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ADEVĂRURILE  ÎNCEPĂTOARE  

ALE LUI HRISTOS 
 
 Totul în viaţă are un anumit început. Aşa este şi 
cu viaţa de credinţă. Acestă viaţă de credinţă  are unele 
temelii şi învăţături începătoare, peste care aşa de uşor se 
trece uneori în zilele noastre.   
 Oameni şi-au pierdut răbdarea şi vedem că tot 
mai mulţi credincioşi trec uşor peste aceste adevăruri 
începătoare tânjind imediat a trece la cele desăvârşite dar 
fără a se pune această fondaţie biblică în învăţătură.  În 
epistola către Evrei în capitolul 6 apostolul fiind 
nemulţumit de starea credincioşilor evrei în ceea ce 
priveşte lipsa de înaintare, de creştere spirituală, enumeră 
învăţătura care stă la baza credinţei, numită de apostol      
„adevărurile începătoare ale lui Hristos”.  
 Pe de o parte avem credincioşii care nu înaintează 
în viaţa lor spirituală ci mereu rămân la aceste învăţături 
începătoare iar pe de altă parte avem pe cei care râvnesc 
şi aleargă după învăţăturile desavârşite dar trec cu 
vederea aceste învăţături începătoare. Şi în primul şi în 
cel de-al doilea caz e o problemă. Creşterea spirituală a 
credinciosului trebuie să fie mai întâi în aceste învăţături 
începătoare fiind o temelie a credinţei noaste în 
Dumnezeu pe care trebuie construită întreaga viaţa 
noastră de credinţă şi apoi trebuie să progresăm, să 
creştem în cunoştiinţă faţă de Dumnezeu şi să putem să îi 
ajutăm şi pe alţii să îl cunoască pe Hristos.  
În epistola către Evrei ni se amintesc şase adevăruri 
începătoare ale lui Hristos. 

1. Pocăinţa de faptele moarte 
2. Credinţa în Dumnezeu 
3. Învăţătura despre botezuri 
4. Despre punerea mâinilor 
5. Învierea morţilor 
6. Judecata de apoi. 

În acest articol o să mă ocup de prima învăţătură 
începătoare a lui Hristos. 

Pocăinţa de faptele moarte. 
Primul cuvânt al Evangheliei este „pocăiţi-vă”. Primul 
mesaj al lui Isus Hristos a fost pocăinţa. „De atunci 
încolo Isus a început să propovăduiască şi să zică: 
„Pocăiţi-vă căci împărăţia cerurilor este aproape.” 
Matei 4.17 
Precum primul mesaj al lui Isus Hristos a fost pocăinţa 
tot la fel primul mesaj şi a lui Ioan botezătorul cât şi a 
apostolilor a fost „pocăiţi-vă”. 
Pocăinţa este primul pas în viaţa creştinului şi de aceea şi 
învăţăturile amintite mai sus în epistola către Evrei sunt 
amintite în o astfel de ordine. Dacă această bază nu este 

 
 Sve u životu ima jedan početak. Tako je 
i sa živo 
tom vere. Ovaj život vere ima svoje temelje i 
osnove učenja preko kojih se danas tako lako 
prelazi. 
Ljudi su izgubili strpljenje i vidimo kako sve 
više vernika olako prelazi preko ovih osnova 
Hristovog učenja želeći da odmah predju na 
učenja o savršenstvu, bez da prethodno postave 
ovaj biblijski temelj u učenju. Pošto je apostol 
bio nezadovoljan zbog stanja jevrejskih vernika 
kada je reč o napredovanju i duhovnom rastu, u 
poslanici Jevrejima  šestom poglavlju govori o 
učenju koje je u osnovi vere, učenje koje apostol 
naziva početnom naukom o Hristu.  
S jedne strane imamo vernike koje ne napreduju 
u svom duhovnom životu i koji ostaju u ovoj 
početnoj nauci, a sa druge strane one koji su 
revnosni i koji teže ka savršenoj nauci i koji 
prelaze olako preko ove početne nauke. I u jed-
nom i u drugom slučaju imamo problem. 
Duhovni rast vernika treba da bude vidljiv u 
ovoj početnoj nauci koja je temelj naše vere u 
Boga.  Na njoj  treba da gradimo ceo naš život 
vere u kojem treba da napredujemo, da rastemo 
u spoznaji o Bogu i da možemo da pomognemo i 
drugima da upoznaju Hrista.  
U poslanici Jevrejima, spominju nam se šest os-
nova Hristovog učenja. 

1. Pokajanje od mrtvih dela 
2. Vera u Boga 
3. Nauka o krštenjima 
4. Polaganje ruku 
5. Uskrsenje mrtvih 
6. Večni sud  

Pokajanje od mrtvih dela 
Prve reči Evandjelja su „pokajte se“. Prva Hris-
tova poruka je bilo pokajanje. „I od tada poče 
Isus propovedati i govoriti: Pokajte se, jer se 
približi kraljevstvo nebesko.“ Matej 4:17 
Kao što je prva poruka Isusa Hrista bila pokajan-
je, isto tako je i poruka Jovana Krstitelja, kao i 
apostola bila „ pokajte se.“ Pokajanje je prvi ko-
rak u životu jednog hrišćanina i zato su i osnove 
Hristovog učenja tako poredjane.  Ako se ova 
osnova ne postavi ispravno, moguće da cela 
struktura bude oštećena i nesposobna da opstane 

 
OSNOVE HRISTOVOG 

UČENJA 



pusă corect e posibil ca întreaga structură să fie 
afectată şi incapabilă de a rămâne în picioare atunci 
când vin încercările şi când ne confruntăm cu 
greutăţile vieţii. 
Ce înseamnă pocăinţa? 
Termenul pocăinţă este un termen religos şi de multe 
ori este înţeles dar şi interpretat de oameni greşit. 
Chiar este folosit de oamenii batjocoritori care doresc 
să îşi bată joc de cineva care este religios, pios şi 
pentru ai insulta folosesc aceste cuvinte „pocăitul”, 
„pocăita” sau „pocăiţii”. În dicţionarul explicativ 
despre pocăinţă găsim: 
POCĂÍNȚĂ s. f. (În practicile creștine) Căință pentru 
păcatele săvârșite; p. gener. regret pentru o faptă rea, 
o greșeală etc.; pocăială. – Pocăi + suf. -ință. 
Cuvântul Lui Dumnezeu ne învaţă că toţi oamenii au 
nevoie de pocăinţă. Sensul de bază al cuvântului 
pocăinţă este “o transformare a minţii sau o schimbare 
a inimii şi a atitudinii” şi aceasta cu privire la păcat şi 
relaţia cu Dumnezeu. Înseamnă o schimbare 
completă, radicală, schimbare de direcţie. 
Căderea primei perechi de oameni a adus în om gân-
dul răzvrătirii împotriva 
lui Dumnezeu şi împotri-
va legii Sale. Diavolul 
reuşind să implementeze 
în gândul omului dorinţa 
de a urma propria lui 
cale, vedem în ce stare a 
adus întreaga omenire. 
În epistola Efeseni capi-
tolul 2.1-5, găsim min-
unatele cuvinte: “Voi 
eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre în care 
trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după 
domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează 
acum în fiii neascultării. Între ei eram şi noi toţi odin-
ioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, 
când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor 
noastre şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi. 
Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru 
dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram 
morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă îm-
preună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi).” 
Aceste fapte moarte, faptele firii pământeşti ne sunt 
enumerate în epistola Galateni 5:19-21 “ Şi faptele 
firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: 
preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închina-
rea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, 
mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de par-
tide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lu-
cruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, 
cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor 
moşteni Împărăţia lui Dumnezeu “ 
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onda kada budu došle 
kušnje i kada se su-
očimo sa teškoćama živ-
ota.  
Šta znači pokajanje? 
Reč pokajanje je jedan 
religiozni termin  koji je 
mnogo puta pogrešno 
razumljen i tumačen od 
strane ljudi. Ovaj termin 
je  čak  korišćen od 
strane ljudi koji žele da 
ismevaju nekoga koji je 
religiozan, pobožan i da 
bi uvredili nekoga kor-
iste reč „pokajnik“. U 
rečniku nalazimo definiciju reči POKAJANJE kao 
„kajanje zbog učinjenog greha, žal zbog nekog lošeg 
dela, greške itd.“ 
Božja reč nas uči da svi ljudi imaju potrebu za poka-
janjem. Glavno značenje reči pokajanje je „promena 
uma ili srca i stava“ i to vezano za greh i i odnos sa 

Bogom. To znači jedna potpuna, radikalna 
promena smera.  
Pad prvih ljudi je doneo u čoveku misao o 
pobuni protiv Boga i Božijeg zakona. Djavo 
je uspeo da usadi u ljudski um želju da sledi 
sopstveni put i vidimo u koje je stanje 
doveo celo čovečanstvo. U poslanici Efesci-
ma 2:1-5 , nalazimo sledeće reči: „ Vi be-
jaste mrtvi po prestupima i po gresima 
svojim, u kojima nekad hodiste po običaji-
ma ovoga sveta, po knezu sile vazduha, po 

duhu koji sad deluje u sinovima protivljenja. Mi svi 
bejasmo takodje u tom broju, i živesmo negda po 
željama puti, čineči volju puti i misli naših, i be-
jasmo po prirodi deca gneva, kao i ostala. Ali Bog, 
koji je bogat u milosrdju, za preveliku ljlubav svoju 
koju ima k nama, i nas, koji bejasmo mrtvi od gre-
hova, ožive s Hristom ( milošću ste vi spaseni).“ 
Ova mrtva dela, dela putena su nam nabrojana u 
poslanici Galatima 5: 19-21 „ A poznata su dela pu-
tena, koja su blud, nečistota, raspojasanost, idolo-
poklonstvo, čaranje, neprijateljstva, svadja, pakost, 
srdnja, spletke, razdori, stranke, zavisti, pijanke, 
pirovanja i ovima slična, za koja unapred govorim, 
kao što ranije rekoh, da oni koji tako šta čine neće 
naslediti carstva Božijeg.“ 
Nijedan čovek se ne kaje iz sopstvene inicijative, 
nego se istinsko pokajanje dešava kroz uverenje ko-
je donosi Duh Sveti u čoveku.  
Šta uključuje istinsko pokajanje od mrtvih dela? 
Božija reč nam govori da pokajanje donosi plodove 
pokajanja. Ove plodove spominje i Jovan Krstitelj u  
Mateju  3: 8 „ Dajte zato dostojan plod pokajanja“. 

