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Chemare la sfințire
- ca să percepem chemarea trebuie să fim aproape
de cel care o face pentru că, de la o anumită distanță nu o
mai putem auzi.
De ce este oare auzirea o importantă deprindere
spirituală? Auzirea despre Dumnezeu este primul pas pentru ascultarea de El. Deut. 5:1. ”Moise a chemat pe tot Israelul şi i-a zis: Ascultă, Israele, legile şi poruncile pe
care vi le spun astăzi în auzul vostru. Învăţaţi-le şi
împliniţi-le cu scumpătate.” Pentru a-L auzi pe Dumnezeu vorbind, ni se cere să ascultăm în linişte.
- apoi este diferență mare în ”a auzi și a asculta!’’ Multe informații ajung la urechile noastre,
dar selecția a ceea ce este mai bine pentru noi se face la
nivelul minții prima dată. Alegerea, ne aparține! Odată ales,
cuvântul se procesează și este transmis inimii. Acolo se produce ”marea chimie’’ în a hotărâ dacă rămâi în alegere, sau te
depărtezi de ea.
Ascultarea, face
mai mult decât
jertfele, ea fiind
un proces de acceptare a unei noi
situații, dată de o
persoană, cu tot
consimțământul.
D a c ă
privim la Pilda
Semănătorului, relatată în
Evanghelia după
Marcu, suntem
îndemnați să ascultăm Cuvântul
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lui Dumnezeu efectiv. Să nu ne rezumăm nimai la
auzire, ci să trecem la ascultare, supunere şi rodire pentru Dumnezeu. Disponibilitatea de a asculta
în mod real este cheia unei interpretări corecte a
Scripturilor, iar când nu vrei să asculţi, vei găsi căi
pentru a amuţi vocea lui Dumnezeu. Sămânţa este
aceeaşi, diferenţa o face solul în care care cade. Cuvântul lui Dumnezeu produce rodire, dar când cade
„pe drum” e ca şi când nu ar fi fost vestit; „pe stâncă” e primit cu bucurie şi ascultare temporară; „între
spini”, problemele vieţii cresc mai repede decât sămânţa; doar în „pământ bun” este productiv. „Doar
auzirea care îţi afectează credinţa şi îţi pune viaţa la
dispoziţia lui Dumnezeu este autentică”.
Scopul chemări la sfințire este că sfințirea
este dorința lui Dumnezeu:
Căci Eu sunt Domnul, care v-am scos din
ţara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru, şi să fiţi
sfinţi; căci Eu sunt sfânt.
Lev. 11:45
Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de
care nimeni nu va vedea pe Domnul. Evrei 12:14
A te sfinții înseamnă să te faci ca El – El a fost ca noi.
Sfințirea este un proces care se termină în cer.
Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde
şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.
Fil. 3:20
Doar sfinții ajung în cer.
Nu oricine-Mi zice: “Doamne, Doamne!” va
intra în Împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui
Meu care este în ceruri. Mat. 7:21
Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care
trăieşte în spurcăciune şi în minciună; ci numai cei
scrişi în Cartea Vieţii Mielului. Apoc. 21:27

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 septembrie cu tema: Bucuria de a fi creştin.

Cu sinceritate spun că Sfințenia este un subiect atât
de vast pe care trăirea mea nu a ajuns să-l experimenteze
ca să pot scrie la fel de complex despre el.
Ca să fim sinceri, și de ce să nu recunoștem că nu
știm încă de ajuns despre sfințire. Cu alte cuvinte nu știm
să fim sfinți. Și este explicabil. Omul nu știe să definească
sfințenia pentru că ea este o caracteristică din afara lumii
materiale și intră de cele mai multe ori în contradicție cu
constituția noastră fizică, organică.
Cuvântul în grecește înseamnã ”ales”, sau ”pus de-o
parte”. Pus de o parte de cine? de ce? și cine se califică
la aceasta. Numai Biblia ne dezvăluie adevărul despre
sfințenie.
Sfințenia este caracterul Lui Dumnezeu Creatorul.
Este caracterul care definește ”prezența” Unicului
Dumnezeu din toată existența. Nimic din ce este creat nu
poate să existe în prezența directă a Ființei Supreme a Lui
Dumnezeu.
Termenii de ”sfânt” și ”sfințenie” sunt cei mai
frecvenți întâlniți în cărțile Sfintei Scripturi. Astfel
sfințenia este o trăsătură caracteristică lui Dumnezeu, așa
cum se desprinde din textul sfânt al Vechiului și Noului
Testament.
Sfințenia desemnează esența sacrului și în același
timp lipsa absolută de orice impuritate. Autorul textului
sacru îl prezintă ca sfânt prin excelență doar pe Dumnezeu
care este infinit separat de tot ceea ce este comun, necurat
sau profan.
Sfințenia este atributul care îl separă pe Dumnezeu
de toate făpturile create. Se referă la maiestatea Sa și la
perfecta Sa puritate morală. Sfințenia Lui este definiția a
tot ceea ce este pur și neprihănit în tot universul. Locul în
care se arată Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat când I S-a
arătat lui Moise, devine sfânt doar pentru că Dumnezeu a
trecut pe acolo.
Biblia ne relatează cum Moise a primit poruncă să se
descalțe căci locul pe care călca la acel moment era ”sfânt”,
adică o prezență a Creatorului impunea sfințenie. Biblia
relatează câteva cazuri triste. Când David a transportat
Chivotul Lui Dumnezeu spre Ierusalim, carul în care era
pus Chivotul era pe cale să se răstoarne și Uza l-a susținut
cu mâna. Slujitorul a murit pe loc spre groaza împăratului
și a întregii adunări israelite. Sfințenia Lui Dumnezeu este
deci o realitate și aici pe pământ. Cu tristețe trebuie să
recunoaștem că ea se manifestă numai atunci când omul
nu o respectă și este pedepsit. Dumnezeu nu dorește să
ne pedepsească din pricina sfințeniei Sale. El dorește ca
omul să trăiască în propriul său trup sfințenia. Dumnezeu
ne poruncește să fim sfinți. ”Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt!”
În felul acesta sfințenia este o cale de acces la prezența
Lui Dumnezeu și nu o pedeapsă. Dumnezeu cere ca în

prezența Lui să avem haina sfințeniei pe noi. Și cred că
are dreptul acesta. Dacă dorești să ajungi în prezenţa
Lui Dumnezeu nepedepsit, ci primit, trebuie să exersezi
caracterul prezenței divine, care este Sfințenia.
Fiecare persoană care a trăit pe acest pământ va
suporta prezența directă a Divinului Dumnezeu. Cei care
sunt declarați sfinți vor trăi, iar cei care vor fi declarați
păcătoși vor muri departe de prezența Lui. Biblia ne
spune că omul trebuie să fie pregătit pentru a face față
prezenței directe a Lui Dumnezeu: ”Urmăriți pacea cu
toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.”
(Evrei 12:14). Adică dacă nu practici, exersezi, sfințenia,
prezența Lui Dumnezeu nu îți va îngădui să-i vezi fața.
Omul este neputincios să devină o ființă sfântă.
Dumnezeu a pregătit un plan de sfințire pentru el. Biblia
ne relatează în detaliu acest plan. Isus Hristos a venit
în lume să ne aducă sfinţirea: ”Prin această ”voie” am
fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului
lui Isus Hristos, odată pentru totdeauna.” (Evrei
10:12). Voia de care vorbește autorul cărții este
mărturisirea Fiului Lui Dumnezeu că va face ”voia
Lui Dumnezeu”. Și aceasta este adevărata soluție a
sfințeniei pentru noi. Să facem voia Lui Dumnezeu
și Dumnezeu ne consideră în schimbul supunerii
noastre sfinți. Unde este deci sfințenia și unde suntem
noi? Sfințenia este la Dumnezeu pentru că numai El este
cu adevărat Sfânt. Iar noi avem acces la sfințenia Lui prin
Fiul Său Isus Hristos.
Cea mai izbitoare asociere a sfințeniei este
asocierea cu focul. În foc Dumnezeu, se manifestă foarte
frecvent, în special în teofaniile din vremea lui Moise
(Exod 3:2-3; 19:18; 24:17; Deut. 4:12-24; 5:22-27; Ps. 18:814; Ezec.1:4-28) acestea și alte versete sunt asociate cu
sfințenia. Judecata divină se face tot prin foc, în special
în Ziua Domnului (Isaia 34,8-10).
Chiar dacă am înșirui toate atributele sfințeniei,
este insuficient pentru a explica în totalitate înțelesul
ei, pentru că cel care a experimentat prezența sfințeniei
știe că întotdeauna rămâne ceva ce nu poate fi definit.
Fiind legată de Dumnezeu, se înțelege că omul nu poate
contempla direct ceea ce este caracteristic și aparține
Ființei Sale, care rămâne inaccesibilă pentru om, fără
numai dacă El însuși se lasă contemplat sub o formă
vizibilă care se adaptează în același timp posibilităților
omenești de înțelegere.
Sfinţenia este realism transcendent, care începe
în vremelnicie şi se continuă, desăvârşindu-se, în
eternitate!
							
