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      TABĂRA  PENTRU COPII                   www.evangelion-serbia.com 
            VOIVODINłI 2009 

Pe data de 28-30 August  la VoivodinŃi , a fost organizată tabăra pentru copii. La tabără au venit copii din mai multe 
localităŃi din Banat. La serviciul de evanghelizare, vorbitor a fost fratele păstor Dumitru MoŃ -Biserica  “Elim” din 

Timişoara. La această seară de evanghelizare la care copiii de la tabără au avut programul lor a fost prezentă şi 
fanfara bisericii “Elim” din Timişoara.  La programul ocazional au asistat un număr mare de spectatori, printre care 

şi Ionel Dragodan preşedintele Consiliului ComunităŃii Locale din VoivodinŃi, părinŃii şi rudele copiilor. 
Familia Pitic împreună cu bisericile penticostale din Banat şi-au exprimat dorinŃa ca această tabără pentru copii să fie 

organizată tradiŃinal în fiecare an. 
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Pe data de 26.08.2009 la VârşeŃ a fost oficiat botezul în apă noutestamental. Nouă suflete au fost botezate  
(o persoană a fost botezată acasă). Botezul a fost oficiat de episcopul George Mozor şi păstorul Pitic Ion din 

Suedia. Predicatori au fost, fratele păstor Eugen Mitrea –biserica română penticostală din Ierusalim, 
prezbiter Marcel Codreanu-biserica “Elim” Timişoara şi Magnus Jonegat vicepreşedintele bisericilor 

penticostale din Suedia. 
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Biserica Penticostalã Church of God Ridgewood  
198 St. Nicholas Ave.  
Brooklyn, NY 11237  

Pãstor : Petru Kokora  
Phone : 1-718-501-7398  

Website : www.romanianchurchofgod.com  
Email : questions@romanianchurchofgod.com 

Botez în apă noutestamental anul 2009 
Botezători: pastor Petru Kokora, episcop 

George Mozor 

Grupul “CONTINENTAL” din România la Biserca Penticostală 
din New York august 2010 
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Cunoaşterea voii lui Dumnezeu este foarte 
importantă pentru noi pe acest pământ.  
Legat de unele decizii pe care trebuie să le 
aducem – postul de muncă, unde să locuim, cu 
cine să ne căsătorim etc. cunoaşterea voii lui 
Dumnezeu este uneori mai greu de înŃeles. 
Noi dorim de obicei ca Dumnezeu să ne spună 
ce să facem într-un mod direct şi specific, iar 
în lipsa acestui mod de revelaŃie a voii lui 
Dumnezeu ni se pare greu de a cunoaşte voia 
lui Dumnezeu pentru viaŃa noastră. 
În Romani 12:2 ni se spune: ”Să nu vă potriviŃi 
chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceŃi, 
prin înoirea minŃii voastre, ca să puteŃi deosebi 
bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi 
desăvârşită.”  
Dumnezeu doreşte ca noi să ne hotărâm să nu 
mai păcătuim şi să nu ne împotrivim voii sale. 
 
Dumnezeu doreşte să ne descopere voia Lui.  
 
Apostolii au venit la Hristos şi au cerut de la El 
să îi inveŃe cum să se roage. O parte importantă 
din rugăciunea Tatăl Nostru este dorinŃa 
exprimată în această rugăciune de a se împlinii 
voia lui Dumnezeu în viaŃa noastră  „Facă-se 
voia Ta”. 
Dumnezeu este acela care doreşte să ne 
descopere voia lui „...să ascund eu oare de 
Avraam ce am să fac ?” (Genesa 18:17). 
Voia lui Dumnezeu ne este descoperită prin 
citirea Bibliei. Iar prin Cuvânt, Dumnezeu ne 
descoperă lucruri directe şi specifice legate de 
voia lui pentru viaŃa noastă. 
 

Voia lui Dumnezeu e să fi credincios. 
 

„Dumnezeu.....voieşte ca toŃi oamenii să fie 
mântuiŃi, şi să vină la cunoştinŃa adevărului..”(1 Tim 
2:4)  
Dumnezeu doreşte ca noi să ne împăcăm cu El. Să îl 
acceptăm pe Isus Hristos ca Domn şi mântuitor al 
vieŃii noastre, să ne pocăim şi să avem roade 
vrednice de pocăinŃa noastră. Această dorinŃa a lui 
Dumnezeu nu este numai pentru un grup restrâns de 
oameni ci chemarea este pentru toŃi oamenii. Hristos 
este calea, adevărul şi viaŃa. Iar cunoaşterea 
adevărului ne va elibera de robia păcatului, de o 
viaŃă trăită în fărădelege şi fără de sens. 
„...doreşte ca nici unul să nu piară, ci toŃi să vină la 
pocăinŃă” (2 Petru 3:9). 

 
Voia lui Dumnezeu este să fi umplut de Duhul 

Sfânt. 
 

„ Nu fiŃi nepricepuŃi, ci înŃelegeŃi care este voia lui 
Dumnezeu; nu vă îmbătaŃi de vin aceasta este 
destrăbălare, dimpotrivă fiŃi plin de Duh.” (Efeseni 
5:17). 
Isus Hristos a promis ucenicilor căci vor primi o 
putere atunci când Duhul Sfânt se va pogorî peste ei.  
Hristos le porunceşte să nu se depărteze de 
Ierusalim căci vor primi această putere. Botezul cu 
Duhul Sfânt ne dă putere ca să păzim poruncile lui 
Hristos, ne ajută în clipele grele ale vieŃii să nu 
disperăm ci să ne încredem în Domnul. 
Dumnezeu doreşte ca trupurile noastre să fie temple 

 

VOIA LUI DUMNEZEU  

Noi dorim de obicei ca Dumnezeu să ne 
spună ce să facem într-un mod direct şi 

specific, iar în lipsa acestui mod de revelaŃie a 
voii lui Dumnezeu ni se pare greu de a 

cunoaşte voia lui Dumnezeu pentru viaŃa 
noastră. 
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ale Duhului Sfânt iar umplerea cu Duhul Sfînt 
trebuie să fie experienŃa  fiecărui credincios. 
 

