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LACRIMI
Am întrebat-o pe o fetiţă, ce înţelegi prin lacrimi? Stă puţin pe
gânduri şi dintr-o dată începe să plângă pentru că i-a căzut din mână
jucăria frumoasă care s-a spart. Plânge. Picături de lacrimi se preling pe
obraz.
Apoi am intrat pe Google, am dat un click şi mi s-a indicat
o serie de informaţii: „Lacrimi de iubire” (o emisiune Tv),
„Lacrimi şi sfinţi’’ (o carte de Emil Cioran), subliniind
următoarele: „încercat-am să înţeleg de unde vin lacrimile şi
m-am oprit la sfinţi” ş.a.m.d.
Dacă merg la medic, îmi va spune că lacrimile sunt
doar nişte picături de apă sărată.
Dar, acum mă îndrept spre Biblie. Ce spune Sfânta
Scriptură despre lacrimi?
Avram a plâns la mormântul soţiei sale Sara, iar Rahela îşi
plângea copiii. Ezechia, pe când era bolnav „a vărsat multe lacrimi” în
rugăciune, iar Dumnezeu îi spune „ţi-am văzut lacrimile”, de aceea te
vei face sănătos, iar a treia zi te vei sui la Casa Domnului (2 Împ. 20:3).
Iov, aflându-se în suferinţă, prietenii vin la patul lui şi râd de el, dar le
răspunde „eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi” pentru că mă apropii de
sfârşit. Ieremia, în cartea sa intitulată „Plângerile lui Ieremia”, ne îndrumă
să ne plângem păcatele (3:39b). Suntem obişnuiţi să ne plângem de alţii
şi nicidecum de „eul” nostru care păcătuieşte. David, Isaia şi Ezechiel
vorbesc despre lacrimi „care curg” şi pe care Dumnezeu le şterge „de
pe toate feţele”.
Apostolul Pavel, din pricina uneltirilor iudeilor, „a slujit
Domnului…cu multe lacrimi…” (Fapte 20:19). Apostolul Petru, „a plâns
cu amar”, pentru că s-a lepădat de Isus.
Domnul Isus a vărsat lacrimi în 3 împrejurări diferite: în
Betania îl plânge pe prietenul său Lazăr, apoi plânge pentru cetatea
Ierusalimului şi, de asemenea, pentru propria Sa moarte. Singura
mărturie din Scriptură unde găsim că Isus se roagă „cu strigăte mari şi
cu lacrimi” Tatălui Său, o găsim în cartea Evrei, 5:7.
Ce spun alţii despre lacrimi?
Neurologul William Frey, care a studiat 15 ani lacrimile şi plânsul,
a ajuns la următoarele rezultate:
- 85% dintre femei şi 73% dintre bărbaţi se simt mai puţin
trişti după ce plâng,
- femeile plâng de 47 de ori/an în medie,
- bărbaţii plâng de 7 ori/an în medie,
- oamenii plâng des între orele 19-22,
- plânsul durează în medie 6 minute.
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Doctor psihiatru, Judith Orloff declară: „lacrimile reprezintă
supapa corpului de a elibera stresul, tristeţea, supărarea, anxietatea
şi frustrarea… Slavă Domnului că trupurile noastre au această
capacitate… Lăsaţi-vă lacrimile să curgă pentru a vă purifica stresul
şi negativitatea”.
Psihiatrul britanic Henry Mandsley susţine că: „durerea care
nu provoacă lacrimi va face să plângă alte organe”.
Voltaire, ca şi scriitor, spune: „lacrimile sunt limbajul mut al
durerii”. Un anonim scrie despre lacrimi aşa de frumos „lacrimile
sunt cuvinte pe care inima nu poate să le rostească”.
Concluzie: un copil, atunci când plânge şi varsă lacrimi, dă un
semnal de alarmă, vrea să atragă atenţia, vrea să comunice pentru că
suntem oameni. Cu toţii plângem pe pământul acesta. Avem lacrimi
de când ne naştem şi până când vom pleca din lumea aceasta. Este
atât de tainic tărâmul acesta al lacrimilor. Se pune întrebarea, când
ai plâns ultima dată? Cred că fiecare dintre noi putem spune „mamă
şi tată, vă mulţumesc pentru lacrimile pe care le-aţi vărsat pentru
mine”.
Vrei să-L slujeşti pe Dumnezeu, dar nu poţi din cauza lacrimilor.
Plânge păcatul tău! Când vom ajunge sus, nu vor mai fi deloc lacrimi,
„Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor”. Lacrimile lui Petru
au fost amare, dar căindu-se, au devenit râuri de apă vie. Iuda nu a
avut tăria să verse lacrimi pentru păcatul său.
Haideţi să înţelegem rostul lacrimilor lui Isus din grădină şi
chiar taina plânsului. Închei prin cuvintele lui David „…pune-mi
lacrimile în burduful Tău…” Ps. 56:8.
			
Ghiţă Bujdei

Mulţumim celor care au colaborat la realizarea acestui număr. Fără articolele dumneavoastră revista nu poate exista.
Ne cerem scuze pentru articolele nepublicate, în limita posibilităţilor vom încerca să le publicăm în numerele viitoare.
Vă aşteptăm din nou pentru următorul număr cu tot ceea ce Dumnezeu vă pune pe inimă: articole, poezii, sugestii,
întrebări. Următorul număr, va apărea în luna iunie cu tema Sfinţenie, despre conferinţă şi Rusalii.

Depăşindu-ţi frica
Spre seară, a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif,
care era şi el ucenic al lui Isus. El s-a dus la Pilat şi a cerut trupul lui
Isus. Pilat a poruncit să i-L dea. Iosif a luat trupul, L-a înfăşurat într-o
pânză curată de in şi L-a pus într-un mormânt nou, al lui însuşi,
pe care-l săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la uşa
mormântului şi a plecat. Maria Magdalena şi cealaltă Marie erau
acolo şi şedeau în faţa mormântului. Mat. 27:57-61.
Cine este Iosif din Arimatea? Analizând descrierile
evangheliştilor; Matei, Marcu şi Luca, făcute în dreptul lui Iosif din
Arimatea, observăm un personaj cu o reputaţie bună în societatea,
preocupată de propriul destin. De fapt evangheliştii zugrăvesc
personajul cunoscut oamenilor, ca fiind un om bogat, un sfetnic cu
vază al soborului, un om bun şi evlavios, chiar în felul acesta se
recomanda Iosif contemporanilor săi. Însă Sfintele Scripturi nu se
opresc aici, ci prezintă şi preocupările secrete ale lui Iosif, valori pe
care puţini le cunoşteau, că „era şi el ucenic al lui Isus” Matei 27:57,
„şi el aştepta împărăţia lui Dumnezeu” Marcu 15:43, Luca 23:51 „Nu
luase parte la sfatul şi hotărârea celorlalţi” Luca 23:51.
Ucenic a lui Isus Însă într-o manieră directă, sigur pe
sine, evanghelistul Ioan ne arată adevărata înfăţişare a lui Iosif
din Arimatea, ca şi „ucenic a lui Isus” Ioan 19:38, culminând cu
resentimentele care au determinat comportamentul dubios „dar pe
ascuns, de frica Iudeilor” Ioan 19:38. O identitate de neechivalat,
un comportament ales, o personalitate demnă de apreciat, dar,
ascunsă după gratiile fricii. Mintea lui Iosif, fiind înăbuşită de
tot felul de gânduri legate de viaţa cotidiană, a pierdut puterea
discernământului, valorificări, adevăratelor comori. De fapt Iosif
este un om real, cu temeri, ca şi noi; să nu ne pierdem prestigiul,
comorile, libertatea, fericirea, personalitatea, serviciul etc., fără să
ne dăm seama că în modul acesta, punem în primejdie pierderea
binecuvântărilor veşnice şi ignorăm porunca Mântuitorului, Matei
6:31-34. Totuşi, Ioan în ciuda acestui comportament îndoielnic, îl
prezintă pe Iosif ca fiind un ucenic convertit.
Un ucenic convertit Nu cunoaştem motivele care au
promovat curajul lui Iosif din Arimatea, de-a lua o decizie fermă
pentru îngroparea propriei personalităţi, şi dorinţa recunoaşteri
publice a faptului că şi el este un ucenic al Domnul Isus, fără să-l
mai intereseze ce vor spune prieteni, nici măcar riscul că-şi va
pierde averea adunată din străbuni, libertatea nu mai conta pentru
el, nici funcţia de sfetnic, ci acţionând ca un titan al credinţei, Sfânta
Scriptură declară: „El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară
trupul lui Isus” Marcu 15:43.
Cred însă cu siguranţă, că dragostea cu care s-a jertfit
Mântuitorul pentru păcatul întregii omeniri, la marcat şi determinat
pe Iosif din Arimatea la această acţiune plină de curaj, prin care
dovedeşte căci nu-i este ruşine de Hristos, şi este gata să plătească
preţul credinţei lui.
O personalitate îngropată Momentul culminant din viaţa lui
Iosif a fost când a cerut trupul Mântuitorului, din mâna lui Pilat. Aici
viaţa ucenicului a luat o întorsătură, este punctul în care:
• şi-a trădat adevărata identitatea; şi eu sunt un ucenic
al Domnului Isus, şi eu împărtăşesc noul concept de credinţă şi eu
sunt încredinţat că Hristos este Fiul Dumnezeului celui Preaînalt. A

declarat în mod public că nu a fost de acord cu principiul de
convieţuire şi încredinţare a lumii contemporane. Prin gestul
făcut, a declarat în faţa întregii asistenţe, că el este un creştin,
un pocăit.
• şi-a îngropat omul cel vechi; omul plin de frică,
care nu avea puterea să-şi exprime convingerile personale
, omul care se ascunde după tot felul de paravane sociale,
datorită valorilor materiale pe care le deţinea etc.
Astfel vechile prietenii, relaţii, prestigii, stări, pe care
le avuse înainte, printr-o singură mişcare, au fost
anulate, pierdute pentru totdeauna. Nu mormântul
nou oferit Mântuitorului, a fost preţul pe care urma
să-l plătească Iosif, ci dispreţul, batjocura, eliminarea
din cercurile prietenilor, tratamentul pe care-l primea
din partea vechilor prieteni, fiind văzut ca o persoană
inexistentă.
Totodată se împlineşte profeţia lui Isaia cu privire la
Hristos. „Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui,
la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nici o nelegiuire
şi nu se găsise nici un vicleşug în gura Lui.” Isaia 53:9.
Care sunt privilegiile trecătoare care te forţează să
nu-ţi divulgi identitatea de fiu al împărăţiei? Poziţia socială,
prieteni, bogăţia, persecuţiile, ruşinea ...etc. Nu există creştini
ascunşi: „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot.
O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti căldicel, nici
rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea.” Apocalipsa
3:15-16. Nu uita; lumina trebuie să lumineze, iar sarea trebuie
să aibă gustul şi puterea de a săra. Indiferent cât de mare este
bezna, şi cât de mică este lumina ea se va vedea, indiferent
cât de curată este sarea, dacă nu are gustul şi puterea dea
săra, va fi aruncată afară şi călcată în picioare.
Când vrei să renunţi la „eul” tău şi să te identifici ca
fiu de Dumnezeu trăind adevăratele valori care vor străbate
veşnicia, şi nu vor dispărea odată cu întrebuinţarea lor. Iosif a
făcut-o după decesul Domnului Isus, a pierdut fericirea de-a
se bucura în prezenţa Mântuitorului, ca persoană fizică. Dar
slavă Domnului că nu a pierdut-o pentru totdeauna.
Nu rata ocazia, astăzi este ziua când poţi să-ţi îngropi
omul cel vechi cu toate temerile lui, şi să trăieşti în lumina
zilei, ca şi fiu de împărat. Domnul să-ţi de-a putere!
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Doru Fechete

Vânzarea lui Isus,
alegerea unui ucenic (Matei 26:14-16)