			
Condrei Mircea
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Invitația la a XXI-a întâlnire anuală a
Bisericilor Penticostale Române din Austria a
fost adresată prin bisericile locale membrilor
"Pfingstkirche Gemeinde Gottes Austria" tuturor
românilor din Austria și austriecilor afiliați sau
interesați, pentru care s-a asigurat traducerea
programelor în limba germană .
Conferința a avut loc la Sankt Pölten 12-13
mai 2012, iar programul ei a cuprins în perioada
celor două zile, servicii divine, programe muzicale,
programe pentru copii și pauze pentru servirea
mesei.
Tema conferinței a fost „CHEMARE LA
SFINȚIRE”, suport biblic Evrei 12:14, iar invitați au
fost: dr. Larry G. Hess, supraveghetor Gemeinde
Gottes Europa, dr. Gog Lazăr superintendent
S.U.A. și Nelu Filip pastor din România.
Este prezent la conferință și dl Williams
Gabriel Brînză, deputat în Parlamentul României.
În continuare, prezentăm o scurtă sinteză a
programului conferinței, în speranța că aceasta va
reînprospăta în noi Cuvântul lui Dumnezeu „viu și
lucrător” singurul care poate lucra un „RĂSPUNS
LA CHEMAREA LA SFINȚIRE” în noi.
Sâmbătă 12.05.2012 programul conferinței
s-a desfășurat în două sesiuni.
În prima sesiune, coordonarea programului
a fost asigurată de pastorul Ștrango Victor din biserica
MARANATHA, Wiener Neustadt. Corul bisericii MARANATHA
și grupul bărbătesc din Wiener Neustadt, precum și fanfara
bisericii SPERANȚA din Linz, au slujit la partea muzicală.
Fratele Varadin Ioan, păstor și președintele
Pfingstkirche Gemeinde Gottes din Austria a avut cuvântul
de deschidere a conferinței precum și prezentarea
invitaților.
Primul mesaj l-a avut Herman Roth
din Germania superintendentul organizației
Ghedeon.
Al doilea mesaj a fost rostit de fratele
Lazăr Gog, pastor și superintendent S.U.A. tema
mesajului fiind: „Caracterul sfințirii”
În a doua sesiune, coordonarea programului
a fost asigurată de pastorul Supuran Traian
din biserica LOGOS, Gleisdorf. Corul bisericii
EMANUEL din Viena și fanfara bisericii ELIM din
Viena, au condus pe cei prezenți în închinarea
prin cântări de laudă.
Primul mesaj a fost rostit de pastorul Nelu
Filip din biserica POARTA CERULUI Timișoara, cu
tema: „Nevoia de a rămâne lîngă Dumnezeul care
ne sfințește”.
Al doilea mesaj a fost rostit de pastorul
Lerry Hess, supraveghetor pentru Europa. 		
Buda Corneliu

Duminică
13.05.2012, Cântarea de laudă, rugăciunea și Cuvântul
lui
Dumnezeu,
toate fac parte din
închinarea noastră,
iar toți cei prezenți,
conștienți
de
aceasta, au cântat
împreună cu corul
tinerilor și corul

bărbătesc al bisericii Elim Viena. Motivațiile pentru rugăciune au fost rostite de pastorii: Ioan Noane –rugăciunea de
deschidere, Liviu Sav -cerere pentru sfinţire (1 Cron.16:35),
Ionel Vlas -rugăciune pentru familii (Ps 115:12-13) și Daniel Lucuța - rugăciune pentru sfințire ca mod de viață
(Rom6:22).
Mesajul pastorului dr. Lazăr Gog are ca bază textul 1
Cron.1:1. „Adam, Set, Enos” lista primilor trei patriarhi din cei
zece de la Adam la Noe și subliniază următoarele:
-nimic în Biblie nu este la întâmplare, totul este pentru
învățătură, aceste nume au un scop.
-numele în Biblie au o semnificație: circumstanțele
nașterii sau un cuvânt profetic.
Subiect: PUTEREA DE INFLUENȚĂ A SFINȚIRII!
1. ADAM = Potențial pierdut!
-Adam a avut potențialul eternității, al părtășiei
permanente, al binecuvântării perfecte, el a avut totul
de la Dumnezeu, dar a pierdut totul prin neascultare de
Dumnezeu.
-Biserica are potențialul veșniciei, al părtășiei divine,
al umblării cu Dumnezeu, ea este mireasa Lui Hristos și va
domni alături de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
-Provocare: Ai tu acest potențial sau l-ai pierdut?
Tu ai acest potențial deosebit dacă rămâi în ascultare de
Dumnezeu! Ai grijă de potențialul tău! (Evr.3:12)
2. SET = Potențial înlocuit! (Gen. 4:25)
-Set înlocuiește pe Abel, el este acela prin care vom
primi sămânța răscumpărării.
-Abel a fost înlocuit, oricine poate fi înlocuit, lucrarea
Lui Dumnezeu merge mai departe.
-Dumnezeu vrea să lucreze cu tine, dar dacă nu
folosești potențialul dat poți fi înlocuit, depinde de noi dacă
vom fi înlocuiți sau păstrați!
3. ENOS = Absența potențialului! (Gen.4:26)
-Enos era un slăbănog, un neputincios, fără
perspectivă, fără potențial, fără tărie.
-Societatea în care trăia Enos era una supercivilizată,
urbană, agricolă, industrializată, artistică, senzuală,
poligamă, imorală (Gen. 4:17-24)
-Acest slăbănog crește în această societate, de la el au
început oamenii să cheme Numele Domnului, să se roage,
să cânte, să influențeze societatea, să schimbe direcția
lumii.
-Secretul: nu contează cum arăți, nu contează
potentialul tău, contează să chemi Numele Domnului, să
păstrezi caracterul curat și în jurul tău oamenii vor renunța
la păcat și vor căuta Cuvântul Domnului.
Concluzie: Influențezi sau ești influențat? Trăiește cu
Isus și influențează!
După un timp de închinare în cântare are cuvântul
dl. deputat Williams Gabriel Brînză, din comisia pentru
comunitățile de români din afara granițelor țării care are un
salut pentru conferință.
În încheiere, pastorul dr. Larry G. Hess, după un cuvânt
de apreciere pentru organizatori are un mesaj, bazat pe
textul Psalmi 90:12-17 și pe un cuvânt profetic privitor la
următorii zece ani de slujire din viața sa și expune mărturia
a patruzeci de ani de slujire pentru a provoca rededicarea
conferinței prin încredere într-un Dumnezeu Suveran.
- Psalm 90:12-15. Dumnezeu este cu noi în zile bune
și în zile rele, în cel mai minunat timp și în cel mai neplăcut
timp, necazurile vin și pleacă dar El nu ne părăsește (Rom.
8:32).
- Cuvânt profetic. Fiule să-mi slujești următorii zece
ani așa cum mi-ai slujit primii zece ani din cei patruzeci de
ani de slujire!

- Rezultat: Entuziasmul slujirii s-a împrospătat pentru că
Dumnezeu a promis încă zece ani.
În continuare vorbește cu mult patos de experiențe
personale și familiare cu Dumnezeu, iar în încheiere invită
tineri și familii până la patruzeci de ani să se roage pentru ei.
Se răspunde pozitiv chemării la rugăciune, iar programul se
încheie într-o atmosferă de închinare și rededicare.
Duminică 13.05.2012. BISERICA LA COTITURA DRUMULUI!
(Marcu11:4,15) Pastor dr. Lazăr Gog
Context: Intrarea în Ierusalim, are loc după 483 de ani de
la profeția lui Daniel, când Isus a fost recunoscut pentru o zi
Mesia, Salvatorul lui Israel. Textul sublinează prezența a două
animale: măgărușul si porumbelul. Când Dumnezeu vrea să
evidențieze trăsături de caracter la oameni, ilustrează acest
lucru prin animale. Astfel când în Vechiul Testament, Isus este
reprezentat printr-o ”Făptură vie” cu patru fețe (om, leu, bou,
vultur) nu este o insultă, ci subliniază unele caracteristici din
lucrarea Lui (Matei /împărat-leu; Marcu/servitor-bou; Luca/
Fiul omului-om; Ioan/divinitate-vultur ) .
1. Biserica și măgărușul
Ucenicii s-au dus, au găsit măgărușul legat afară lângă
o ușă, la cotitura drumului, și l-au deslegat. (Marcu 11:4)
Surprinde faptul că se vorbește mult despre măgăruș: este
legat, este lângă o ușă, este la cotitura drumului.
a. Măgărușul și oamenii-Paralela subliniază nevoia
de schimbare a unor trăsături de caracter în om, ilustrate
prin: apucături sălbatice, încăpățânare, aprinderea poftelor.
Răscumpărarea cu un miel (Exod 13:13) și abilitatea de a
conversa cu Dumnezeu (Num. 22:30) evidențiază această
asemănare.
b. Măgărușul în fața unei uși-Biserica stă în faţa unei uși
deschise, a unei oportunități, ușa este Isus, de partea cealaltă a
ușii este Dumnezeu, viața, vindecarea. Dar Biserica este legată
afară de: pofte, mânie, neînțelegeri, vorbire de rău, etc.
c. Măgărușul la cotitura drumului-Biserica spre deosebire
de Israel (măgărița) trebuie să facă o cotitură în închinare, să
încerce oportunități, să aibă atitudini noi, asemenea celor
ce și-au pus hainele sub picioarele măgărușului, o imagine
a demnității omului pusă la picioarele Lui Isus. Biserica nu
trebuie să stagneze în tradiții și obiceiuri goale.
2. Biserica și porumbelul
Au ajuns în Ierusalim; și Isus a intrat în Templu. A început
să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în Templu; a
răsturnat mesele schimbătorilor de bani, și scaunele celor ce
vindeau porumbei. (Marcu 11:15 )
Este subliniat aici, un aspect negativ în Templul din
Ierusalim, comercializarea lucrării Lui Dumnezeu. Imaginea
”Porumbeii închiși în cușcă, vânzători, cumpărători,
schimbători de bani” poate reprezenta ”sărăcia și limitarea
lucrării Duhului Sfânt” în Biserică. Rezultatul este stagnarea
Bisericii materializată în ignoranță, lipsa curăției, lipsa bucuriei,
etc. Isus a eliberat porumbeii, iar Biserica trebuie să lase Duhul
Sfânt să lucreze, El aduce libertatea, bucuria și pacea.
Observație: Biserica și șarpele, este a treia asemănare, ce
reiese indirect din Matei 21:14-16 unde expresia ”s-au umplut
de mânie” reprezintă ”lucrarea șarpelui”.
Concluzie: Biserica are nevoie de schimbare, este în
fața unei uși deschise ”Isus”, ea trebuie să facă cotitura spre o
închinare adâncă și înaltă, trebuie să spargă cușca tradițiilor și
să lase Duhul Sfânt să lucreze!
13.05 2012
În deschiderea programului de după-amiaza, pastorul
Ștefan Peșel cheamă întreaga adunare la un timp de laudă
și închinare la adresa lui Dumnezeu. Împreună cu corul și
orchestea Bisericii Speranța Linz, întreaga conferință înalță
Numele lui Dumnezeu în cântare.