Voia lui Dumnezeu e să trăieşti o viaŃă curată 
 
„Voia lui Dumnezeu este sfinŃirea voastră...”(1 Tes. 
4:3)  
Scopul pentru care Dumnezeu ne-a ales în Domnul 
Isus Hristos este ca să fim sfinŃi. „ În El, Dumnezeu 
ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinŃi 
şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea 
Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaŃi prin Isus 
Hristos, după buna plăcere a voiei Sale.” (Efes.1:4-
5). 
Sunt două sensuri ale cuvântului SFINłIRE. Pe de o 
parte înseamnă a fi pus deoparte pentru Dumnezeu, 
iar în celălalt sens, se referă la a urmări perfecŃiunea 
morală. Noi cei credincioşi suntem deja sfinŃi pentru 
că suntem puşi deoparte, separaŃi de lume. În Hristos 
noi suntem ai Domnului şi tot ce este al Domnului 
este sfânt. 
Când o persoană se întoarce la Domnul din acel 
moment devine proprietatea Domnului, devine pus 
deoparte. SfinŃirea este un proces continuu, care se 
va finaliza la întâlnirea noastră cu Domnul Isus 
Hristos. Când îl vom vedea pe El, „vom fi ca El”. 
 

Voia lui Dumnezeu este să fi mulŃumitor 
 
„MulŃumiŃi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci 
aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu 
privire la voi” (1 Tes. 5,18).  
MulŃumirea este procesul de închinare prin care o 
persoană îşi exprimă recunoştinŃa pentru beneficiul 
primit. A mulŃumi unei persoane pentru cadoul 
primit este o atitudine obişnuită printre oameni. 
MulŃumirea înaintea Lui Dumnezeu este însă un 
proces divin, prin care omul se aproprie de propriul 
Creator. 
Biblia ne învaŃă cum şi pentru ce să-I  
mulŃumim Lui Dumnezeu. Un motiv de mulŃumire 
este că Dumnezeu ne-a oferit viaŃa veşnică pe care 
putem să o avem după moartea noastră trupească.. 
Lui Dumnezeu trebuie să-I mulŃumim şi pentru 
succesul zilnic al vieŃii noastre.  
MulŃumirea înaintea Lui Dumnezeu trebuie să fie 
adusă pentru că ne-a ridicat la standardul de viaŃă 
divină prin jertfa Fiului Său Isus Hristos, standardul 
pe care lumea nu-l poate oferii. „..mulŃumind Tatălui, 
care va învrednicit să aveŃi parte de moştenirea 
sfinŃilor, în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea 
întunerecului, şi ne-a strămutat în ÎmpărăŃia Fiului 

dragostei Lui, în care 
avem răscumpărarea, 
prin sângele Lui 
iertarea păcatelor”.(Col. 
1,12-14) 
 

Voia lui 
Dumnezeu este 

să faci bine 
tuturor 

 
„Voia lui Dumnezeu 
este, ca făcând ce este 
bine, să astupaŃi gura oamenilor neştiutori şi 
proşti....”  
(1 Pet.2,15) 
Impactul pozitiv la această împlinire a cerinŃei 
lui Dumnezeu e ca oamenii din jur să vadă în 
noi caracterul lui Dumnezeu. Isus mergea din 
loc în loc şi făcea numai bine. TendinŃa lumii e 
răzbunarea şi acest spirit de răzbunare îl găsim 
tot mai pronunŃat în generaŃiile de astăzi. De 
aceea biserica şi adevăraŃii credincioşi sunt 
chemaŃi să facă un lucru neobişnuit pentru cei 
din jur. Iar această chemare a lui Dumnezeu de 
a face fapte bune, de a fi lumină şi sare are 
putere de ai apropia pe oameni de Dumnezeu. „ 
Cei ce vă vorbesc de rău, prin faptele voastre 
bune, pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu 
în ziua cercetării.” (1 Pet.2,12). 
 

Voia lui Dumnezeu specifică. 
 
Cheia înŃelegerii voii lui Dumnezeu este „...să 
aduceŃi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă şi 
plăcută lui Dumnezeu....ca să puteŃi deosebi 
bine voia lui Dumnezeu...” (Rom.12.1-2). 
Trăind o viaŃa sfântă în faŃa lui Dumnezeu, voia 
lui ne este descoperită prin citirea Cuvântului, 
studierea, memorarea şi trăirea adică împlinirea 
lui. Tot la fel voia lui Dumnezeu ne este 
descoperită prin împrejurări. 
Un lucru pe care toŃi noi trebuie să îl învăŃăm e 
că Dumnezeu are ceasornicul Lui care nu 
coincide cu ceasornicul nostru. Aceea ce este 
foarte important e să nu ne pierdem credinŃa în 
Dumnezeu, să ne apropiem tot mai mult de El. 
Cunoaşterea voii lui Dumnezeu în lipsa unor 
informaŃii directe şi specifice se face prin 
alegerea pe care noi o facem, de aceea este atât 
de important să trăim o viaŃa sfântă ca orice 
decizie să fie călăuzită de Duhul Sfânt. 

Marinică Mozor 
Păstorul bisericii 

penticostale din VârşeŃ 
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Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe 
aceste meleaguri ale Banatului sârbesc, 
să fim învăŃaŃi ca să ne facem partea 
noastră faŃă de Dumnezeu şi negreşit El 
care este un Dumnezeu suveran şi care 
are gânduri de pace pentru cei ce îl 
iubesc, ne va da un viitor şi o nădejde. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Pagina realizată de: Ioan Ciobotă  

(Vocea Evangheliei-Timişoara) 

 
COSMIN  CIUI 
 
 

“Eu credeam că sunt un om deosebit de valoros, 
adică un om moral, un om cinstit, un om care nu prea 
păcătuieşte sau foarte aproape de standardul lui 
Dumnezeu.” 
 