Atunci când ne gândim la Iuda Iscarioteanul,
parcă din start ne încearcă o stare de amărăciune, chiar
dezaprobare.
Aş vrea să privim însă la acest ucenic prin
prisma câtorva favoruri sfinte de care el s-a bucurat, şi
să înţelegem, că la început tabloul acestui om arată cu
totul altfel şi chiar am putea spune deosebit de frumos
şi promiţător pentru a putea face parte din rândul celor
doisprezece apostoli. Să nu uităm că tot Cuvântul Sfânt,
deci şi relatarea despre Iuda, Dumnezeu ne-a pus-o
înaintea noastră, pentru ca noi să căpătăm învăţătură
spre desăvârşirea noastră (2Tim. 3:16;1 Cor. 10:11).
De aceea vreau, ca privind la viaţa acestui ucenic
Iuda „vânzătorul”, să încercăm să vedem în ce relaţie
ne găsim noi cu Învăţătorul, aceasta deoarece
apostolul Pavel ne avertizează în (2Tim.3: 1-4) „că
în zilele din urmă vor fi vremuri grele”, iar printre
păcatele specifice acestor zile este menţionat şi cel
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al „vânzării”. Aşadar, analizând tabloul de început al lui
Iuda, nu putem să nu observăm semnificaţia numelui
său „Lăudat să fie Domnul” (Gen. 29:35). Prin numele
ce-l purta, viaţa lui Iuda era destinată să fie o laudă la
adresa lui Dumnezeu.
Noi, ucenicii de astăzi, în urma naşterii din nou
am primit dreptul să primim minunatul nume de „copii ai
Dumnezeu” (Ioan 1:12-13; 1 Ioan 3:1). Deci, ca şi Iuda
noi suntem chemaţi să trăim o viaţă la înălţimea numelui
pe care îl purtăm (Ef. 1:4-6).
Apoi Iuda a avut parte de o chemare deosebită,
însuşi Domnul Isus după ce a petrecut o noapte întreagă
în rugăciune, dimineaţa îl alege pe Iuda să facă parte
din grupa celor doisprezece apostoli (Luca 6:12-16). Nu
era acelaşi lucru să faci parte din marea mulţime ce-L
urma pe Isus (Luca 6:17) sau să fii din cercul restrâns,
intim al celor doisprezece apostoli ai lui Isus. Iuda s-a
bucurat de acest privilegiu minunat.
Noi, copiii lui Dumnezeu, avem cel mai înălţător
privilegiu oferit vreodată omului şi anume harul de a
face parte din Biserica Domnului Isus care este mireasa
Lui (Efes. 5:25-27; Apoc. 21:9). Despre Iuda ştim cu toţii
că în final şi-a nesocotit chemarea minunată pe care o
primise,dar să ne gândim noi, cât de mult punem preţ pe
chemarea noastră?
Putem vedea lucrul acesta după aşteptările pe
care le avem, comparându-ne cu o mireasă. Mireasa nu
face altceva, decât se pregăteşte şi arde de dragoste
pentru mirele ei. Suntem şi noi tot aşa, pentru mirele
nostru Isus? Zugrăvind această imagine de început a
lui Iuda este demn de remarcat un al treilea aspect şi
anume că el era un om cu influenţă între ceilalţi apostoli
şi care se bucura totodată de încrederea lor. Numai
aşa se poate explica faptul că a fost desemnat casierul
grupului (Ioan 13:29). Vedem că mai târziu el se va folosi
de această încredere şi va sustrage din bani, pentru ai
folosi în scopuri personale (Ioan 12: 5,6).
Referindu-ne la noi, să ne gândim că Dumnezeu
ne-a încredinţat şi nouă atâtea valori şi daruri spirituale
peste care nu suntem decât administratori, însă de câte
ori nu suntem ispitiţi să folosim aceste daruri pentru
afirmarea personală sau alte scopuri străine de voia
lui Dumnezeu? - Doamne, păzeşte-ne! Putem acum
înţelege privind doar la aceste câteva aspecte de la
începutul înrolării lui Iuda în rândurile apostolilor că el

nu avea o imagine negativă, ci, dimpotrivă, s-a bucurat
de o anumită apreciere şi chiar încredere din partea
celorlalţi. Inevitabil se ridică acum o întrebare: Care au
fost factorii care i-au influenţat viaţa şi atitudinile astfel
încât în final dintr-un apostol devine un vânzător?
1) Deşi acceptă chemarea lui Isus,el nu a
fost niciodată interesat să-L înţeleagă pe învăţătorul
în toată profunzimea învăţăturii Lui, ci a văzut în
persoana Lui un puternic lider, ce va instaura o nouă
ordine naţională, de pe urma căreia, el, ca ucenic,
va putea obţine avantaje materiale. Înţelegem lucrul
acesta, analizând felul cum Iuda a tratat gestul
Mariei din Betania care a uns trupul Domnului Isus
cu acel parfum scump ca „o risipă fără rost” (Ioan 12:
3-6). Acest exemplu, furtul din banii ce aparţineau
întregului grup al apostolilor, faptul că a fost capabil
de a cere pentru trădarea lui Isus un preţ de la marii
preoţi (Matei 26:15), ne arată clar că scopul pentru
care el îl urmează pe Mântuitorul nu era nicidecum
unul spiritual.
Concluzia este că Iuda a ajuns să-L vândă
pe Mântuitorul, pentru că scopul vieţii lui era diferit de
scopul Mântuitorului.
Concluzia aplicativă pentru noi este
următoarea: în urma chemării lui Isus să ne cercetăm
pentru ce scopuri alergăm în viaţa noastră!
Este importat ca scopul nostru să fie unul
comun cu al Mântuitorului, altfel ne putem pomeni că
suntem „vânzători” şi într-o zi renunţăm uşor la Isus.
2) Un al doilea lucru ce l-a împins pe Iuda
spre oribila lui trădare îl putem observa uitându-ne la
momentul în care el a luat decizia de a face această
înţelegere cu preoţii cei mai de seamă. Evanghelistul
Matei (Matei 26:14) ne relatează despre acest
moment. În versetele anterioare (Matei 26: 10-13),
Domnul Isus vorbeşte blând luând apărarea Mariei iar
exact după această intervenţie a Mântuitorului, Iuda
pleacă la preoţi pentru a face târgul cu privire la Isus.
Această atitudine demonstrează o nemulţumire
personală profundă a lui Iuda faţă de Isus, pentru că
El îl atinge în punctul sensibil – iubirea de bani.
De aici învăţăm următorul adevăr pentru noi:
Dumnezeu nu lucrează cu noi menajându-ne să nu se
atingă de punctele noastre sensibile şi totodată fireşti
şi păcătoase. El întotdeuna este preocupat de sfinţirea
noastră, iar atunci când ne vorbeşte, indiferent sub ce
formă, despre păcatele şi nelejiuirile noastre, cea mai
bună atitudine este pocăinţa şi smerenia.
Din păcate, de multe ori în rândurile
bisericilor la ceea ce vorbeşte Dumnezeu, reacţia
este nemulţumirea. Am fi mulţumiţi dacă Domnul near vorbi după placul inimii noastre sau în conformitate
cu planurile noastre, dar Dumnezeu ne cheamă la
ascultare de Cuvântul Lui, care este spre binele
nostru veşnic.

3) O ultimă atitudine greşită a lui Iuda faţă de
Domnul Isus, atitudine ce l-a împins mai apoi la decizia
de a-L vinde pe Mântuitorul, o descoperim în Matei
26:21-25. Aici Domnul Isus vorbeşte despre faptul că va
fi vândut de unul dintre apostoli, dar nu enunţă numele
vânzătorului, ci doar oferă un detaliu deja consumat: „cel
ce a întins cu Mine mâna în blid, acela Mă va vinde”(v.
23). Nimeni n-a avut grijă să stea cu ochii pe blid pentru a
vedea cine întinsese împreună cu Isus mâna în blid, deci
pentru ceilalţi apostoli acest detaliu nu însemna nimic.
Nu tot la fel era pentru Iuda, el ştia cu siguranţă
că nu cu mult timp înainte întinsese mâna împreună
cu Isus în blid. Acest fel de a vorbi, Isus l-a folosit şi în
dialogul cu Natanael (Ioan 1:47-49).
În contrast cu Natanael, care după felul cum
Isus îi vorbeşte, recunoaşte în El pe „Fiul lui Dumnezeu”
şi este copleşit de descoperirea amănuntelor din viaţa
lui, pe care doar el şi Dumnezeu le cunoştea, Iuda se
raportează total greşit la Domnul Isus. El ignoră faptul
că Mântuitorul îl descoperise deja prin cele anunţate
mai înainte perseverează în ipocrizie, nu se pocăieşte
şi continuă întrebând: „nu cumva sunt eu, învăţătorule?”
(Matei 26:25). Înţelegem că Iuda a nesocotit dragostea cu
care l-a abordat Isus prin felul plin de iubire şi înţelepciune
în care i S-a adresat,
nedescoperindu-l în
prima fază înaintea
celorlalţi apostoli.
Prin această
nesocotire a dragostei
lui Dumnezeu şi
continuând în ipocrizie
prin felul cum vorbeşte
cu Mântuitorul, Iuda
alege
singur
să
rămână în împietrire
şi să-şi ducă până
la capăt planul de
a-L vinde pe Isus în
mâinile preoţilor.
La
finalul
acestor gânduri doresc
să fim cu toţii conştienţi
că trădarea şi vânzarea
pe care Iuda le-a
săvârşit se pot repeta
cu fiecare dintre noi
datorită alegerii greşite
a scopului pentru care
ne trăim viaţa. Să
trăim, deci, pentru
Dumnezeu şi slava Lui
(2Cor. 5:15)!
Damian
Demeterca
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„cel
ce a
întins
cu Mine
mâna
în blid,
acela
Mă va
vinde”
(v. 23).

CINA CEA DE TAINÃ

„Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; şi, după ce
a binecuvântat, a frânt-o, şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi,
mâncaţi; acesta este trupul Meu.” Apoi a luat un pahar şi, după
ce a mulţămit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el;
căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou,
care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor. Vă spun că,
de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei, până în
ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu” (Matei
26:26-29).
Dintre multele sărbători creştine pe care le avem,
Paştele este singura sărbătoare cu suport biblic, pe care
Însuşi Isus a sărbătorit-o cât a fost pe pământ şi pe care
ne-a poruncit s-o ţinem „spre pomenirea LUI” „vestind
astfel moartea Domnului” (1 Corinteni 11:23-26).
În acea seară, Isus dă o nouă conotaţie acestei
sărbători instituind Cina cea de taină (Masa Domnului,
Sfânta Împărtăşanie, Comuniunea, Masa mulţumirii). Mielul
pascal sau iedul înjunghiat era „umbra” „Mielului lui Dumnezeu
care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:36), înjunghiat pentru noi
(Ex. 12:21, 1 Cor. 5:7b). Azima curăţiei – simbolul trupului lui
Isus fără nici un păcat - (Ex. 12:18; 1 Cor. 5:8), pe care Isus
a frânt-o la Cina cea de taină şi a dat-o ucenicilor, capătă o
nouă semnificaţie: peste numai câteva ore trupul lui Isus va fi
lovit, frânt, zdrobit şi omorât prin suferinţă şi va deveni pentru
noi „pâinea vieţii” în hrana sufletului. Mâncând din pâinea de la
Cină, noi primim trupul şi carnea lui Isus şi numai aşa AVEM
VIAŢĂ (Ioan 6:50,51). Îl primim întâi prin credinţă şi apoi Îl
primim întruchipat în pâinea de la Cină.
Paştele amintea de eliberarea de sub robia egipteană,
iar Cina aminteşte de mântuirea şi eliberarea noastră de sub
greaua robie a păcatului care s-a făcut prin moartea lui Isus.
Vărsarea sângelui mielului sau animalului de jertfă
reprezenta ispăşirea – acoperirea temporară a păcatelor
care „aşteptau” iertarea şi îndepărtarea lor definitivă odată
cu moartea lui Isus, pentru că „fără vărsare de sânge nu este
iertare de păcat” (Evrei 9:22b), şi serveşte ca semn înaintea lui
Dumnezeu (Ex. 12:13).Toate jertfele Vechiului Testament arătau
în permanenţă spre faptul că nu se plătise încă pentru păcat,
pentru că jertfele trebuiau repetate an de an şi prin aceasta se
privea înainte spre Mesia care urma să vină şi să şteargă păcatul
întregii lumi (Evr. 9:11-14). La fel ca şi pâinea, sângele lui Isus ne
dă viaţă (Ioan 6:53-58) şi este sângele Legământului cel Nou. În
ce legătură este sângele lui Isus cu Noul Legământ? În Vechiul
Legământ oamenii puteau veni în prezenţa lui Dumnezeu numai
prin intermediul unui preot şi al unui animal de jertfă. Acum,
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oamenii au acces direct în prezenţa lui Dumnezeu doar
prin credinţa în jertfa lui Isus, Fiul Lui, deoarece moartea
lui Isus ne face acceptaţi de Dumnezeu (Rom. 3:21-26). În
locul unui miel fără cusur sacrificat pe altar, Mielul perfect al
lui Dumnezeu a fost crucificat ca „jertfă pentru vină” pentru
noi, astfel încât, o dată pentru totdeauna, păcatele noastre
să poată fi iertate. Toţi cei care cred în Isus şi în jertfa Lui
primesc această iertare în dar, devenind astfel copii ai lui
Dumnezeu (Ioan 1:12-13).
Odată cu moartea Lui la cruce, Isus instituie un
nou legământ între Dumnezeu şi noi. Vechiul Legământ
cuprindea ispăşirea păcatelor prin sângele unui animal
de jertfă (Exod 24:6-8). Dar în locul mielului fără cusur de
pe altar, Isus S-a jertfit ca Miel al lui Dumnezeu – jertfa
perfectă şi absolută care s-a adus o dată pentru totdeauna
pentru iertarea tuturor păcatelor lumii din trecut, prezent şi
viitor – sângele lui Isus stropind poporul Noului Legământ
face astfel iertarea de păcate.
Toţi cei care recunosc că nu-şi pot ispăşi singuri
vina şi care cred în jertfa Domnului Isus fac parte din cei
,,mulţi” pentru care a fost vărsat sângele lui Isus (v.28).
Cina Domnului ne aminteşte că plata pentru
păcatele noastre a fost deja plătită de Isus, aşa că în
prezent luăm masa în prezenţa Domnului cu bucurie şi
mulţumire, având privirile aţintite spre viitor asupra unei
mese de părtăşie în prezenţa lui Dumnezeu (v.29).
Participând la Sfânta Împărtăşanie vin în prezenţa
lui Hristos, îmi amintesc că a El murit pentru mine şi vestesc
moartea Lui până va veni, iau din beneficiile morţii lui Hristos
pentru mine, mă hrănesc spiritual experimentând siguranţa
iertării şi întărirea credinţei, sunt unit cu toţi credincioşii care
participă la Cină, îmi afirm credinţa în Hristos în faţa întregii
biserici şi primesc asigurarea din partea lui Hristos că din
dragoste pentru mine a murit şi că toate binecuvântările
mântuirii îmi sunt rezervate mie personal. În timp ce
mâncăm pâinea şi bem din rodul viței la Cină trebuie să
ne amintim de moartea lui Isus pentru noi, să ne gândim
la promisiunea revenirii Lui, să-i mulţumim lui Dumnezeu
pentru darurile Sale şi să ne bucurăm de părtăşia cu Hristos
şi cu trupul Său – ceilalţi creştini.
Să prăznuim, dar, Cina Domnului, ori de câte ori
avem ocazia, cu azimile curăţiei şi adevărului, cu bucurie,
mulţumire şi reverenţă!
Silvia Străteanu