În continuare pastorul Nelu Filip, în mesajul său, subliniază
următoarele:
1. Sfințenia este un atribut al divinității, iar sfințirea este o stare
indispensabilă în procesul mântuirii.
2. Chemarea la sfințire este făcută de Dumnezeu, ea este un
privilegiu, este o onoare, este un har.
3. Responsabilitatea sfințirii aparține omului, el trebuie să
aprecieze corect valorile lui Dumnezeu.
Având ca argument Iuda 11 și 2 Petru 2:15-16 este subliniată
drama risipirii valorilor lui Dumnezeu pe calea rătăcirii trasată de
Balaam, care deși a auzit glasul Domnului, s-a depărtat de Dumnezeu
și nu a apreciat la justa valoare:
1. Relația cu Dumnezeu.
2. Cuvântul Lui Dumnezeu.
3. Poporul Lui Dumnezeu.
Cine vrea sfințire, se accentuează în încheiere, ea nu se primește
pe calea neprețuirii valorilor lui Dumnezeu, ci ea se oferă tuturor acelor
care aleg calea credinței, trasată de Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și în
Numele căruia există viață veșnică.
Deoarece în ziua conferinței este și ZIUA MAMEI copiii prezenți
la conferință dedică tuturor mamelor două cântări specifice ocaziei,
apoi se continuă închinarea prin cântare după care urmează mesajul
pastorului dr. Lazăr Gog intitulat ”BISERICA LA COTITURA DRUMULUI”
inspirat din Marcu 11:4,15. Predica se încheie cu mărturia experienței
personale a fratelui Lazăr Gog, privind intervenția Lui
Dumnezeu în vindecarea sa, și cu o invitație la rugăciune
pentru bolnavi și ungere cu untdelemn.
Lucrările conferinței se încheie prin cuvântul de
mulțumire al pastorului Ioan Varadin, președintele Bisericilor
Penticostale Române din Austria, adresat în primul rând Lui
Dumnezeu, și apoi invitaților și tuturor participanților la
conferință.
Petrule Ioan
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V. Boldor: Ce impresie v-a făcut organizarea
Conferinţei?
Lazăr Gog: O impresie foarte bună. Dacă
nu-mi făcea o impresie foarte bună, nu veneam
şi nu eram în acest moment aici.
V. Boldor: Ce doriţi dumneavoastră
românilor din Austria?
Lazăr Gog: Fiind la Convenţie, le doresc să
se coboare un har deosebit peste ei toţi. Dacă
se duc binecuvântaţi acasă îşi vor binecuvânta
casele, afacerile, şcolile, pretutindeni pe unde
umblă şi aceasta este experienţa lor cu Domnul.
V. Boldor: Ce fac românii noştri din
America?
Lazăr Gog: Din perspectivă spirituală
asistăm la o frumoasă trezire.
V. Boldor: Vă rugăm să vă prezentaţi.
Moz Richter Linus: Sunt pastor al Bisericii
Penticostale române din München şi reprezentant
al Bisericilor Penticostale din diaspora germană.
Sunt pentru a doua oară la Convenţie şi până acum
am o impresie foarte bună. Mă impresionează
că aveţi ceva mai deosebit decât noi şi anume
fanfară şi cor, ceea ce noi în Germania nu avem. Se
observă o calitate deosebită din punct de vedere
organizatoric, o părtăşie frumoasă şi Dumnezeu
să vă binecuvânteze!
V. Boldor: Ce impresie aveţi despre
Convenţie?
Ştefan Peşel: Pentru că este prima zi de
Convenţie, sunt mai puţini participanţi, dar pe
viitor am dori să mai lucrăm în acest domeniu.
V. Boldor: Ce s-ar putea face pentru un mers
mai bun a lucrării lui Dumnezeu printre românii
din Austria?
Ştefan Peşel: Părerea mea personală este
o reorganizare a lucrării din punct de vedere
financiar.
V. Boldor: Ce impresie aveţi despre partea
spirituală a Convenţiei?
Remus Oros: A fost un îndemn spiritual
pentru noi toţi, rămânându-ne doar să trăim
sfinţenia. Mi-a plăcut foarte mult predica fratelui
Lazăr Gog şi mai ales experienţa personală cu
Dumnezeu.
V. Boldor: Care este părerea dumneavoastră
din punct de vedere administrativ?
Remus Oros: Lucrurile au decurs într-un
mod paşnic şi fraţii au dat dovadă de colaborare.
DUMNEZEU SĂ NE BINECUVÂNTEZE PE NOI PE
TOŢI!
Viorel Boldor

În luna decembrie a anului 2009, la programul de
după-masă în biserica noastră a avut loc o prezentare a
unei lucrări din Republica Sudan - Africa. Eram în seara de
13 decembrie în Biserica Elim din Viena şi am fost adânc
mişcat de acea lucrare; tot în acea seară m-am decis să
fac parte din acest grup. Fraţii care ne-au vizitat au fost:
dr. Herbert Bronnenmayer (Austria), Miss Mary (Sudan),
dr. Daniela Galcis (România) şi Alin Vrăncilă (SUA).
Cel mai interesant punct al proiectului mi s-a
părut cel cu şcoala de copii, în care am vrut să mă implic
şi eu. După ce am cercetat lucrurile cu de-amănuntul,
am luat legătura cu conducerea bisericii noastre şi i-am
informat cu privire la dorinţa mea de a mă implica în
această lucrare.
Prima mea misiune, împreună cu fratele Ştefan
Pitican a început în 1 noiembrie 2010. Era într-o dimineaţă
de toamnă când am ajuns la Kartum, capitala Sudanului,
unde am fost aşteptaţi de Miss Mary şi Alin Vrăncilă.
Împreună am mers la locuinţa unde am fost cazaţi timp de
două zile, iar a treia zi am zburat cu un avion de la Kartum
la Meluţ. Din acest oraş am cumpărat pentru oamenii din
triburi mai mulţi saci cu alimente (zahăr, orez, făină, ulei)
şi îmbrăcăminte pentru copii. Toate aceste cumpărături
le-am transportat cu barca pe Nil timp de aproape patru
ore, după care, în după-masa zilei de 5 noiembrie am
ajuns în tribul Ne yok. Acolo ne-au întâmpinat peste 100
de copii care ne-au dus la sediul fundaţiei Miakwadong
unde am fost cazaţi pe perioada misiunii.
Noaptea am dormit în cort, auzind zgomotul
hipopotamilor din Nil, care erau la câţiva metri de noi şi
mersul şopârlelor care treceau peste cortul nostru. A fost
o noapte de neuitat. Ziua următoare am vizitat şcoala şi
pe cei 200 de copii la care le-am împărţit îmbrăcăminte şi
încălţăminte. Şi această zi a fost una de neuitat.
În următoarele zile am vizitat multe familii din
trib, am vorbit cu bătrâni şi deasemenea cu învăţători de
la şcoală. A fost o misiune binecuvântată şi mulţumesc
tuturor celor care s-au rugat pentru noi şi ne-au susţinut
atât spiritual cât şi financiar.
Anul acesta, la începutul lunii ianuarie am
plecat în cea de-a doua misiune, împreună cu
doctorul Herbert şi Alin Gherman. Am zburat de
la Viena la Cairo şi de acolo la Juba, noua capitală
a Republicii Sud Sudan. Am ajuns din nou în
triburile Ne yok la acei oameni minunaţi care
ne-au primit cu bucurie. Am vizitat 79 de
familii, am intrat în corturile lor şi am văzut
sărăcia lucie în care ei trăiesc.
Printre cele mai importante
realizări se numără:
1. Am ajutat
multe familii şi peste
164 de copii dându-le

