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Editorial. Pilda talanţilor I
În limba greacă cuvântul tradus de Cornilescu cu viclean este ponēre şi înseamnă 

răutăcios, hain, hapsân. Robul a ales să se poarte cu răutate faţă de Stăpânul lui ...
Pentru a înţelege un mare adevăr, vom alătura două texte Biblice : „ ...  voi care 

sunteţi răi” ... „ ... fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi  
Dumnezeu  pe  voi  în  Hristos.”  (Efeseni  4  :  32).  Răi  suntem  toţi  oamenii,  prin  natura 
păcătoasă, dar nu toţi se poartă cu răutate şi nu devin răutăcioşi, chiar dacă aceasta este 
pornirea naturală, prima reacţie când cineva se ia de noi !

Domnul Isus a spus : „Deci, dacă voi, care  sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune  
copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L  
cer  !”  (Luca  11  :  13).  De  Duhul  Sfânt  au  nevoie  cei  care-şi  văd  limitele,  problemele 
interioare şi vor să treacă la un alt nivel de trăire spirituală, care este suprafiresc şi pe care 
nu-l pot atinge prin puterea lor ! 

Exact la o astfel de frământare interioară poate se referea şi David, cu mult timp în 
urmă : „De la capătul pământului strig către Tine cu inima mâhnită şi zic : „Du-mă pe  
stânca  pe  care  n-o  pot  ajunge,  căci  este  prea  înaltă pentru  mine  !”  (Psalmul  61  

Distanţă, îndepărtare de Dumnezeu pe toate planurile şi pe plan orizontal, (De la 
capătul pământului) şi pe plan vertical : „Du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci  
este prea înaltă pentru mine !” Acestea sunt stările sufleteşti interioare, dar foarte reale !

Există în om un standard de sfinţenie care este pus de Dumnezeu : „Aceasta era o 
asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri şi jertfe care nu pot duce pe cel  
ce se închină în felul acesta la  desăvârşirea cerută de cugetul lui.” (Evrei 9 : 9). Prin 
conştiinţă, omul îşi poate da seama când ceva nu este în regulă ... cumva putem spune că 
standardele vieţii Divine sunt înscrise în noi !

În Romani (2 : 14 – 16), apostolul Pavel a scris : „Când Neamurile, măcar că n-
au lege, fac din fire lucrurile Legii ...şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile  
lor ; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care sau se  
învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele. Şi faptul acesta se va vedea în ziua când, după 
Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor.

    Anunţuri D. 9 Noiembrie 2014 
Şi la slujba de seară, este evanghelizare. 
Cu ajutorul lui Dumnezeu, evanghelizarea va 
continua şi în luna noiembrie, (în fiecare duminică 
seara). Să cerem binecuvântarea Domnului peste 
toţi cei ce vor veni !



Noua conducere a Cultului Penticostal din România pentru perioada 2014 - 
2018

Noua conducere a 
Cultului Penticostal din 
Romania pentru 
perioada 2014-2018 a 
fost aleasă la Arad, 
vineri 7 Noiembrie 
2014 :

Moise Ardelean – presedinte, Aurel Moldovan – vicepresedinte, Romu Mocan – 
secretar general. Membrii comitetului executiv : Nelu Filip, Ioan Gurau, Ioan 
Moldovan, Mircea Detesan, Simion Bumbar şi Axinte Liviu.