Cu fiecare an ce trece, se vede şi se aude că morala oamenilor acestui veac tot scade. Oamenii devin tot mai neoameni, săvârşind cu lăcomie
orice fel de nelegiure. Apostolul Ioan ne spune clar: „Nu iubiţi lumea,
nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragosteaTatălui nu
este în El. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi
lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trece;
dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac.” (1 Ioan 2:15-17)
Aproape în fiecare zi a acestui an mă macină cuvintele psalmistului
care spune: „Cei răi nu pot ţinea capul sus în ziua judecăţii...” Mă întreb
dacă merită vreodată să-mi las capul jos pentru această lume ca să am
vreun beneficiu sau vreo plăcere. Nu merită să suport vreo consecinţă a
unui păcat. De-aceea îmi dau toate silinţele să mă plec în fiecare zi sub
crucea Domnului, şi aşa voi putea ţinea capul sus...
Multora le este frică să renunţe la iubitele păcate, la obiceiurile lor
(păcătoase), la umblarea după lucrurile de nimic şi nu numai că nu o pot
rupe cu păcatul şi cu poftele lumeşti, dar nici nu au voinţa s-o facă. Cei
care se pleacă mereu sub crucea Domnului şi înţeleg importanţa crucii
nu le este frică să facă legământ chiar cu ochii lor. Nu există viaţă nouă
în Hristos fără moartea firii pământeşti. Drumul crucii este calea îngustă
şi puţini sunt cei care merg pe ea. Poetul Traian Dorz, inspirat de Duhul
Sfânt, spune aşa: „Calea crucii este grea, cu lumea n-o poţi urca; / Calea
cruci-i grea şi-amară până ieşi din lume-afară.”
Fiind mort faţă de lume vei cunoaşte dulceaţa părtăşiei cu Dumnezeu,
vei putea trăi şi cânta ce spune poetul:
„Sub Crucea Ta, Doamne Isuse, vreau să rămân pe veci plecat /
Să-mi plâng viaţa mea, trecută, şi-amarul negrului păcat / Sub Crucea Ta,
sub Crucea Ta, eu pace sfântă voi avea”.
Ce mă învaţă crucea?
- Crucea taie în viaţa mea acolo unde doare mai tare şi nu
ţine cont de mine însumi, nici de reputaţia mea. Ea mă învinge
şi pune capăt vieţii mele egoiste. „În ce mă priveşte, departe de
mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului
nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine,
şi eu faţă de lume!” (Gal. 6.14)
- Crucea mă învaţă să răscumpăr vremea, nu s-o pierd degeaba.
- Mă învaţă să-mi cenzurez internetul, nu să navighez pe
site-urile păcatului.

- Crucea mă pune s-ascult cântările Duhului
Sfânt, nu pe cele lumeşti.
- Mă face să mă-mbrac cu bun simţ şi ruşine, nicidecum altfel.
- Crucea mă-nvaţă a căuta părtăşia cu oamenii
sfinţi, nu cu cei lumeşti.
- Mă învaţă să postesc, nu să mă-mbuib.
- Mă face să citesc zilnic Scriptura, nu învăţăturile
lumeşti.
- Crucea dă sens vieţii mele, lumea mi-o
risipeşte.
- Crucea îmi îndreaptă gândurile spre
lucrurile cereşti, lumea spre cele pământeşti.
- Crucea mă-nvaţă să sufăr, să rabd.
- Crucea răstigneşte firea mea, lumea o
gâdilă.
- Crucea mă face asemenea lui Hristos.
Şi câte lucruri şi lucrări bune mă mai învaţă crucea...
Apostolul Pavel a fost şi rămâne o pildă de urmat
pentru toţi aceia care vor să se plece sub crucea Domnului.
Cu duhul mâhnit, cu lacrimi în ochi şi cu pana în mână ne scrie
şi nouă: „Urmaţi-mă pe mine, fraţilor, şi uitaţi-vă bine la cei ce
se poartă după pilda pe care o aveţi în noi. Căci v-am spus de
multe ori, şi vă mai spun şi acum, plângând: sunt mulţi care se
poartă ca vrăjmaşi ai crucii lui Hristos. Sfârşitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele, şi slava lor este în ruşinea
lor, şi se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar cetăţenia
noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe
Domnul Isus Hristos” (Fil. 3:17-20).
Doar cei care stau plecaţi sub crucea Domnului Hristos
vor sta cu capul sus până în ziua judecăţii!
„În zori de zi când mă trezesc, smerit m-aplec sub cruce
Că-n toată lumea nu găsesc un scut mai bun şi dulce” (T. D.)
			
Johan Muthi
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În 3 martie 2012 a avut loc cea de-a II-a Conferință Națională în
limba germană a Gemeinde Gottes din Austria. Titlul „Wer bin Ich?” –
„Cine sunt?” fiind mottoul acestei conferințe având ca scop de a atinge
generația care a crescut în cadrul acestei națiuni, păstrându-și cultura și
rădăcinile românești având de luptat pentru a-și găsi identitatea. În
cadrul lucrări de tineret pe Austria s-a organizat această conferință
prezentând oamenilor singura identitate pe care o oferă Dumnezeu
- cea în Hristos. Conferința a avut loc la Viena, iar ca invitați au fost:
fratele Markus Graf pastor în Graz și fratele Ruben Avram, care au
vestit Cuvântul Domnului. Au mai participat la conferință: corul de
tineret Elim Viena, iar la laudă și închinare au slujit grupurile - Elim
Viena, Graz și Gleisdorf. La organizare au fost implicaţi lideri din
bisericile: Graz, Krems, Gleisdorf, și Viena.

LECŢIA RUGĂCIUNII DIN GHETSIMANI

„Atunci Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit,
numit Ghetsimani şi a zis ucenicilor: „Şedeţi aici până Mă
voi duce acolo să mă rog” Matei 26:36.
Obiceiul lui Isus de a se ruga este sugestiv pentru
noi. Rugăciunea din Ghetsimani ne oferă una dintre cele
mai profunde lecţii de rugăciune oferite de Isus pe
paginile Scripturii.
În Luca 11:1, găsim pe unul din ucenici care îi cere
Domnului Isus să-i înveţe să se roage precum Ioan
pe ucenicii Lui. În Ioan 4:19, 20, femeia samariteancă
îi cere să i se spună care este locul în care trebuie să
se roage.
În umblarea Sa pe pământ, Isus ni se oferă pe El
ca pildă, învăţându-ne şi arătându-ne toate aceste lucruri:
momentele, ocaziile şi locurile în care s-a rugat. El se ruga
dimineaţa, pe când era încă întuneric, Marcu 1:35. El se
ruga după o zi epuizantă, Marcu 6:46. Uneori se ruga toată
noaptea Luca 6: 12-13.
Muntele, pustia, gradina unui prieten, orice loc ce
oferea singurătate erau binevenite pentru El.
El s-a rugat în toate momentele dificile de criză
din viaţa Sa, înainte de luarea unor decizii serioase, cum a
fost alegerea ucenicilor Săi, Luca 6:13, atât înaintea unor
mari victorii cum a fost mormântul lui Lazăr, Ioan 11:41,
cât şi după aceasta, imediat după hrănirea celor cinci
mii de oameni Luca 9:18-20, căci El a ştiut că „dimineaţa
biruinţei primejduieşte sufletul mai mult decât întunericul
de dinaintea ei”.
Atunci, în suprema clipă a încercării, zdrobit sub
greutatea teribilă a păcatelor lumii, Hristos se dă pe Sine
însuşi rugăciunii. Dacă ne lăsăm copleşiţi de rugăciunea
Domnului Isus din Ghetsimani, vom putea desprinde şi
învăţa din ea câteva lucruri importante.
În primul rând, vom observa că RUGĂCIUNEA
LUI A FOST FĂCUTĂ ÎN SINGURĂTATE. Problemele
grele presupun de regulă două lucruri: dorinţa după
tovărăşie şi chemarea spre singurătate. Hristos şi-a luat
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ucenicii împreună cu El în grădină, dar ei nu au fost în stare
să i se alăture în agonie şi luptă. La fel ni se va întâmpla şi
nouă în momentul luării unor mari decizii în viaţă, oamenii
ne vor părăsi, doar Isus va sta lângă noi (2 Timotei 4:16,
17).
În al doilea rând, este faptul că rugăciunea lui a
fost RUGĂCIUNEA UNUI FIU. El nu a pierdut din vedere
dragostea Tatălui Său şi faptul că agonia Sa era după voia
Tatălui. Cât de diferită ar trebui să fie purtarea noastră în
ceasul încercării dacă am ţine seama de faptul că suntem
copiii lui Dumnezeu!
Al treilea lucru pe care-l observăm, este
PERSEVERENŢA DOMNULUI ISUS ÎN RUGĂCIUNE.
„S-a depărtat a doua oară şi s-a rugat”. De-abia a dispărut
Îngerul, că El „S-a rugat pentru a treia oară”. Numai după
aceea, a avut liniştea necesară pentru a înfrunta furtuna.
Al patrulea lucru, este faptul că RUGĂCIUNEA
LUI A FOST O RUGĂCIUNE ÎN SUPUNERE „Dacă este
cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta, totuşi,
nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu”, trebuie să învăţăm
că atunci când cerem ceva, să cerem şi să acceptăm ceea
ce este după voia lui Dumnezeu. Putem noi spune în toate
lucrurile „Voia Ta, nu voia mea?”
În ultimul rând, observăm faptul că RUGĂCIUNEA
LUI A FOST O RUGĂCIUNE BIRUITOARE. În acest punct
a fost câştigat totul, nu numai întărirea Divină a propriului
Duh, ci şi ispăşirea, învierea şi înălţarea. Dacă comparăm
cu cazul ucenicilor, Hristos a fost întărit pentru cruce, iar
ucenicii au dormit, în loc să se roage, au fost nepregătiţi şi
au eşuat.
Dragul meu, El se bazează şi azi pe ucenicii Lui,
arată că îi eşti alături ducând la îndeplinire planurile Sale.
Cei doisprezece ucenici l-au dezamăgit pe Hristos. Ia
hotărârea să nu faci aceeaşi greşeală, dacă Hristos a avut
nevoie de rugăciune, cu atât mai mult ai tu nevoie. 		
					
