
UCRAINA : Biserici confiscate și 
persecuții tot mai mari

Având  în  vedere  răscoala  politică  din 
Ucraina,  separatiștii  pro-ruși  au  preluat 
controlul  în  regiunile  Donețk  și  Luhansk. 
Acest  lucru  a  dus  la  mărirea  frecvenței 
atacurilor împotriva creștinilor care locuiesc 
în  aceste  zone,  recent  confiscându-se  o 
Biserică  Evanghelică  din  Donețk. Acest 

ultim atac a avut loc în data de 12 noiembrie, când separatiștii înarmați au intrat în 
noua clădire a unei biserici evanghelice, obligând membrii să iasă afară din biserică și 
interzicându-le să mai organizeze servicii religioase acolo. Separatiștii au amenințat că 
vor omorî pe oricine nu ascultă ordinele lor.

În  luna  iulie  s-a  emis  o  declarație  de  către  Consiliul  Bisericilor  Evanghelice 
Protestante  din  Ucraina  prin  care  s-a  raportat  persecuția  intensă  a  creștinilor,  în 
special, a creștinilor evanghelici. Această declarație a făcut referire la „răpiri, bătăi, 
tortură,  amenințări  de  executare,  pogromuri  din locurile  întâlnirilor  de  rugăciune”, 
precum și capturarea de biserici. Amenințarea de război la scară largă crește pe zi ce 
trece.

Rugați-vă pentru siguranța fraților noștri asupriți din Ucraina. Fie ca Dumnezeu să-i 
țină tari în credință, asigurați fiind de promisiunile lui Dumnezeu din Proverbe 18 : 10. 
Rugați-vă în mod special pentru pastorii și liderii bisericilor din aceste regiuni. Cereți 
ca Dumnezeu să dea pace în Ucraina.

(Citeşte mai mult pe www.stiricrestine.ro) 

RUBRICA PĂRINŢILOR

„Trebuie să ne amintim că nu este bine să-i întărâtăm pe copii când sunt la această  
vârstă, (a adolescenţei), dar nici să ne lăsăm conduşi de ei.  Există o regulă de aur: să 
educăm cu stricteţe, dar şi cu dragoste. Controlul total e inadmisibil, deoarece copilul  
este o persoană liberă, iubită de Dumnezeu; trebuie să ştim să ne smerim, să răbdăm,  
să îndurăm cu dragoste dificultăţile apărute în comunicarea cu el, dar dacă purtarea 
lui întrece limitele bunei cuviinţe, trebuie pedepsit ... ”. (Din „Educarea copilului”,  
Editura Sophia, Bucureşti 2013).
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Editorial. Rugăciunea unei mame

„Doamne, ajută-mă să le ofer copiilor mei ce este mai bun; nu lucruri, ci ce este mai 
bun din mine, preţuindu-i în zilele bune şi în zilele rele, atât ale lor cât şi ale mele. 
Învaţă-mă să-i accept pentru ceea ce sunt ei, nu doar pentru ceea ce fac; să ascult ceea 
ce spun, şi ei să mă asculte pe mine; să-i încurajez în atingerea obiectivelor lor, nu ale 
mele. Ajută-mă să le ofer un cămin unde respectul şi integritatea sunt pietre de temelie 
şi unde există suficientă fericire pentru a ridica acoperişul. Fă să le inspir curajul de a 
fi sinceri cu ei înşişi; independenţa de a-şi purta singuri de grijă şi credinţa de a se 
baza pe Tine. Ajută-mă să-i disciplinez fără să-i înjosesc, să le cer o purtare bună, fără 
să uit de purtarea mea şi ajută-i să ştie că au parte de dragoste nelimitată indiferent de 
ceea ce fac. Ajută-mă să-i hrănesc bine, să-i îmbrac cum se cuvine şi să am suficient 
pentru a le da bani de buzunar – nu pentru munca pe care o fac ei, ci pentru plăcerea 
pe care o aduc. Ajută-mă să fiu moderată în toate aceste privinţe, aşa încât bucuria de a 
primi să îi ajute să descopere bucuria de a dărui. Veghează ca responsabilităţile lor să 
fie reale, dar să nu fie o povară pentru ei, aşteptările mele să fie înalte, dar nu 
copleşitoare şi ca lauda să fie chibzuită şi adusă când trebuie. Ajută-mă să-i învăţ că 
excelenţa este cea mai bună răsplată a muncii. Iar când vine vremea, ajută-mă să mă 
bucur de fiecare realizare, oricât de mică, fără să mă prefac nici măcar odată că aş 
avea vreun merit; copiii mei sunt ei inşişi slava mea. Mai presus de toate, ajută-mă să-i 
înrădăcinez bine în adevărul Tău, încât să-i pot lăsa să plece. În Numele lui Isus, 
amin !" (Preluat de www.tanarcrestin.net)

                   Anunturi : 
         Şi la slujba de seară, este evanghelizare. 
         Cu ajutorul lui Dumnezeu, evanghelizarea 
va continua şi în luna noiembrie, (în fiecare 
duminică seară). Să cerem binecuvântarea 
Domnului peste tot ce se face spre slava Lui !



