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 Editorial. Din viaţa apostolului Pavel 
 În Faptele Apostolilor 26 : 21 - 22, apostolul spune: “... au căutat să mă 
omoare. Dar, datorită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viaţă până în ziua 
aceasta ...”. Aşa explică Pavel salvarea lui. Dar căpitanul roman Claudius, înţelegea 
acelaşi lucru altfel, (pentru că în Fapte 23 : 27 scrie) : “... era să fie omorât ... şi eu m-
am dus repede cu soldaţii şi l-am scos dim mâna lor, căci am aflat că este roman.” 
 Mândria Lui Claudius reiese din pronumele personale folosite din belşug: “eu 
... m-am dus ... l-am scos...”. Apostolul Pavel, în schimb vede Mâna Lui Dumnezeu în 
toate lucrurile ; omul necredincios, se pune pe sine pe primul loc. Creştinul ÎL 
recunoaşte în toate căile lui ! Pentru credincios, tot Dumnezeu este Cel care lucrează şi 
prin oameni. 
 Un alt adevăr din viaţa lui Claudius este faptul că uneori minţea ! “... l-am 
scos … căci am aflat că este roman.” În acel moment însă, Claudius nu ştia că Pavel 
are cetăţenia romană, ci credea iniţial că Pavel este Egiptean, (21 : 38) … şi află apoi 
că este Iudeu (21 : 39) ! Abia mai târziu află că este Roman ... (22 : 25, 29), când “a 
poruncit să ducă pe Pavel în cetăţuie şi să-l cerceteze bătându-l cu biciul ...” (v. 24) ! 
Nici acest amănunt însă nu apare în raportul oficial !  
 Apoi mai acoperă un alt adevăr. Cum “l-a scos din mâna lor”! Fapte 21 : 33 
“Atunci căpitanul s-a apropiat, a pus mâna pe el şi a poruncit să-lege cu două lanţuri. 
Apoi a întrebat cine este şi ce a făcut.” Dar şi acest “atunci” a venit când Iudeii “au 
încetat să mai bată pe Pavel” (v. 32) ; este drept că motivul acestei încetări a fost 
faptul că l-au : “văzut pe căpitan şi pe ostaşi”; dar Iudeii de fapt au încercat să-l 
omoare pe apostolul Pavel … (v. 31)!  
 O altă greşeală este repetată şi în cetăţuie. Îl leagă “cu curele”, având ca scop 
aflarea adevărului, prin bătaia cu biciul (22 : 24) ! Aşa era cercetarea cazului ... în loc 
de a-l judeca după dreptul roman şi după o eventuală condamnare să treacă la 
pedepsire … Aşa suntem însă şi noi. Scoatem în evidenţă doar punctele noastre tari pe 
care le avem. Punctele slabe, unii nu le observăm, nu vrem să le vedem şi nici nu vrem 
să le recunoaştem, pentru că nu vrem să ne schimbăm … Pocăinţa aduce schimbarea ! 

                   Anunturi :  
Zilele de post, pentru Biserică : Luni A-B, Marţi C-D, 
Miercuri E, F, G, H, Joi I, J, K, Vineri L, M, N, O iar 
Sâmbătă de la P- Z. Duminica (dim.) toţi cei ce pot . 
Evanghelizarea va continua, cu ajutorul lui  
Dumnezeu, (în fiecare duminică seara din ianuarie) ! 

 



MARTURIA UNEI VIETI SCHIMBATE 
 

Numele meu este Eliza. Am fost crescută și am studiat în România. Din anul 2007 
locuiesc in Statele Unite. Provin dintr-o familie stabila, din parinti intelectuali de la 
care am mostenit principii morale si atitudinea 
   
Ca si copil, am stiut prea putin despre Dumnezeu. Parintii mei nu mi-au vorbit prea 
mult despre Isus sau mersul la biserica. Intotdeauna am cochetat cu idea ca Dumnezeu 
exista, dar la vremea aceea nu am experimentat o relatie personala cu El. Domnul a 
fost acolo mereu pentru mine, dar eu nu am fost pregatita pentru El. Ma rugam Lui 
doar in momentele cand aveam nevoie disperata de El. 
 
La varsta de 19 ani, s-a intamplat ceva care mi-a schimbat total perspectiva asupra 
vietii: mama mea a fost operata pe ficat si a intrat in moarte clinica. Eram singura in 
spital cand doctorul a venit la mine in acea noapte si mi-a spus: “Imi pare rau. Am 
facut totul pentru a o salva pe mama ta”. Pentru prima data in viata mea am realizat ca 
Dumnezeu este singura mea speranta. M-am rugat: “Doamne, daca esti acolo, te rog, 
salveaza viata mamei mele!” Dumnezeu a salvat-o pe mama mea. Am fost surprinsa sa 
vad ca Dumnezeu a fost atat de bun cu mine si familia mea. In acea noapte am facut 
un legamant Domnului.  
Doua luni mai tarziu, cineva mi-a vorbit despre Dumnezeu si cum sa am o relatie 
personala cu El. L-am auzit pe Dumnezeu spunand: “Iata, stau la usa si bat; de va auzi 
cineva glasul Meu si va deschide usa, voi intra la el si voi cina cu el si el cu Mine” 
(Apocalipsa 3:20). Am fost atat de bucuroasa pentru ca Dumnezeu mi-a reamintit ca 
am facut o promisiune. Ma iarta de pacate in fiecare zi pentru ca ma iubeste atat de 
mult. Mi-am petrecut anii de facultate citind Biblia si vorbind despre Dumnezeu cu 
studentii. Uneori mi-a fost greu pentru ca parintii mei nu au putut accepta ca sunt 
implicata cu un grup religios. Acum 2 ani jumate, tatal meu a murit dupa o cruda 
suferinta. Cand tatal meu a murit, o parte din sufletul meu s-a stins odata cu el.  
 
Datorita Domnului am gasit puterea sa fac fata durerii, desi am avut multe momente 
de prabusire, dar stiind ca El este cu mine in fiecare clipa am putut sa merg mai 
departe. Dumnezeu este stanca mea neclintita in timp ce orice altceva in viata se 
naruieste. Pasind alaturi de Dumnezeu am invatat sa-L vad pe El in totul, in 
binecuvantari si in durere. Am invatat cum sa-L slavesc pe El in timpuri de bucurie si 
in momente de suferinta si am cunoscut victoria Lui asupra dificultatilor din viata mea 
care altfel probabil ca m-ar fi strivit. Consider ca  
Daca nu a existat un moment in viata ta cand ai cazut in genunchi si l-ai rugat pe Isus 
Hristos sa te ierte pentru ca esti un pacatos si sa-I ceri sa-ti fie Domn si Mantuitor si El 
sa-ti conduca viata de acum incolo, e momentul sa o faci, nu ai decat de castigat. 
Dumnezeu te iubeste si isi respecta intotdeauna promisiunile “Nicidecum n-am sa te 
las, cu nici un chip nu te voi parasi” (Evrei 13:5) .  
 

( www. youneverletgo.wordpress.com) 

Dincolo de greutăţile vieţii – 

Sefora Geantă 
 

E bine să ai amintiri. O memorie bună şi clipele 

de neuitat pot face ceea ce (poate) prezentul 

nu reuşeşte de cele mai multe ori – să aducă 

fericirea. Însă fie că vrem să recunoaştem sau 

nu, fericirea adusă de amintiri e doar aparentă, 

de scurtă durată, ca bateriile chinezeşti. 

Pentru că omul îşi aminteşte trecutul numai când e nemulţumit de prezent. Şi oricum, nu 

există fericire de care să îţi aminteşti fără tristeţe. E adevărat, istoria e presărată cu fapte 

mari. Lupte câştigate, invenţii utile, vieţi schimbate, faimă. Dar istoria contabilizează numai 

finalitatea. Numai rezultatul. Am câştigat, sau am pierdut. Am învins, ori am căzut răpuşi de 

sabia duşmanului. Uneori, chiar de propria noastră armă. 

Cei din viitor nu vor şti niciodată prin ce au trecut soldaţii. Pentru că nimeni nu le numără 

lacrimile, dezamăgirile, tristeţile. Nici chiar bucuriile. Doar modul în care încheie lupta are 

importanţă. Sfârşitul decide care sunt eroii şi anonimii, vitejii şi laşii. Pentru că modul în care 

termini cursa, e mult mai important decât modul în care o începi. 

Chiar dacă, de-a lungul timpului, am făcut lucruri mari. Am stat numai în vârf de munte, pe 

Everestul vieţii. Viitorul ne-a rezervat victorii şi mai importante. Niciodată  nu trebuie să fim 

mulţumiţi de victoriile trecute şi să lăsăm garda jos. Everestul nu e limita, atâta timp cât 

există paşi pe lună. Iar după ce am cunoscut plăcerea de a ne afunda pantofii în praful 

selenar, încă mai avem de luptat. Pentru că locul cel mai înalt, victoria cea mai importantă, 

e ceva mult mai măreţ. E cerul! 

Oricât de greu ar fi prezentul, nu trebuie să tânjim după trecut. Nici măcar să-l privim peste 

umăr. Asta ne poate face uneori să renunţăm la luptă. Or, cei care au renunţat, au luptat 

degeabă. Nimeni nu primeşte premiul pentru renunţare. Sunt onoraţi doar cei ce rezistă. 

Viaţa trebuie învinsă, înainte ca ea să te învingă pe tine. A nega să suferi e primul pas. Şi 

suferinţa şi fericirea, poate că, nici măcar nu există. Sunt doar plăsmuiri ale imaginaţiei 

noastre. Totul porneşte de la creier. Tot ce trăim depinde doar de noi, de modul în care vrem 

să ne raportăm la evenimente. 

Cehov spunea că nu mergem înainte din dragoste de viaţă, ci pentru că n-avem de ales… 

Românul spune deseori că viaţa merge înainte. Adevărat! Important este ca noi să nu 

rămânem pe loc. Nici măcar în urmă. Luptele nu se câştigă stând cu mâinile în buzunar. Nici 

spartul seminţelor nu aduce vreun premiu. Luptaţi pentru a ajunge în vârf! Iubiţi cerul şi nu 

vă lăsaţi doborâţi niciodată! Nimic să nu vă atragă atenţia de la ţintă. Nici fericirea, nici 

durerea. Oricum, tot ce e aici trece. Abia acolo e adevărata viaţă… Trăiţi în aşa fel încât 

viitorul vostru să fie demn de a rămâne în istorie!                               www.cireșarii.ro 