Remus Oros

„Noaptea care a adus o nouă şansă omenirii“
Când Pavel spune „căci Hristos, Paştele noastre, a fost jertfit.”
„Paştele” din Egipt – simboliza pe Mielul lui Dumnezeu. Mielul din Egipt
a avut efect de ispăşire numai datorită faptului că peste secole Domnul
Isus avea să fie adevăratul miel de ispăşire! În acea seară (noapte),
Domnul Isus era adevăratul Paşte şi instituia adevăratul Paşte!
Patru caracteristici ale Paştelui evreiesc se aplică şi Domnului
Isus în calitatea Lui de Miel al lui Dumnezeu, care S-a jertfit, S-a dat la
moarte în locul nostru. În noaptea aceea, noaptea celebrării Paştelor, El
a acceptat moartea.
În primul rând, noaptea aceea a fost o noapte de judecată.
În acea noapte, pe care noi o numim noaptea Joii Mari, imediat după
cină, Domnul Isus S-a dus cu ucenicii Săi în grădina Ghetsimani.
Acolo, rugându-se, Domnul Isus a avut o aşa grea luptă, o aşa agonie
sufletească, încât Luca în 22:44 spune: „A ajuns într-un chin ca de
moarte, şi a început să Se roage şi mai fierbinte; şi sudoarea I se făcuse
ca nişte picături mari de sânge, care cădeau pe pământ.” De ce? Pentru
că se ruga dacă este cu putinţă ca Dumnezeu să îndepărteze de la El
„paharul”. A înţeles însă, că nu era o altă cale de mântuire a omenirii şi
a acceptat spunând cu supunere sfântă: „Totuşi, facă-se nu voia Mea,
ci a Ta.” Ce a însemnat acceptarea paharului? Că El accepta judecata
lui Dumnezeu asupra Lui, pentru că purta păcatele noastre! De fapt,
Domnul Isus spune în Ioan 9:39, „Apoi Isus a zis: “Eu am venit în lumea
aceasta pentru judecată: ca cei ce nu văd, să vadă, şi cei ce văd, să
ajungă orbi.” Deci, El a venit ca să fie judecat în locul nostru, dar şi
pentru a judeca păcatul din lume. Ioan 12:31 „Acum are loc judecata
lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară.”
Când Domnul Isus a murit pe cruce, Dumnezeu judeca răul şi păcatul
din lume, dar Isus Hristos însă a triumfat prin cruce şi a înviat.
În al doilea rând, noaptea aceea a fost o noapte a eliberării.
Noaptea în care s-a decis moartea Domnului Isus a fost o noapte a
eliberării de sub puterea întunericului şi a morţii. Moartea Lui a fost în
locul nostru pentru a ne elibera de sub puterea păcatului. Ioan 3:14-15
„Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie
înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să
aibă viaţa veşnică.” Scopul jertfei, al morţii lui Hristos a fost eliberarea
noastră de la pierzare. Expresia de mai sus „să nu piară” vizează
scăparea (mântuirea) noastră de la moarte şi eliberarea drumului spre
viaţă veşnică. Dumnezeu L-a făcut pe Hristos păcat pentru noi. Aşa cum
mielul pascal i-a salvat (eliberat) pe israeliţi, tot aşa Domnul Isus, Mielul
lui Dumnezeu ne scapă pe noi de la moarte. Bineînţeles, condiţia este ca
şi în cazul israeliţilor – ascultarea! Ei trebuiau să asculte şi crezând, să
pună sângele mielului pascal pe stâlpii uşii. Şi noi, pentru a ne bucura de
eliberare şi mântuire trebuie să ascultăm şi să lăsăm sângele Domnului
Isus să ne spele inimile prin credinţă şi pocăinţă.

În al treilea rând, noaptea aceea a fost o noapte a unui
nou început. Tuturor celor care ascultă de El şi cred în El, li se
oferă şansa unui nou început, a unei noi relaţii. Luca 22:20 „Tot
astfel, după ce au mâncat, a luat paharul, şi li l-a dat, zicând: „Acest
pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă
pentru voi.” Iată, Hristos la prima „cină” institute un legământ nou şi
un nou început de relaţie între Dumnezeu şi om. Un legământ este
o relaţie ce se stabileşte între două persoane. Dumnezeu face acest
nou legământ cu oamenii. În cadrul acestei noi relaţii, El
promite să-i iubească şi să le fie Mântuitor, dându-le toate
bogăţiile şi făcându-le parte de Gloria Sa. Oare realizăm
noi pasul imens pe care-l face Dumnezeu? Acela de a intra
într-o legătură nouă cu noi! Da, cu tine care eşti egoist,
Dumnezeu Îşi arată generozitatea oferindu-ţi o relaţie
nouă, vrând să-ţi dea siguranţa unui nou început! Acest legământ
este prin Domnul Isus.
În al patrulea rând, noaptea aceea a fost o noapte a
aducerii aminte! Noaptea în care Domnul Isus a acceptat paharul,
ne-a fost lăsată ca un timp de comemorare. Luca 22:19 „Acesta
este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre
pomenirea Mea.” N-avem de a face aici cu o simplă tradiţie creştină
sau cu o taină, ci cu un îndemn, cu o poruncă lăsată de Însuşi
Domnul Isus. Apostolul Pavel dă şi el învăţătură în aceeaşi ordine
de idei în 1 Cor. 11: 25-26 „Acest pahar este legământul cel nou
în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori
de câte ori veţi bea din el.” Isus a luat o pâine la acel ultim Paşte,
căreia i-a dat o nouă semnificaţie – „trupul Lui”. Asta înseamnă
că Domnul Isus este pâinea din cer care dă viaţă lumii. Aşa cum
israeliţii au fost hrăniţi cu mană, noi suntem hrăniţi duhovniceşte
cu trupul Lui. Pâinea de la cină (împărtăşanie) ne aduce aminte de
Domnul Isus care a trăit pe pământ şi care S-a dăruit pentru noi în
moarte. Când luăm bucăţica de pâine la cină, suntem chemaţi să
ne aducem aminte de viaţa umană a Domnului Isus, jertfită pentru
mântuirea (eliberarea) noastră. Tot aşa cum viţa de vie îşi dă viaţa
ei în rodul viţei, Domnul Isus Şi-a dat viaţa şi sângele Lui pentru
iertarea păcatelor noastre. Sângele Lui ne purifică şi apoi ne înalţă
sufletele. Efes. 1: 7 „În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui,
iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său”.
Să-L sărbătorim deci cu inimile dăruite Lui, pe Hristos,
Paştele nostru! 1 Cor. 5: 7-8 „Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o
plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştele
noastru, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat
vechi, nici cu un aluat de răutate şi viclenie, ci cu azimele curăţiei şi
adevărului.” 				
Marius Mal
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Trei

CRUCI
Execuţia prin crucificare a fost preluată
de către romanii de la Cartaginezi. Modul în care
romanii crucificau condamnaţii diferă însă faţă de
felul în care este prezentat de obicei în picturile şi
sculpturile sacrale.
Crucea se termina la nivelul traversei
orizontale. Au existat două variante de răstignire. În
prima variantă, condamnatul la moarte era răstignit
cu şezutul pe o traversă intermediară (sedecula).
Cuiele se băteau nu prin palme (acestea fiind
prea slabe spre a susţine greutatea corpului), ci
prin încheieturile mâinilor. În a doua variantă,
mâinile erau legate pe traversa orizontală, iar
picioarele erau fixate pe cruce prin cuie, ce
străpungeau lateral gleznele. Moartea survenea
de obicei după mai multe zile. Spre scurtarea
chinului, fie se străpungea inima cu lancea,
fie se fracturau fluierele picioarelor ceea ce ducea
rapid la sufocare. În Ierusalim, execuţiile aveau loc
pe ridicătura de pământ de cca 5 m înălţime numită
Golgota, nu departe de poarta vestică a cetăţii.
Trei oameni treceau cu trei cruci. Cele
trei cruci păreau la fel, poate acelaşi lemn,
probabil aceeaşi dimensiune numai pe una dintre
ele scria ceva: INRI (IESVS NAZARENVS REX
IVDAEORVM, adică Isus Nazarineanul Regele
Iudeilor). Pe crucea pe care scria lucrul acesta era
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crucea mântuirii. Crucea este dragostea materializată
prin faptă a Domnului Isus (Ioan 3:16). Cealaltă cruce
reprezintă crucea respingerii (Luca 23:39), iar ultima
reprezintă crucea acceptării (Luca 23:40). Ispăşind
păcatul nostru la cruce, Domnul Isus a distrus boldul
morţii (1 Cor. 15:56). Moartea nu e un punct final, ci
doar o virgulă în povestea vieţii. Hristos a proclamat
biruitor: „Eu sunt învierea şi viaţa”. Cuvinte de felul
acesta numai Dumnezeirea le putea rosti. Toate
făpturile create trăiesc numai prin voinţa şi puterea lui
Dumnezeu.
Hristos a înviat din morţi ca cel dintâi rod al
celor adormiţi. Învierea Lui era tipul şi garantul învierii
tuturor celor drepţi care au adormit. „Căci dacă credem
că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va
aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit
în El“ (1 Tes. 4:14).
Fără cruce nu ar fi fost moartea Domnului
Isus, dacă nu murea Isus nu avea loc învierea care
reprezintă opera finală a mântuirii omului. Să prăznuim
sărbătoarea aceasta atât de mare a Învierii Domnului,
nu numai cu bucurie, ci şi cu evlavie.
Sigur, o zi ca aceasta este întâmpinată de
credincioşi în duhul dragostei şi al frăţietăţii creştine,
din păcate, observăm că de multe ori şi acest lucru atât
de important este transformat într-o zi a îmbuibării, a
distracţiilor de tot felul care vin în total dezacord cu ceea
ce reprezintă Învierea pentru un creştin autentic. Din
nefericire unii‚ creştinii tineri sau mai în vârstă, înţeleg
să petreacă în cluburi sau prin baruri, manifestându-se
realmente nepotrivit pentru o asemenea sărbătoare.
Se cuvine ca fiecare creştin să meargă la biserică, nu
să schimbe valoarea învierii Domnului Isus.
Domnul Isus să ne ajute să sărbătorim aşa
cum se cuvine (în aşteptarea venirii Lui şi grăbind-o).
Hristos a înviat!					
			
Cristian Toma

Golgota este un nume, şi un loc cu o rezonanţă cu totul
specială pentru omenire, şi în speţă pentru creştini: este locul
crucificării, „Dealul Căpăţânii”, pământul pe care s-au dat cele mai
aspre bătălii spirituale. Este pata de pământ pe care s-au aruncat
zarurile, la propriu şi figurat, pecetluind destinul fiilor lui Adam.
Dacă dezbrăcăm însă Golgota de încărcătura mai mult sau
mai puţin mistică ce o poartă, ceea ce rămâne nu are nimic să ne
impresioneze: un simplu deal...
Pentru multă vreme, încă de pe vremea lui Constantin I
creştinii au chiar identificat greşit înălţimea pe care Isus Hristos
a fost crucificat. Elena, mama lui Constantin este creditată cu
„descoperirea” acelei false locaţii, construind şi o biserică acolo.
Golgota este însă nu în partea de vest a Ierusalimului (cum credea
Elena), ci în partea estică a oraşului.
Locul crucificării lui Hristos a fost cunoscut tuturor, încă de
la început, ca „Golgotha”. Denumirea face referire la asemănarea
acelui deal cu un craniu, de unde şi confuziile; primii creştini
însă ştiau că nu „ochii” craniului, sau orice altă parte a lui a fost
elementul care a dat locului acel nume, ci mai degrabă faptul că
dealul respectiv arată ca partea superioară a unui craniu.
Aflat foarte aproape de „cartierul general” ar soldaţilor romani
din Ierusalim, înălţimea respectivă s-a dovedit a fi un loc ideal,
accesibil, şi uşor de păzit atunci când era vorba de executarea unor
criminali: de la cartierul romanilor până la Golgota nu erau decât
300 de metri. Din această cauză este foarte posibil ca sângele
multor criminali să fi înroşit înainte pământul Golgotei.
Probabil în aceasta îi stătea faima atunci, şi învăţătura
noastră azi: evreul de rând, care vedea o nouă cruce înălţându-se
acolo, o asocia imediat cu imaginea criminalului ce a primit ceea
ce merită. Golgota însemna crimă, însemna pedeapsă, însemna
dreptate. Moartea lui Isus acolo are o dublă menire astfel: ea vine
să dărâme prejudecăţile şi clişeele unei societăţi vizavi de bun şi
rău, drept şi nedrept, vinovat şi nevinovat.