________________________________________________________________

Katie Davis, o mam  a orfaniloră
Katie Davis, o regină de bal, şefa clasei şi cea mai deşteaptă fată din şcoală. 
Avea o maşină drăguţă, un prieten, iar părinţii o susţineau şi ar fi plătit oricât  
pentru colegiul unde urma să studieze fiica lor. Oh, şi era şi creştină! Cred că orice 
fată s-ar fi simţit perfect şi confortabil în această stare, aşa-i? Dar Katie simţea că 
Isus o chema la o viaţă predată pe de-a dreptul, nu doar o viaţă de creştin 
mediocru. El a chemat-o la vârsta de 18 ani într-un orfelinat din Uganda, Africa. Ea 
credea că după un an de Africa totul va reveni la normal. Se va întoarce în 
America unde-şi va începe studiile şi va trăi o viaţă normală. Dar nu a fost aşa!
Katie S-a îndrăgostit de Isus pe care L-a descoperit în Uganda. Şi a hotărât să 
rămână acolo printre copiii orfani de la AIDS. Ea spune : “Nu mai am tot ceea ce 
lumea spune că este important. DAR, am tot ceea ce ştiu eu că este important. Nu 
am mai fost niciodată atât de fericită, şi nu am mai fost niciodată aşa de aproape 
de Iubitul sufletului meu şi de Salvatorul meu.”
Poate unora li se pare că fata asta pur şi simplu nu ştie ce vorbeşte. Că ce viaţă e 
aia printre africani, printre primejdii de moarte. Dar nimic nu mai contează pentru 
ea. Ea este mama a treisprezece fetiţe orfane, fundaţia pe care ea a înfiinţat-o îi  
permite să ofere trei mese pe zi unor copii peste 1,600, printre cei mai săraci, să 
trimită peste 400 de copii la şcoală şi să facă multe alte proiecte, printre care şi  
studii biblice.
La vârsta de 19 ani s-a stabilit în Uganda. A adoptat 13 fetiţe. Copiii îi spun 
“Mummy” sau “Auntie”. Este o fată plină de viaţă şi mereu cu un zâmbet molipsitor 
pe buze. Isus Hristos îi este mai mult decât îndeajuns. A spus că este foarte bine 
aşa cum este, şi că nu se va mărita decât cu un băiat care are acceaşi dragoste 
pentru Hristos, cât şi pentru copiii ei şi Uganda ca şi ea. 
Ea vindecă rănile  celor ce au nevoie de ajutor spitalizat. Ajută pe cei în nevoie şi  
crede în miracole.
Dar este un act de iubire să-i serveşti pe ceilalţi. Să-i iubeşti cu o dragoste aparte. 
Toți spunem că avem nevoie de dragoste. Suntem flămânzi după ea, dar nu 
dispuşi să luptăm.

Ginecologul care refuză să facă 
avorturi 

Olimpia Oprea a decis că viaţa şi aducerea pe 
lume a unui copil sunt mult mai importante decât 
banii. În urmă cu mulţi ani, femeia a rămas însăr-
cinată cu gemeni. Nu era momentul în care să aducă pe lume doi copii, 
motiv pentru care a fost nevoită să întrerupă sarcina. A fost marcată de ceea 
ce s-a întâmplat şi nu a putut uita niciodată trauma   sufletească prin care a 
trecut. Ulterior, a rămas din nou gravidă. Tudor este numele „minunii” care 
în prezent are 12 ani. „Când Tudor avea 5-6 ani, a visat la un moment dat 
doi îngeraşi. M-am întrebat atunci şi mă mai întreb încă, dacă nu cumva cei 
doi îngeraşi erau gemenii pe care nu i-am adus pe lume. Mă voi întreba 
mereu ce se întâmplă cu sufleţelul lor”, povesteşte Olimpia Oprea.

În timpul sarcinii cu Tudor, Olimpia Oprea nu a mai făcut nicio întrerupere 
de sarcină, iar după ce a devenit mamă, a încercat să-şi convingă pacientele 
care doreau să avorteze să renunţe la ideea de a avorta. „În ultimii ani am 
avut o reţinere tot mai pronunţată în a face întreruperi de sarcină. 

Pacientelor care intenţionau să facă acest lucru le arătam embrionul la 
ecograf şi încercam să le conving să se răzgândească. Întreruperea unei 
sarcini este o traumă şi pentru noi, doctorii. 
Este o bucurie foarte mare când ajuţi un copil sănătos să se nască. În 2009, 
Olimpia Oprea a fost dată în judecată pentru a nu fi avertizat un cuplu că 
există un anumit risc ca copilul lor să se nască cu sindromul Down. 
Procesul nu s-a terminat încă. Cazul devenind public, Organizaţia Provita 
Bucureşti pentru Născuţi şi Nenăscuţi a contactat-o pe Olimpia Oprea şi a 
sărit în ajutorul ei trimiţându-şi avocatul la proces. 
Acesta a fost momentul când doctorul ginecolog a luat decizia definitivă de 
a nu mai face avorturi. A fondat sindicatul medicilor şi asistenţilor Olimpia 
Oprea are 50 de ani. 
Devotată meseriei ei, a petrecut mai bine de jumătate din viaţă în 
maternitate, unde a înfiinţat primul sindicat al medicilor şi asistentelor din 
spital. Chiar ea a ajutat peste 1.000 de femei să dea viaţă copilaşilor pe care 
îi purtau în pântece. 
Nu mai ştie cu exactitate numărul avorturilor făcute, însă este fericită că 
acestea sunt cu mult mai puţine decât numărul naşterilor, iar cu fiecare zi 
care trece şi fiecare copil pe care îl va aduce de acum înainte pe lume, vor fi 
şi mai puţine.
(Preluat de pe www.pasi.ro)
 


	Ginecologul care refuză să facă avorturi 

