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 HENRY JOHN HEINZ   
“Fiii ei se scoală, şi o numesc fericită” (Proverbe 31:28) 

La vârsta de şase ani, Henry John Heinz a început să-şi ajute mama la îngrijirea 
micuţei lor grădini din spatele casei. La doisprezece ani, lucra trei acri şi jumătate din 
grădină, folosind un cal şi un car pentru livrările făcute de trei ori pe săptămână la aprozarele 
din oraşul Pittsburg. A continuat şi şi-a fondat propria companie şi a denumit-o “57 de 
sortimente”. 

Compania Henry John Heinz a fost luată de o corporaţie în 1905, iar astăzi, la peste 
o sută de ani mai târziu, vinde peste o mie trei sute de produse în lumea întreagă, de la 
ketchup la hrană pentru bebeluşi. Dar sunt alte lucruri pe care trebuie să le ştim: “Henry 
John Heinz l-a iubit pe Domnul Isus şi s-a implicat profund în promovarea şcolii duminicale 
din Pittsburg şi din lumea întreagă. 

Compania lui s-a remarcat prin promovarea pregătirii hranei în condiţii igienice şi 
de siguranţă şi pentru faptul că a fost deasupra acelor timpuri în relaţiile cu angajaţii. El le-a 
oferit beneficii medicale gratuite, facilităţi de practicare a înotului şi a gimnasticii şi a 
promovat femeile în posturi cu răspundere mai mare, făcându-le supervisor. Şi-a câştigat 
reputaţia de a îmbunătăţi condiţiile de lucru şi de trai ale muncitorilor lui. În testamentul său, 
Henry John Heinz a spus: “Doresc, la începutul acestui testament, ca cea mai importantă 
parte a lui, să-mi exprim o mărturisire a credinţei mele în Isus Hristos ca Mântuitorul meu. 

Doresc totodată să aduc mărturie despre faptul că de-a lungul vieţii mele, în care au 
existat bucurii şi necazuri neobişnuite, am fost susţinut în chip minunat de credinţa mea în 
Dumnezeu prin Isus Hristos. Moştenirea aceasta mi-a fost lăsată de dedicata mea mamă, o 
femeie cu o credinţă puternică şi ei îi atribui orice succes pe care l-am atins”.
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Trăim o perioadă de amăgire puternică. Diavolul 
se luptă, ne provoacă, încearcă să ne trântească 
la pământ. Datorită presiunii continue cedăm 
uneori și atunci ne disprețuim, simțim o apăsare 
cumplită datorată pe de-o parte conștiinței, pe de 
altă parte acuzației ce vine din partea celui rău. 
Pentru a reuși Diavolul se folosește de 
nenumăratele mijloace de amăgire, se folosește 
de minciună! Trăim vremea când oamenii se 
îndepărtează de Adevăr și promovează 
Minciuna.
-Minciuna îți Promite fericirea, o face atât de 
bine încât mulți ajung să creadă. Însă nu îți va 

da niciodată fericirea dintr-un motiv simplu: NU O CUNOAȘTE!
-Minciuna generalizează. Ea, minciuna strigă agasant “toți sunt răi, toți sunt păcătoși, 
toți sunt o apă și un pământ, toți…” Pe când adevărul pune punctul pe “i” și afirmă fără 
echivoc: “tu ești acela”
-Minciuna e vorbăreață, se lamentează, strigă, gesticulează, joacă teatru, dacă situația o 
cere, plânge folosind inevitabil “lacrimi de crocodil”. Adevărul este discret, scurt.
Minciuna, apare azi pe “sticlă”…
Mijloacele mass-media, sunt folosite de Diavol pentru a-și propovădui minciunile.
Nu neglijăm aspectul pozitiv al mass-mediei însă din nefericire azi se:
Prezintă doar o anumită parte a adevărului
Promovează promiscuitate
Produce îngrijorare și aduce necredință… 

Aceasta este vremea în care trăim. Ce pot face? Cum pot depăși obstacolele? Cum să mă 
păstrez curat? Credința în Domnul, este răspunsul lui Dumnezeu la aceste frământări! 
Prin credință avem asigurată VICTORIA! Credința ne asigură viața, viața de aici și cea 
de dincolo.Trăim vremuri grele, avem lupta noastră însă alături de Hristos, prin credință 
suntem mai mult decât biruitori! Trebuie însă ca noi, până la capăt să:
-PĂSTRĂM vie relația cu Dumnezeu
-PĂZIM poruncile și să le aplicăm în viața de zi cu zi.
-PURTĂM cu demnitate numele de creștini…Doamne suntem ai tăi, în aceste 
vremuri tulburi!
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Ajutor! Nu știu să înot

… de Ciprian Bârsan

Creștinul, indiferent de statura spirituală, trece prin 
dificultăți, uneori mai ușoare alteori mai grele. Toți 
avem parte de pustiu, de perioade de test, de 
încercare a credinței.