Ghetsimani
La fel ca Golgotha, grădina Getsimani este asociată
cu durerea, lupta şi chinul morţii lui Isus Hristos. Din ceea ce
ne spune Noul Testament, se pare că Mântuitorul obişnuia să
viziteze acest loc cu ucenicii, obiceiul care i-a permis şi lui Iuda
să îl găsească în noaptea în care L-a vândut.
„Grădina” este situată la poalele Muntelui Măslinilor din
Ierusalim. Însă este foarte posibil ca acel loc despre care ne
vorbeşte Biblia să nu aibă nimic de-a face cu o gradină; de altfel
nici nu întâlnim cuvântul „grădină” în asociere cu „Ghetsimani”.
Marcu 26, la fel ca şi Matei 14 ni-l prezintă ca un oarecare
loc îngrădit, în timp ce alte traduceri renunţă chiar şi la acest
nepretenţios atribut.
Privind lucrurile din acest punct de vedere peştera care
se află în acel munte şi este cunoscută sub acelaşi nume de
„Getsimani” pare o locaţie chiar mai viabilă istoric, şi biblic implicit
ca „martor” al rugăciunii agonice a lui Isus dinaintea crucificării.
De altfel termenul folosit de Ioan în capitolul 18:4 „exēlthen”
sugerează mai degrabă „ieşirea din ceva”, decât un simplu
mers. El indică implicit un punct de pornire. Probabil ca Hristos
şi ucenicii să fi folosit această peşteră şi în alte ocazii pentru
odihnă.
Grădină ori peşteră este interesant însă cum un alt loc fără
identitate clar definită este ales să devină un simbol: pentru orice
creştin va exista un moment şi un loc al confruntării şi conformării
planului lui Dumnezeu. Un loc şi un timp al luptelor
titanice duse pe genunchi, în rugăciune.
Beniamin Quiel-Brown
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Grădina
Gethsimane
şi
Grădina
Mormântului
lui Isus
Cu permisiunea dumneavoastră,
Toni Moldovan vă spune „Bine v-am
găsit”dragi cititori ai revistei Apa Vieţii la o
nouă etapă a călătoriei noastre în Israel.
La data aceasta vom vizita
„Grădina Gethsimane” şi „Grădina
Mormântului lui Isus”. Pentru acesta
va trebui să ne întoarcem pe Muntele
Măslinilor, munte pe care Domnul Isus
l-a iubit atât de mult, el poartă cu sine
cele mai frumoase, dar şi cele mai
dureroase amintiri din viaţa şi activitatea
lui Isus. În timp ce mă uitam spre acelaşi cer
din locul unde Domnul Isus S-a înălţat la cer,
ghidul ne anunţă că vom coborî spre poala
Muntelui Măslinilor. Coborâm împreună cu
alte grupuri din diferite ţări salutându-ne din
priviri sau printr-o uşoară înclinare a capului,
pe dinafară suntem diferiţi, dar pe dinăuntru
suntem legaţi de unica şi aceeaşi credinţă în
Fiul lui Dumnezeu – Isus Hristos.
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„Grădina Getsimani”

El ne-a înfrăţit cu popoare a căror
limbă nu o cunoaştem şi a căror obiceiuri
nu le ştim.
După vreo 200 de metri ne oprim pe
locul unde Isus a plâns pentru cetate, locul
numit „Dominus Flavi”. Biblia spune: Luca
19:41 „Când s-a apropiat de cetate şi a
văzut-o, Isus a plâns pentru ea”. E plânsul
pentru cetatea din care nu va rămânea piatră
pe piatră din cauza neascultării. De câte ori
încearcă Isus să strângă pe copiii lui Israel în
jurul său, aşa cum cloşca îşi strânge puii sub
aripi! E plânsul zilelor de restrişte ce vor veni
asupra Ieruslimului, plânsul oamenilor care
în zilele acelea Îl primiseră cu osanale, iar
peste câteva zile vor striga: Răstigneşte-L,
Răstigneşte-L! E plânsul pentru cetatea din
care va rămânea doar urma unui plug din
ordinul unui împărat roman numit Titus, an
70 dH. E plânsul după ruinele Ierusalimului,
cetatea sfântă.

Cu acest sentiment cobor încet cu
grupul spre locul unde s-a făurit mântuirea
ta şi a mea. Mă opresc în faţa porţii de la
intrare şi mă gândesc că Isus obişnuia
după ce dădea drumul noroadelor să vină
singur în această grădină şi să se roage. O
tăcere adâncă se lasă peste mulţimea care
aştepta să intre în grădină cât şi peste cea
care era înăuntru, sunt momente de adâncă
reculegere şi curată întărire sufletească.
Umbrele finicilor se împletesc într-o înfrăţire
duioasă cu cele ale măslinilor, ghidul se
opreşte în faţa celor mai bătrâni măslini din
grădină. Oamenii de ştiinţă, ne spune ghidul,
au făcut teste la aceşti măslini, iar analizele
au confirmat că sunt de peste 2 000 de
ani. Ceea ce presupune că sunt din timpul
Domnului Isus. Mă uit cu adâncă admiraţie la
aceşti măslini, parcă ar vrea să ne spună că
au auzit cea mai curată rugă rostită de „Fiul
lui Dumnezeu”.
Noi l-am văzut cum se strecura seara
printre umbrele noastre spre locul de rugă.
Biblia spune la Matei 26:39 „Apoi a mers
puţin mai înainte a căzut cu faţa la pământ
şi s-a rugat...”. Isus se roagă. Liniştea nopţii
se întinde până dincolo de marginea grădinii
Ghethsimani, trecând peste Valea lui Iosafat,
pe Muntele Moria unde se află Templul.
Mantaua neagră a nopţii cuprinde tot ţinutul.
Luna a rămas parcă încremenită, picături
mari de sânge amestecate cu sudoarea
frunţii şi roua lacrimilor se preling continuu
din ochii lui Isus. În timp ce luna se ascunde
o vreme după vârful măslinilor lăsând în urmă
pe Isus îngenuncheat şi cu mâinile întinse
spre cer, cere ca sufletul său să poată sorbi
paharul amărăciunilor şi patimilor după voia
lui Dumnezeu.
E rugăciunea începutului patimilor sale
spre salvarea noastră de la iad şi chin veşnic,

vor simţi şi înţelege cândva sufletele noastre
taina rugăciuni lui Isus din grădina Ghethsimani.
Coborâm în aceeaşi notă de reflecţii adânci
spre partea de est a grădinii la locul unde Iuda
îl vinde pe Isus. Încerc să refac în minte mea
şirul evenimentelor care vor culmina cu „sărutul
trădării”.
Seara se lăsase uşor în Ierusalim
aducând tuturor uitare şi linişte peste necazurile
şi bucuriile zilei, doar Iuda nu avea linişte,
amăgit de şoaptele sinedriştilor, purta în suflet
zăngănitul celor 30 de arginţi.
Astfel începe să încolţească laşitatea sub
forma cea mai hidoasă: trădarea în schimbul a
30 de arginţi. Nelegiuirea se înfipse adânc în
inima lui Iuda pentru care Isus simţea aceeaşi
dragoste cu care îi îmbrăţişa şi pe ceilalţi 11.
Era noapte şi întuneric în sufletul lui Iuda în care
duhul lui satan intrase. Isus pleacă din nou să se
roage, era rugăciunea din urmă drept pregătire
a calvarului, e atâta uitare de sine în şoapta
rugăciuni încât însăşi cerul vrăjit îl ascultă. Iuda
vine cu oştirea ca să-L prindă pe Isus, era singur
şi n-avea să opună nici o rezistenţă. Ghidul ne
spune că în vârful Muntelui Măslinilor pe vremea
Domnului Isus era o cetate de scăpare, iar Isus
ar fi avut timp suficient să se retragă în cetatea
de scăpare, astfel nu ar fi fost răstignit. Nu a
făcut-o de dragul tău şi al meu să scăpăm de
iad şi chin veşnic, iar prin credinţa în jertfa Sa
să avem viaţă veşnică. Pe acela pe care îl voi
săruta, pe acela să-l prinde-ţi, era semnul lui
Iuda.
Prietene, ce ai venit să faci fă îi spune
Isus. Şi Iuda îşi lipi buzele murdare şi crăpate
într-o sărutare falsă, amară de obraji lui Isus.
Cât de greu trebuie să fi primit sărutul lui Iuda,
e de neîchipuit. Iuda mulţumit că preţul vânzări
îi mărea bogăţia, se retrăsese în grabă, numai
că grozăvia faptei începu să-l mustre. Un glas
tainic, nebănuit până acum apare ca o mustrare
de cuget „am vândut sânge nevinovat”. E cel
dintâi pas a lui Iuda spre căinţă, dar şi ultimul
în acelaşi timp. Calea îi fusese arătată, dar
Iuda o nesocoteşte, conştiinţa îi arată mereu
şi continuu fapta, cuvinte spuse de-a valma îi
vâjâie supărător în urechi. Prietene… prietene…
sărutul… unul din voi mă va vinde… treizeci de
arginţi… vai de acela... Păcatul e prea mare,
osânda prea grea, simte că trebuie să moară,
voinţa de a muri nu e decât chestie de curaj, pe
când voinţa de a trăi e dragoste de viaţă. Iuda
a avut şansa să fie împlinit lângă Isus, dar a
crezut că împlinirea stă în cei 30 de arginţi, cerul
şi iadul îi stăteau deasupra, dar nu vedea decât
pământul şi nu auzea decât sunetul celor 30 de
arginţii. De ei se simţea legat şi fără de care
nu putea trăi, îşi complace josnicia în mijlocul
banilor. Într-o clipă de perfectă luciditate, care
pune în lumină amara tragedie a zbuciumului
din sufletul lui, Iuda aruncă cei 30 de arginţi
nemaiauzind nici zăngănitul acestora şi nici

văzând luciul lor. În noaptea aceea
Iuda, în loc să-şi recunoască păcatul şi
să se căiască de el, se spânzură, astfel
se încheie în bezna nopţii de april
drama lui Iuda, purtând peste veacuri
povestea măcinată a unei conştiinţe
răzvrătite contra divinităţii şi a orânduiri
divine. Părăsim grădina Ghethsimani,
uitându-mă înapoi mulţumit că cei doi
ochii ai mei au văzut locul unde s-a
făurit mântuirea tuturor care cred în
jertfa lui Isus Hristos.
Este ora 14,30 ghidul ne arată că
vom trece Valea lui Iosafat, nu înainte
de a ne arăta vechiul zid ce înconjura
cetatea lui David. Trecem Valea
lui Iosafat pe jos unde ne aşteaptă
autocarul pentru a ne deplasa la
Grădina Mormântului sau livada lui Iosif
din Arimatea. După vreo 30 de minute
ajungem la locul numit Livada lui Iosif
din Arimatea sau Grădina Mormântului
lui Isus. Aceeaşi mulţime de turişti
veniţi din toate colţurile lumii aşteaptă
nerăbdători să păşească pe aleea care
duce la mormânt. După ceva timp de
aşteptare ne vine rândul de a intra în
grădină, ne strecurăm uşor printre
ramurile de migdali, curmali şi smochini
ninse de flori, pe care primăvara târzie
de aprilie le-a adus ca dar. Bărbaţi,
femei, tineri şi bătrâni îşi poartă paşii
în linişte şoptind parcă unii către alţii:
adevărat a înviat! După câţiva zeci de
metri parcurşi în faţa noastră apare
o colină stâncoasă numită Golet (în
limba ebraică) sau Golgota. Aici ni
se prezintă evenimentele care au
precedat crucificarea. Mă uit spre
dealul Căpăţânii sau Golgota, unde
în urmă cu 2000 de ani patru femei
aducătoare de mir urcau cu sufletul
plin de durere pe potecuţa şerpuită ce
duce spre dealul Căpăţânii şi
de aici în livada lui Iosif.
Erau:
Maria
Magdalena, Maria din
Betania, Ioana lui Cuza şi
Salomeia, femei pline de
dragoste şi evlavie pentru
Învăţătorul lor. Cu paşi
mărunţi şi plin de tremur
cobor la nivelul unei stânci
unde se află intrarea în
mormânt.
Aici a fost rupt
zăvorul morţii, făcând posibil
înfrăţirea noastră cu cerul.
O intrare îngustă de forma
unei uşi săpată în piatră este
intrarea în mormântul vechi
de 2000 de ani. Un grilaj