“Credeam în Dumnezeu doar pentru simplu motiv 
că în cazul în care aş fi îndrăznit să spun că nu cred că 
există Dumnezeu, mi-ar fi fost frică că poate mă trăzneşte 
sau mi se poate întâmpla instantaneu ceva rău. Aveam o 
credinŃă mistică.” 
 

“Cei care cred că omul provine din maimuŃă, 
provin într-adevăr din maimuŃă, iar cei care consideră şi 
au convingerea că ei au fost creaŃi de Dumnezeu, sunt 
într-adevăr creaŃi de Dumnezeu şi alcătuiesc o rasă 
aparte de cei care provin din maimuŃă.” - Leon Şestov 
 

“Dostoievski,în ‘FraŃii Karamazov’ spune: ‘Dacă 
nu există Dumnezeu atunci toate ne sunt îngăduite’. Cam 
acestea erau gândurile mele atunci, îmi este îngăduit orice 
şi pot să fac orice.” 
 

“Mă credeam suficient de bun pentru a putea 
intra în împărăŃia lui Dumnezeu, dacă aceasta există într-
adevăr. Eram un om suficient de moral ca să fiu privit cu 
admiraŃie şi respect, spun asta fără falsă modestie, de 
majoritatea vecinilor şi prietenilor necreştini. Eram 
considerat de mulŃi drept un etalon. În momentul întâlnirii 
mele cu Dumnezeu am realizat că sunt departe, foarte 
departe de aşa ceva.” 
 

“Rugăciunea mea zilnică, cea mai adâncă către 
Dumnezeu, este ca El să îmi sfinŃească inima şi mintea, să 
mi-o curăŃească, pentru că este de necrezut de păcătoasă, 
de rea şi de multe ori când stai să o analizezi cu atenŃie îŃi 
este frică ce găseşti acolo. 
 

“Aş vrea să vă opriŃi şi să vă gândiŃi puŃin la Continuare pe pagina 8 

faptul că veŃi sta faŃă în faŃă cu Dumnezeu şi veŃi fi 
siliŃi să daŃi socoteală de viaŃa voastră.” 
 
         Cosmin Ciui este medic rezident. A terminat 
de curând facultatea de medicină, iar în timpul 
facultăŃii l-a întâlnit pe cel care i-a schimbat viaŃa, 
pe Isus Cristos. Cum s-a schimbat viaŃa lui Cosmin 
într-o perioadă în care se bucura de libertate şi 
dorea să facă tot ceea ce a visat ?  
 
Cosmin Ciui: 
         - În vara anului doi de facultate, nişte tineri 
au împărŃit la poarta căminului nişte buletine cu un 
sondaj prin care încercau să afle interesul 
studenŃilor cu privire la lucrurile spirituale. Una 
dintre întrebări era: “Cât de mult ai vrea să-l 
cunoşti pe Dumnezeu pe o scală de la 1 la 10?”  

La sfârşit am fost provocat să ne întâlnim 
regulat pentru a putea să discutăm despre aceste 
lucruri. Deoarece toate discuŃiile se purtau în 
engleză, am zis că este o ocazie bună să pot să 
învăŃ mai bine limba engleză.  

În cadrul studiilor pe care le făceam se 
obişnuia să se citească un pasaj din Biblie sau se 
studia pe Biblie aşa că vrând-nevrând m-am apucat 
să citesc şi eu. A fost o luptă la început să citesc 
Biblia pentru că îmi venea să renunŃ când încercam 
să citesc.  

A fost o luptă şi a fost destul de greu. însă 
treptat-treptat am văzut că multe lucruri pe care eu 
le credeam sau multe lucruri cu care eu eram 
obişnuit erau false după ce le analizam în lumina 
Bibliei. Atunci am început să-mi pun întrebări.  

Eu credeam că sunt un om deosebit de 
valoros, adică un om moral, un om cinstit, un om 
care nu prea păcătuieşte sau foarte aproape de 
standardul lui Dumnezeu. Când am apucat să 
citesc Biblia am văzut că sunt departe de a fi aşa şi 
am început să-mi pun probleme.  



partea Domnului.  Ai 
văzut pe alŃii plini de 
bucuria iertări lui Dum-
nezeu primind mântuirea  
fără plată prin sângele 
Domnului Isus Hristos, 
iar tu ai rămas şi mai de-
parte în păcatele tale 
lăsând mereu  să treacă 
clipa potrivită. 
Dacă  ar ajunge ziua plecări la cele veşnice ai 
ajunge în iad nu pentru că Dumnezeu nu Ńi-a 
dat prilejuri de a te întoarce la El  ca să fi  
mântuit ci pentru că tu ca şi Faraon ai lăsat ca 
să treacă clipa potrivită. 
Păcatul acesta la unii este determinat de 
nepăsare. Pe ei nu-i îngrozeşte nici păcă-
toşenia lor, nici osânda veşnică, nu-i înduio-
şează nici dragostea Lui Dumnezeu, nici dra-
gostea altora şi nu-i pune pe gânduri nici slava 

cerului, nici frica 
iadului. 
La alŃii păcatul 
acesta este deter-
minat de 
amânare. La che-

marea Lui Dumnezeu ei mereu răspund cu 
mâine astfel lasă ca să treacă clipa potrivită. 
Este bine ca să luăm în seamă următoarele 
îndemnuri. 
Evrei 3:7. 
De aceea cum zice Duhul Sfint:” Astăzi dacă 
auzi glasul Lui, 
Evrei 4:1. 
“Să luam dar bine seama ,ca,atâta vreme cât 
rămâne în picioare făgăduinŃa intrării în odi-
hna Lui ,niciunul din voi să nu se pomenească 
venind prea târziu”. 
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    Nu lăsa să treacă timpul ! 