Marinike Mozor  
pastor Biserica P.E.- Pen�costală din 

Vârșeț 

Sveštenik Protestantske Evanđeoske 

crkve iz Vršca 
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Nici un om nu se pocăieşte din propria iniţiativă, pocăinţa 
adevărată este adusă prin convingerea pe care o face 
Duhul Sfânt.  
Ce implică adevărata pocăinţă de faptele moarte ? 
Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că pocăinţa aduce roade 
ale pocăinţei. Aceste roade le aminteşte Ioan botezătorul. 
Matei 3.8 “Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa 
voastră”. Dacă există pocăinţa adevărată ea se va vedea şi 
dovedi prin roade. 
Aceste roade ale pocăinţei le putem evidenţia prin: 
1. Întristarea după voia lui Dumnezeu pentru păcat 2 
Corinteni 7.9-11 ” Măcar că v-am întristat prin epistola 
mea, nu-mi pare rău; şi, chiar dacă mi-ar fi părut rău - 
căci văd că epistola aceea v-a întristat (măcar că pentru 
puţină vreme) totuşi acum mă bucur, nu pentru că aţi fost 
întristaţi,ci pentru că întristarea voastră v-a adus la 
pocăinţă. Căci aţi fost întristaţi după voia lui Dumnezeu, 
ca să n-aveţi nici o pagubă din partea noastră. În adevăr, 
când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o 
pocăinţă care duce la mântuire şi de care cineva nu se 
căieşte niciodată; pe când întristarea lumii aduce moar-
tea. Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră, după 
voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi! Şi ce 
cuvinte de dezvinovăţire! Ce mânie! Ce frică! Ce dorinţă 
aprinsă! Ce râvnă! Ce pedeapsă! În toate, voi aţi arătat 
că sunteţi curaţi în privinţa aceasta.” 
2. mărturisirea păcatului Psalmul 32:1-5 “Ferice de cel 
cu fărădelegea iertată şi de cel cu păcatul acoperit! 
Ferice de omul căruia nu-i ţine în seamă Domnul nelegi-
uirea şi în duhul căruia nu este viclenie! Câtă vreme am 
tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. 
Căci zi şi noapte mâna Ta apăsa asupra mea; mi se usca 
vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci Ţi-
am mărturisit păcatul meu şi nu mi-am ascuns fărădele-
gea. Am zis: "Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!" Şi 
Tu ai iertat vina păcatului meu.” 
3. părăsirea păcatului Proverbe 28.13 “Cine îşi ascunde 
fărădelegile nu propăşeşte dar cine le mărturiseşte şi se 
lasă de ele capătă îndurare “ 
4. ura împotriva păcatului Ezechiel 36.31-33 “Atunci vă 
veţi aduce aminte de purtarea voastră cea rea şi de 
faptele voastre care nu erau bune; vă va fi scârbă de voi 
înşivă, din pricina nelegiuirilor şi urâciunilor voastre. Şi 
toate aceste lucruri nu le fac din pricina voastră, zice 
Domnul Dumnezeu, să ştiţi! Ruşinaţi-vă şi roşiţi de pur-
tarea voastră, casa lui Israel!" Aşa vorbeşte Domnul 
Dumnezeu: "În ziua când vă voi curăţa de toate nelegiuir-
ile voastre, voi face ca cetăţile voastre să fie locuite, şi 
dărâmăturile vor fi zidite din nou;” 
Fără manifestarea acestor roade nu există pocăinţă biblică 
adevărată. 
S-a încercat dealungul anilor pocăinţa să fie prezentată 
prin diferite forme şi convingeri greşite. Şi nu mă sur-
prinde acest fapt căci satan încearcă să aducă la cunoştinţa 
omului păreri greşite, interpretări ale scripturii greşite, 

Ukoliko postoji istinsko pokajanje, ono će se 
pokazati i kroz plodove. Ovi plodovi pokajanja 
se mogu pokazati kroz: 
1. Žalost koja je po Božjoj volji zbog 
učinjenog greha , 2 Korinćanima 7: 8-11 „ I 
ako sam vas i ražalio poslanicom svojom, ne 
kajem se. A i kad bih se i pokajao, znajući da 
vas je ona poslanica, ako i zamalo, ražalila,  
sad se radujem, ne zato što ste bili žalosni, nego 
što se ožalostiste na pokajanje; jer se ožalostiste 
po Bogu, da od nas ni u čemu  ne štetujete. Jer 
žalost koja je po Bogu donosi pokajanje na 
ozdravljenje, za koje se nikad niko ne pokaje, a 
žalost ovoga sveta donosi smrt.  Jer gle, ovo 
samo što se po Bogu ožalostiste koliko ne 
pobudi staranja medju vama? Kakvo opravda-
vanje, kakvu revnost, kakav strah, kakve vruće 
želje, kakvo takmičenje, kakvu osudu! U svemu 
pokazaste da ste bili čisti u tom delu.“ 
2. Ispovedanje greha,  Psalam 32: 1- 5 „ 
Blažen čovek, kome je oproštena krivica, i kome 
je greh pokriven! Blažen čovek kome Gospod ne 
prima greha, i u čijem duhu nema lukavstva! 
Dok ja ćutah sasahnuše kosti moje od mog uz-
disanja po vas dan. Jer me ruka tvoja dan i noć 
tištaše te se osuši sok života moga kao na letnjoj 
pripeci. Greh svoj kazah tebi, ne zatajih ti kriv-
ice svoje. Rekoh, „Ispovedaću Gospodu 
prestupe svoje!“ i ti greha moga oprosti 
krivicu.“  
3. Napuštanje greha,  Poslovice 28:13 „ Ko 
prestupe svoje krije, taj ne napreduje, ko ih 
prizna i napušta, taj milost dobija.“ 

4. Mržnja prema grehu,  Jezekilj 36: 31 – 33 „ 
Tada ćete se vi opomenuti ponašanja svoga koje 
beše zlo, i dela svojih koja ne behu dobra; vi 
ćete se sami na sebe mrzeti s bezakonja svojih i 
s gadosti svojih. Ne delujem ja radi vas tako, 
govori Gospod, Večni, znajte to! Posramite se i 
postidite se s ponašanja svoga, dome Izrailjev! 
Ovako govori Gospod, Večni: Onog dana kad 
vas očistim od svih bezakonja vaših, naseliću ja 
gradove, i razvaline će se opet pregraditi;“ 
Bez manifestacije ovih plodova ne postoji 
istinsko biblijsko pokajanje.  
 
 Godinama se pokušavalo da se pokajan-
je prikaže na različite načine i kroz pogrešna 
mišljenja. To me ne iznenadjuje jer Sotona 
pokušava da u svest čoveka donese pogrešna 
mišljenja, pogrešna tumačenja Svetog Pisma, 
konfuziju i opasne jeresi.  
 
Divna je reč u Delima Apostolskim 17:30 „ Ne 
vodeći računa o vremenima neznanja, javlja sad 
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    Să avem o 
viaţă împlinită   

2Timotei 4:1-8 

 
CE ÎNSEAMNĂ O VIAŢĂ ÎMPLINITĂ  ? 