de fier protejează
locul unde a fost
pus trupul lui
Isus.
Mă prind
de bara metalică
a grilajului, iar în acelaşi
timp două lacrimi îmi brăzdează
năvalnic obrazul. O voce îmi spune în
duhul meu „pentru ce plângi? Nu se află aici,
a înviat”.
Cu inima îngenuncheată încă în Livada
lui Iosif şi cu sufletul plin de cea mai înaltă
fericire, mă îndepărtez de mormânt, mulţumit că
şi eu sunt un martor al învierii sale. De remarcat
că părtăşia din Grădina Mormântului este
aproape neîtreruptă, în timp ce un grup termină
momentele de închinare, un alt grup îi ia locul.
Credincioşii din toate colţurile lumii îl
venerează pe Isus cel înviat. Totul sună ca
o dulce muzică care se ridică din grădină
spre locaşul slavei, unde s-a dus la dreapta
lui Dumnezeu. Tot ce se face aici nu e
decât recunoştinţa omului de orice neam şi
limbă faţă de planul de mântuire încheiat de
Domnul Isus. Dincolo de vremelnicia
noastră, icoana învierii lui Isus rămâne
o permanentă chezăşie a însăşi învierii
noastre, legând zbuciumul nostru de
eternitatea lumii de dincolo de mormânt
în împărăţia lui Isus.
În faţa acestor realităţi nu ne rămâne
decât să ne plecăm cu smerenia sutaşului şi
să spunem cu adevărat, El, Isus este Fiul lui
Dumnezeu. Părăsim Grădina Mormântului în
jurul orei 16,30 reîntorcându-ne la hotelul unde
vom fi cazaţi încă o noapte.
Cu speranţa că ne vom reîntâlni în
următoarea etapă a călătoriei noastre în
Israel, Toni Moldovan vă spune la revedere şi
Domnul să vă binecuvinteze!
Toni Moldovan
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„Mormântul lui Isus“

„Ce mai faci, Vasile?“ – „D-apăi bine, mă Ion,
supravieţuiesc“. Acest răspuns poate fi stereotipul pe
care îl ştiţi şi voi, dragi tineri, cărora mă adresez în
articolul pe care îl aveţi în faţa voastră. Totuşi, pot să
afirm că mesajul e pentru fiecare persoană, indiferent
de vârstă. E un subiect comun, căruia în toată
rutina zilei probabil că nici nu-i acordăm prea multă
atenţie. Recent am citit o carte care m-a inspirat şi
mi-a deschis puţin orizontul în această direcţie
şi vreau să folosesc prilejul acesta pentru a scrie
ceva tinerilor care poate că nu prea s-au gândit
aşa de mult la impactul pe care ATITUDINEA o
poate avea în viaţa noastră.
Ion, în cazul nostru, făcea sigur mai bine
decât răspunsul pe care l-a dat. Ce l-a determinat
deci să răspundă cu o asemenea atitudine? Probabil
comparându-se cu vecinul său - care recent a fost
promovat, ceea ce în mod normal implică şi mărirea
salariului, şi care acum două zile şi-a luat o maşină
nouă cu peste 200 CP, „full option”, care probabil
are o casă cu piscină şi care mai are încă multe alte
lucruri „luxoase“ pe care vi le imaginaţi voi acum chiar făcea doar „bine şi supravieţuia“. Săracul de el!
În schimb, dacă omul nostru ar fi fost sincer
cu el însuşi, ar fi declarat probabil altceva despre sine,
având în considerare multele binecuvântări pe care
Dumnezeu i le-a dat lui şi familiei sale, dar care la
un moment dat au devenit ceva total obişnuit pentru
el. Atât de obişnuit, încât nici nu mai e conştient de
faptul că face parte din oamenii bogaţi ai pământului.
Să ştiţi că dacă aveţi de mâncare în frigider, haine pe
voi, un acoperiş deasupra capului şi un loc unde să
dormiţi, sunteţi mai bogaţi decât aproximativ 75% din
oamenii de pe pământ.
Binecuvântările acestea, pe care foarte
probabil le aveţi şi voi, trec prea des neremarcate pe
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lângă noi şi astfel dăm şi noi răspunsuri de genul lui
Ion. În loc să strălucim de bucurie şi de recunoştinţă
pentru fiecare lucru pe care noi îl socotim mic, dar
care în esenţă este un dar imens primit de la Tatăl
nostru ceresc, avem un comportament care indică
nemulţumire. O nemulţumire care apare atunci când
avem totul necesar, dar vrem mai mult. Mult mai mult.
Şi dacă suntem sinceri, nici noi nu ştim de ce vrem
mai mult. Ne vom simţi mai bine? Vom fi mai fericiţi
când vom avea mai mult? Poate pe moment, da.
Nemulţumirea poate fi şi rezultatul unui spirit
de competiţie, pe care măcar o dată l-am avut cu toţii
sau poate chiar îl mai avem şi azi, care e legat de
atitudine şi comportament şi care nu e deloc un lucru
cu care ne putem mândri, pentru că poate influenţa
viaţa noastră într-un mod foarte dureros. Dacă vecinii
noştri au o casă cu un etaj, noi vrem una cu cel puţin
două, indiferent dacă se poate realiza sau nu.
Acest aspect ne va face să ne simţim
întotdeauna inferiori şi când în sfârşit vom dobândi un
lucru preţios din punct de vedere pământesc, un bun
material ne vom plictisi de el şi vom dori iarăşi ceva
nou, dar de data aceasta ceva mai „mare“. Atitudinea
aceasta ne va face mereu să ne subestimam şi să
nu preţuim suficient ceea ce avem şi vom avea de
suferit. Vor apărea gânduri precum: eu n-am nimic, eu
nu sunt bun de nimic, eu sunt atât de nefericit etc.
Am folosit exemplele anterioare pentru a vă
duce gândul la ideea unei atitudini greşite care ne
împiedică în alergarea noastră de zi cu zi. O atitudine
care ne face să nu fim mulţumitori de talentul pe care îl
avem, de darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat nouă
şi familiei noastre, de bunurile spirituale şi materiale,
care ne-au fost special adresate nouă de către
Tatăl din cer. Această atitudine se poate manifesta,
precum deja am amintit, prin comparaţie greşită, prin

competiţie nefolositoare, când ne uităm prea mult după colţ
la ceea ce are vecinul nostru.
Fericirea nu constă în starea grozavă pe care o are
cineva în sens materialist. Cine caută fericirea în asemenea
lucruri, va rămâne foarte dezamăgit şi nu se va simţi deloc
împlinit. Imaginaţi-vă doar o stare de sănătate incomodă,
poate o boală, nu neapărat ceva grav. Spre exemplu, o
durere de măsea şi pune-ţi-o în balanţă cu un ceas din aur şi
de firmă renumită pe care îl aveţi. Cred că sunteţi de acord
cu mine că sănătatea e pe un alt nivel de valoare, că are o
prioritate mult mai înaltă şi că ceasul îşi pierde valoarea de
tot, dacă privim din prisma durerii de dinţi. Bine, comparaţia
e destul de ciudată, pentrucă niciodată nu poţi compara
sănătatea cu ceva ce se poate cumpăra. Partea tristă e că
totuşi, la lucrurile ce le cumpărăm facem un „wow“ când le
vedem în reclamă, pe când sănătatea, ce nu se poate preţui
îndeajuns pentru că are o valoare mult prea mare, nici nu o
băgăm în seamă. Ce vreau să zic, abia atunci când trecem
prin suferinţă ne dăm seama că am alergat într-o goană
după vânt, pe când valorile adevărate au rămas probabil
nedescoperite. O atitudine greşită pune preţ mai mult pe ce
e neesenţial pe când o atitudine bună, va şti să aprecieze ce
e cu adevărat relevant.
Printr-o atitudine greşită ne punem noi înşine
piedici, pe când dacă ne-am prezenta cu una bună, ne-am
deschide porţile pe care noi, cu mâna noastră, adeseori ni
le închidem. Aţi ştiut că o atitudine greşită e o mare piedică
în a valorifica potenţialul nostru? Un citat preferat de-al meu
zice ceva de genul: „Dacă crezi că poţi, atunci poţi; dar dacă
crezi că nu poţi, ai dreptate“ – Henry Ford. Depinde foarte
mult de interiorul nostru. Există situaţii dificile – sunt de
acord - cu ideea aceasta, dar adeseori ne îngreunăm noi
situaţia, prin felul nostru de a ne trata pe noi înşine. Cu o
atitudine pesimistă suntem sortiţi falimentării, în schimb un
om cu o atitudine pozitivă va alerga, va cădea, se va ridica şi
ciclul acesta din nou se va repeta. În Biblie există afirmaţia,
despre acela care va birui că i se va da să mănânce din
pomul vieţii. Biruinţa nu o va căpăta oprindu-se în mijlocul
drumului pentru că este o piedică în faţă. Biruinţa se capătă
mutând astfel de piedici la o parte şi continuând astfel
alergarea spre ţel. Doar la ţel ne aşteaptă premiul şi mă rog
să îl obţinem cu toţii.
Luaţi în considerare că alergarea cu o atitudine
optimistă, o atitudine ce gândeşte spre bine chiar atunci
când se pare că nu e chiar aşa, vă va împinge înainte şi veţi
avea şanse mari de a fi printre cei victorioşi.
Fiţi binecuvântaţi şi Dumnezeu să vă întărească în
alergarea voastră spre ţel! 				
Andrei Demian
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Fiţi primitori de oaspeţi

Dicţionarele explică cuvântul „ospitalitate” ca
fiind „o atitudine binevoitoare faţă de oameni, plăcerea
de a avea musafiri; prietenie oferită din toată inima şi
dezinteresată; bucuria de a folosi bunurile trecătoare
pentru a dobândi prietenii care să dureze veşnic.”
Webster spune că ospitalitatea este „obiceiul de a primi
oaspeţi şi de a-i trata cu toată bunătatea şi curtoazia.”
De ce Dumnezeu ne-a lăsat pe paginile bibliei
acest îndemn? Pentru că ospitalitatea şi prietenia sunt
căi de acces spre inimile oamenilor. Domnul Isus ne-a
arătat acest lucru de multe ori când a trăit pe pământ,
de exemplu la înmulţirea pâinilor. Şi lumea din afara
ştie acest lucru şi-l foloseşte spre a-şi însuşi avantajele
acestui lucru. De exemplu, dacă vrei să cumperi o maşină
de la cineva şi acest cineva este un om de afaceri care
se pricepe în ale negustoriei, te va duce la un restaurant
şi prin acest gest te va cuceri pe deplin. Cumpărarea se
va întâmpla aproape de la sine. Lumea a stabilit relaţii
bazate pe egoism „îi foloseşti pe alţii sau eşti folosit de
ei.” Dumnezeu însă, ne învaţă să ne apropiem de oameni
nu pentru folos personal, ci pentru a le fi de folos. Şi noi
avem aşa de mult de oferit! ÎL avem pe Domnul Isus, în
care sunt ascunse toate comorile.
Biblia este plină de exemple de ospitalitate şi în
cinci cărţi ale bibliei este exprimat acest îndemn la modul
imperativ. Rom. 12:13-„Ajutaţi pe sfinţi când sunt în
nevoie. Fiţi primitori de oaspeţi“. Cineva numea versetele
din Romani 12:10-16 „portretul făcut de Dumnezeu
unui creştin”. Creştinii se manifestă prin generozitate şi
ospitalitate faţă de oamenii lui Dumnezeu. 1 Tim. 3:2;
Tit 1:8-„Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană ...
primitor de oaspeţi.” Conducătorii bisericii trebuie să fie
primitori de oaspeţi. Evrei 13:2-„Să nu daţi uitării primirea
de oaspeţi, căci unii prin ea au găzduit fără să ştie pe
îngeri (Avraam, Lot). 1 Petru 4:9 –„Fiţi primitori de oaspeţi
între voi fără cârtire”. Acesta este un îndemn la trăirea în
dragoste, la ignorarea greşelilor şi la acceptarea celorlalţi
într-o atmosferă de toleranţă iubitoare.
Beneficiile ospitalităţii:
Ospitalitatea poate schimba vieţi. Ea poate clădi
punţi între oameni şi Dumnezeu. Primirea de oaspeţi
trebuie practicată atât în familie cât şi în biserică. Instinctul