Ieremia  46:17 
“Faraon,  împăratul Egiptului , nu este decât un 
pustiu căci a lăsat să treaca clipa potrivită.” 
 
ÎnvăŃăm din acest cuvânt despre importanŃa tim-
pului, importanŃa fiecărui mo-
ment. Faraon nu a folosit clipa 
potrivită  şi din această cauză a 
ajuns un pustiu. 
 
    Păcatul pierderi timpului, a 
nepăsări faŃă de lucrurile care  Dumnezeu ni le 
oferă poate aduce  o mare nenorocire, pe când 
timpul bine folosit poate aduce un mare câştig. 
 
    Păcatul acesta al nepăsări este săvârşit de mulŃi 
când e vorba de mântuirea sufletului lor. Ei lasă 
mereu ca să treacă clipa potrivită…  
Aş vrea să îŃi dai seama cititorule  drag că şi tu ai 
săvârşit acest păcat. De câte ori nu Ńi-au  fost 
oferite clipe binecuvântate , dar tu nu le-ai folosit 
ca să primeşti mântuirea. De câte ori nu ai ascultat 
predicarea Evangheliei? Câte chemări ale lui 
Dumnezeu au fost adresate sufletului tău? De câte 
ori nu ai citit Biblia? De câte ori nu ai simŃit în 
sufletul tău îndemnul că ar fi bine  să te întorci la 
Dumnezeu şi să  laşi păcatul  să părăseşti plăcerile 
păcătoase ca să trăieşti o viaŃă în ascultare de Cu-
vântul Lui Dumnezeu? Chiar poate ai văzut pe 
alŃii hotărânduse să slujească pe Dumnezeu. Ai 
avut clipe înalte în viaŃa ta şi cu mult har din 

George Mozor 
Episcopul  bisericii penti-
costale din Banat, Serbia 

     

Păcatul acesta al nepăsări este săvârşit 
de mulŃi când e vorba de mântuirea su-

fletului lor.  
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         În cadrul studiilor am ajuns să înŃeleg de fapt 
care este diferenŃa dintre a fi un om după voia lui 
Dumnezeu, prin jertfa lui Isus 
Cristos şi un om care încearcă 
să fie după voia lui Dumnezeu 
prin eforturile lui.  
 
Reporter: 
         - De ce voiai să fi după 
voia lui Dumnezeu? De ce 
credeai că e important ca viaŃa 
ta să se ghideze şi să se 
încadreze între limitele sau să 
se ghideze după prescripŃiile 
lăsate de Dumnezeu? 
 
Cosmin Ciui: 
         - Pe vremea aceea eram 
aproape ateu. Credeam în 
Dumnezeu doar pentru simplu 
motiv că în cazul în care aş fi 
îndrăznit să spun că nu cred că există Dumnezeu, 
mi-ar fi fost frică că poate mă trăzneşte sau mi se 
poate întâmpla instantaneu ceva rău.  

Aveam o credinŃă mistică. Nu mă influenŃa 
prea tare. încercam să fiu un om integru pentru că 
aşa am fost educat să fiu un un om moral, corect, dar 
nu prea credeam cu adevărat în existenŃa lui 
Dumnezeu.  
         Una dintre primele cărŃi care m-au ajutat, 
alături de Biblie, să-mi reevaluez oarecum poziŃia a 
fost „Jurnalul fericirii” a lui Steinhardt prin care 
am învăŃat multe lucruri.  
         Apoi erau unele lucruri despre care am ajuns la 
cunoştinŃa că sunt păcate, însă nu vroiam să renunŃ 
la ele. Mi-am zis: „în regulă, o să încerc să renunŃ 
la păcate însă încep cu cele mai mici şi anumite 
păcate le las ultimele.” Dar Dumnezeu nu a fost de 
acord cu genul acesta de tranzacŃii.  
 
Reporter: 
         - Când ştiu că mai am două secunde de trăit, 
atunci renunŃ şi la cele mari.  
 
Cosmin Ciui: 
         - Da, am fost pus în faŃa faptului de a renunŃa 
la lucrurile care îmi dădeam seama că erau nişte 
păcate înaintea lui Dumnezeu, care puteam să le 
consider eu nişte păcate mai mari decât altele la care 
mi-ar fi plăcut mie să renunŃ.  

Aşa că a fost o luptă destul de mare, am fost 
pus în faŃa unor decizii destul de importante, chiar 
foarte importante, care mi-au influenŃat ulterior viaŃa 

şi Dumnezeu a biruit, mi-a dat putere şi am început să mă 
îndrăgostesc de El. A fost o perioadă în care L-am simŃit 
pe Dumnezeu foarte aproape de mine, am simŃit că se 
implică în cele mai mici detalii, Ńine cont de rugăciunile 
cele mai neînsemnate, nu că acum nu ar face la fel, însă 
atunci a fost parcă puŃin altfel, a fost ceva diferit, a fost 
ceva special.  

Ulterior, am început să le 
vorbesc şi eu oamenilor 
despre Cristos. Am fost la 
mare şi am vorbit pe plajă 
cu studenŃi, în mod special 
despre nevoia lor de a 
avea o relaŃie cu 
Dumnezeu, de a-l căuta pe 
Dumnezeu. La un moment 
dat, am vorbit cu un băiat, 
avea vreo 29-30 de ani, 
ulterior am aflat că era 
căsătorit, soŃia şi cei doi 
copii nu ştiau că el este la 
mare, nu ştiau unde este, a 
plecat fără ca ei să ştie.  
Am vorbit cu el şi şi-a dat 
seama de nevoia lui de 

Dumnezeu, într-un mod deosebit. Am înŃeles că a fost 
ceva special atunci. El a spus: „întotdeauna mi-am dat 
seama că trebuie să mă pocăiesc, dar am spus că trebuie 
să aştept o anumită vârstă şi m-am gândit la vârsta de 33 
de ani.” Am zâmbit când am auzit motivaŃia lui. Totuşi 
ne-am rugat împreună şi sper că el s-a întors la 
Dumnezeu. 
 
Reporter: 

- Ai absolvit medicina. Credeai în evoluŃionism 
sau în creaŃionism? Am apărut din maimuŃă sau ne-a creat 
Dumnezeu? 
 
Cosmin Ciui: 
- Am o altă experienŃă legată de teoria evoluŃionismului. 
Credeam în evoluŃionism, nu neapărat pentru că am fost 
student la medicină, dar aşa am fost noi “formataŃi” să 
credem.  

Am luat contactul cu organizaŃia „Alege ViaŃa”, 
şi în momentul în care am început să vorbim despre 
lucruri spirituale, despre Dumnezeu, despre planul Lui, 
am înŃeles că Biblia ne spune că Dumnezeu a creat lumea 
şi că El l-a creat şi pe om după chipul şi asemănarea Sa.  

Eu deja făcusem câŃiva paşi de credinŃă, dar mi-
am zis: „Bine, cred multe lucruri, încep să cred multe 
lucruri, dar aceasta nu o pot accepta!”  

Citind în continuare „Jurnalul fericirii”, am 
ajuns la capitolul în care Steinhardt citează un scriitor din 
diaspora rusă, Leon Şestov se numea el, care spune:  

„Există în momentul de faŃă două teorii cu privire 
la originea omului. Una spune că omul provine din 
maimuŃă, iar alta spune că a fost creat după chipul şi 
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asemănarea lui Dumnezeu. SusŃinătorii celor două teorii 
se ceartă grozav.  

Părerea mea este că ei se înşeală, şi unii şi alŃii. 
Adevărul este, ca de obicei, undeva la mijloc. Cei care 
cred că omul provine din maimuŃă provin într-adevăr din 
maimuŃă, iar cei care consideră şi au convingerea că ei 
au fost creaŃi de Dumnezeu, sunt într-adevăr creaŃi de 
Dumnezeu şi alcătuiesc o rasă aparte de cei care provin 
din maimuŃă.”  

A fost un moment în care am stat şi m-am gândit 
îndelung la acest lucru, m-a provocat. Citeam în paralel o 
altă carte, „CreaŃionismul ştiinŃific”. Am făcut o 
rugăciune scurtă, care s-a împlinit imediat. Am zis: 
„Doamne, dacă este adevărat că tu l-ai creat pe om şi că 
toate aceste lucruri cu privire la evoluŃionism sunt nişte 
minciuni, sădeşte în inima mea o convingere puternică, a 
acestui lucru.”  

Într-un timp foarte scurt, 2-3 zile, pur şi simplu, 
parcă mi-a fost şters din memorie acest gând, această 
convingere că provin din maimuŃă. Şi Dumnezeu mi-a dat 
convingerea că El m-a creat. 
 
Reporter: 
         - Care erau frământările tale dinainte, dincolo de 
preocupările de natură intelectuală? 
 
Cosmin Ciui: 

- În momentul în care am ajuns la facultate, am 
zis : „Acum pot să fac ce vreau! Pot să trăiesc viaŃa pe 
care o vreau, pot să fac ce vreau eu.” Mă gândeam în 
special la lucrurile păcătoase, să pot să trăiesc o viaŃă în 
care să dau frâu liber imaginaŃiei în toate domeniile. Am 
citit puŃin mai târziu o carte a lui Dostoievski, „FraŃii 
Karamazov” şi el spune: „Dacă nu există Dumnezeu 
atunci toate ne sunt îngăduite”. Cam acestea erau 
gândurile mele atunci, îmi este îngăduit orice şi pot să fac 
orice.  
         Dumnezeu a intervenit destul de repede în viaŃa 
mea. însă oricum am făcut destule lucruri pe care acum le 
regret şi care au consecinŃe asupra vieŃii mele, chiar şi 
acum şi vor avea practic toată viaŃa pentru că consecinŃele 
păcatului rămân chiar dacă este iertat de Dumnezeu atunci 
când devii copil al Lui.  

 
Reporter: 

- ÎŃi place rugăciunea şi-Ńi place să citeşti 
mult, îŃi place Biblia în mod deosebit.  
     
Cosmin Ciui: 
         - Da, îmi place foarte mult rugăciunea. îmi dau 
seama că este cheia care poate deschide orice uşă de 
acces spre revărsarea puterii lui Dumnezeu şi a 
binecuvântărilor Lui. îmi place de asemenea să citesc 
foarte mult.  

Aş putea spune că într-un timp destul de scurt 
mi-am făcut o bibliotecă destul de consistentă de 
literatură şi teologie creştină.  

Desigur, Biblia are locul principal, în centrul 
preocupărilor mele şi încerc să-i aloc cât mai mult 
timp. Este cartea după care încerc în permanenŃă să-
mi modelez viaŃa, este cartea care mi-a schimbat viaŃa 
aşa că nu aş putea să uit de ea sau să o las în afara 
preocupărilor mele.  
         Dacă ar fi să fac o recomandare aş putea să spun 
că eram şi eu cândva un om care nu avea nici un 
interes pentru lucrurile spirituale.  

Eram un om care se credea suficient de bun 
pentru a putea intra în împărăŃia lui Dumnezeu, dacă 
aceasta există într-adevăr. Eram un om suficient de 
moral ca să fiu privit cu admiraŃie şi respect, aş putea 
să spun fără falsă modestie, de majoritatea vecinilor 
şi prietenilor necreştini. Eram considerat de mulŃi 
drept un etalon. în momentul întâlnirii mele cu 
Dumnezeu am realizat că sunt departe, foarte departe 
de aşa ceva.  