 
 A fi împlinit, în conformitate cu un dicţionar al 
limbii române (DEX), înseamnă a fi ÎNTREG, 
COMPLET, BINEFĂCUT, PROPORŢIONAT. Cei mai 
mulţi înţeleg prin aceasta de a fi fericiţi, de a avea bani 
mulţi, de a avea sănătate, de a trăi mult şi de a fi 
satisfăcuţi cu ceea ce au realizat în viaţă. 
În antichitate unii regi erau salutaţi cu salutul : „Veşnic 
să trăieşti Împărate”(vezi Daniel 6). În armata română se 
salută: „Să trăiţi...” O vorbă românească spune: „Să 
trăieşti o sută de ani şi eu să-ţi duc crucea.”, adică şi cel 
care a făcut urarea dorea să trăiască tot cam pe acolo. 
Este dorinţa arzătoare a fiinţei umane de a fi fericită şi 
satisfăcută, de a-şi împlini menirea pentru care a ajuns în 
lume. Aici pe pământ însă fericirea este aşa de trecătoare 
şi puţini pot spune că sunt cu adevărat satisfăcuţi de viaţa 
lor şi de ceea ce se întâmplă în jur. 
Probabil că pentru cei mai mulţi cele mai plăcute 
momente din viaţă au fost cele petrecute în anii 
copilăriei, în intimitatea unor părinţi buni şi iubitori, a 
fraţilor, surorilor şi a celor apropiaţi lor. Era într-adevăr 
minunat şi bine atunci când părinţii ne protejau, ne 
asigurau hrana şi confortul necesar şi luau necazurile şi 
zbuciumul vieţii. Cu scurgerea anilor însă şi copiii au 
început ca să preia unele responsabilităţi pentru existenţă, 
ca mai apoi treptat, treptat să dea piept cu adevărata 
„lume”. Practic viaţa umană înseamnă de a te confrunta 
cu greutăţile vieţii, de a lupta pentru existenţa fizică, 
emoţională şi spirituală. 
Dacă întrebi pe cineva ce înţelege el sau ea printr-o viaţă 
împlinită, aceasta îţi va spune că este acea viaţă în care 
cineva este o persoană realizată, fără de grija zilei de 
mâine, având o anumită bunăstare şi un anumit confort, 
având sănătate, prieteni, etc., şi un mediu prielnic pentru 
a fi cu adevărat fericit. 

 
ŠTA ZNAČI ŽIVETI ISPUNJENIM 

ŽIVOTOM? 
 
 Biti ispunjen, po rečniku rumunskog 
jezika znači biti POTPUN, KOMPLETAN, 
PROPORCIONALAN. Mnogi podrazumevaju 
pod ovim biti srećan, imati puno novca, biti 
zdrav, živeti dugo i biti zadovoljan s onim šta 
si ostvario u životu.  
U davnim vremenima, neki kraljevi su bili 
pozdravljeni sa pozdravom: „Da si doveka živ, 
kralju!” ( Danilo 6:21). U rumunskoj vojsci  
pozdravljaju sa „ Živeo ...” Jedna rumunska 
izreka kaže: Da živiš sto godina i da ti ja 
nosim krst”, odnosno, i onaj koji mu je to 
poželeo, želi da živi isto toliko dugo. Želja 
svakog čoveka je da bude srećan i zadovoljan, 
da ispuni svrhu svog života.  Ovde na zemlji, 
sreća je tako prolazna i malo njih može reći da 
su zaista zadovoljni svojim životom i stvarima 
koje se dešavaju oko njih.  
Verovatno da za većinu ljudi, najlepši trenuci 
u životu su bili oni provedeni u godinama 
detinjstva, sa brižnim roditeljima , braćom i 
sestrama i svojim bližnjima. Bilo je zaista lepo 
i divno onda kada su nas roditelji štitili, 
hranili, obezbedjivali neophodan komfor i 
kada su nas štitili od nevolja i teškoća života. 
Ali kako godine prolaze, deca preuzimaju 
odgovornost sa svoju egzistenciju i onda malo 
po malo se susreću sa stvarnim svetom. U 
stvari, ljudski život znači suočiti se sa 
teškoćama života, boriti se za fizičku, 
emocionalnu i duhovnu egzistenciju.  
Ukoliko pitate nekoga šta podrazumeva pod 

Živeti ispunjenim 
životom  
2 Timotej 4: 1-8 

confuzie şi erezii periculoase care şi-au făcut loc în 
domeniul interpretării Sfântei Scripturi. 
Ce minunat este cuvântul din Fapte 17:30 “Dumnezeu 
nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte 
acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se 
pocăiască.” 
Dumnezeu să ne ajute să avem adevărata pocăinţă în 
vieţile noastre, dovedită prin roade, care este aşteptată 
şi dorită de Dumnezeu pentru noi. 

Bog svim ljudima da oni imaju da se pokaju.“  
Bog neka nam pomogne da imamo istinsko poka-
janje, dokazano kroz plodove, jer je to što Bog 
očekuje i želi od nas.  
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Dar câţi se pot declara cu 
adevărat fericiţi şi împliniţi, şi 
dacă pretind că sunt aşa, pentru 
cât timp sunt ei aşa ? Pe acest 
pământ  fericirea şi împlinirea, 
viaţa în sine, sunt trecătoare şi 
efemere. Puţini pot spune că au 
tot ce le trebuieşte şi că nu sunt 
de fel ameninţaţi de ceea ce va 
urma. Noi suntem trecători pe 
acest pământ. În scurgerea 
anilor sănătatea începe să 
cedeze, resursele noastre fizice 
şi psihice încep să dea semne 
de oboseală. Prietenii şi 
apropiaţii ne părăsesc rând pe 
rând. 
Dintr-un anumit punct de 
vedere a fi sănătos, a avea 

bogăţie, a avea reputaţie, a avea o stare de mulţumire, 
a avea rezultate deosebite, a avea satisfacţii cu privire 
la realizările tale sau ale celor dragi, înseamnă a fi 
împlinit, înseamnă a avea o viaţă împlinită. Sensul 
expresiei de viaţă împlinită se complică mult mai mult 
atunci când cineva ia în calcul că viaţa nu se termină 
la mormânt ci ea continuă şi după, în eternitate. 
Din punctul de vedere a lui Dumnezeu, a avea o viaţă 
împlinită înseamnă mult mai mult. Aceasta presupune 
de a trăi astfel încât să-ţi împlineşti menirea pentru 
care te-a creat Dumnezeu, de a asculta întrutotul de El 
astfel ca Tatăl Ceresc să fie satisfăcut cu viaţa ta. 
Regii din Israel erau apreciaţi la sfârşitul vieţii lor 
după modul cum s-au raportat faţă de pretenţiile lui 
Dumnezeu solicitate lor. Drept model şi standard de 
apreciere umană era luat împăratul David, care a fost 
privit ca fiind un om după inima lui Dumnezeu. 
Creştinul are drept model suprem pe însăşi Fiul lui 
Dumnezeu. Când ne comparăm cu alţi creştini noi am 
putea să ne considerăm mai „spirituali” ca aceştia şi 
am putea să o luăm mai uşor cu pocăinţa. Dar când 
privim la Domnul Isus, la trăirea şi purtarea Sa sfântă 
şi desăvârşită, vom vedea limitele noastre şi vom 
înţelege nevoia de a fi ajutaţi pentru a ajunge  
asemenea Lui. 

 
CUM PUTEM AJUNGE DE A AVEA CU 

ADEVĂRAT O VIAŢĂ ÎMPLINITĂ ? 
Răspunsul îl găsim doar la Dumnezeu, apelând la 
Cuvântul Său. Putem observa în continuare trei 
gânduri de bază care ne ajută înspre aceasta: 

1. Noi trebuie să avem trecutul noastru 
achitat (rezolvat).  

Nimeni nu poate fi satisfăcut, fericit şi cu adevărat 
împlinit dacă nu şi-a rezolvat problema trecutului trăit 

ispunjenim životom, odgovoriće vam da je to život 
u kojem je neko kao osoba ostvaren, bez briga za 
sutrašnjicu, biti u blagostanju i komforu, imati 
zdravlje, prijatelje itd... i imati ugodnu sredinu  da 
bi zaista bili srećni. Ali koliko njih mogu reći da 
su zaista srećni i ispunjeni, i iako tvrde da su takvi, 
dokle će  biti takvi? Na ovoj zemlji sreća i sam 
život su prolazni. Malo je njih koji će reći da 
imaju sve što im treba i da neće biti ugroženi u 
budućnosti. Kako godine prolaze, zdravlje počinje 
da nas napušta, fizički i psihički izvori počinju da 
nas izdaju. Prijatelji i bližnji nas napuštaju jedan 
po jedan.  
S jedne tačke gledišta, biti zdrav, imati bogastvo, 
imati dobru reputaciju, imati izuzetne rezultate, 
biti zadovoljan u ličnim uspesima ili uspesima 
bljižnjih, znači biti ispunjen i imati ispunjen život. 
Ali sam pojsm ispunjenog života se menja kada se 
uzme u obzir da se život ne završava kod groba, 
nego se život nastavlja i posle groba, u večnosti.  
S Božje tačke gledišta, imati ispunjeni život znači 
mnogo više od toga. To znači da ispuniš svrhu 
zbog koje te je Bog stvorio, da slušaš u potpunosti 
Njega, da bi Nebeski Otac bio zadovoljan tvojim 
životom.  
Kraljevi u Izraelu su bili procenjivani na kraju 
svog života po tome da li su svoj život živeli 
onako kako je Bog tražio od njih. Pravi model i 
primer za to je bio kralj David, koji je bio smatran 
čovekom po Božjem srcu. Jedan hrišćanim ima za 
najbolji primer samog Božjeg sina. Kada se 
uporedjujemo sa ostalim hrišćanima, možemo sebe 
da smatramo „duhovnijim” od njih. Ali, kada 
pogledamo na gospoda Isusa, na njegov život i 
savršeno, sveto ponašanje, videćemo naša 
ograničenja i shvatićemo potrebu da budemo 
pomognuti da bismo bili slični Njemu. 
 

KAKO MOŽEMO IMATI ZAISTA JEDAN 
ISPUNJENI ŽIVOT? 