„Gutscheine" prin care ei îşi pot cumpăra unele
alimente.
2. Am vizitat locul în care a început să se
fabrice cărămizi pentru construcţia şcolii (care am
dori să înceapă din toamna aceasta sau cel târziu
în primăvară), cărămizile se fac cu mâna şi se ard în
cuptor.
3. Am montat panouri solare pentru
iluminat (în acea zonă nu este curent electric). În
13 ianuarie 2012, în tribul Ne yok s-a aprins lumina
electrică pentru prima dată. Noi am dus mai
multe panouri solare intenţionând să le folosim
pentru şcoală şi biserică. Pe viitor sperăm să
mai facem şi o staţie de tratare a apei, deoarece
oamenii de aici beau apă direct din râul Nil.
4. Am vizitat Biserica creştină locală
numită „Cortul Întâlnirii”, ei nu au scaune,
amvon, lumină, e necesar să le întindem o mână
de ajutor. La fel ca anul trecut şi această misiune
a fost binecuvântată. Mulţumesc lui Dumnezeu
şi conducerii Bisericii Elim pentru sprijinul şi
încurajările pe care mi le-au oferit. Mulţumesc pe
această cale şi bisericilor care susţin această lucrare
şi tuturor celor care se roagă pentru noi.
„Ajută-ţi aproapele de departe!” În toate
Domnul să fie slăvit, al vostru frate,
Grigore Baias
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Romani 5:5 „Însă nădejdea aceasta nu
înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu
a fost turnată în inimile noastre prin Duhul
Sfânt, care ne-a fost dat”
Biblia ne vorbește că în inima omului
născut din nou Dumnezeu a pus o nădejde vie
care aduce speranță, încredere puternică întrun viitor binecuvântat, precum și siguranță. De
aceea apostolul Pavel conchide cu următoarul
lucru: „Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa,
nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre
ele este dragostea” (1 Cor. 13:13). Aș vrea să
precizez faptul a nu se confunda nădejdea
vie a lui Dumnezeu din inimile noastre cu
o părere optimistă pe care un om o poate
avea. Aș vrea împreună dragi cititori ai acestei
reviste, să vedem anumiți pași care conduc la
deprecierea, la devalizarea acestei frumoase
nădejdi pe care Dumnezeu ne-a dat-o și
modul în care noi putem contracara efectele
nocive și dezastruoase ale deznădejdii în viața
unui om.
a) Alegeri greșite, eronate care nu sunt
după voia lui Dumnezeu
Oameni care au ales greșit ceva în
viață și din pricină că situația în loc să se
îmbunătățească se agravează ajung
să trăiască consecințele deznădejdii.
Omul devine automat debusolat, fără
încredere într-o posibilitate de ieșire
iar deznădejdea încolțește. Niciodată
nu am înțeles de ce oamenii care aleg
ei, dau vina întotdeuna pe Dumnezeu,
dacă lucru respectiv nu funcționează
bine. Unii ajung datorită efectelor deznădejdii
să se îndepărteze de Domnul. Ps. 25:3 scrie:
„Da, toţi cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi
daţi de ruşine: ci de ruşine vor fi daţi cei ce
Te părăsesc fără temei”. Aș vrea să te întreb
de câte ori a încercat cel rău să semene
deznădejedea acesta în mintea ta, în inima ta
și s-o facă să încolțească? Poate zile la rând ai
ajuns la capătul puterilor datorită faptului că
ai fost cuprins de deznădejde. Spunea cineva,
orice rană se poate vindeca doar că rămân
cicatricile.
b) Așteptări greșite din punct de vedere
spiritual
Isus le spune ucenicilor că a treia zi va
învia, iar după înviere doi ucenici, dezorientați,
fără nădejde ajung să spună celui care Li se
alătura pe drum următoarele cuvinte: „Noi
trăgeam nădejde că El este Acela care va izbăvi
pe Israel; dar cu toate acestea, iată că astăzi
este a treia zi de când s-au întâmplat aceste
lucruri” (Luca 24:21). Reacția lor la finalul zilei
este una extraordinară: „Nu ne ardea inima în
noi, când ne vorbea pe drum, şi ne deschidea
Scripturile?”. Cu toții cunoaștem din Biblie
căci oamenii credeau că Isus va instaura o
împărăție pe pământ. Unii se vedeau liberi de
jugul roman care apăsa greu, alții se vedeau
miniștrii în noul cabinet. Priviți ce spune
apostolul Pavel în 1 Cor. 15:19 „Dacă numai
pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea
în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi
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dintre toţi oamenii”. Nu trăi cu iluzii dar
mai ales cu așteptări greșite în viața ta.
Mai devreme sau mai târziu vei simții
efectele nocive ale deznădejdi.
c) Tumultul
problemelor,
greutăților și necazurilor care
vin în viața ta
Tot mai mult se propagă ideea că
cei care sunt copii de Dumnezeu trebuie
să aibă parte doar de binecuvântări,
mai ales materiale, adică să fii prosper
material, iar cei care sunt încercați sunt
abandonați de Dumnezeu, respectiv
nu sunt în grația lui Dumnezeu. Biblia
ne vorbește foarte clar de faptul că Isus
în cei trei ani și jumătate de activitate
publică a avut parte de rele tratamente
de multe ori din partea oamenilor, a
fost hulit, batjocorit dar era plin de
nădejde vie în voia Tatălui, de aceea nu
a renunțat și nu a abandonat această
misiune pentru care a venit.
Isaia îl descrie așa de clar: „om
al durerii și obișnuit cu suferința...”
Noi ne adaptăm ușor la un mediu
bun și primitor, dar la un mediu ostil
mă întreb: te-ai adapta, te-ai obișnui?
Pavel descrie și el modul în care a
suferit pentru Isus, a îndurat mult
pentru Isus, la fel înaintașii noștri.
Priviți vă rog în cele zece valuri de
prigoană pe care istoria creștină le
are bine consemnate mai ales în
timpul lui Nero. Oameni care și-au dat
viața pentru Isus, iar noi când avem o
problemă finaciară mai mare sau mai
mică, un neajuns, o durere de măsea
mai accentuată suntem gata să trăim o
viață de deznădejde. Avem de luptat în
fiecare zi împotriva diavolului. Dacă lași
ca gândul deznădejdii să te cuprindă
te vei regăsi printre cei care trăiesc
fără speranță și încredere în revenirea
glorioasă a lui Isus. David, care era un
copil cu păr bălai, îi spune împăratului
Saul: „Nimeni să nu-şi piardă nădejdea
din pricina filisteanului acestuia!
Robul tău va merge să se bată cu el”
(1 Sam. 17:32). Nu uitați că poporul
Israel se afla într-un război declarat
și nimeni, nici un ostaș din armata lui
Saul nu cuteza să îl înfrunte pe Goliat.
Dar David are nădejde, și declară: ”eu
vin în numele Domnului oștirilor! În
mijlocul unei armate deznădăjduite,
cu moralul la pământ, fără speranță,
David nădăjduiește în Domnnul și
prin el Dumnezeu restabilește din nou
acuratețea frumuseții nădejdii în inima
poporului Israel.
Marcat de atacurile celui rău,
vorbe rele și decizii rău întenționate
De mic copil mă fascina acest om,
Ilie prin care Dumnezeu a lucrat cu o
putere extraordinară. Datorită faptului
că în viața poporului Israel vine să arate

că Dumnezeu este singurul Dumnezeu
adevărat, iar Baal este un Dumnezeu
mincinos care nu are nici o putere, Izabela
ia decizia inevitabilă să îl ucidă. Cu toții
știm contextul de pe muntele Carmel și
mai mult cunoaștem că toți profeții falși
a lui Baal au fost uciși. Când Ilie aude
aceasta decizie el pleacă, „ca să-şi scape
viaţa” (1 Regi 19:3b) și sub un ienupăr
în mintea lui: „dorea să moară” (1 Regi
19:4c). Vă rog priviți această secvență din
viața lui Ilie. Dumnezeu face minuni mari
prin El, poporul este întors cu fața spre
Dumnzeu și la o decizie rea intenționată,
Ilie omul puternic spiritual dezarmează și
ajunge fără nădejde. Mai târziu în peșteră
el declară: „Am fost plin de râvnă pentru
Domnul” (1 Regi 19:10a). Un om care a
fost trup și suflet pentru lucrare, un om
care era plin de elan, încrezător, plin de
nădejde ajunge să spună …am fost.
Finalul este unul extraordinar. Bunătatea
lui Dumnezeu este mare, iar numai El îți
poate reda din nou încrederea în viitor,
nădejdea vie și iertarea de păcate. Daniel
se afla în aceiași situație, o decizie venită
la propunerea așa zișilor prieteni, îl pune
în situația să aleagă: continui sau nu.
Dar Daniel se roagă în continuare, el
nădăjduiește în continuare. Chiar dacă
ajunge în groapa cu lei, el și acolo își
arată nădejdea puternică care o are în
Dumnezeu. Finalul este unul minunat,
împăratul se vede înfrânt de nădejdea vie
a unui om în Dumnezeu.
Am încercat prin acest scurt
articol să descifrăm împreună în linii
mari efectele nocive ale deznădejdii.
Cum putem contracara efectele ei și
cum putem stinge în mod rapid și ușor
mecanismul deznădejdii. Este foarte
simplu și ușor de aplicat, și anume:
- focalizează-te numai pe ajutorul
lui Dumnezeu în toate lucrurile
(Ps. 39:7; 71:14);
- așteaptă împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu (Ps. 119:74,
114; 130:5)
- începe fiecere zi cu o nădejde
vie în Isus (Isaia 33:2)
- viața de rugăciune și laudă să
fie una constantă la adreasa lui
Dumnezeu (Isaia 51:5; Ps 52:9;)
Aș vrea să vă încredințez în brațul
puternic a lui Dumnzeu iar dacă printre
dumneavoastră, cei care citiți acest articol
vă regăsiți în acest articol, vă recomand
călduros să contactați imediat slujitorii
bisericii unde sunteți membri pentru o
consiliere rapidă și eficientă. Viața merită
trăită cu o nădejde vie în Isus și nu pe o
muchie de cuțit datorită deznădejdii.		
Marius Mal