Acum, pe măsură ce mă apropii tot mai mult 
de Dumnezeu, îmi dau seama că sunt foarte departe 
de viaŃa pe care eu credeam că o duc, de sfinŃenia şi 
neprihănirea pe care credeam că le am. îmi dau seama 
că sunt foarte păcătos, că inima mea este coruptă în 
totalitate şi rugăciunea mea zilnică, cea mai adâncă 
către Dumnezeu, este ca El să îmi sfinŃească inima, să 
mă curăŃească, pentru că este de necrezut de 
păcătoasă, de rea şi de multe ori când stai să o 
analizezi cu atenŃie îŃi este frică ce găseşti acolo.  
         Aş vrea să îi provoc pe cititorii noştri să se 
oprească puŃin. Undeva, într-un capitol din Amos 
spune: „De aceea va veni vremea când îŃi voi face 
aceste lucruri Israele. Pregăteşte-te să-l întâmpini pe 
Dumnezeul tău!”  

Dragii mei, va veni o vreme când fiecare vom 
sta faŃă în faŃă cu Dumnezeu, vom fi siliŃi, nevoiŃi să 
dăm socoteală de viaŃa pe care am trăit-o. De aceea, 
aş vrea să vă rog să vă opriŃi puŃin din cursul vieŃii 
voastre grăbite, tot mai grăbite, când deşi tehnologia 
are un aport foarte important, timpul parcă este tot 
mai scurt.  

Aş vrea să vă opriŃi şi să vă gândiŃi puŃin la 

Continuare pe pagina 10 
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faptul că veŃi sta faŃă în faŃă cu Dumnezeu şi veŃi fi 
siliŃi să daŃi socoteală de viaŃa voastră. Şi dacă sunteŃi 
sinceri şi recunoaşteŃi că sunteŃi păcătoşi şi că aveŃi 
nevoie de Dumnezeu, cu siguranŃă El se va lăsa 
descoperit, pentru că a spus: „Cine mă caută mă va 
găsi. Dacă mă căutaŃi cu toată inima mă veŃi găsi.” Şi 
El este acela care doreşte ca voi să petreceŃi veşnicia 
cu El în cer.  
 
Reporter: 
        - Dacă vrei, te rog să înalŃi o rugăciune către 
Dumnezeu. 
 
Cosmin Ciui: 

- Tată din cer, venim înaintea Ta în aceste 
momente, Doamne şi te binecuvântăm ca Dumnezeu al 
cerului şi al pământului. Te binecuvântăm, Tată ca şi 
Creator al întregului Univers. Te binecuvântez Tată, 
ca şi Creator al meu şi te binecuvântez Tată, ca şi 
Creator al tuturor oamenilor.  
         Doamne, vreau să-Ńi mulŃumesc pentru că fără 
ca eu să te fi căutat, Tu ai fost acela care m-ai căutat 
mai întâi. îŃi mulŃumesc Doamne, că fără ca eu să te fi 
dorit Tu ai fost Acela care m-ai dorit Doamne, pentru 
Tine.  

Recunosc Doamne, că nu am nici un merit în 
toate aceste lucruri. Recunosc Doamne, că am fost un 
păcătos. Şi recunosc Doamne, că sunt un păcătos, 
chiar şi acum, dar sunt un păcătos iertat de Tine.  

Tată, mă rog pentru cei care citesc această 
carte, să-i cercetezi prin Duhul Tău cel Sfânt. Te rog 
Doamne să-i sensibilizezi, să-i faci Doamne să 
realizeze goliciunea vieŃii lor, să realizeze lipsa de 
importanŃă a vieŃii pe care o duc departe de Tine.  

Aş vrea Doamne să li te descoperi ca Cel care 
poate umple toate golurile din viaŃa lor. Aş vrea 
Doamne să li Te descoperi ca Cel care poate da un 
sens vieŃii lor şi Doamne dacă sunt inimi care te 
caută, te rog ca Tu să li te descoperi.  

Te rog Doamne să îi iei de mână, să îi ajuŃi să 
facă primii paşi în credinŃă. Te rog să-i binecuvântezi 
pe toŃi cititorii noştri cu o inimă bună, cu o minte 
înŃeleaptă, cu multă pace şi dragoste unii faŃă de alŃii. 
Te rog Doamne să-i binecuvântezi cu viaŃă veşnică.”  
Amin 
 

                    
Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează 
pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de 
slavă. ( 2 Corinteni 4:17 ) 
 
Scriu aceste rânduri pentru tine, om al credinŃei, 
care eşti încercat, pentru tine, care ai o experienŃă 
practică negativă – ai un necaz, o suferinŃă, ori 
eşti într-o dificultate sau primejdie şi astea toate, 
nu Ńi le-ai creat tu, în mod voit, deliberat. Au 
venit peste tine, ca o furtună de nisip, şi parcă nu 
mai vezi ieşirea. Nu ai soluŃii sau căi de 
rezolvare, eşti întristat sau poate chiar disperat! 
Totuşi, pentru că eşti un copil credincios al lui 
Dumnezeu, îŃi apare o lumină pe cărarea vieŃii, tu 
ai o călăuză, deşi nevăzută, şi în final vei ieşi 
biruitor. Chiar acum, reflectează la cuvântul 
Scripturii care zice că celui neprihănit îi răsare o 
lumină în întunerec ( vezi Psalmul 112:4).  
Însuşi Mântuitorul Isus Hristos a zis ucenicilor 
săi „ În lume veŃi avea necazuri ( experienŃe 
negative), dar îndrăzniŃi căci Eu am biruit 
lumea” ( Ioan 16:33). Cuvintele Lui ne dau 
convingerea că atunci când suntem încercaŃi, 
copii Lui Dumnezeu fiind, avem în persoana 
Mântuitorului, prin Duhul Sfânt, un ajutor 
potrivit, care nu lipseşte niciodată când suntem în 
nevoi ( Psalmul 46:1).  
De-a lungul existenŃei omenirii, oamenii al Lui 
Dumnezeu au fost, sunt şi vor fi încercaŃi ( Iacov 
1:2, 1 Petru 1:5-6 ; Evrei 12:6 etc. ) Dacă vreŃi, 
aceasta este rânduiala: ÎNCERCAłI!!! 
Dacă eşti o persoană neîncercată, fără greutăŃi, 
fără necazuri, dacă lucrurile în viaŃă îŃi merg 
bine, probabil faci excepŃie de la regulă sau poate 
ai o problemă cu credinŃa! ( Evrei 12:8) Dacă, în 
schimb, persoana ta e încercată, faci parte din 
„rânduială”, faci parte din ÎmpărăŃia Lui 
Dumnezeu, ferice de tine! ( Fapte 14:22) 
Deşi eşti în necaz, încearcă să te bucuri, treci 
peste bariera necazului, pentru că numai aşa vei 
ieşi biruitor în numele Lui Isus Hristos! 
Dacă ai posibilitatea, caută să ieşi din necaz, nu-l 
lăsa să te doboare, foloseşte toate căile spirituale 
şi materiale care Ńi se pun la dispoziŃie sau care îŃi 