Odgovor nalazimo samo kod Boga, pozivajući se 
na Božju reč. Tri glavne ideje nam mogu pomoći u 
tome: 

1. Naša prošlost treba da bude 
oproštena.  

Niko ne može biti zadovoljan, srećan i zaista 
ispunjen ukoliko nije rešio problem prošlosti bez 
Boga. Prošlost u kojoj se živelo u neznanju i 
nepoznavanju Boga. Svaki čovek greši i plaća još 
u ovom životu posledice svojih greha. 
 Rimljani 3:23, Jevrejima 9:27. Jedini način da 
neko reši problem svoje grešne i osudjujuće 
prošlosti je da  dodje sa pokajanjem kod Boga, 
kroz Hrista i Njegovu savršenu žrtvu za ljude koje 

Petru Bala 
 

Diacon al bisericii 
Penticostale„Speranţa”-

Timişoara 
(Profesor la şcoala biblică 
„Hristos pentru România”) 

Djakon crkve „Speranca”-
Temišvar 

( profesor Biblijske škole   
„Hrist za Rumuniju”) 



E V A N G E L I O N  7  

fără de Dumnezeu, trecut trăit în ignoranţă şi fără de a 
cunoaşte pe Dumnezeu şi voia Sa şi fără de a fi fost 
întrutotul de partea Sa. Fiecare om păcătuieşte şi plăteşte 
începând chiar din viaţa aceasta consecinţele păcatelor 
sale. 
Romani 3:23, Evrei 9:27 Singura cale prin care poate 
cineva să ajungă la Dumnezeu ca să-şi rezolve trecutul 
său negru şi penal este de a veni la El prin pocăinţă, prin 
Cristos şi prin jertfa Sa desăvârşită adusă pentru fiinţa 
umană ce se pocăieşte  cu adevărat. Romani 5:8, 6:23. 
Cristos este singura cale de a ajunge de a fi acceptaţi în 
familia celor mântuiţi şi deci fiecare din noi trebuie să-L 
primim pe Domnul ca Mântuitor personal. Ioan 1:12-13 
Fapte 4:12 
Pavel a fost un om religios care a crezut în Dumnezeu, a 
căutat să asculte de Cuvântul Său dar l-a apreciat greşit şi 
a avut nevoie de o întâlnire personală cu Cristos pe 
drumul Damascului. De atunci viaţa a devenit schimbată 
şi el a devenit o făptură nouă. Iată ce spune el despre sine 
şi despre Domnul Isus în 1 Timotei 1:15 „O, adevărat şi 
cu totul vrednic de primit este cuvântul, care zice: 
„Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei 
păcătoşi,” dintre care cel dintâi sunt eu.” O pocăinţă 
adevărată este ca aceea a lui Pavel care s-a văzut cel 
dintâi (mai mare) păcătos. Da, Pavel s-a pocăit cu 
adevărat şi aceasta s-a văzut pe parcurs. Pentru a fi cu 
adevărat fericit şi împlinit tu trebuie să ai păcatele tale 
achitate prin împăcarea ta cu Dumnezeu şi prin primirea 
lui Cristos ca Mântuitor personal. 
 3. Pentru a putea fi împlinit şi satisfăcut spiritual 
cu adevărat tu trebuie să pui prezentul vieţii tale la 
dispoziţia Lui Dumnezeu şi să trăieşti după voia Sa. 
 
După ce Pavel l-a primit pe Isus ca Domn al său el a 
început să trăiască o viaţă nouă, diferită de cea trăită în 
trecut. El a început să-şi dorească să cunoască mai mult 
pe Domnul şi Cuvântul Său într-un mod mai profund şi 
chiar a reuşit să se apropie aşa de mult de El prin ducerea 
unei vieţi neprihănite şi prin proclamarea cu putere a  
Cuvântului şi a Împărăţiei Sale, pentru ca şi alţii să poată 
ajunge mântuiţi. Adevăraţii creştini înţeleg că ei trebuie 
să se ferească de păcat iar dacă totuşi au greşit ei trebuie 
să-şi ceară imediat iertare şi putere de la Dumnezeu ca să 
nu mai păcătuiască. Creştinii nu numai că renuntă la 
patimile, la plăcerile păcătoase, la obiceiurile şi tradiţiile 
nefolositoare din trecut dar ei caută să ajute şi pe cei din 
jur ca să-L cunoască şi ei mai bine pe Cristos şi ca 
aceştia la rândul lor să poată duce o viaţă practică cu El 
pentru slava Sa şi pentru extinderea Împărăţiei Sale. 
Pavel este gata să sufere şi chiar să moară pentru 
Domnul şi adevărata credinţă pentru că el a fost un 
creştin ce l-a iubit cu adevărat pe Dumnezeu şi pe Cristos 
Domnul, mai presus de orice altceva. 
 4. Un credincios cu adevărat împlinit este cel cu 

se istinski pokaju. Rimljani 5:8, 6:23. Hrist je 
jedini put da bi bio prihvaćen u porodicu 
spasenih, tako da svako od nas treba da 
prihvatimo Gospoda kao ličnog spasitelja. 
Jovan 1:12-13. Dela Apostolska 4:12 
Pavle je bio religiozan čovek, koji je verovao 
u Boga, koji se trudio da posluša Božju reč ali 
ju je pogrešno tumačio i imao je potrebu da 
lično upozna Hrista na putu za Damask. Od 
onda, njegov se život  promenio i on je postao 
novi čovek. Evo šta on kaže o sebi i o 
Gospodu Isusu u 1 Timoteju 1:15 „ Istinita je 
reč i potpuno dostojna da se primi da Isus 
Hristos dodje na svet da spase grešnike, od 
kojih sam prvi ja.” Jedno istinsko pokajanje 
kao što je Pavlovo, koji je sebe video prvog i 
najvećeg grešnika. Da, Pavle se  zaista 
pokajao i to se videlo tokom njegovog života. 
Da bi zaista bio srećan i ispunjen treba da imaš 
oproštene grehe kroz pomirenje s Bogom i 
kroz lično prihvatanje Isusa za ličnog 
spasitelja.  
 

          2. Da bi bio ispunjen i duhovno 
zadovoljan treba da staviš sadašnjost života 
na raspolaganju 3. Bogu i da živiš po Božjoj 

volji.  
Nakon što je Pavle primio Isusa kao svog 
Gospoda, on je počeo da živi novim, 
drugačijim životom. On je želeo da upozna 
više Gospoda i Božju reč na jedan dublji način 
i uspeo je da mu se toliko približi kroz jedan 
pravedan život i kroz silno propovedanje 
Božje reči, da bi i drugi bili spaseni. Pravi 
hrišćani shvataju da treba da se klone greha i 
ako i pogreše treba odmah da traže oproštaj i 
snagu od Boga da više ne greše. Hrišćani ne 
samo da se odriču poroka, grešnih 
zadovoljstava i beskorisnih običaja iz prošlosti 
već se  trude da pomognu i drugima da 
upoznaju  bolje Hrista, da bi i oni živeli jedan 
praktičan život za Boga.  
Pavle je bio spreman da pretrpi i čak umre za 
Gospoda i pravu veru zato što je on bio 
hrišćanin koj je zaista voleo Boga i Hrista 
Gospoda iznad bilo čega drugoga.  
 4. Jedan ispunjeni hrišćanin je onaj 
koji ima osiguranu budućnost, koji ima 
večnu nadu.  
Pavle je živeo sa puno davanja i požrtvovanja 
gledajući s nadom u blagoslovenu, večnu 
budućnost, znajući da su sva Božja obećanja 
istinita. On je ohrabrivao braću da ostanu jaki 
u Gospodu. 1 Korinćanima 15:58. On je 
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viitorul asigurat, un creştin ce este plin de nădejdea 
eternă. 
Pavel a trăit prezentul cu multă dăruire şi sacrificiu privind 
cu nădejde la viitorul etern binecuvântat ştiind că toate 
făgăduinţele Domnului sunt da şi amin. El a încurajat pe 
fraţii de a rămâne tari în Domnul. 1 Cor 15:58. El a înţeles 
că adevăratele răsplătiri ale credincioşilor nu sunt legate de 
pământul acesta ci de cer de aceea a folosit valorile 
materiale ca să le câştige pe cele veşnice. Pavel a fost un 
creştin practic ce l-a iubit aşa de mult pe Domnul încât a 
fost gata ca să moară pentru El şi cauza Sa. Cu toate 
acestea el nu şi-a cerut moartea. Pavel scrie această carte 
în timp ce se afla în închisoare şi aştepta sentinţa finală a 
împăratului Nero. El nu a tremurat de frică şi nici nu a 
încercat să scape deoarece el era un creştin cu adevărat 
împlinit ce avea viitorul asigurat. Viitorul său era  în mâna 
Atotputernicului Dumnezeu şi ştia că ceea ce era mai bun, 
mai minunat şi mai glorios urma doar după trecerea din 
viaţa aceasta. El avea să spună cuvintele 
memorabile:”...căci pentru mine a trăi este Hristos şi a 
muri este un câştig...” 