GENERALITĂȚI
Depresia provine din cuvântul latin "deprimere",
care înseamnă "deprimare". În cadrul psihiatriei,
depresia face parte din categoria tulburărilor stării
afective. Diagnosticul se face pe baza simptomelor.
Depresia se manifestă diferit de la o persoană la alta.
Deseori termenii depresie și tristețe sunt folosiți ca și
sinonime, totuși fiind doi termeni diferiți. Depresia
este o boală care cuprinde o varietate de simptome,
pe când tristețea este pur și simplu o stare emoțională.
Confuzia dintre cei doi termeni poate duce la urmări
grave. Depresivul are nevoie de tratament specializat,
pe când unei persoane triste, o simplă mângâiere sau
încurajare îi poate schimba starea emoțională.
SIMPTOME
Inițial simptomele depresiei pot fi subtile. Ele
pot lua forma tristeții, lipsei de speranță sau plăcere
față de lucrurile care cu câtva timp în urmă produceau
o anumită satisfacție sau plăcere. Persoana în cauză se
poate simți “dărâmată”, descurajată, psihic labilă, care
plânge ușor, anxioasă sau poate avea un nivel scăzut
de energie.
Cele mai majore simptome ale depresiei
sunt:
Tristețea sau lipsa de speranță;
Pierderea interesului sau a plăcerii în
efectuarea majorității activităților în viața
cotidiană.
Alte simptome ale depresiei pot fi:
Pierderea sau punerea în greutate din cauza
modificărilor în apetitul alimentar;
Diminuarea nevoii de somn sau senzația de
oboseală permanentă;
Sentiment de neliniște sau sentimentul că
orice mișcare necesită un mare efort;
Sentimente de vinovație sau de reproșuri fără
un motiv aparent;
Gânduri frecvente de moarte sau de sinucidere
(suicid).

·
·
·
·
·
·
·

Dacă o persoană prezintă cel puțin 5 dintre
aceste simptome pentru o perioadă mai lungă de
2 săptămâni și dacă unul din aceste simptome este
fie tristețea, fie pierderea interesului, atunci acea
persoană poate fi diagnosticată cu depresie majoră.
În acest caz este nevoie de administrarea unui
tratament.
Desigur că ar fi de enumerat mai multe
simptome. Cele mai des identificate de medicii
generaliști, dar care totuși pot fi dificil de
atribuit unei depresii, ar fi:
Dureri de cap sau alte dureri cu diferite
localizări;
Probleme digestive, constipație, diaree;
Sentimente de anxietate sau îngrijorare fără
un motiv evident;
Autoacuzarea sau acuzarea altora pentru
starea de depresie;
Lipsa mișcării sau a vorbirii timp de ore
întregi;
Mâncatul excesiv și surplusul ponderal;
Stare de tensiune interioară, stare de mânie.
La copii și adolescenți simptomele de
depresie diferă față de cele ale adulților. Dezbaterea
lor în acest articol ar depăși cu mult spațiul rezervat
acestei tematici. Poate vom discuta despre acestea
într-un alt număr.
În orice caz este deosebit de importantă
recunoașterea din timp a simptomelor, precum
și inițierea unui tratament corespunzător cât mai
devreme posibil.
În următorul număr vom vorbi despre
factorii de risc, ce anume cauzează depresia,
precum și despre situațiile care pot declanșa un
episod de depresie, dar și despre prevenirea și
tratamentul acestuia. Până atunci, zic ca Domnul să
vă binecuvânteze cu pacea Sa! 				
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·
·
·
·
·
·

Dr. med. univ. Daria Novacescu

Ce înţelegem prin
sfinţenie?
„... sfinţenia
este
podoaba
Casei
10
Tale,
Doamne,
pentru tot
timpul cât
vor ţine
vremurile. “
- Ps. 93: 5b

Sfinţenia înseamnă a fi pus deoparte pentru
Dumnezeu, consacrat (dăruit) total lui Dumnezeu, despărţit
de lume şi separat de păcat (chiar urând păcatul) pentru a fi
aproape de Dumnezeu şi a trăi doar pentru El.
Conform celor scrise la 1 Tes. 5:23, Dumnezeu este
cel care ne dă putere să ne sfinţim, iar noi suntem datori să
lucrăm împreună cu Dumnezeu la menţinerea sau păzirea
sfinţeniei în viaţa noastră în următoarele două părţi:
1. ,,Omul dinăuntru“ compus din „duhul vostru“
şi „sufletul vostru“ (1 Tes. 5:23), care este suma tuturor
dorinţelor, sentimentelor, năzuinţelor şi pornirilor noastre la
care trebuie să veghem pentru a fi mereu îndreptate după
„lucrurile de sus“; pentru a se ajunge la acest lucru este
nevoie de cel puţin trei lucruri:
- trebuie păstrată o legătură intimă cu Domnul Isus;
- trebuie să intrăm în părtăşie cu cei credincioşi;
- trebuie să ne dedicăm rugăciunii.
2. A doua parte în ceea ce priveşte menţinerea sau
păzirea sfinţeniei în viaţa noastră este „în trupul vostru“ (1
Tes. 5:23). Trupurile noastre nu ne sunt date pentru ca să
exprimăm prin ele mândrie (1 Petru 3:3). Trupurile noastre
nu ne sunt date să fim o pricină de a stârni poftele firii a
celor ce ne înconjoară, printr-o îmbrăcăminte sumară
sau provocatoare (2 Petru 2:13-18). De asemenea, fiecare
trebuie să se păzească pe sine însuşi să nu poftească trupul
altuia: „Mai ales pe cei ce în pofta lor necurată, umblă
poftind trupul altuia.“ (2 Petru 2:10) Pentru a se ajunge la
aceste lucruri este nevoie de „fugă“: „Să vă faceţi părtaşi firii
dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în
lume prin pofte”(2 Petru 1:4).
,,Emblema bisericii lui Hristos este sfinţenia. Calitatea
esenţială a bisericii este sfinţenia. Cartea de vizită a bisericii
este sfinţenia.“ - Nelu Brie
„Un sfânt este un om care lasă lumina să strălucească
prin el!”
„Sfinţenia nu este incapacitatea de a păcătui, ci
capacitatea de a nu păcătui.” - autor necunoscut
„...sfinţenia este podoaba Casei Tale, Doamne,
pentru tot timpul cât vor ţine vremurile. “ - Ps. 93: 5b
Sfinţirea nu este opţională, ci dimpotrivă este
ceva absolut necesar pentru toţi cei ce vor să fie mântuiţi:
„Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea fără de care nimeni nu va
vedea pe Domnul.” (Evrei 12:14) şi de asemenea, sfinţenia
trebuie trăită până la capăt. (2 Cor. 7:1) 				
Bianca Ţună