 

 
ÎNCERCĂRILE 

CREDINCIOSULUI 
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ies în cale, fii practic! 
Dacă eşti certat cu cineva, împacă-te, dacă eşti 
bolnav, roagă-te şi du-te la medic, fiindcă doctorul 
pentru aceasta e lăsat să ajute la vindecarea celui 
bolnav, prin ştiinŃa medicală. Eu cred că şi ştiinŃa 
aceasta a fost prevăzută de Dumnezeu spre ajutorul 
oamenilor, ( Daniel 12:4).  
Dacă ai păcătuit, şi ştii lucrul acesta, nu mai 
pregeta, mărturiseşte-ti păcatul, lasă-te de el şi 
roagă-te Domnului Isus pentru iertare şi vindecare 
( Iacov 5:13-16). În schimb, dacă suferi din pricina 
că eşti pocăit, dacă eşti prigonit pentru asta, 
bucură-te căci Duhul Lui Dumnezeu se odihneşte 
peste tine şi nu ai frică de cei ce pot ucide trupul, ci 
mai degrabă teme-te de bunul Dumnezeu, care 
poate pierde şi trupul şi sufletul în gheenă. Fii tare, 
fii credincios! ( Matei 5:10-12, Matei 10:28, 1Petru 
4:14, 16 etc. ) 
De foarte multe ori, deşi suntem credincioşi, avem 
tendinŃa greşită atunci când suntem bolnavi, 
credem că e o greşeală să mergem la doctor. 
Părerea mea personală este că greşim atunci când 
refuzăm să ne arătăm doctorului. Consider că 
doctorul este recipientul înŃelepciunii Lui 
Dumnezeu, pentru a ajuta la vindecarea celui 
bolnav. Când eşti încercat printr-o boală îŃi 
recomand să vizitezi şi medicul şi bineînŃeles, să te 
împaci cu Dumnezeu.  
În încercări, este foarte importantă atitudinea pe 
care o luăm faŃă de acestea, cât şi faŃă de 
Dumnezeu. Nu e uşor să fii încercat! Biblia ne 
recomandă o atitudine de bucurie în încercări! 
( Romani 5:3, Romani 12:12 etc. )  
Concluzia este: să privim dincolo de încercare, la 
rezultatul final, la rezolvarea favorabilă, pentru că 
altfel nu am putea să ne bucurăm în necazuri. Când 
fiinŃa noastră scontează rezolvarea încercării, adică 
rezultatul final, desigur, ea caută şi soluŃia cea mai 
eficientă, prin înŃelepciunea care am primit-o de la 
Dumnezeu, prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. 
Cred că bucuria în încercare ar trebui mai degrabă 
tradusă ca un comportament normal, echilibrat, 
direcŃionat pozitiv, în găsirea căilor materiale şi 
spirituale de soluŃionare a problemei, cu implicarea 
lui Dumnezeu şi nu ca o veselie că eşti încercat! 
Femeia cu scurgere de sânge ( Marcu 5:25-34) a 
mers şi la doctori, dar şi la Isus. Ea a fost în 
căutarea soluŃiei pentru vindecarea sa, ea nu s-a 
oprit până nu şi-a rezolvat situaŃia. Slăbănogul de 
la scăldătoarea Betesda ( Ioan 5:1-14) deşi nu era 
în stare să se coboare singur în apă, a găsit de 
cuvinŃă să fie acolo, el încerca imposibilul cu 

scopul rezolvării situaŃiei. Dacă 
nu avea acel comportament 
direcŃionat spre vindecare cu 
implicarea lui Dumnezeu şi cu 
dorinŃa de a se vedea sănătos, el 
nu era acolo, era acasă, zăcea în 
pat, nu ar fi fost vindecat 
niciodată! Cred că aşa trebuie 
înŃeleasă bucuria în necaz, să 
nu vezi necazul, ci mai degrabă 
rezultatul scontat. Mi se pare 
minunat că Isus a intervenit şi 
de data aceasta. Aleluia! 
Atitudinea pozitivă, legătura sufletească cu fraŃii 
de aceeaşi credinŃă cât şi cu Dumnezeu, potrivit 
Evangheliei, ne poate ajuta să ieşim biruitori, să 
avem succes, să fim mai mult ca biruitori. Cred că 
puterea de a trece prin necaz cu bucurie, vine de 
la Duhul Sfânt. De aceea în necaz este foarte 
importantă relaŃia cu Dumnezeu, a celui încercat. 
Să nu uităm, ajutorul vine de la Dumnezeu! 
Dacă, în schimb, cedăm frâiele biruinŃei, vom 
ajunge descurajaŃi, disperaŃi şi nu dorim aceasta.  
Când suntem încercaŃi pentru credinŃa noastră 
personală în Hristos, ni se cere să fim şi să 
rămânem credincioşi. Citeşte şi analizează în 
detaliu cuvintele Domnului Isus din Matei 10:1-
39. Din numeroasele exemple biblice aş vrea să 
medităm, în acest sens, citind Biblia şi la Iov şi la 
cei trei tineri aruncaŃi în cuptorul cu foc ( Daniel 
3). Acei tineri au zis: „Chiar dacă nu ne scapă 
Dumnezeu, noi Îi vom rămânea credincioşi, noi 
nu cedăm, noi stăm în picioare cu preŃul vieŃii 
noastre”. CredinŃa aceasta, neclintită i-a scos în 
final biruitori. Care este opinia ta? 
Să nu uităm, în orice situaŃie am fi, oricare dintre 
noi, BIRUINłA omului credincios este în 
Numele Dumnezeului oştirilor! 
Rămâi credincios! AMIN! 
 