Hîrtie Dan
M-am născut la data de 26 Iunie 1970 în 
localitatea Mândreşti, Județul Botoșani, 
într-o familie de credincioși penticostali cu 
șase copii, trei băieți și trei fete. 
De la vârsta de 15 ani am venit în Reșița, 
partcipând la serviciile divine ale Bisericii 
Cezareea. 
M-am integrat în rândul tinerilor, 
implicându-mă în activitățile bisericii, 
devenind lider de grup la CREDINȚA, 
ulterior lider de tineret.

În 1992, Februarie am fost botezat cu Duhul Sfânt, ulterior tot în acelaș 
an, în data de 26 Aprilie am încheiat legământul în apa botezului în 
Biserica din Reșița, botezul fiind oficiat de către fratele pastor Radu 
Pavel.
În anul 2004 m-am căsătorit cu Simona şi avem  împreună trei copii : 
Bogdan, Bianca şi Abiel. În toată această perioadă am început să 
aprofundez Cuvântul lui Dumnezeu, parcurgând anumite studii :

• În anul 1994, m-am înscris la The Romanian Theological  
Institute Florida, la cursuri fără frecvență, prin corespondență, pe 
o durată de patru ani. 

• Studii de pregătire pastorală la S.P.M.C. din România, cu sediul 
la Oradea, pe o durată de patru ani. 

• B.E.E. cu o durată de șapte ani.
În anul 1998 am fost ales în comitetul bisericii, ocupând slujba de 
casier, apoi de secretar. În 2002 am fost ordinat ca diacon, slujind în 
această perioadă și la Biserica din Ezeriș.
În anul 2005 am fost ordinat ca prezbiter, ocupându-mă în paralel şi de 
bisericile din Gherteniș și Secu.
În data de 16 Iunie 2013, am fost ales de către biserică în slujba de 
pastor, iar astăzi se împlinește ziua în care voi fi pus în această slujbă 
și aș dori să fiu demn de această chemare.
Doamne AJUTĂ-MĂ !

Izvernar Samuel
M-am născut în anul 1967, în localitatea 
Oravița, unde am absolvit primele 12 
clase. 
Întors din armată, în 1987 am venit în 
Reșița pentru a lucra ca electrician la 
Oțelăria din C.S.R. Reşiţa.
În același an am încheiat legământ, în 
apă, cu Domnul și am experimentat mai 
apoi, botezul în Duhul Sfânt. 
În scurt timp Dumnezeu m-a ajutat să 
mă integrez și să slujesc în corul și 

fanfara Bisericii Cezareea. 
De asemenea am fost solicitat să slujesc la grupele de Școală 
Duminicală din cadrul Bisericii Cezareea, cât și printre grupele de copii 
din cartierele Reșiței, (aproximativ zece ani).
Anul 1989, a fost şi va rămâne un an binecuvântat ! M-am căsătorit cu 
Carmen Gabriela, în Reșița. Dumnezeu ne-a dăruit mai apoi pe cei 
patru copii : Iudita, Emanuel, Daniel și Ruben, care sunt o adevărată 
binecuvântare pentru biserică și  societate.
Începând cu anul 1992, Dumnezeu a ales să-L slujesc și prin vestirea 
Cuvântului. 
Dumnezeu mi-a dat înțelepciunea și călăuzirea, iar în anul 2001, am 
absolvit Institutul Teologic Penticostal din București. 
În anul 2002 am fost ordinat ca diacon, iar mai apoi, în anul 2005 am 
fost ordinat în slijba de prezbiter, de către frații din conducerea Bisericii 
Cezareea . 
După ordinarea ca prezbiter mi s-au încredințat trei biserici la sate 
pentru a le sluji : Doman, Brebu şi Valeadeni.
În  data de 16.06.2013 am fost propus Bisericii,  pentru a sluji ca pastor 
primind votul Bisericii Cezareea. În ziua de astăzi, 23 Noiembrie 2014, 
a venit timpul ca să fiu ordinat pastor și aș dori să fiu demn de această 
chemare.
DOAMNE AJUTĂ-MĂ !