Cu ocazia unei noi etape a călătoriei noastre în
Israel,Toni Moldovan vă invită dragi cititori ai revistei ,,Apa
vieţii”, să vizităm împreună PUSTIA IUDEI.
Este ultima zi a şederii noastre în oraşul lui David,
IERUSALIM. Cele trei zile petrecute aici mi-au lăsat o unică
şi frumoasă amintire a oraşului biblic, până şi pacea nopţilor
nu a fost tulburată de nimic. Dimineața devreme, după micul
dejun plecăm spre Pustia Iudeii. Părăsim Ierusalimul prin
partea de est, după vreo 30 km parcurşi facem cunoştinţă cu
primele semne ale deşertului. Nu este picătură de verdeaţă,
nu sunt flori nici păsări, nici pomi, e doar un loc neumbrit cu
munţi sterpi. Tot timpul călătoriei, pe distanţă de kilometri
şi kilometri, nu întâlnim nici un semn de viaţă sau aşezări
omeneşti, afară de câteva turme de oi şi capre mânate de
beduini ce pasc ocazional puţinele pâlcuri de verdeaţă
din dosul stâncilor. Încă din vremea lui Avram câmpiile
secetoase din sud au fost populate de triburi nomade
numite beduini. În zilele noastre triburile acestea de beduini
au emigrat şi în alte zone ale ţări. Ei sunt musulmani arabi
care-şi păstrează în continuare modul de viaţă din vechime,
păstorii beduini sunt în permanenţă în căutare de noi
păşuni pentru oile şi caprele lor. Beduini sunt cunoscuţi şi ca
făuritori de instrumente muzicale, lucrate de mână cu care
acompaniază serile de ospitalitate din corturi. Privesc pe
geamul autocarului la aceste dealuri pleşuve, fără vegetaţie,
cu poteci la fel de neregulate, locuri prielnice pentru tâlhari
de a ataca pe oameni aflaţi în călătorie. Tot în acest timp,
ghidul ne spune ca să privim în partea dreaptă pentru a vedea
vechiul drum ce leagă Ierihonul de Ierusalim numit „drumul
bunului samaritean”. Pe acest drum urcau evreii la Ierusalim,
sau se întorceau la Ierihon, de acest loc Domnul Isus a legat
una din cele mai frumoase pilde: Pilda bunului samaritean,
Luca 10: 25. În autocar domneşte o linişte deplină, poate
şi faptului că locuri care nu valorau nimic aflate în inima
deşertului devin atractive şi aceasta pentru că Isus a vorbit
sau a umblat pe aceste locuri. Liniştea este întreruptă din
când în când de vocea ghidului care ne spune că vom opri
la o intersecţie pentru a coborî şi a respira aerul deşertului
Iudei. Tot aici un beduin cu o cămilă oferă posibilitatea
turiştilor de a face poze, un moment amuzant, dar şi bine
venit în acelaşi timp de a ne întreţine cu beduinul şi cămila
sa. După câteva minute de destindere ne urcăm în autocar
pentru a ne continua drumul, vocea ghidului ne spune că
vom trece pe lângă un alt loc reprezentativ lumii creştine şi
anume Ierihon. Dincolo de priveliştea dezolantă a colinelor
golaşe se profilează panorama vechiului Ierihon. Vasta zonă
în care ne aflăm este cunoscută sub numele de deşertul sau
pustia Iudeii. Se întinde la sud-est de Ierusalim până la malul
Mării Moarte. Deşi cuvântul ,,pustiu” nu reprezintă o atracţie
turistică, trebuie să spun că aspectul său peisagistic pe care îl
privesc este sugestiv. Pustiul Iudeii se caracterizează printr-o
succesiune interminabilă de coline pietroase de un cărămiziu

închis,
aride,
brăzdate,
săpate de depresiuni adânci cu creste
neregulate, marcate de procese de eroziune. Privesc
pe geamul autocarului la acest peisaj natural, amintindu-mi de
evenimente atât din Vechiul cât şi din Noul Testament. În acest decor de
pustiu a fost descoperit vechiul Ierihon, în apropierea zonei arheologice
de la Tel Es Sultan. În drumul nostru, aproape că nu îmi vine să cred,
suntem întâmpinaţi de plantaţii de palmieri decorativi, finici şi curmali
ce străjuiesc şoseaua din loc în loc în direcţia de mers. Un curmal
consumă zilnic un 1 m³ de apă, peisajul acesta este unic, să vezi în deşert
plantaţii de finici, curmali şi palmieri, pare de domeniul basmului, dar
totuşi este adevărat. Ghidul ne spune că aceste minuni s-au realizat
datorită faptului că evreii au făcut mari lucrări de irigaţii, de altfel ei
sunt primi din lume care fac agricultură deşertică. Două conducte cu
diametru de 1,75 metri poartă apele râului Yakron de lângă Tel Aviv în
pustia Iudeii şi deşertul Neghev, una pe o lungime de 100 de km, iar
cealaltă pe o lungime de 200 de km. Datorită acestor irigaţii, pustia
capătă o altă înfăţişare. Biblia spune (Isaia 35:1): Pustia şi ţara
fără ape se vor bucura, pustietatea se va veseli şi va înflori ca
trandafirul. Drumul pe care ne deplasăm coboară continuu,
suntem la 200 m sub nivelul mării, autocarul opreşte, iar noi
suntem invitaţi să coborâm, suntem în regiunea Qumran.
Aici, în anul 1947, doi beduini erau cu caprele la păscut. Spre
seară, când să plece acasă, unuia dintre ei îi lipsea o capră.
Numaidecât porni în căutarea ei, au tot aruncat cu pietre în speranţa că
va ieşi din dosul stâncilor. Şi tot aruncând şi strigând-o, la un moment
dat o piatră a intrat în scobitura unei stânci şi în cădere s-a auzit că s-a
spart ceva. Unul din ei, curios să vadă ce s-a spart, s-a căţărat şi a văzut
acolo o peşteră, s-a strecurat înlăuntru şi a observat că piatra aruncată a
nimerit un vas mare de lut pe care-l sparse. În vas se afla un sul înfăşurat
în pânză de in, un sul de piele pe care-l luă să-şi facă sandale din el.
După ce ieşi afară împărţi pielea cu celălalt beduin. O parte din sul a
ajuns la un cizmar din Betleem, care a descoperit că sulul purta o scriere
veche. Numaidecât a anunţat organele abilitate şi astfel s-a descoperit
că pergamentul era o descoperire de mare valoare, căci avea pe el
anumite părţi din Biblie printre care cap. 53 din cartea prorocului Isaia.
Manuscrisele din perioada interbelică de la Qumran au căpătat grai şi au
mărturisit că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. 			
			
Toni Moldovan

11

Abordarea prezentată în titlu presupune un conţinut foarte extins,
însă mă voi rezuma doar la câteva aspecte legate de medicamente.
Câteva noţiuni generale despre medicamente:
Medicamentul se defineşte ca fiind orice produs (natural sau de
sinteză) utilizat pentru: diagnostic, tratamentul unei afecţiuni, a unei stări
fizice anormale sau a unor simptome la om sau animale, prevenirea sau
atenuarea unei boli.
Tratamentul medicamentos se dă în funcţie de simptome.
Acesta poate sa fie: etiologic (care actionează asupra cauzei bolii, de
ex. antibioticele actionează asupra anumitei bacterii), patogenic (se
referă la ameliorarea, tratarea unui mecanism fiziologic deficitar, de
ex. antihipertensivele), simptomatic (suprimă,simptomele bolii, febra,
durere, prurit), profilactic (prevenirea bolii, de ex. vaccinurile) sau paleativ
(ameliorarea în cazul unei boli incurabile, de ex. analgezicele).
În funcție de concepția terapeutică se disting două tipuri de
medicație și anume:
Medicaţia alopată-acționează după principiul lui
Hipocrate” Contraria contrariis curantur”, adică ceea ce este
contrar vindecă; -folosește medicamente atât în scop curativ
cât si profilactic; -se administrează în doze începând de la mg.
până la zeci de grame, doze în primul rând dependente de
toxicitatea medicamentelor față de organism și apoi de boală
și bolnav.
Există 3 tipuri de terapie: fitoterapia-studiază plantele; armoterapiautilizeaza uleiurile volatile; opoterapia-utilizeaza organe sau țesuturi de
animale.
Medicația alopată este astăzi cea mai frecvent folosită deşi se
observă o abordare crescândă a tratamentului homeopatic.
Medicaţia homeopată -acţionează după principiul similitudinii
”Similia similibus curantur”.Este o metodă de tratare a bolnavului printrun agent terapeutic capabil de a provoca într-un organism sănătos o stare
asemănătoare simptomelor bolii sale. Cu alte cuvinte, ceva care produce o
suferinţă, o poate şi vindeca, diferită fiind numai doza în care este folosită
substanţa. De aceea în homeopatie nu este un tratament standard pentru
o afecţiune ci în funcţie de simptome se alege remediul homeopat
potrivit. (Christian F. Samuel Hahnemann 1755-1843, denumit părintele
homeopatiei).
Conceptul de bază este de organism văzut ca un întreg, ce
funcționează ca un ansamblu aflat în relație cu Dumnezeu și mediul
înconjurător.
Un alt principiu al homeopatiei se referă la creșterea mecanismului
de apărare a persoanei bolnave. Organismul, văzut ca o forţă vitală, care
odată perturbată duce la îmbolnăvire, iar stimulată duce la redobândirea
stării de sănătate.
Medicamentul homeopatic clasic - unitar (o singură componentă)
este obţinut prin diluarea și dinamizarea (potenţarea) unei materii prime
(vegetale, minerale, animale, etc.) şi este prescris pacientului conform
principiului similitudinii și în doze infinitezimale. Are la bază principiul
diluției, în urma căreia o substanță își pierde din toxicitate. Acest
medicament homeopatic unitar spre deosebire de cel complex nu are
prospect.
Câteva sfaturi practice:
La ce anume trebuie să dau importanţă când am în faţă un
medicament?
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Dacă din partea medicului sau a farmacistului nu am obţinut
informaţii suficiente, primul lucru ce trebuie să-l fac este a mă ghida după
prospect.
Este important: modul de administrare adică: este un medicament
ce-l adminstrez oral (tablete, capsule, drajeuri, siropuri, picaturi, spray),
rectal, parenteral sau local. În funcție de aceast mod de utilizare întâlnim
și diverse forme de prezentare a medicamentului.
Apoi este foarte important să cunoaștem substanţa activă
(Wirkstoff) a unui produs cu o denumire comercială (de ex. Nureflex
conține ca substanta activa Ibuprofen), pentru a nu confunda cu un alt
preparat ce are aceeaşi substanţă activă, evitând astfel supradozarea.
Substanţa activă a unui medicament ne arată ce indicaţii avem,
unde anume să-l folosim. De asemenea este bine de ştiut concentraţia
medicamentului (mg., ml., I.E) și modul de dozare, care variază în funcţie
de vârstă, greutate sau gen,apoi intervalul de timp în cazul administrarii
de antibiotic, spre exemplu este foatre important. Timpul de acțiune
al antibioticului trebuie respectat, la finalul timpului de acțiune se ia
următorul antibiotic. De exemplu unele se iau din 6 în 6 ore, altele din
8 în 8 sau din 12 în 12 ore. Nu zicem 3 pastile pe zi, ci specificăm: una la
8 ore! Dacă trece timp de la momentul când trebuia sa fie administrată
următoarea pastilă, atunci creşte riscul de rezistentă bacteriană.
În cazul administrării fierului (de ex. Aktiferrin capsule) cel mai
indicat ar fi dimineaţa cu ½ oră înainte de micul dejun. Atenţie! a nu se
combina cu produse ce conțin calciu, cu cafea sau vitamine. La fel și în
cazul hormonilor tiroidieni (de ex. L-Thyroxin) cu ½ de oră înainte de
micul dejun şi a se evita combinarea cu antiacide ce pot conține fier,
aluminiu sau calciu.
Persoanele cu hipercolesterolemie care iau spre ex. Simvastatin ar
trebui să evite sucul de grapefruit pe parcursul terapiei, deoarece acesta
creşte concentrația medicamentului.
Antiinflamatoarele (ex. Diclofenac, Ibuprofen, Dexibuprofen,
Naproxen, Parkemed, etc.), se iau în general după mâncare, pentru a nu
provoca iritaţie gastrică.
Despre posibilele interacţiuni medicamentoase cel mai bine se
cere sfatul medicului sau farmacistului.
Atenţie la termenul de valabilitate. Câteva exemple de soluţii/
siropuri şi perioada de valabilitate după deschiderea flaconului:
Alpinamed picături/sirop-3 luni, Ambrobene sirop 12 luni, Aktiferrin
sirop-1 lună, picături-9 luni, Ambroxol-6 luni, Augmentin-7 zile,
Bronchostop Hustensaft-1 lună, Ceclor-14 zile, Codipertussin-până la
consumare, Daktarin gel-3 luni, Fenistil picături-6 luni, Mexalen sirop-6
luni, Mucospas-6 luni, Nureflex-6 luni, Oleovit D 3-10 luni, Sultanol
sirop-14 zile, Wick Erkältungssirup für die Nacht-4 ani. Iar când avem un
medicament expirat, acesta nu se aruncă, ci se predă unei farmacii care
se ocupă de acest lucru.
E bine să fim informaţi despre posibilele reacţii adverse ce pot
apărea în urma administrării unui medicament. Foarte important de ştiut
când nu putem folosi un medicament, ce contraindicaţii are.
Mai presus decât orice fel de terapie este credinţa noastră în
Dumnezeul cel Atotputernic. El are un plan cu toţi cei care se încred în
El. Fie că este vorba de o afecţiune în trup sau de o problemă spirituală,
rugăciunea noastră ar putea fi ca şi a profetului Ieremia: ”Vindecă-mă Tu,
Doamne, şi voi fi vindecat; mântuieşte-mă Tu, şi voi fi mântuit; căci
Tu eşti slava mea!” (Ier. 17:14).
Ligia Bec

