului. Isus folosind aceiaşi metodă când a fost ispitit în 
pustiu 40 de zile, a arătat că această metodă deja 
funcţionează.  
 
7 Află-ţi un sprijin  
 
Uneori avem nevoie de alţi oameni, „un partener 
responsabil”, să ne ajute să învingem ispitele. Un partener 
responsabil nu-i doar o persoană oricare la care îi spuni 
despre slabiciunea ta, ci este o persoană în care ai încredere 
să-ţi mărturiseşti slăbiciunea ta şi lupta, pe care o informezi 
regulat de progresul tău, care te va încuraja să faci binele, 
care se va ruga regulat pentru tine, şi care va fi disponibilă să 
vorbeşti cu ea (  pri telefon, email, părtăşie) atunci când ispita 
loveşte, sau când pur şi simplu ai nevoie de încurajare. Chiar 
dacă nu ai astfel de persoană în viaţa ta, în momentul acesta, 
şi simţi nevoia, roagă-te ca Dumnezeu să aducă persoana 
aceea în viaţa ta. Depinde de lupta de care o ai, e mai potrivit 
să fie cineva de acelaşi sex şi de obicei e mai bine dacă 
persoana aceea e membru bisericii tale cu care poţi să 
vorbeşti faţă în faţă.  

Şi ca ultimul gând, Pavel spune „ Luaţi şi coiful mântuirii”. 
Primul pas este de a accepta mântuirea lui Dumnezeu. Nu vei 
fi în stare să spuni nu, diavolului dacă nu ai zis da, lui Hristos. 
Fără Hristos suntem lipsiţi de apărare împotriva diavolului, 
însă cu „coiful mântuirii” minţile noastre sunt protejate de 
Dumnezeu. Ţine minte aceasta: „Dacă eşti credincios, satan 
nu te poate forţa să faci ceva. El doar poate să 
sugereze” ( „Viaţa trăită cu scop”). 

CO/TI/UARE  
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Pagina realizată de: Cristina Emilia Mozor                                                                     

Adevăratele comori 
                                Matei 6:19-21 
“Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile 
și rugina, și unde le sapă și le fură hoții; ci strângeți-vă co-
morii în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina, și unde 
hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentrucă unde este comoara 
voastră, acolo va fi și inima voastră”. 
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