Vrei tu să ai o viaţă împlinită ? 
Îţi amintesc că aceasta o poţi avea doar dacă-ţi rezolvi 
problema trecutului, prezentului şi viitorului tău. 
Trecutul tău poate fi achitat dacă vii cu pocăinţă adevărată 
în faţa Domnului şi Î-L primeşti pe Hristos drept 
Mântuitor personal. 
Prezentul unui credincios adevărat înseamnă o viaţă 
întreagă trăită cu ajutorul Duhului Sfânt spre slava lui 
Dumnezeu. Aceasta se întâmplă după ce acesta îl 
descoperă pe Creator şi înţelege mai apoi scopul pentru 
care a fost creat, iar mai apoi se pune la dispoziţia Lui cu 
tot ce are şi cu tot ce este, pentru extinderea Împărăţiei 
Sale pe pământ. Creştinul împlinit caută să răspundă 
prompt chemării divine,, nu doar pentru binele său 
personal ci pentru binele cauzei divine. 
Viitorul tău poate fi luminos doar când ai nădejdea deplină 
că Dumnezeu tot ceea ce a promis va duce la împlinire şi 
că El va răsplăti în detaliu toată osteneala şi sacrificiile 
întâmpinate ca şi copil a lui Dumnezeu (chiar şi paharul de 
apă dat în Numele Său unui oropsit sau unui sol al 
Domnului). 
Eşti tu acest creştin împlinit ? Dacă nu eşti, doresc din 
toată inima ca Domnul să te ajute să te predai Lui chiar 
acum şi prin ajutorul Său să poţi ajunge aşa. Dacă eşti 
deja, Tatăl Ceresc să te învrednicească să ajungi mai 
aprins şi mai dedicat pentru El şi pentru cauza Sa începând 
chiar de acum. 

shvatio da prava nagrada vernika nije vezana 
za ovu zemlju nego za nebo, zato je koristio 
materijalne vrednosti da bi zaradio večne 
vrednosti. Pavle je bio jedan praktičan 
hrišćanin koji je toliko mnogo voleo Gospoda 
da je bio spreman da umre za Njega. Pavle je 
pisao ovu poslanicu u zatvoru i čekao je 
konačnu presudu od cara Nerona. On se nije 
plašio  i nije pokušavao da to izbegne zato što 
je bio istinski ispunjeni hrišćanin koji je imao 
osiguranu budućnost. Njegova budućnost je 
bila u ruci Svemoćnog Boga i znao je da ono 
što je bilo najbolje, najdivnije i najslavnije ga 
očekuje nakon što ode sa ovog sveta. On je 
rekao čuvene reči: „ jer je meni život Hristos, 
a smrt je za me dobitak.” 
Da li želiš jedan ispunjeni život? 
Podsećam te da možeš to imati samo ukoliko 
rešiš problem tvoje prošlosti, sadašnjosti i 
budućnosti.  
Tvoja prošlost može biti oproštena ako 
dodješ s istinskim pokajanjem pred 
Gospodom i ako primiš Hrista kao ličnog 
spasitelja.  
Sadašnjost  jednog istinskog hrišćanina 
znači ceo život življen uz pomoć Duha 
Svetoga,na slavu Božju. To se dešava nakon 
što jedan čovek otkrije Stvoritelja i shvati 
svoju svrhu, zbog čega je bio stvoren, i onda 
sebe stavlja na raspolaganju Bogu sa svim šta 
ima i svim što on jeste, da bi se carstvo Božje 
širilo na zemlji. Ispunjeni hrišćanin traži da 
odgovori na nebeski poziv, ne samo za svoje 
lično dobro, nego za dobro nebeskog carstva.  
Tvoja budućnost može biti svetla jedino ako 
imaš potpunu nadu da Bog sve što obeća, On 
to i ispunjava i da će u potpunosti nagraditi 
sav tvoj trud i žrtvu kao Božjeg deteta. ( čak i 
čaša vode data u Njegovo ime biće 
nagradjena).  
Da li si ti jedan ispunjeni hrišćanin? Ako nisi, 
želim ti iz sveg srca da ti Gospod pomogne 
da se sad predaš Njemu i uz Njegovu pomoć 
da možeš biti ispunjen. Ako si već jedan 
ispunjeni hrišćanin, neka ti Nebeski Otac 
pomogne da budeš posvećeniji za Njega i 
Njegovo delo.  
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HRISTOS  A  ÎNVIAT 
 
Matei  28:1-20. 
“Dar îngerul a luat cuvântul şi a zis femeilor: „Nu 
vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi pe Isus care a fost 
răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. 
Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul; şi duceţi-
vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat din-
tre cei morţi. Iată că El merge înaintea voastră în 
Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lu-
crul acesta.” (Matei 28:5-7) 
Astăzi întâlnim numeroase obiceiuri, păreri chiar şi 
învăţături legate de sărbătoarea Paştelui. Unii se duc 
la cimitire, alţii îşi cumpără haine noi, copii se 
bucură de iepuraşi şi ouă roşii iar alţii cred că e una 
din zile în care ar fi bine să calce pragul bisericii. 
Învierea Lui Hristos ne cheamă la  pocăinţă, la 
schimbare, la mântuire. 
Şi  iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ;  un 
înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a 
prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe 
ea. Mormântul era gol iar soldaţii romani  devin 
înspăimântaţi şi descurajaţi. Din acel momet viaţa 
ucenicilor s-a schimbat radical. Din nişte fricoşi ei 
devin oameni curajoşi. 
În viaţa lui Saul se petrece o mare schimbare în mo-
mentul în care îl întâlneşte pe Hristos cel înviat din 
morţi. Bărbatul important şi puternic în religiunea 
sa, devine marele apostol al neamurilor.  
Şi astăzi multe vieţi sunt schimbate prin cunoaşterea 
Fiului lui Dumnezeu cel înviat dintre cei morţi. 
Întrebarea mea este: ce se petrece cu tine, cititorule 
drag, care sărbătoreşti această sărbătoare? 
Învierea lui Hristos ne dă o speranţă nouă. 
“  Nu vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi pe Isus care 
a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum 
zisese…” Matei 28:5-6 
Robia păcatului împreună cu toate consecinţele 
păcatului s-au sfârşit. 
 “Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru 
dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că 
eram morţi în greşelile noastre ne-a adus la viaţă 
împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi) El ne
-a înviat împreună şi ne-a pus  să şedem împreună în 
locurile cereşti în Hristos Isus. ” Efeseni 2:4-6 
Astăzi avem dreptul şi libertatea să alegem. 
“Iau azi cerul şi pământul martori împotriva 
voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea bine-
cuvântarea şi blestemul. Alege viaţa ca să trăieşti, 
tu şi sămânţa ta.”   Deuteronom 30:19 
“Cât despre mine ,eu şi casa mea vom sluji Dom-

HRISTOS  

VASKRSE 
 

Matej 28: 1-20 
„ Ali andjeo progovori i reče 
ženama: Ne bojte se vi, jer znam 
da Isusa raspetog tražite. On nije 
ovde, on uskrsnu, kao što kaza. 
Dodjite da vidite mesto gde je 
ležao, pa idite brže i kažite 
učenicima njegovim da je usk-
rsnuo iz mrtvih. I gle, on pred 
vama ide u Galileju. Tamo ćete 
ga videti. Eto, kazao sam 
vam.“  ( Matej 28: 5-7) 
Danas susrećemo razne običaje, mišljenja , čak i učen-
ja vezane za proslavu Uskrsa. Neki odlaze na groblje, 
drugi kupuju novu odeću, deca se raduju zekama i 
crvenim jajima, a neki veruju da je Uskrs dan kada bi 
trebali da kroče preko praga crkve.  
Uskrsnuće Hristovo nas poziva na pokajanje, promenu 
i spasenje.  
„ I gle, zemlja se zatrese jako, jer andjeo Gospodnji 
sidje s neba, odvali kamen, i sede na nj.“ Grob je bio 
prazan, dok su rimski vojnici bili uplašeni i obe-
shrabreni.  
Od tog trenutka, život učenika se radikalno promenio. 
Od plašljivih ljudi vidimo da su postali hrabri. U 
životu Savla se desila velika promena kada je susreo 
Hrista uskrslog iz mrtvih. Čovek koji je bio moćan i 
jak u svojoj religiji, postaje veliki apostol drugih naro-
da.  
I danas su mnogi životi promenjeni kroz poznavanje 
Božjeg sina uskrslog iz mrtvih.  
Moje je pitanje: šta se dešava s tobom, dragi čitaoče, 
koji slaviš ovaj praznik? 
Uskrsnuće Hristovo nam daje jednu novu nadu.  
„ Ne bojte se vi, jer znam da Isusa raspetoga tražite. 
On nije ovde, on uskrsnu, kao što kaza. „ Matej 28:5-6  
Završeno je sa ropstvom greha i posledicama greha.  
 „ Ali Bog, koji je bogat u milosrdju, za preveliku 
ljubav svoju koju ima k nama, i nas, koji bejasmo 
mrtvi od grehova, ožive s Hristom ( milošću ste vi 
spaseni), i s njim uskrsnu i nas, i postavi na nebesa u 
Isusu Hristu.“  
Danas imamo pravo i slobodu da biramo.  
„Svedočim vam danas nebom i zemljom da sam stavio 
pred vas život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Izaberi 
život da živiš ti i potomstvo tvoje.“ 5 Knjiga Mojsijeva 
30:19 
„ a ja i dom moj služićemo Gospodu.“  Isus Navin 

George Mozor 

Episcop al  Bisericii 

P.E.-Pen�costale din 

Banat-Serbia 

Episkop Protestantske 
Evanđeoske crkve 

Banat-Srbija 
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"Depresia - durerea sufletului. Unde se poate găsi 
eliberare şi pace?" 