1. Puteţi să vă prezentaţi pentru
cititorii revistei „Apa Vieţii”?
Sunt pastorul Lazăr Gog, locuiesc
în Anahaim (California), m-am născut în
judeţul Sălaj, satul Gălpîia, într-o familie
de ţărani şi mineri. În anul 1973 am
absolvit Liceul de muzică din Cluj-Napoca,
iar în perioada 1976-1980 am fost student
la Seminarul Teologic Penticostal din
Bucureşti. După absolvire mi-am continuat
studiile la Facultatea de Teologie Catolică
din cadrul Universităţii Bucureşti. Primul
doctorat l-am susţinut la Facultatea de
Teologie Ortodoxă din Sibiu, Universitatea
Lucian Blaga. Al doilea doctorat l-am
susţinut la Oral Roberts University, cu tema:
,,Închinarea ca un mijloc de eradicare a
legalismului".
Sunt al III-lea copil din nouă. Sunt
căsătorit cu Magdalena Fărăgău şi avem 2
băieţi: Flaviu şi Călin. Flaviu este căsătorit
şi are un fiu cu numele Asher. Călin este
necăsătorit. Fata care a intrat în casa
noastră se numeşte Genoveva şi provine
dintr-o familie cunoscută printre creştinii
baptişti din Iaşi – familia Sfatcu.
2. În comunitatea penticostală
românească sunteţi o persoană
cunoscută. Care e secretul?
Secretul cunoaşterii este slujirea
comunităţii cu lepădare de sine, coborârea
în slujire la nivelul şi nevoia fiecăruia,
constanţa în abordarea corectă a
Cuvântului sfânt. Călătoriile dese efectuate
în comunitatea penticostală.
3. În anul 1986 aţi fost împreună
cu soţia invitaţi la un Congres organizat
de ”Church of God” în America şi v-aţi
stabilit acolo. Care este motivul?
Mi s-a propus să devin un spion pe
linie religioasă pentru guvernul comunist
al României din vremea aceea şi am
refuzat categoric. În felul acesta, când am
plecat la acel congres, mi s-a pus în vedere
să nu mă mai întorc în ţară.

4. Cu ani în urmă circulau acele
casetealbecuprediciledumneavoastră.
Una din teme era familia creştină. De
ce aţi abordat acest subiect?
M-am uitat în lista de teme abordate
de predicatorii evanghelişti din toate
denominaţiunile şi am observat lipsa acestei
teme. Apoi în multe cercuri evanghelice
se învăţa că mântuirea şi sfinţirea sunt
condiţionate de numărul copiilor pe
care îi avea o familie. Această învăţătură
se bazează pe o interpretare eronată a
versetului din 1 Tim2:15. Aşa m-am hotărât
să vin în ajutorul comunităţii cu o temă ca
aceasta, făcând cercetare profundă asupra
textului scripturii şi aducând lumină în
această direcţie.
5. Cei doi fii vă urmează exemplul
de slujire?
Flaviu dirijează orchestra bisericii,
iar Călin este păstor de tineret. Călin are o
chemare specială de a lucra cu tinerii şi mă
moşteneşte în ceea ce priveşte dragostea
pentru carte. Este capabil să predice atât în
limba engleză, cât şi în limba română.
6. Cum este privită familia
creştină în contextul biblic?
Familia este primul loc unde trebuie
să se vadă viaţa creştină. Dacă familia
nu arată ca o mică biserică, nici biserica
mare nu va arăta ca familia lui Hristos.
Rolul soţului, soţiei şi al copiilor într-o trăire
exemplară se vede în biserica locală. Poate
cea mai mare parte a succesului meu se
datorează sacrificiului enorm şi lepădarii
de sine în mod constant al soţiei şi copiilorfără participarea lor la viaţa Evangheliei nu
aş fi putut ajunge unde sunt.
7. De ce sunt aşa de multe familii
creştine nefericite?
Pot să fie multe motive, unul dintre
ele cred că este imaturitatea spirituală
şi socială a soţilor. Al doilea motiv este
amestecarea rolurilor în viaţa familiei.
Apoi se poate vorbi de crizele materiale,

crize imorale, depresiile şi alte stări de
felul acesta, care apasă constant peste
sufletele şi vieţile multor familii.
Este şi un aspect a unei mândrii
nedeclarate potrivit căreia nu-şi revelează
problemele ca să le rezolve în timp. Pe
când se conving că trebuie să le confrunte
este prea târziu. Aceasta nu înseamnă
că nu se poate rezolva. De exemplu, este
greu pentru pocăiţi să admită că trăiesc
depresii, dar situaţii de depresie sunt
nenumărate. Gândiţi-vă la soţiile care
sunt tot timpul acasă îngrijind de
3, 5, 10 copii, iar soţul este mereu
plecat şi când este întrebat „ce
lucrează soţia dumneavoastră?”,
el răspunde „nimic, stă acasă
toată ziua”. Nu face chiar nimic
o soţie care îngrijeşte de 3 sau 5
copii? Încearcă să stai o zi numai cu un
copil şi vei vedea ce înseamnă a îngriji
de el, paralel cu curăţenia casei, spălarea
hainelor, pregătirea mâncării, posibil vin
şi oaspeţi, sa fii gata în acelaşi timp să
pleci la biserică şi să zâmbeşti la toată
lumea. Nerecunoaşterea acestei stări
descurajează şi depresează pe cel mai
tare. Soţii şi soţiile au nevoie constant
de reafirmare reciprocă, de încurajare şi
apreciere.
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8. În viaţa de slujire aţi întâlnit
multe familii în prag de divorţ. Cum
aţi procedat ca planul divorţului să
nu fie pus în aplicare?
Fundamental este să-i asculţi
pe amândoi şi împreună. În funcţie de
informaţia primită şi de voinţa celor 2 de
a coopera se poate întocmi un plan de
consiliere care să-i aducă la realitate. În nici
un caz divorţul nu este sfârşitul unei crize, ci
este mai degrabă începutul unei noi crize.
Familiile creştine trebuie să „alerge după
pace”, conform Ps. 34 şi să nu fugă de pace.
Ele trebuie să gândească la eternitatea lor
şi la puterea pe care o are Mântuitorul Isus
de a lucra împreună cu noi.
Ghiţă Bujdei

