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Logos este o biserică evanghelică non-
denominațională, formată din oameni simpli, 
care-și doresc să trăiască frumos și curat. Iubim 
autenticitatea și suntem gata să fim vulnerabili, 
chiar dacă acest lucru doare uneori. Îl socotim pe 
Dumnezeu vrednic să fie adorat și cinstit. De dragul 
Lui ne strângem împreună. De la El învățăm cum să 
ne purtăm. El ne schimbă motivațiile și atitudinile 
și tot El aduce abundență în viața noastră. Lui Îi 
datorăm tot ce suntem și tot ce avem. Nu suntem 
perfecți și știm că Dumnezeu mai are încă mult 
de lucru în noi. Un lucru este cert: iubim prezența 
Lui mai mult decât orice. Ne place să-L întrebăm 
despre orice lucru și am învățat să-L ascultăm. E 
adevărat că uneori I-am luat-o înainte, dar încet, 
încet, am înţeles că El iubește ascultarea mai mult 
decât experiența. Fugim de cuvintele de lemn 
care înțepenesc mesajul și căutăm prospețimea 
cuvintelor Sale.

Cine suntem
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// teologia noastră

Credem că înainte de întemeierea 
lumii, Dumnezeu Tatăl a scris un 
plan pentru toată creația. A așezat 
apoi pe Fiul Său, Isus Hristos, în 
mijlocul acestuia și a făcut ca prin 
jertfa Lui, omul căzut în păcat 
să poată fi răscumpărat, înfiat 
și făcut moștenitor. Credem în 
învierea din morți a lui Isus Hristos 
și că Duhul Sfânt dă și astăzi 
credincioșilor daruri spirituale cu 
ajutorul cărora putem fi eficienți. 
Credem și așteptăm revenirea în 
slavă a Fiului lui Dumnezeu, dar 
până atunci vrem ca Împărăția Lui 
să atingă contextele noastre. 
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Biserica Logos își are originile în pasiunea pentru Cuvânt și dragostea față de oameni. Practic, totul 
a început cu studiul Scripturii în casele noastre: carte după carte, transcrieri structurale ale textului, 
conferințe de studiu biblic. Toate acestea ne-au ajutat să înțelegem Cine este Dumnezeu. El ne-a fascinat 
cu cele 66 de fețe ale Sale. Înțelegându-I dragostea pentru oameni, am decis să închiriem o sală în oraș. 
Nu a fost ușor, dar a fost extrem de frumos. Duceam boxele, microfoanele şi stația după noi duminică de 
duminică. 
Dumnezeu ne-a dus mai departe, provocându-ne să credem în complementaritate, în darurile Duhului 
Sfânt şi în manifestarea lor diversă. Ne-am recântărit credinţa şi unele crezuri. Am redescoperit 
credincioşia şi providenţa lui Dumnezeu, Care a trimis oameni din diferite colțuri ale pământului pentru 
a ne deschide ochii şi a ne vindeca inima. Experienţele ne-au depăşit pe alocuri teologia, fiind nevoiți o 
vreme să trăim cu întrebări fără răspuns. Am înțeles atunci că Dumnezeu nu poate fi limitat de conceptele 
noastre, ci El poate surprinde, El Se ascunde și iubește să fie căutat și găsit.

de unde 
venim?
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Suntem copiii Lui și direcția noastră este strâns legată de dorința Lui. A fi asemenea lui Hristos 
este cel mai mare deziderat al nostru. Îl iubim pe Tatăl asemenea lui Hristos. Suntem ascunși în El, 
îmbrăcați în neprihănirea Lui și în faptele Sale. Am vrea să fim găsiți mereu acolo unde El ne vrea. 
Mereu disponibili, întotdeauna în armonie cu planurile Sale, vrem să fim mâinile și picioarele Lui, 
gura și ochii Lui. Viziunea noastră este Isus!
Socotim că totul începe în dreptul nostru și al caselor noastre. Luptăm pentru o viață autentică, 
trăită fără compromisuri. Departe de orice formă de idolatrie, curați în gânduri și în fapte, nu 
certăreți pentru opiniile noastre, nu invidioşi, nu dând din coate să ajungem în primul rând, ci 
cultivând smerenia suntem gata să slujim altora. Prețuim familia și valorile ei. Credem că prin ea 
Dumnezeu Se poate exprima cel mai bine. Ne iubim copiii și-i facem părtași descoperirilor Lui. 
Ne întâlnim ca biserică pentru a ne putea încuraja și pentru a-L celebra pe Dumnezeu printr-o 
închinare liberă și plină de bucurie. Suntem cu toții conștienți că El este mult mai mult decât am 
putea noi să-L definim, de aceea așteptăm mereu ca El să Se descopere în noi și în mijlocul nostru. 
Iubim oamenii și trăim cu onestitate în mijlocul lor.
Unii dintre noi sunt antreprenori, alții medici, farmaciști, programatori sau altceva. Muncim și 
suntem conștienți că oriunde am fi, suntem chipul lui Dumnezeu, chemați să purtăm prezența Lui 
printre oameni. Trăim în armonie cu celelalte biserici locale, deplin conștienți de iubirea Sa pentru 
toți ai Lui. Le onorăm și le respectăm, iar acolo unde este cazul, muncim împreună la proiecte 
comune. Da, vrem să avem un cuvânt de spus în administrația locală, în media, în învățământ, 
în medicină sau afaceri, dar am descoperit că rădăcina influenței în societate este credincioșia 
noastră față de Dumnezeu, de la cele mai mărunte aspecte ale vieții până la chemările specifice pe 
care El ni le face.