 
Realizat pentru Radio Vocea Evangheliei 

Timişoara şi difuzat iniţial de reţeaua Radio Vocea 
Evangheliei. 

Realizator: Ioan Ciobotă 
**************************************** 
 
Câteva gânduri despre depresie: 
 
M.O. 
Eram un om în perioada aceea foarte trist. Nu puteam 
nici să zâmbesc, nici să râd. Eram un om închis de tot. 
Pastor Ovidiu Bulzan: 
Depresia n-o să o putem trata niciodată cu pastile şi 
nici măcar cu terapie de grup, care este încă o 
dimensiune orizontală. 
 
S.M. 
Te simţi efectiv că n-ai nici un rost. Îţi pui întrebarea 

„Depresija – bol duše. Gde se može naći mir i 
oslobodjenje?“ 

 
Realizovano za Radio Glas Evandjelja Temišvar 

Realizator: Ioan Ciobota 
 
*************************************** 
 
Par misli o depresiji: 
 
M.O. :  
Bio sam veoma tužan u tom periodu. Nisam mogao 
da se smejem niti da se nasmejem. Bio sam u 
potpunosti zatvoren.  
Pastor Ovidiu Bulzan:  
Depresiju ne možemo lečiti pilulama, niti grupnom 
terapijom koja je jedna horizontalna dimenzija.  
 
S.M. :  
Neprestano osećaš da nemaš nikakvog smisla. 

DEPRESIE 
       Depresija 

RADIO “Vocea Evangheliei”-Timişoara (Temišvar) 
Documentar Depresie - Partea 1 
         Emisija o depresiji – Prvi deo 

nului.“  Iosua 24:15b  
“Isus a zis :-“Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în 
mine ,chiar dacă ar fi murit va trăi şi cine trăieşte şi 
crede în mine nu va muri niciodată.”  Ioan 11:25-26. 

CREZI LUCRUL ACESTA? 
Învierea lui Hristos este o chemare la slujire. Îngerul în 
versetul 7 spune: “duceţi-vă repede şi spuneţi…” 
Biserica lui Hristos astăzi vesteşte următoarele mesaje:  

1.Hristos s-a jertfit pentru răscumpărarea 
păcatelor întregii omeniri.  

2. Hristos s-a jertfit ca noi astăzi să fim 
acceptaţi de Tatăl ceresc. 

3.Hristos s-a făcut sărac ca noi să moştenim 
bogăţiile cereşti. 

4. Hristos s-a înălţat la cer ca să pregătească 
un loc pentru toţi cei care îl urmează. 

Primeşte astăzi mesajul învierii Lui Hristos şi lasă-L să 
învieze şi în inima ta. 
 
HRISTOS A ÎNVIAT !  

24:15b 
„ Isus joj reče: Ja sam uskrsnuće i život; ko veruje 
u mene, ako i umre živeće. I svaki koji živi i veruje u 
mene neće nikad umreti.“ Jovan 11:25-26. 
DA LI VERUJEŠ U TO? 
Uskrsnuće Hristovo je poziv na služenje. Andjeo je 
rekao : „idite brže i kažite...“ 
Danas Hristova crkva šalje sledeće poruke: 
1. Hrist se žrtvovao za iskupljenje greha celog 

čovečanstva. 
2. Hrist se žrtvovao da bi mi bili prihvaćeni od 

strane Nebeskog oca. 
3. Hrist  je postao siromašan da bi mi nasledili 

nebeska bogastva.  
4. Hrist se uzneo na nebo da bi pripremio jedno 

mesto za sve one koje ga slede.  
5. Primi danas poruku Hristovog uskrsnuća i 

dopusti mu da uskrsne i u tvoje srce.  
 

HRISTOS VASKRSE!  
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pentru ce mai trăieşti de fapt, la urma urmei. Nu mai 
găseşti nici un rost pentru care să trăieşti şi atunci 
zici: "cel mai bine ar fi să mă sinucid". Şi mie mi-au 
trecut prin minte gândurile acestea. 
Nadia Neagoe 
Atunci am avut o stare în care m-am închis în mine 
total. N-am mai vorbit cu nimeni, uram pe toţi din 
jurul meu, nu mă mai interesa de nimeni. 
S.M. 
Era într-adevăr întunerec în jurul meu atunci, 
întunerec spiritual vorbind. Deşi era ziuă, prin minte 
îmi treceau nişte gânduri negre. 
Nadia Neagoe 
Nici la şcoală nu vorbeam cu nimeni. Eram desprinsă 
de orice şi oricine. 
Ovidiu Bulzan, Pastor  
Ieşirea din depresie se face pe verticală. 
Ioan Ciobotă: 
 Depresia este cea mai răspândită boală din 
România. Cele mai afectate categorii de persoane sunt 
cele cu vârstele de la 20 la 30 de ani şi de la 45 la 55 de 
ani. Cu siguranţă nu putem atinge toate punctele de vedere 
legate de subiectul depresie. Dar sperăm ca o bună parte 
dintre frământările ascultătorilor noştri să-şi găsească 
răspuns.  
 Ce se întâmplă în generaţia noastră? Care sunt 
câteva cauze ale depresiei? Care sunt efectele şi care ar 
putea fi posibilele soluţii pentru depresie?  
Pentru început Dr.Ioan Negrulescu, medic psihiatru: 
Lumea noastră aleargă, căutând să se împlinească, căutând 
să fie fericită, căutând să iasă dintr-o anume depresie pe 
care foarte mulţi o conştientizează, acesta este un mare 
adevăr. Trăim într-o lume mult mai informată decât în 
secolele trecute, dar această informaţie ne aduce cu sine 
durerea aceasta: "Nu mă împlinesc. Mă duc în seara 
aceasta la nu ştiu ce reuniune, mă duc la discoteca nu ştiu 
de unde" şi vede că l-a lăsat tot gol. Dar el tot speră să se 
împlinească. El tot speră să se împlinească mâine. Dar 
vede că astăzi este neîmplinit şi nu se va împlini niciodată. 
Acest "mâine" este împins în mod atât de fraudulos de 
Diavol, îl împinge înainte pe om, să-l facă să creadă că 
fericirea va fi "mâine". Până îl face pe om să închidă 
ochii, să-l găsească pe om cu ochii închişi, adică mort, şi 
omul neunit cu Dumnezeu, neîmplinit, frustrat în această 
viaţă, a trăit frustrat în această viaţă, a trăit într-o 
permanentă stare de depresie.  
Daniela Bălan:  
Am fost pregătită foarte mult pentru naştere - şi asta era 
un stres pentru mine, deoarece la spital se cere 100 de 
Euro pentru o naştere, şi eram disperată unde voi naşte 
pentru că nu aveam nici asigurare, mi-era frică că nu mă 
vor primi în spital, dar până la urmă Dumnezeu m-a ajutat 
şi am reuşit. 
M.O.: 
Te pui în pat şi începi să te gândeşti la anumite lucruri şi 
atunci normal că nu mai poţi adormi, chiar dacă ai luat un 
calmant, deci totuşi să nu te îngrijorezi. 

Postaviš sebi pitanje zašto uopšte živiš. Ne 
nalaziš nikakav smisao da živiš i onda kažeš: „ 
najbolje bi bilo da se ubijem“. Prolazile su mi 
takve misli kroz glavu.  
Nadia Neagoe:  
Bilo je to stanje u kojem sam se u potpunosti 
zatvorila u sebe. Nisam razgovarala, mrzele sam 
sve oko sebe, nije me niko zanimao.  
S.M. :  
Bio je mrak oko mene, govorim o duhovnom 
mraku. Iako je bio dan, kroz glavu su mi 
prolazile crne misli.  
Nadia Neagoe: Nisam ni sa kim razgovarala ni u 
školi. Bila sam odvojena od svega i svih.  
Ovidiu Bulzan pastor: Izlazak iz depresije se 
čini po vertikali.  
Ioan Ciobota:  
Depresija je najraspostranjenija bolest u 
Rumuniji. Najugroženije kategorije osoba su u 
dobi od 20 do 30 godina i od 45 do 55 godina. Sa 
sigurnošću da nećemo moći da dotaknemo sve 
tačke gledišta vezano za temu depresije. Ali se 
nadamo da će jedan dobar deo naših slušaoca 
naći odgovor. Šta se to dešava sa našom 
generacijom? Koji su uzroci depresije?  Koji su 
efekti i koja su moguća rešenja za depresiju? 
Za početak dr. Ioan Negrulescu, psihijatar: Naši 
ljudi jure, traže ispunjenje, traže da budu srećni 
traže da izadju iz depresije koje su mnogi svesni. 
Živimo u jednom svetu koji je više informisan 
nego u prošlim vekovima, ali ta informacija nam 
donosi sledeću bol: „ Ne osećam se ispunjenim. 
Idem večeras na ne znam koje okupljanje, idem u 
ne znam koju diskoteku” I čovek vidi da je i dalje 
prazan. Nada se i dalje da će se ispuniti. On se 
nada da će sutra da se ispuni. Ali shvata da je 
neispunjen i da se nikada neće ispuniti. To 
„sutra“ čoveka gura na jedan varljivi način od 
strane Djavola, gura čoveka napred, da ga natera 
da veruje da će biti srećan „sutra“. Sve dok čovek 
ne zatvori oči, odnosno kada čovek bude mrtav, 