În această perioadă de zdrobire, tentația de a părăsi 
lupta este extrem de mare. Momentele delicate sunt folosite de Satan pentru a ne:

· Înfricoșa- ne arată doar necazul, problema, încercând sa ne strămute privirea de la 
Dumnezeu spre necaz.

· Împietri- văzând doar problemele uitam că există Soluția!

· Îndepărta- de Singurul capabil sa rezolve problemele.

Atunci apar frustrări, tensiuni, îndoieli, lupte, dorința de a părăsi lupta, de a da bir cu 
fugiții. Sunt sentimente, stări interioare cu care mulți ne confruntăm…

Ce-i de făcut?
1. Părăsirea corabiei în furtună nu este o soluție, eu nu știu să înot … ca mine sunt 
mulți…
2. Aruncarea peste bord, a celor cu care nu sunt de acord, sau a celor care cauzează 
probleme nu va schimba situația… Ai nevoie de ei, te pot scăpa de la înec dacă nu știi să 
înoți..

În Biblie există, ca de fiecare dată, soluții. Minunate! Mărețe! Mântuitoare…Sfatul 
Apostolului Pavel, îndreptat spre ucenicul Timotei, merită urmat. Iată ce spune în 2Tim. 
1:6 “De aceea îţi aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este în tine prin 
punerea mâinilor mele”. Oare Timotei trăia o dezamăgire? Posibil… Gusta greutătățile 
cauzate de lupi îmbracați în oi? Probabil…

Ce putem învăța din această parte a Scripturii?
1. Nu te TEME…Nici de valuri, nici de ploaie, nici de zgomote! Hristos te întărește!
2. Răscolește TRECUTUL.Folosește-l ca o ancoră. Adu-ți aminte:
 tu ești CHEMAT de Dumnezeu
 ai devenit prin credință COPIL de Dumnezeu
 pus deoparte, CONSACRAT pentru Dumnezeu
3. TRECI de partea lui Dumnezeu! Luptă pentru Evanghelie… Pustia aduce 
Pregătirea…Iar când ești gata, când știi pe cine slujești, cine îți apără spatele POȚI să 
treci mai ușor peste orice obstacol…

( inspirat de mesajul rostit de Iulian Costea)
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În urma evenimentului prezentat de dumneavoastră, referitor la 
„predicatorul penticostal” acuzat de pedofilie, Cultul Creştin 
Penticostal precizează următoarele:

Numitul Nicolae Viorel Luniţă nu este membru în nicio biserică 
penticostală din cadrul Cultului Creştin Penticostal, nu a fost niciodată 
hirotonisit (ordinat) ca pastor şi nu a fost botezat  în vreuna din 
bisericile ce aparţin Cultului Creştin Penticostal.

Bisericile noastre sunt instituţii publice şi nu putem interzice 
participarea unei persoane la slujbele şi activităţile desfăşurate în 
biserică.

Biserica Penticostală condamnă astfel de practici imorale şi 
ilegale.

În baza dreptului la replică vă solicităm să precizaţi poziţia 
Cultului Creştin Penticostal, pentru ca sutele de mii de credincioşi 
penticostali să nu sufere ca urmare a dezinformării.

CULTUL CREŞTIN PENTICOSTAL
DEPARTAMENTUL MEDIA
Pastor Florin Ianovici

OMUNICAT

CONDUCEREA COMUNITĂȚII CARAȘ SEVERIN
Pastor Ciprian I. Bârsan 

Acest comunicat a fost trimis redactiilor de presă scrisă, televiziune și radio, 
atât locale cât și naționale.

Să ne rugăm în această săptămână pentru următoarele persoane și 
familii din biserica noastră: 

Fam. Riza; Sora Lighezan Tabita.
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