Încotro mergem?
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Intimitatea cu Dumnezeu este 
prima dintre valorile noastre. Fără o relație personală 
cu El, totul devine gol, sec și putred. O religie grea 
și imposibilă. Cultivăm părtășia cu El ca fiind ceva 
proaspăt, care satură sufletul și-ți liniștește inima. 
Prezența Lui este vindecătoare și plină de nădejde. Ne 
place să-L întrebăm mereu ce și cum să facem. Iubim 
Scriptura și credem că ea este izvorul unei vieți trăite în 
armonie cu Dumnezeu. 

Relații sănătoase. Dumnezeu ne-a pus 
împreună unii cu alții. Câteodată greșim, alteori suntem 
prea vocali sau prea puțin răbdători, dar alegem să 
renunțăm la dreptatea noastră. Prețuim diversitatea, 
și onorăm slujirile. Suntem sociabili; am iubit și iubim 
oamenii. Ne place să le ascultăm poveștile, să-i 
cunoaștem și să le cunoaștem pasiunile, durerile și 
frământările. Ne deschidem ușor casele și nu ne vine 
deloc greu să fim ospitalieri, iar cu fiecare ocazie am 
descoperit că cei mai îmbogățiți am fost noi.

Umblarea în darurile Duhului 
Sfânt. Lucrarea la care suntem chemați depășește 
experiența, puterea și abilitățile noastre umane. Am 
înțeles că pentru a birui avem nevoie de darurile 
Duhului Sfânt. Știm că puterea Lui se manifestă în 
unitatea dintre noi, prin care manifestarea Duhului 
curge de la unii spre ceilalți. Suntem cu toții diferiți, 
unici, cu daruri și abilități distincte. Privită din unghiul 
potrivit, această diferență este o binecuvântare și o 
mare resursă.

Care sunt valorile noastre?
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Vino să zidim împreună!

Vino să descoperim împreună care sunt 
intențiile lui Dumnezeu pentru tine! Fiecăruia Dumnezeu 
i-a scris un destin. El nu vrea doar să ne mântuiască, ci vrea să umblăm în faptele 
bune care au fost deja pregătite pentru noi. Abia atunci și doar în acest fel, viața 
noastră capătă rost și sens. Doar aşa putem gusta viața din abundență. Vrem să 
descoperim Cine este Dumnezeu, cine ești tu, şi apoi să te ajutăm să fii acea persoană 
dorită de El.

Vino să ne închinăm Lui! Nimic nu poate fi mai onorant pentru 
Dumnezeu decât să ne dăruim Lui. De luni până luni. În mijlocul contextelor în care 
am fost puși. Duminica, însă, este celebrare. Închinare liberă și bucurie. Iubirea Lui 
pentru noi a fost și este una extravagantă, fără limite. Ne dorim ca o astfel de iubire să 
fie găsită în noi pentru El, de dragul Lui.

Vino, descoperă-ți locul și implică-te! Poate ești 
conștient sau nu, dar Dumnezeu ți-a dat încă de la naștere unele abilități. Ai dobândit 
între timp alte competențe și credem că o parte din fericirea și împlinirea ta țin de 
folosirea acestora. De aceea, vezi care sunt grupurile în care te poți implica, pentru 
că slujirea este felul nostru de a răspunde bunătății lui Dumnezeu. Suntem gata 
să investim timp și resurse în tine ca să devii ceea ce El a intenționat. Credem că 
posibilitățile de exprimare a darurilor nu pot fi limitate de o matrice prestabilită.
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Pentru că vrem ca abilitățile, competențele şi darurile tale să fie înflăcărate. Cu siguranță, ești unic și tocmai 
această unicitate a ta adaugă trupului lui Hristos o nouă culoare. Slujirea ta îi poate înfrumuseța pe cei de lângă tine în aceeași măsură în care slujirea noastră îți poate 
aduce ție trăiri sau contexte noi prin care să te apropii de inima lui Dumnezeu.

Pentru că vrem să luptăm împreună cu tine și viața ta să fie în voia lui Dumnezeu. Vrem să-ți fim aproape 
atunci când e greu sau atunci când pare să nu mai ai alte opțiuni. Avem nevoie unii de alţii. Viața pe cont propriu și trăită în izolare poate fi extrem de periculoasă și 
costisitoare. 

Pentru că vrem să descoperim împreună adevărul. Acel adevăr care este în mijlocul nostru și care-şi are rădăcinile în relația 
personală cu Hristos. Îl iubim și Îl adorăm pe Dumnezeu. Tânjim după prezența Lui, ne dorim să-I cunoaştem inima și să purtăm în noi durerile şi bucuriile Lui. Vino la o 
astfel de părtășie!

De ce am dori să ni te alături
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logosoradea.ro
Perspectiva pe care o avem despre noi înșine poate fi 
deformată uneori și avem mare nevoie să știm cine suntem 
și cum suntem văzuți prin ochii Celui Care ne-a creat. 
Am ales să ajutăm oamenii să-și găsească și să-și asume 
destinul pe care Dumnezeu L-a intenționat pentru ei. 
Am descoperit că sunt multe vise puse de Dumnezeu în 
oameni, vise care au fost uitate, prăfuite sau abandonate, 
iar de fiecare dată când unul dintre acestea iese la lumină 
este o mare bucurie și o mare sărbătoare. Cu toții am fost 
și suntem iubiți peste măsură de Dumnezeu și această 
dragoste ne dă puterea să ne iubim unii pe alții.
Ești binevenit să ni te alături.

Laviniu Gabor
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