de conservare care se manifestă între noi prin faptul că
în casele noastre vin doar „de-ai noştri”, iar în biserică
se aud cuvinte ca „este sărbătoarea bisericii noastre”,
trebuie eliminat din mijlocul nostru. Dumnezeu onorează
întotdeauna osteneala care este investită în împlinirea
poruncilor lui.
Ospitalitatea ne schimbă dintr-o mulţime
individualistă într-o familie (Rom. 16. 13). Pavel vorbeşte
despre fraţii care i-au devenit „rude” în familia mare a
lui Dumnezeu. Unii poate vor zice: „Casa mea nu este
tocmai curată, geamurile sunt murdare, curtea nu este
aranjată, iar noi nu putem să susţinem o discuţie prea
mult timp”. Cei care gândesc aşa trebuie să audă din
nou că a fi primitori de oaspeţi nu înseamnă a
ne prezenta pe noi înşine şi casele noastre, ci
o ocazie de a ne lăsa cunoscuţi de alţii şi de a
ne pune sincer şi dezinteresat la dispoziţia lor
cu tot ce avem. Toate neajunsurile pot fi trecute
uşor cu vederea dacă inimile ne sunt curate şi pline de
iubire.
Ospitalitatea ne face să trăim în unitate. Ea ne
ajută să ne sprijinim unul pe altul, să ne încurajăm unul
pe celălalt, să ne sfătuim împreună (Maleahi 3:16), să
veghem unii asupra altora până ce va veni Domnul.
Ospitalitatea ne dă oportunitatea să învăţăm să
ne bucurăm unul de celălalt. Ea ne pregăteşte pentru
marea zi când vom auzi zicându-se: „Ferice de cei
chemaţi la ospăţul nunţii Mielului” (Apoc. 19:9). Trebuie
să învăţăm de pe acum să ne simţim bine între sfinţi.
Ospitalitatea biblică conduce la asemănarea
noastră cu Domnul Isus şi are un ecou până în veşnicii
(Mat. 25: 34-40). Ospitalitatea selectivă ne depărtează
de comportamentul recomandat de Domnul Isus. Cei pe
care îi omitem de la întâlnirile noastre sunt: întâi creştinii
care „nu sunt de-ai noştri”- prea legalişti sau prea liberali,
apoi cei „din lume”. Prea repede uităm că „Domnul a
venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut”. Şiapoi cei „din pătura de jos” care au hainele murdare,
nemanieraţi şi care nu ne pot răsplăti, invitându-ne la
masa lor. 			
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Dorina Semerean

ISTORICUL BISERICII „BETEL” OBERWART
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Răsfoind filele celor şapte ani care s-au scurs de la
deschiderea locaşului de rugăciune „BETEL” Oberwart, ne
aducem aminte cu plăcere, ca şi o mamă cuprinsă de nostalgie
atunci când priveşte printre lacrimi de dor albumul cu poze al
copiilor demult plecaţi de lângă ea.
Momentul formării unei noi biserici aduce în inima celor
născuţi din nou bucurie, entuziasm şi noi provocări pentru
oamenii consacraţi lucrării lui Dumnezeu.
Dorinţa de a avea un loc de închinare în Oberwart, un
orăşel din sud-estul Austriei, nu departe de graniţa cu Ungaria,
s-a născut în urmă cu mai mult timp. Majoritatea credincioşilor
români penticostali din zonă, răspândiţi pe o rază destul de
mare, se adunau în Biserica Philadelphia din Neudau.
Datorită faptului că în împrejurimile Oberwartului şi
oraşului Pinkafeld, locuiau un număr considerabil de familii,
s-a luat decizia deschiderii unui locaş de rugăciune în
Oberwart, în colaborare cu pastorul bisericii, fratele Traian
Chira.
Dumnezeu ne-a ajutat să găsim o clădire bine poziţionată în
oraş, în incinta căreia am găsit spaţiu suficient. Astfel, cu ajutorul
fraţilor înscrişi ca membrii pentru noua Biserică, după mai mult
de o lună de muncă intensă la amenajarea sălii de rugăciune şi
a anexelor, pe data de 30.01.2005 a avut loc inaugurarea noului
Locaş de rugăciune „BETEL” Oberwart.
Cu această ocazie, un număr impresionant de fraţi şi
surori din alte biserici au împărtăşit bucuria de a lua parte cu noi
la acest eveniment.
Timpul de închinare a fost condus de fratele Chira Traian,
iar serviciul divin de fratele Varadin Ioan. La vestirea Evangheliei
au contribuit fratele Jack Pop Joe (superintendent pentru Europa
centrală şi de răsărit) şi fratele Ionel Vlas. Mesajele transmise au
avut ca subiect scopul şi misiunea Bisericii lui Hristos în lume, şi
importanţa comportamentului creştin între cetăţenii austrieci. În
timpul serviciului divin, mai multe grupuri vocale şi corul Bisericii
din Neudau au înălţat cântări de laudă spre slava Domnului.

După rostirea mesajului de consacrare a Bisericii de către fratele
Varadin Ioan, au urmat fraţii Chira Traian şi Ionel Vlas, care au
cerut binecuvântarea lui Dumnezeu peste Locaşul de închinare.
Din anul 2005, Biserica Betel Oberwart este păstorită de
fratele Chira Traian, iar la nivel local fratele Cotuţiu Pavel este
prezbiter şi responsabil de lucrarea spirituală a Bisericii, ajutat din
anul 2008 de fratele diacon Manea Marin.
Debutul lucrării a fost unul plin de entuziasm şi privit cu
multă speranţă, având în vedere că în împrejurimi locuiesc multe
familii de români care nu cunosc pe Domnul.
În toţi aceşti ani, Dumnezeu S-a folosit de mai mulţi fraţi
evanghelişti şi pastori prin predici şi studiu Biblic, care au contribuit
la creşterea şi edificarea spirituală a Bisericii Betel.
Datorită exodului din ultimii ani, în special în rândul tinerilor
înspre zonele mai puternic industrializate, creşterea numerică a
Bisericii se desfăşoară destul de lent, comparativ cu Bisericile din
marile oraşe ale Austriei.
Pe parcursul anilor am avut o serie de evenimente: botezuri
în apă, nunţi, ceremonii de binecuvântare, evanghelizări, ordinare,
stăruinţe după Duhul Sfânt, rugăciuni şi ungere cu untdelemn,
studii Biblice, diverse activităţi cu tinerii etc. Prin aceste activităţi
menţionate, Dumnezeu a răspuns multor suflete, care în smerenie,
post şi rugăciune au cerut ajutorul Domnului.
Pentru mulţi care nu mai sunt între noi, în mod special tinerii
care s-au mutat prin căsătorie sau loc de muncă la alte Biserici,
Betel a rămas o „Oază” de binecuvântare ori de câte ori se întorc
acasă.
În continuare ne bizuim pe Domnul şi pe ale Lui făgăduinţe şi
totodată mulţumim pentru cei şapte ani de har şi binecuvântare.
Precum stejarul, care creşte încet, dar viguros şi
puternic, avem nădejdea nestinsă că Cel ce a început această
lucrare frumoasă cu noi şi în noi o va isprăvi aşa cum a
promis. 			
Nelu Gheju

Mărturie
Din dorinţa de a mărturisi lucrarea minunată
a Domnului în viaţa mea, am pe inimă să scriu,
în puţine cuvinte, despre întoarcerea mea la
Dumnezeu. Doresc ca aceste puţine slove să fie
umplute de puterea Duhului, în vederea înălţării
Numelui măreţ al Domnului, chiar dacă niciodată nu
voi putea exprima în cuvinte omeneşti harul nespus
de mare care mi s-a arătat.
M-am născut în data de 31 august, 1988,
în localitatea Deva, ca singurul fiu al unei familii
tinere. Alcoolul l-a transformat pe tatăl meu într-un
om violent şi periculos, incapabil pentru viaţa socială
– iar părinţii mei au divorţat puţin timp după naşterea
mea. În anul 1998, mama s-a recăsătorit în Austria,
iar eu am crescut aici. De când mă ştiu, am fost un
om mai închis, cu o fire liniştită. Nu ieşeam prea mult
din casă, eram mai retras şi foarte gânditor. Bucuriile
pe care le aveam erau reuşitele la şcoală şi sportul.
Motivat de a produce bucurie părinţilor mei prin note
bune, am învăţat mult şi bine. Cea mai mare răsplată
era să-i fac fericiţi şi mândri de mine. De aceea mă
străduiam să fiu harnic şi conştiincios, ca să nu-i
dezamăgesc, considerat de mine cea mai aspră
pedeapsă. În schimb, viaţa de noapte era străină de
mine şi nu mă atrăgea deloc, chiar dacă eram luat în
derâdere de către colegi. Puteau toţi să fumeze, să
se îmbete şi să facă lucruri urâte, eu rămâneam fidel
conştiinţei mele care îmi spunea că aceste lucruri nu
sunt bune. Totuşi, nu toate erau aşa de roz.
Diferenţele de mentalitate au produs multe
certuri în familia noastră, ceea ce a marcat viaţa
mea profund. Dacă nevoile mele pământeşti erau
împlinite, având de toate şi chiar mai mult, tânjeam
şi după împlinirea nevoilor sufleteşti. Relaţiile
noastre au rămas deteriorate până ce l-am cunoscut
pe Hristos.
Dorinţa de a avea o relaţie de dragoste m-a
făcut să cedez puţin la câteva dintre principiile mele.
Eram plin de dorinţa de a iubi şi de a fi iubit. Căutam