 

Avram Ivan,  
New York 
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Întâlnirea tinerilor din zona North-East USA, 
Biserica Penticostală Church of God New York 

13.03.2010 

 
 

În luna mai 2010 la Biserica din New York au fost organizate 
seri de evanghelizare cu fratele Dr. Dennis McGuire . 

 
(fratele Dr. Dennis McGuire cu soŃia  

şi fratele Petru Kokora cu soŃia) 
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Portalul web al bisericilor penticostale din Banat 
Serbia e deschis pentru a vă informa despre 

activităŃile bisericilor noastre. 
Pe acest portal puteŃi găsi fotografii legate de 

activitatea bisericilor, materiale video etc. 
VĂ AŞTEPTĂM pe site-ul nostru ! 

ConferiŃa bisericilor Church of God 
Kniebis Germania  Iulie 2009 

 

Dr. Raymond F. Culpepper General Overseer, George 
Mozor episcop,  Douglas LeRoy World Mission General 

director, Marinică Mozor episcop. 

CONFERINłA MONDIALĂ A 
BISERICILOR PENTICOSTALE  

 STOCKHOLM, SUEDIA AUGUST 2010 

Pitic Ion păstorul bisericii române din Hasselhorn 
Suedia, Dumitru MoŃ păstorul bisericii penticostale 

“Elim” Timişoara, George Mozor episcopul 
bisericilor penticostale din Banat, Serbia 
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Vom veni şi la anu... 
 
În urmă cu mai mulŃi ani, ca elevă a şcolii elementare am 
participat împreună cu alŃi copii din sat, la taberele creştine 
organizate de Biserica Penticostală. Acolo, pe lângă 
activităŃile sportive, am avut prilejul să învăŃăm cântece şi 
poezii creştine, să citim versete din Biblie, să învăŃăm despre 
Isus Hristos... Prin anii '80, astfel de tabere au fost organizate 
cu regularitate la VârşeŃ şi VoivodinŃ. După o perioadă 15 
ani, noi, cei ce atunci eram copii, la finele săptămânii trecute, 
ne-am trimis copiii noştri într-o tabără creştină organizată de 
bisericile penticostale din Banatul Sârbesc.  
- Ne-am decis să organizăm această Tabără pentru copii şi 
tineret la VoivodinŃ, deoarece acolo există un teren 
corespunzător pentru amplasarea cortului. Este a III-a ediŃie 
pe care o organizăm în acestă localitate, şi în primul rând 
datorită angajării şi sprijinului deplin pe care l-a depus Ion 
Pitic, originar din VoivodinŃ stabilit de mai mulŃi ani cu 
familia în Suedia şi păstorul Bisericii Penticostale din 
Hasselhorn, care împreună cu soŃia Margareta şi fiica lor 
Matilda, şi-au dat aportul deplin pentru reuşita taberei din 
vara aceasta. Cu cei aproape 100 de copii din VârşeŃ, 
VoivodinŃ, Coştei, Râtişor, NicolinŃ..., au lucrat învăŃători 
Bisericii Penticostale din VâreşŃ: Cristina Emilia Mozor, 
Margareta Pitic, Daniela Arman, precum şi invitaŃii lor de la 
Biserica Penticostală din Timişoara, printre care îl amintim 
pe Simion Paşcalău, directorul adjunct al Liceului Silvic din 
Timişoara, care a lucrat cu grupa mare. Scopul Taberei, după 
cum ne-a mai declarat Marinică Mozor, păstorul Bisericii 
Protestante Evanghelice Penticostale din VârşeŃ, a fost ca 
copiii, pe lângă jocuri, distracŃie şi activităŃile sportive, să 
înveŃe cât mai multe despre Dumnezeu, interlocutorul nostru 
fiind totodată şi unul dintre organizatori. 
La această tabără a fost prezent un grup de la Biserica 
Penticostală "Elim" din Timişoara compus din studenŃi, 
medici, profesori..., care au susŃinut cu acest prilej un 
program de cântece creştine care slăvesc numele 
Mântuitorului. 
Merită să menŃionăm că în ultima seara, toŃi copiii care au 
participat în tabără, au prezentat un program de cântece 
creştine şi versete pe care le-au învăŃat cu această ocazie, 
ceea ce le-a pricinuit o mare bucurie. La program ocazional 
au asistat un număr mare de spectatori, printre care şi Ionel 
Drăgodan, preşedintele Consiliului ComunităŃii Locale din 
VoivodinŃ, părinŃii şi rudele copiilor. Din La lumina focului 
de tabără, din scurtul dilaog cu Ionel, Larisa, Anastasia, 
Adrian, Marian..., încântaŃi că au fost câteva zile împreună, 
învăŃând ceea ce doar au auzit parŃial de la părinŃi şi bunici, 
am dedus că s-au simŃit bine, că au înŃeles că Isus Hristos 
este într-adevăr "eroul lor" şi că vor reveni şi la anul viitor.   
 
Mariana Stratulat 