Problema cea mai importantă
este atitudinea noastră. Cum
reacţionăm în situaţii necunoscute,
nefavorabile?
Dumnezeu ne oferă prin
Biblie exemple de femei, care în
urma experienţelor avute în timpul
vieţii n-au reuşit să fie credincioase
până la capăt. Aceste exemple pot
să fie învăţătură pentru noi.
Au existat femei care
au avut o atitudine corectă
în împrejurări conflictuale,
sau faţă de cerinţele celor
din jur şi ale culturii, faţă de
ispitele subtile ale diavolului;
dar sunt şi femei care au avut o
atitudine necorespunzătoare faţă
de cerinţele lui Dumnezeu, faţă de
scopul lui Dumnezeu.
Femei cu atitudine incorectă
faţă de chemarea lui Dumnezeu:
Dina
(Gen.
34:115, 24-29)
Din dorinţa de-a
experimenta lucruri noi, de-a
schimba ceva în viaţa noastră de
multe ori facem greşeli care atrag
după sine păcatul. Problema pe
care a avut-o Dina este universală.
Lumea continuă să ispitească fetele
tinere „dornice să experimenteze
viaţa”. Dar, de multe ori experienţa
vieţii se transformă într-o întâlnire
cu aspra realitate a păcatului din
care ea şi familia ei nu-şi mai revin
niciodată.
Dina, o tânără domnişoară
împinsă de plictiseală şi singurătate,
din dorinţa de a avea o viaţă mai
fericită a părăsit cortul familiei şi a
plecat spre Sihem. Mica excursie
în care s-a avântat din curiozitate
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a dus la o reacţie în lanţ care s-a
terminat cu crimă şi plâns.
Rahela (Gen. 29:1-30, 34,35)
De foarte multe ori punem mare
preţ pe aspectul exterior şi
catalogăm persoana respectivă
după cum arată. De fapt, important
este caracterul acelei femei, inima,
frumuseţea interioară.
Omul din afară şi omul din
lăuntru nu sunt în armonie, fiecare
este mânat într-o direcţie opusă
celuilalt. Numai zdrobirea va face ca
omul să fie de folos lui Dumnezeu
şi să se bucure de binecuvântările
pregătite de El.
Rahela era „frumoasă la statură
şi mândră la faţă”, dar caracterul ei
a lasat puțin loc pentru mulțumire
şi dragoste faţă de semeni. Geloasă
pe Lea se gândea numai la ea,
autocompătimindu-se în egoismul
său. Pentru ea era ceva normal să
fie privilegiată, iubită de Iacov şi
atrăgătoare.
Rahela nu s-a lăsat inspirată
de dragostea soţului ei pentru a-L
cunoaşte mai bine pe Dumnezeu,
ci şi-a căutat refugiul în chipuri
cioplite, păgâne. În loc să-şi supună
viaţa lui Dumnezeu, ea a ales săşi conducă viaţa singură. Această
decizie incorectă de a domni peste
viaţa ei a dus la egoism şi a creat
probleme. Iar lupta ei de a fi mamă
a condus-o la moarte.
Adevărata
schimbare
se
produce
prin
transformarea
caracterului nostru, făcând posibilă
viaţa creştină. Cheia întregii
schimbări este întoarcerea la
Dumnezeu.

Rebeca (Geneza 24, 27)
Putem să avem un mare potenţial,
să avem numeroase calităţi, multe
talente sau daruri, dar totuşi să nu
stăm la dispoziţia lui Dumnezeu,
să nu le folosim în slujba Lui.
Femeia, ca şi soţie, trebuie
să-şi cunoască rolul în căsnicie, să
ştie care îi sunt responsabilităţile.
Căsătoria pe care Dumnezeu o
compară cu legătura între Hristos
şi Biserică poate fi fericită numai
dacă partenerii comunică între
ei. De aceea trebuie să fim foarte
atente „ea îi face bine şi nu rău în
toate zilele vieţi lui” (Prov. 31:12).
Din nefericire, Rebeca şi-a
luat soarta în propriile mâini.
Femeia aceasta, care odată a avut
credinţă suficientă pentru a se
bizui pe Dumnezeu cu privire la
viitorul ei, acum a considerat că
este necesar să-L ajute puţin. Nu
a crezut că Dumnezeul Cel Veşnic
este destul de puternic pentru a-şi
îndeplini, fără intervenţie umană,
promisiunile cu privire la Iacov.
Rebeca a hotărât fără ezitare să-şi
înşele soţul şi fiul cel mare.
Rebeca, aleasă cu multă grijă
pentru a fi soţia lui Isaac, aleasă
de Însuşi Dumnezeu, nu şi-a atins
menirea. Începutul a fost bun,
dar sfârşitul ei a fost dezamăgitor
pentru că nu a aşteptat ca
Dumnezeu să lucreze. (Ps. 27:14,
37:34)
Safira (Fapte 4:32, 5:11)
Scopul lui satan este să
distrugă lucrarea lui Dumnezeu,
el caută oameni care nu sunt în
totalitate dedicaţi lui Dumnezeu.

Uneori cochetăm cu păcatul,
crezând că nu o să se întâmple
nimic. Dacă procedăm așa, atunci
avem o dublă identitate. „Fiecare
este rob lucrului de care este
biruit.” (2 Petru 2:19)
Safira a făcut într-adevăr
impresie, dar nu una pozitivă. Satan
a văzut că Anania şi Safira avea
o dublă motivaţie. Pe de o parte
voiau să facă binele, iar pe cealaltă
parte să facă impresie în ochii
celorlalţi. Ei nu erau preocupaţi
numai de cei săraci, ci doreau să
câştige cinste şi admiraţie. Scopul
lor nu era în totalitate spiritual.
Safira nu a fost un ajutor
potrivit pentru soţul ei. Ea îi
făcuse puţin bine. N-a încercat să
prevină păcatul. Ea era pe deplin
conştientă de ceea ce a făcut. Din
cauza păcatului Safira a murit şi
ea.
Maria (Exod 15:19-21; Num.
12:1-15), sora lui Moise.
Maria a fost o femeie integră,
era necăsătorită, a fost chemată
de Dumnezeu la o lucrare specială.
Ea a avut oportunitatea de a fi
prima femeie profet, o purtătoare
de Cuvânt a lui Dumnezeu. Ea a
fost colaboratorea lui Moise, cu
responsabilităţi în conducere.
Viaţa ei a fost focalizată în
întregime asupra dragostei pentru
Dumnezeu şi pentru poporul
Lui. Nu-i era greu să conducă
şi tocmai această puternică
trăsătură de caracter a devenit o
slăbiciune. Ea s-a supraapreciat. A
considerat că are aceeaşi poziţie
ca şi Moise. În mândria ei, i-a
subminat autoritatea: „Oare este el
conducătorul nostru? Nu suntem
Aaron şi cu mine egali cu el?”, dar
totodată a pus la îndoială însăşi
descoperirea lui Dumnezeu.
Maria a trebuit să înţeleagă
printr-o experienţă dureroasă cât
de mare a fost păcatul ei în ochii lui
Dumnezeu. Domnul a pedepsit-o
cu blestemul leprei.
Maria a avut o poziţie
excepţională,
o
misiune
încredinţată chiar de Dumnezeu,
dar atitudinea ei i-a determinat
moartea înainte de a ajunge în
ţara promisă.

Este important să acceptăm şi
să fim mulţumite cu poziţia pe care
ne-a dat-o Dumnezeu, să nu ieşim
de sub autoritatea Lui.
Femei cu atitudine corectă faţă
de chemarea lui Dumnezeu:
Fetiţa evreică (2 Împ. 5:1-5,
14,15).
Indiferent de vârstă sau statutul social, noi ca şi femei, tinere sau
mai în vârstă, trebuie să-L mărturisim pe Cel ce ne-a creat. Celui care
doreşte să-L mărturisească, Dumnezeu îi va da ocazii deosebite. Micuţa servitoare nu a spus multe, dar
ce a spus a scos la iveală credinţa ei.
Câteva cuvinte au îndreptat atenţia
şi onoarea asupra lui Dumnezeu.
Datorită mărturisirii credinţei ei, a
fost schimbată o viaţă.
Ana (Luca 2:22-27, 36-38)
Este important ca fiecare dintre noi
care a avut în viaţă suferinţe sau
anumite tragedii să accepte
vindecarea lui Dumnezeu, să nu se
refugieze în amintirile trecutului,
ci să îndrăznească să înfrunte atât
prezentul cât şi viitorul, asemenea
Anei care „era foarte înaintată în
vârstă şi trăise cu bărbatul ei şapte
ani după fecioria ei. