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 Editorial. Ana sau Nu dispreţui nevoia ! (II) 
  
 Ce putem învăţa din viaţa Anei ? 
 1. Dorinţa de-a avea copii. Aici este prima diferenţă dintre oameni, (în sensul 
de familii), în două părţi : 

 cei care vor să aibă copii (şi nu-i pot avea) şi  
 cei ce nu vor copii (şi fac ceea ce cred ei că este mai bine pentru a nu-i avea). 

În această categorie intră şi unii din cei ce îşi spun credincioşi, deşi ar trebui să-şi pună 
o întrebare :  
 „Dacă eu gândesc ca şi cei din lume, cu ce sunt diferit de ei ?” Fiindcă acest mod de 
gândire este luat din lume şi adoptat / adus în adunare.  
 Apostolul Pavel le scrie Romanilor : „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci 
să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui 
Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită” (12 : 2, trad. Cornilescu). O traducere 
liberă este : „Nu copiaţi comportarea şi obiceiurile acestei lumi, dar lăsaţi-l pe 
Dumnezeu să vă transforme într-o persoană nouă, prin schimbarea modului de a 
gândi. Atunci veţi învăţa să cunoaşteţi voia lui Dumnezeu pentru voi, ceea ce este bine 
şi plăcut şi desăvârşit” (New Living Translation (2007). În Roma antică păcatul era 
trăit ca fiind ceva normal, în special în privinţa relaţiilor sexuale nepermise, (din 
punctul de vedere creştin). 
 2. Dorinţa de-a obţine sau a avea ... ceea ce nu se poate.  
 Aceasta este a doua caracteristică a Anei : dorinţa după imposibil, , iar aici intervine 
credinţa, trăirea prin credinţă, (ea era sterilă, nu putea procrea) ! Dar ceea ce aduce 
realizarea dorinţei este rugăciunea ! Cred şi cer, fiindcă promisiunea Domnului Isus 
este valabilă : „Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi” (Matei 21 : 
22). Aceasta este o promisiune pe care Ana nu o ştia şi nu o avea pentru ea, dar 
promisiunea a existat dintotdeauna, numai că prin Domnul Isus a fost întărită ... 
(Continuare în numărul următor) 

                        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 litera P- Z. Duminica (dim.) toţi cei ce  

pot. • Evanghelizarea va continua, cu ajutorul lui  
Dumnezeu, (în fiecare duminică seara din martie a.c.). 
• Vineri, 20 Martie 2015 este Seara de rugăciune, 
de la orele 18,00. • Sâmbătă, 21 Martie 2015, avem un 
invitat la tineri care va rămâne, cu ajutorul lui  
Dumnezeu şi duminică dimineaţa, (în 22.03.2015). 
 

• Să ÎL rugăm în continuare pe  
Dumnezeu, pentru familia Pinte 
Nanu şi Tabita ... miecuri a fost 
înmormântarea lui Sebi ! 

 



BAGAJUL VIEȚII 
Poveste cu tâlc 
Atunci când îţi începi viaţa ai în mână o 
vălijoară. 
Pe măsură ce trec anii bagajul tău se 
măreşte. 
Pentru că sunt multe lucruri pe care le 
aduni pe parcursul drumului tău crezând că 

sunt importante. La un moment dat al drumului tău înţelegi însă că devine 
insuportabil să cari atâtea lucruri. Cântăresc prea mult 
Atunci poţi alege: 
● să te aşezi pe marginea drumului aşteptând ca cineva să te ajute: ceea ce e 
destul de dificil. 
Pentru că toţi ceilalaţi care vor trece pe acolo vor avea propriul lor bagaj. 
Rişti astfel să îţi petreci tot restul vieţii aşteptând. 
● sau poţi dimininua greutatea, eliminând ceea ce nu-ţi foloseşte. 
Dar ce ar trebui aruncat?  Începe în primul rând să scoţi tot afară pentru ca să 
poţi vedea ce se ascunde acolo înăuntru: Prietenie - Iubire - Bunavointa - 
Tandrete - Generozitate - Bucurie - Simpatie -Speranta 
Foarte bine!!! E suficient, dar e ciudat faptul că... nu sunt deloc grele!!! 
Însă ai şi altceva care cântăreşte destul de greu... 
Forţează-te să le scoţi afară... 
Of, e mânia: vai, cât cântăreşte! 
Continuă să scoţi afară: Neînţelegerile, Teama, Pesimismul, Descurajarea 
aproape că te trag în jos şi te înăbuşă în această parte a valizei.  
Acum scoate afară cu toată puterea ta ceva ce era ascuns în bagaj: este un 
zâmbet care rămăsese pe fundul valizei.  
Mai scoate un zâmbet, şi încă unul, şi iată că la urmă iese fericirea... 
Pune din nou mâna în valiză şi aruncă tristeţea. 
Acum ar trebui să-ţi pui în bagaj răbdarea, pentru că se va arăta destul de 
necesară. Fă în aşa mod încât să pui şi:  
PUTEREA - SPERANŢA - CURAJUL - ENTUZIASMUL - ECHILIBRUL - 
RESPONSABILITATEA - TOLERANŢA - BUNA DISPOZIŢIE 
Scoate şi orice fel de grijă, preocupare şi lasă-le la o parte. Te vei gândi după 
aceea ce trebuie să faci cu ele. 
Bine. Acum bagajul tău e gata, îl poţi folosi din nou. 
Nu uita să faci acţiunea aceasta de mai multe ori în viaţa ta pentru că drumul. 
 
 

Familia Șaitiș din Madagascar: „Misterioasele căi ale lui 
Dumnezeu 
Suntem recunoscatori Domnului pentru harul pe care ni-l da sa slujim in Madagascar, 
intre acesti oameni pe care i-am pus la inima, poporul malgas. Suntem multumitori 
pentru binecuvantarile pe care le vedem la fiecare pas, pentru derularea diferitelor 
lucrari in care am facut o buna investitie spirituala, pentru viziunea pe termen lung 
care se contureaza incet in ceea ce priveste lucrarea romaneasca. Incepem sa vedem 
diferite rezultate, dar parca inca lucrurile misca asa de incet in inimile multora. 
Suntem asemenea agricultorului care, trebuie dupa ce a inceput sa isi are ogorul si sa il 
semene, trebuie sa astepte trecerea timpului pana la recolta, iar acest timp trebuie 
caracterizat, cum spunea apostolul Iacov, de rabdare – ,,asteapta roada scumpa a 
pamantului, si o asteapta cu rabdare, pana primeste ploaie timpurie si tarziuˮ – Iacov 
5 :7. 

Povestind cu pastorul Manitra, un bun prieten si colaborator aici, despre felul ascuns 
in care Dumnezeu isi face lucrarea in vietile oamenilor, mi-a istorisit o intamplare 
incurajatoare. Un pastor a fost trezit intr-o noapte de Duhul lui Dumnezeu, care i-a 
spus : ,,Du-te la locasul de adunare si predica.ˮ Dupa ce s-a asigurat ca Dumnezeu ii 
vorbeste clar si nu este o nazarire sau un vis, el si-a trezit sotia si i-a spus: ,,Ma duc la 
biserica sa predic.ˮ Ea s-a suparat pe el si i-a spus: ,,Culca-te, dragul meu, nu vezi ca 
este noapte si este ora 2 ? Cine crezi ca vine la ora asta la biserica? Pe deasupra, este 
periculos sa umbli pe drumuri la ora asta. Treci la somn.ˮ Dar el, incredintat ca 
Dumnezeu l-a trimis, s-a dus la biserica, a deschis usile ce erau incuiate cu lacatul si 
apoi a aprins luminile. S-a dus la amvon, a cantat o cantare si apoi a inceput sa 
predice. Dupa ce a predicat despre salvarea in jertfa Domnului Isus Hristos, a primit 
liniste in inima si a plecat acasa. Dupa aproape 20 de ani de la acest eveniment, la o 
conferinta pastorala, un pastor a venit la el si i-a spus: ,,Pastore, as dori sa vorbesc cu 
dvs despre un eveniment particular din viata dvs. Va amintiti ca acum 20 de ani ati 
predicat intr-o noapte unei sali goale din biserica dvs ?ˮ.,, Da, imi amintesc foarte 
bine.ˮ ,,Ei bine, in acea noapte eu eram in biserica si doream sa o jefuiesc. Dar 
deodata s-a deschis usa, s-a aprins lumina si dvs ati inceput sa cantati si sa predicati 
Evanghelia. Eu eram ascuns in sala, iar Cuvantul lui Dumnezeu mi-a atins inima la 
acea predica. De atunci m-am pocait, nu am mai facut ceea ce aveam de gand. Apoi, in 
timp, am facut si scoala pastorala, iar azi ii slujesc lui Dumnezeu. Toate acestea, 
datorita Cuvantului auzit in acea noapte la ora 2 si ceva.ˮ 

De aceea cuvantul de temelie a fiecarei scrisori pe care v-o trimitem este Recunostinta, 
Adorare si Multumire lui Dumnezeu – Tatal, Fiul si Duhul Sfant, care conduce toata 
lucrarea, o vegheaza si o sfinteste in vederea Roadelor, dar si de recunostinta si 
multumire catre dvs, Biserica de acasa, care osteniti alaturi de noi prin ,,fireˮ 
invizibile, dar totusi reale, care va truditi aici cu drag si cu asteptare, si a caror rasplata 
ne rugam sa fie imbelsugata din partea Marelui Secerator. 

Cu aleasa dragoste si pretuire, 
       Saitis Marcel si Ioana, cu copiii Alessia, Ruth si Filip 