ceva serios, voiam să mă leg, să preiau responsabilităţi
şi să am pentru ce lucra. Până la vârsta de majorat nu
reuşisem să atrag atenţia cuiva, mai mult m-am chinuit
cu respingeri. La vârsta aceasta, ceilalţi căutau aventuri
şi plăceri de-o clipă, pe care eu nu le aveam în vedere.
Încercam să privesc viaţa mai lejer şi aveam succes
pentru un timp, dar identitatea preluată de mine nu era
a mea. Totuşi, aceste experienţe şi căutarea mea
disperată după dragoste mi-au înmuiat inima şi
m-au făcut accesibil pentru ce avea să urmeze –
întâlnirea cu Dumnezeu.
De când gândesc, Dumnezeu a ocupat
un loc important în viaţa mea. Eram conştient
de existenţa Lui, şi într-un fel Îl purtam mereu în
inimă, chemându-L în clipe grele, dar nu ştiam nimic
despre El şi ce a făcut pentru mine. Inima mea era
atinsă de Dumnezeu şi aveam o teamă sfântă faţă
de El, dar mintea mea era în întuneric. Relaţia mea
cu Dumnezeu era mai mult teoretică. Câteodată îmi
propuneam să citesc Biblia. Nu din motivul că aş fi
găsit în ea „Cuvintele vieţii veşnice“, ci mai degrabă
din curiozitate, ce poate cuprinde o carte aşa de
vestită, dar am renunţat s-o mai cercetez, deoarece
era pecetluită pentru mine şi nu înţelegeam nimic.
Mereu aveam un impuls înlăuntrul meu de a-L căuta
pe Dumnezeu, dar în bisericile tradiţionale (ortodoxe
şi catolice) cunoscute de mine nu am găsit ceea ce
sufletul meu căuta.
Dumnezeu, în mila Lui nemărginită, a văzut
disperarea din viaţa mea şi nevoia de sprijinul Lui. M-a
pus în legătură cu oameni potriviţi, şi în primăvara anului
2007 am făcut cunoştinţă cu cineva care umbla printre
pocăiţi. Felul lui de viaţă m-a impresionat atât de mult,
încât am năvălit asupra lui cu o mulţime de întrebări.
Nu puteam să înţeleg motivul pentru care se abţinea
de la anumite lucruri, de exemplu să chefuiască şi să
se distreze, lucruri normale pentru tineretul românesc.
Apoi reîntâlnesc, după multă vreme, o fostă colegă
din şcoala generală, care era şi ea pocăită. M-a invitat
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la botezul surorii ei, iar eu am acceptat, neştiind ce
mă aşteaptă. Am fost surprins să văd atâţia români
pocăiţi adunaţi laolaltă, într-un oraş aşa de mic
ca şi Wr. Neustadt. Deşi nu văzusem niciodată o
asemenea întâlnire, nu m-am simţit deloc incomod.
Limbajul folosit în predică era atât de diferit faţă de
ce cunoşteam eu, încât am rămas surprins că întradevăr puteam învăţa ceva. Am rămas uimit cu câtă
seriozitate au tratat oamenii aceia credinţa şi traiul
lor, încât la timpul de rugăciune majoritatea surorilor
plângeau. Nu auzisem până atunci niciodată cântări
de laudă, dar mă atingeau la suflet şi încercam să le
cânt şi eu. Predicile şi cântările nu mi-au atins doar
inima, ci şi mintea. Se vorbea despre comportamentul
corect în relaţiile familiale – tocmai ce mă apăsa şi pe
mine.
La început, credeam despre mine că sunt un
om destul de bun. Ştiam că n-am omorât pe nimeni,
m-am străduit să nu mint prea mult etc. În comparaţie
cu alţii (adică pleava societăţii), mă consideram un
înger al lui Dumnezeu, pentru că ascultam cât de
cât de conştiinţa mea. Dacă la început mintea mea
era încă în întuneric, Cuvântul lui Dumnezeu m-a
deşteptat din somn şi m-a sculat din morţi, punândumă în faţa faptelor mele nelegiuite. Trebuia să
recunosc că şi eu eram vinovat pentru starea
jalnică în care se afla familia noastră. Am încetat
să mai arunc vina asupra părinţilor mei şi m-am
schimbat eu însumi. N-am mai aşteptat o purtare
corectă din partea celorlalţi, ci m-am purtat eu
corect, în nădejdea că Dumnezeu vede şi vine în
ajutorul celui slab. Am încercat să renunţ la orice
păcat care ajungea la cunoştinţa mea şi să mă feresc
de lucruri neîngăduite, de care m-am făcut vinovat
înaintea lui Dumnezeu. Păcatul, o dată pus în lumina
adevărului, îmi aducea mustrări de conştiinţă enorme
şi doar acceptând voia lui Dumnezeu am simţit
eliberarea dulce.
Nu m-am îndoit nici o clipă că tot ce auzisem
predicându-se din Cuvânt la adunare să nu fie
adevărat. Am înţeles că El era scopul vieţii mele, că
doar în El voi găsi împlinirea sufletească după care
tânjeam de atâta vreme. Mi-a sfâşiat inima să aflu că
Domnul Isus a suferit pentru vina mea. Eu, care nu
doream să fie cineva supărat pe mine, eram vinovat
de rănile Fiului lui Dumnezeu. Nu puteam să stau
nepăsător la o şansă atât de mare, de a mă împăca
cu Cel care mi-a salvat viaţa de atâtea ori. Viaţa de
credinţă mi se părea deja atât de familiară, încât
nu-mi mai puteam închipui o altă viaţă, decât cea în
credinţa în Domnul Isus Hristos. Dându-mi seama că
fără Isus Hristos, la judecata de apoi nu mă aşteaptă
decât osânda veşnică, m-am încrezut în planul lui
Dumnezeu pentru mine, acceptând orice suferinţă
pământească, pentru a dobândi cerul. Cu orice preţ
doream să fiu şi eu un copil al lui Dumnezeu. În

prezenţa Lui, orice lucru care avea să mi se întâmple, ar fi
lucrat spre binele meu (Rom. 8:28). Nu m-a mai interesat
ce vor spune prietenii sau neamurile, pentru că frica de
oameni este o cursă (Prov. 29:25). În noiembrie, 2007,
mi-am exprimat verbal dorinţa de a încheia un legământ
cu Mântuitorul meu, fără de care nu mai eram în stare
să trăiesc. După scurt timp, şi părinţii mei au răspuns
la glasul Domnului. În februarie, 2008, am păşit toţi trei
în apa botezului, încheind un legământ cu Domnul Isus
Hristos, în care i-am făgăduit credinţă şi supunere până
la sfârşitul vieţii.
Primul dar pe care l-am primit din mâna
Domnului a fost soţia mea Cristina, pe care am
cunoscut-o în decembrie, o lună după ce mă predasem
lui Dumnezeu. Din 07.06.2008, suntem căsătoriţi şi
după ce ne-am mutat împreună, a urmat perioada
când trebuia să plec la armată. A fost poate cea mai
grea perioadă de până atunci din viaţa mea, fiind
despărţit de soţia mea, strămutat într-un mediu diferit
şi neprietenos. În timp ce soldaţii obişnuiţi primeau
un salar foarte mic, eu prin faptul că eram căsătorit
şi aveam un apartament primeam un salar atât de
mare, încât puteam să-mi acopăr toate cheltuielile şi
să am cu ce trăi. După ce am revenit de la armată neam rugat pentru un loc de muncă stabil pentru mine.
N-am cerut bani mulţi sau prestigiu în slujbă, ci un
loc de muncă stabil, care nu-mi răpeşte prea mult din
timp. Doream să am încă suficient timp pentru slujirea
înaintea lui Dumnezeu şi pentru familia mea. După
aproximativ două săptămâni, am trimis o cerere la
un concern mare, care chiar în timpul interviului m-a
angajat. Am dat slavă lui Dumnezeu, care nu ne-a
lăsat de ruşine ci a lucrat în chip minunat în viaţa
noastră.
Cristina a suferit două pierderi şi împreună
am vărsat multe lacrimi. În aceşti ani de aşteptare
a trebuit să învăţăm să trăim prin credinţă, nu prin
vedere. Nu ştiu unde aş fi fost azi dacă nu ne-ar fi pus
Domnul credinţa la încercare. Am învăţat că, oricât de
mare ar fi încercarea sau suferinţa noastră, trebuie să
ne ducem crucea până la capăt, mulţumindu-ne cu
harul lui Dumnezeu. În clipa disperării cea mai mare,
atunci când ne-am văzut la capătul puterilor noastre,
El a hotărât eliberarea noastră. În data de 25.03.2011,
soţia mea a născut-o pe prima noastră odraslă,
Evodia. De-a lungul anilor, pe care Dumnezeu mi
i-a oferit pe acest pământ, am avut harul să trec prin
multe suferinţe şi încercări, dar mărturisim spre slava
şi preamărirea Numelui Lui că niciodată nu ne-a
părăsit, ci am găsit mereu în El un adăpost tare şi un
sprijin în nevoie. Bucuriile cele mai înalte le-am găsit
în prezenţa Lui. Ne străduim în umblarea noastră în
această lume să-L reprezentăm pe Hristos în viaţa
noastră, trăind în smerenie şi ascultare de Cuvântul
Său.
Florian Cucek

INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO
În data de 15.01.2012 a avut loc la
Biserica „Metanoia” - Krems - punerea în slujba
de prezbiter a fratelui Radu Chiţan. Participanţii la
acest eveniment au fost fraţii: Varadin Ioan, Peşel
Ştefan şi Ciupe Patriciu. Subiectul principal a fost
„Slujirea prin credinţă”, Numeri 20:1-13. Slujitorul
nu trebuie să uite în situaţie de criză, să caute un
loc unde vorbeşte Domnul, iar acesta este Cortul
Întâlnirii.

În data de 18 decembrie, 2011, în Biserica
Betania din Krems, fratele Vasile Dragoş a fost
investit în slujba de diacon, prin harul Domnului
şi în urma alegerilor care au avut loc în biserica
locală. Au fost prezenţi fraţii Varadin Ioan, Lucuţa
Daniel, Pop Gheorghe din România şi Prejban
Cornel, de la Biserica Baptistă din Krems, care
au predicat Evanghelia şi au oficiat actul ordinării.
Domnul să-l binecuvânteze şi să-l întărească în
slujba care i-a fost încredinţată.

În data de 15.01.2012 a avut loc în
Biserica „Emanuel” din Amstetten un botez
noutestamentar. Cinci persoane (Nariţa Ovidiu,
Nariţa Luciana, Peica Daniel, Peica Mihaela
şi Weselka Mihaela) şi-au mărturisit credinţa
în Domnul Isus şi au încheiat legământul prin
botezul în apă. Oficierea a fost făcută de către
Cătană Daniel, prezbiterul bisericii.
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INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO
Zi de sărbătoare a fost în
biserica penticostală „Maranatha” din Kapfenberg,
când duminică, 18 decembrie 2011, în cadrul programului de după-masă a
avut loc oficierea unui botez în apă noutestamentar.
Botezul a fost efectuat de
către fratele Traian Chira
şi fratele Soane Aron. Cele
8 persoane care au mărturisit credinţa lor în apa
botezului, au fost: Iacoban Ancuţa, Dib Adela,
Dubei Alina, Cendeş Daniel, Chiss Roland, Birte Ionathan, Dubei
Valentin şi Zalomir Daniel. Mulţumim Domnului pentru ei şi pentru că s-au hotărât să-şi
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predea viaţa în mâna Lui, să ne rugăm ca Tatăl
nostru din ceruri să-i întărească şi să-i ţină mereu
pe calea care duce în ceruri.

Sărbătoare
la
Biserica
Penticostală Betel, Viena, pe
data de 27.11.2011, la programul
de dimineaţă, cu ocazia ordinării
fratelui Remus Oros în slujba
de prezbiter. La sărbătoare au
participat fraţii Varadin Ioan,
preşedintele Gemeinde Gottes
Austria, Vlas Ionel, păstorul
bisericii Elim din Viena şi al
bisericii Betel din Viena, precum şi
fraţi invitaţi din România: păstorul
Sandu Negruşel din biserica de
pe strada Septimiu-Albini din

Cluj-Napoca, Gavrilă Moldovan, păstorul bisericii din cartierul Mănăştur (Cluj-Napoca) şi bineînţeles
rude ale familiei Oros: Beni Oros, Nicolaie Oros şi Cornelia Oros

Bucurie
la
Klangenfurt.
Duminică
11.03.2012, a avut loc punerea în slujba de
prezbiter a fratelui Ion Pădureţu.

INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO
Tabăra de vară va avea
loc în primele două săptămâni de
vacanţă din luna iulie.
Grupa mică de copii între 7-9 ani,
grupa mare de copii între 10-13
ani.
Transportul se face cu
autocarul, plecarea este de la
Biserica Elim.
Informaţiile se pot obţine de la
Virgil Paul, Biserica Elim, Viena.

Departamentul Şcolii Biblice al Bisericilor Penticostale din Austria vă invită să
participaţi la cea de-a IV-a ediţie a Seminarului pentru Şcoala duminicală (20-22 aprilie
2012 - Gusental ), dedicat pregătirii celor ce lucrează cu copiii în bisericile din Austria.
Informaţiile se pot obţine de la Virgil Paul, Biserica Elim, Viena.

Conferinţa naţională. După cum în fiecare an avem momente speciale, la fel
şi anul acesta are loc întrevederea Comunităţii Penticostale la St. Pölten, în data de
12-13 mai a.c. Tema Conferinţei este „Chemare la sfinţenie”- Evrei 12:14. Alături de
noi vor participa următorii fraţi: Dr. Larry Hess – supraveghetor pentru Europa, Dr. Gog
Lazăr – superintendent SUA şi pastorul Nelu Filip din Timişoara, România. Bucuria va
fi deplină, dacă puteţi participa şi dumneavoastră alături de întreaga comunitate. Fiţi
binecuvântaţi!
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Marţi, 06.12.2011, sora Floarea Tiperciuc, după o călătorie de
69 de ani, Dumnezeul căruia îi slujise a chemat-o acasă. Au rămas
îndureraţi fiii, ficele, gineri, nurorile, nepoţii, şi strănepoţii, cât şi rudenile
apropiate la care s-a alăturat şi biserica locală din Schalchen.
Sâmbătă, 10.12.2011, a avut loc ceremonia funerară, în localul
biserici, unde au slujit: Doru Mircea, Frătuţescu Mircea, Doru Fechete, iar
prin cântare au slujit corul biserici locale şi fanfara biserici „Speranţa” din
Linz. Au fost prezenţi la slujbă multe persoane austriece, fapt care a
condus ca slujba să fie ţinută şi în limba germană, prin translatare
directă. În toată slujirea a putut fi simţită prezenţa lui Dumnezeu, pentru
mângăierea familiei îndoliate.