  
DepresijaDepresija  
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Dr.Ioan Negrulescu, medic psihiatru: 
Diavolul pe de altă parte vrea să ne ţină în această 
stare de permanentă depresie, să ne spună că pentru 
noi nu mai este iertare. Poate merge până acolo încât o 
idee depresivă să o facă de intensitate delirantă, 
mergând până acolo încât bolnavul să comită suicid. 
Aceasta este una dintre complicaţiile majore - suicidul. 
Se întâlneşte destul de frecvent la bolnavii depresivi 
această complicaţie de temut pentru că de îndată ce 
cineva a intrat pe această pârtie, aproape că nu mai are 
cale de ieşire.  
Prof. Dr. Doina Cosman, Universitatea Medicină şi 

Farmacie din Cluj, medic primar psihiatru, şef de 

secţie: 
Ca atare, o persoană care are un comportament 
dezordonat, va ajunge să aibă o serie întreagă de 
stresuri în viaţă. Să luăm un alcoolic de pe plaiurile 
româneşti. Această persoană care zilnic bea alcool va 
avea un comportament dezordonat la serviciu, va 
putea să fie chiar atenţionată persoana respectivă sau 
chiar dată afară. De aici o serie întreagă de consecinţe 
stresante. Dacă nici problemele în familie nu 
evoluează bine, s-ar putea să ajungă la divorţ. Şi iată 
că într-un an, o persoană cu alcoolism cronic, prin 
însăşi acest comportament ajunge să adiţioneze alte şi 
alte stresuri, de parcă ar fi un lanţ de evenimente 
negative de viaţă, de stresuri, de nenorociri. Şi calea 
de declanşare a depresiei este deschisă. 
Ioan Ciobotă: 
Într-o lume a secolului XXI, în care televizorul, 
internetul, radioul, presa, relaţiile, cluburile, întâlnirile, 
conferinţele de tot felul sunt la dispoziţia aproape a 
tuturor oamenilor, totuşi depresia devine problema 
numărul 1 din punct de vedere a suferinţelor umane. 
De ce credeţi că s-a ajuns la această situaţie 
contradictorie? 
Prof.Dr.Iosif Ţon, teolog, absolvent al Unversităţii 

Oxford din Anglia: 
Trebuie să ne uităm la modul în care ne-a format 
Dumnezeu. Dumnezeu, când ne-a conceput, ne-a 
conceput pentru părtăşia cu Sfânta Treime. Domnul 
Isus ne informează în Ioan 14: Dacă mă iubiţi şi trăiţi 
după poruncile Mele, voi pune în voi pe Duhul Sfânt, 

on je nepomiren sa Bogom, neispunjen, živeo je 
frustriran u ovom životu u jednom stalnom stanju 
depresije.  
Danijela Balan:  
Pripremala sam se mnogo za porodjaj, i to je bio 
stres za mene, jer u bolnici traže 100 evra za porodjaj 
i bila sam očajna gde ću se poroditi jer nisam imala 
osiguranje, plašila sam se da me neće primiti u 
bolnicu, ali do kraja Bog mi je pomogao i uspela 
sam.  
M.O. :  
Legneš u krevet i počinješ da razmišljaš o 
odredjenim stvarima i onda naravno ne možeš da 
zaspiš čak i ako uzmeš lek za smirenje da se ne bi 

brinuo.  
Dr. Ioan Negrulesku, psihijatar:  
Djavo želi da nas drži u stalnom stanju depresije, da 
nam kaže da za nas nema oproštaja. On može čak da 
jednom depresivnom idejom bolesnog čoveka natera 
na samoubistvo. Ovo je jedno od najvećih 
komplikacija- samoubistvo. Često se sreće kod 
depresivnih bolesnika. Ova komplikacija je opasna jer 
čime neko zadje u tu teritoriju skoro da nema izlaza.  
Prof. Dr. Doina Cosman, Fakultet Medicine i 
Farmacije, Kluž, lekar psihijatar:  
Jedna osoba koja ima bahato ponašanje, imaće mnogo 
stresa u životu. Na primer jedan alkoholičar. Ova 
osoba dnevno pije alkohol, imaće bahato ponašanje na 
poslu, može biti opomenuta ili čak dobiti otkaz na 
poslu. Od toga nastaju serije stresnih posledica. Ako se 
ne reše problemi u porodici, može se stići do razvoda. 
I evo jedan hronični alkoholičar, kroz svoje ponašanje 
dodaje dodatne stresove, i počinje jedan lanac 
negativnih dogadjaja u životu, stresova, nesreća. Time 
se otvara put za depresiju.  
Ioan Ciobota:  
U ovom svetu 21 veka, u kojem su televizija, internet, 
radio, štampa, veze, klubovi, susreti, različite 
konferencije na raspolaganju skoro svim ljudima, 
depresija postaje problem broj jedan kada je reč o 
ljudskoj patnji. Šta mislite, koji je razlog ove 
kontradiktorne situacije? 
Prof. Dr. Iosif Ton, teolog, diplomirao je na 
Oksfordu, Engleska:  
Treba da pogledamo način na koji nas je stvorio Bog. 
Bog kada nas je stvorio, stvorio nas je s ciljem da 
budemo u zajedništvu Svetog Trojstva. Gospod Isus 
nam kaže u Jovanu 14, „ Ako me ljubite, držite 
zapovesti moje. I ja ću umoliti Oca, i on će vam dati 
drugog utešitelja, da bude uvek s vama.“ Ono što nam 
Isus govori je da čovek imau ovu izuzetnu sposobnost 
da primi u sebe celo Sveto Trojstvo. Postoji jedn 
mesto u čoveku koje je stvoreno samo za Boga. Postoji 
jedna praznina koju samo Bog može ispuniti.  
Dr. Ioan Negrulesku, lekar psihijatar:  

DepresiaDepresia  
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care va rămâne în voi, Eu voi veni şi voi locui în voi şi Eu 
Îl voi lua pe Tata şi vom veni şi vom locui în tine.  
Ceea ce ne informează  Domnul Isus acolo este că omul 
are această formidabilă capacitate de a primi în sine pe 
întreagă Sfânta treime.  
Este un spaţiu undeva în om care-i făcut numai pentru 
Dumnezeu. Este un gol pe care-l poate umple numai 
Dumnezeu. 
Dr.Ioan Negrulescu, medic psihiatru: 
Pentru că am fost făcuţi, cum spune Sfântul Augustin - 
"Ne-ai făcut pentru Tine, Doamne, şi neliniştită este 
inima noastră până nu se odihneşte în Tine. 
Prof.Dr.Iosif Ţon, teolog: 
Acum, pentru că omul s-a despărţit de Dumnezeu, pentru 
că omul nu vrea să mai trăiască în această comuniune cu 
Dumnezeu, golul acela îl deranjează, golul acela îl face 
nefericit, golul acela îl face să se simtă groaznic. Şi atunci 
omul încearcă să-şi umple golul acela cu orice altceva - 
cu plăceri fizice, cu distracţii, cu absolut orice încearcă el. 
Astăzi, înainte de toate oamenii încearcă cu televizorul, şi 
unii toată ziua şi toată noaptea stau şi se uită la televizor, 
acum la Internet, la toate prostiile, la toate pornografiile, 
prin care omul vrea să-şi umple golul. 
Necazul este că golul acela nu se umple cu astea. Alea 
intră în alte părţi din om. 
Şi golul rămâne. 
   va urma în numărul viitor  

Zato što smo stvoreni kao što kaže Sveti 
Augustin : Za sebe si nas, Gospodine stvorio, i 
nemirno je srce naše, dok se ne smiri u tebi.“  
Prof. Dr. Iosif Ton, teolog:  

Zato što se čovek odvojio od Boga, zato što čovek 
ne želi da živi u zajedništvu s Bogom, ta praznina 
mu smeta, ta praznina ga čini nesrećnim, ta 
praznina ga čini da se užasno oseća. I onda čovek 
pokušava da ispuni tu prazninu nečim drugim- sa 
fizičkim zadovoljstvima, zabavom, sa bilo čime. 
Danas, pre svega ljudi pokušavaju televizijom, a 
neki provode ceo dan i noć i gledajući televiziju, 
pa onda internetom, gledaju svakojake gluposti, 
pornografiju, kroz koje čovek pokušava da ispuni 
tu prazninu. Problem je u tome što se ta praznina 
ne ispunjava time. Praznina ostaje i dalje 
neispunjena.  

  nastavak u sledećem broju 

TABĂRA PENTRU COPII ŞI TINERET „ 
VOIVODINŢ 2012” 16-18 IUNIE 2012 

Şi în anul 2012 prin ajutorul lui Dumnezeu cu 
ajutorul bisericii suedeze şi române din Heslehorn 
cât şi a familiei Pitic, la îndemnul căreia a luat fiinţa 
şi a continuat această lucrare, a fost organizată 
această tabără cu succes la Voivodinţ. Cea dea 5 
ediţie a acestei tabere a fost mediatizată de cele 2 
televiziuni regionale „Banat” şi „Victoria” din 
Vârşeţ cât şi de săpămânalul „Libertatea” prin 
articolele scrise de ziarista Mariana Stratulat. Cu 
acest prilej le mulţumim pentru contribuţia lor ca 
această tabără să nu rămână o tabără locală ci 
regională, găzduind un număr de aproape 150 de 
copii împreună cu adolescenţi în cele trei zile. 

Dogadjaji  

2012-2013 
EVENIMENTE 
2012-2013 

KAMP ZA DECU I OMLADINU 
„VOJVODINCI 2012“ 16-18 JUNA 2012 

 
I u 2012 god. uz Božju pomoć i uz pomoć švedsko-
rumunske crkve iz Heslehorna kao i porodici Pitik, 
po čijem savetu je i nastalo i nastavljeno ovo delo, 
bio je organizovan ovaj uspešan kamp u 
Vojvodincima. Peti kamp je medijski popraćen i od 
strane dve regionalne televizije „Banat“ i „Viktorija“ 
iz Vršca kao i nedeljnika „Libertatea“, kroz članke 
pisane od strane novinarke Mariana Stratulat. Ovom 
prilikom im zahvaljujemo za svoj doprinos koji su 
dali ovom kampu, tako da ovaj kamp ne bude 
lokalni, već regionalni, na kojem su  tri dana  
učestvovali skoro 150 dece i mladih. 
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EVENIMENTE 
2012-2013 

Dogadjaji  

2012-2013 

EVANGHELIZĂRI ÎMPREUNĂ CU 
BISERICA „ELIM” ŞI BISERICA 
„SPERANŢA” DIN TIMIŞOARA. 

 
 Colaborarea bisericilor din Banat s-a 
continuat şi în anul 2012 cu biserica „Elim” şi 
biserica „Speranţa” din Timişoara. Evanghelizări cu 
grupuri din aceste biserici au fost organizate pe tot 
parcursul anului 2012. Colaborarea este reciprocă 
fiind şi grupul din bisericile noastre în vizită la 
prietenii noştrii din Timişoara. 
Împreună cu fraţii am continuat evanghelizările şi în 
anul acesta 2013. Din perioada lunii Ianuarie până la 
începutul lunii Aprilie au avut loc evanghelizările 
„tradiţionale de iarnă” în toate bisericile din Banat. 
Un număr mare de ascultători şi anul acesta au venit 
pentru a asculta Cuvântul lui Dumnezeu. 

 
EVANGHELIZĂRI ÎMPREUNĂ CU GRUPUL 

DIN BISERICILE DIN AUSTRIA 
 

Anul 2012 a fost marcat şi de venirea fraţilor şi 
surorilor din Austria. Prietenia dintr-e bisericile 
noastre şi bisericile din Austria a rezultat cu 
continuarea în a evangheliza aceste meleaguri. Şi în 
vederea acestei dorinţe au fost organizate 
Evanghelizări în luna Mai şi în luna Octombrie. 
Dorim ca această colaborare să fie tot mai rodnică 
pe viitor. 

EVANGELIZACIJE SA CRKVOM „ELIM“ I 
CRKVOM „SPERANCA“ IZ TEMIŠVARA. 

 
 Saradnja naših crkava iz Banata sa crkvom 
„Elim“ i crkvom „Speranca“ iz Temišvara se 
nastavila i u 2012 god. Evangelizacije sa grupama iz 
ovih crkava su bile organizovane tokom cele 2012 
godine. Saradnja je uzajamna, tako da je i grupa iz 
naših crkava posetila naše prijatelje u Temišvaru.  
Zajedno sa braćom smo nastavili evangelizacije i 
ove 2013 godine. Od januara do početka meseca 
aprila održale su se „tradicionalne“ zimske 
evangelizacije u svim crkvama u Banatu. Mnogi 
slušaoci su došli i ove godine da slušaju Božju reč.  

 

EVANGELIZACIJE SA GRUPOM IZ CRKAVA 
IZ AUSTRIJE  

 
2012 godina je bila obeležena i dolaskom braće i 
sestara iz Austrije. Prijateljstvo izmedju naših crkava 
i crkava u Austriji je dovelo do nastavka 
evangeliziranja u našim krajevima. Evangelizacije su 
bile organizovane u maju i oktobru. Želja nam je da 
ova saradnja bude još uspešnija u budućnosti.  
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Bisericile din Banat s-au bucurat de conferinţele 
fundaţiei „Cireşarii”şi de venirea pastorului Vladimir 
Pustan. La Uzdin a avut loc prima conferinţă pe data 
de 19.04.2013 la căminul cultural din localitate. 
Mulţumim celor din conducerea satului şi a căminului 
cultural pentru buna primire. Un număr frumos de 
ascultători au venit să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. 
Tot în aceiaşi zi pastorul Vladimir Pustan a fost primit 
în cabinetul profesorului de limbă şi literatură română 
Ion Berlovan la Liceul Borislav Petrov Braca, la care 
au fost prezenţi şi reprezentaţii televiziunii „Victoria” 
cât şi a televiziunii „Banat” împreună cu ziarista 
Mariana Stratulat. 
În 20.04.2013, conferinţa a fost organizată la Coştei în 
căminul cultural, care a fost arhi plin. Prezent a fost şi 
primarul satului Coştei Lavinel Pitic care a avut şi el 
un cuvânt de salut.  
Duminică grupul şi fratele Vladimir Pustan înainte de 
masă au fost la serviciul divin organizat la Biserica  
P.E.-Penticostală din Vârşeţ ca deseară să aibe loc 
conferinţa la sala teatrului naţional „Steria” din Vârşeţ.  
În aceste zile un număr mare de ascultători au venit să 
asculte Cuvântul lui Dumnezeu iar bucuria este şi mai 
mare căci unii s-au hotărât să îl urmeze pe Hristos. 
Alături de noi la aceste minunate evenimente a fost şi 
pastorul Ion Pitic din biserica româno-suedeza din 
Hesslehorn, cu care suntem parteneri în misiune de 6 
ani fiind sponsorii acestor conferinţe. Cu această 
ocazie mulţumim tuturora care ne-au ajutat ca acest 
evenimet să fie cu adevărat o mare bucurie pentru 
lucrarea din Serbia. Alături de noi am avut şi pe fratele 
Boban Andjelic pastorul bisericii Protestante 
evanghelice din Belgrad, grupul de misiune din 
biserica „Speranţa”-Timişoara,  iar într-un mod special 
dorim să mulţumim domnului Ioan Tudoran directorul 
radio-televiziunii româneşti  „Victoria”, televiziunii 
regionale”Banat” şi ziaristei Mariana Stratulat care ne-
au ajutat ca acest eveniment să poată a fi urmărit de 
toate naţionalităţile din 
Serbia. 

EVENIMENTE 2012-2013 
Fundaţia”Cireşarii” Vladimir Pustan 

19-21 aprilie 2013 

Crkve u Banatu su se radovale  evangelizacijama 
fondacije „Trešnjari“ i dolasku brata pastora Vladimira 
Pustana. Prva evangelizacija je održana 19 aprila u 
Uzdinu, u domu kulture. Zahvaljujemo svima iz uprave 
sela i domu kulture za dobar prijem. Jedan lep broj 
slušaoca je došlo da sluša Božju reč. Istog dana, pastor 
Vladimir Pustan je bio primljen od strane profesora 
rumunskog jezika i književnosti  Jona Berlovana u 
Gimnaziji „Borislav Petrov Braca“ u Vršcu, gde su bili 
prisutni predstavnici televizije „Viktorija“ i televizije 
„Banat“ sa novinarkom Marianom Stratulat.  
U Kuštilju, 20 aprila, bila je organizovana evangelizacija 
u domu kulture. Dom kulture je bio prepun.Na 
evangelizaciji je bio prisutan i predsednik sela Lavinel 
Pitik koji je imao i pozdravnu reč.  
U nedelju, 21 aprila, grupa “Trešnjari“  i brat Vladimir 
Pustan su pre podne, bili na bogosluženju koje je bilo 
održano u Protestanskoj Evandjeoskoj crkvi u Vršcu. 
Uveče je održana evangelizacija u nacionalnom pozorištu 
„Sterija“ u Vršcu. Svih ovih dana jedan veliki broj 
slušaoca je došlo da sluša Božju reč, a radost je još veća 
zbog činjenice što su neki odlučili da slede Hrista.  
Pored nas, na ovim lepim dogadjajima je bio prisutan i 
pastor Jon Pitik iz rumunsko-švedske crkve iz 
Hesslehorna, sa kojima smo partneri u misiji šest godina, 
koji su bili sponzori ovog dogadjaja. Ovom priliko 
želimo da zahvalimo svima koji su nam pomogli da ovaj 
dogadjaj bude zaista velika radost za Božje delo u Srbiji. 
S nama su bili i brat Boban Andjelić pastor Protestanske 
Evandjeoske crkve iz Beograda  i misijska grupa 
„Speranca“ iz Temišvara. Posebno želimo da zahvalimo 
gospodinu Ioanu Todoranu direktoru radio televizije 
„Viktorija“, regionalnoj televizij „Banat“ i novinarki 
Mariani Stratulat koji su nam pomogli da ovaj dogadjaj 
može da bude praćen od strane svih nacionalnosti u 
Srbiji.  

Dogadjaji 2012-2013 Fondacija 
“Trešnjari”  Vladimir Pustan 19-21 april 

2013 


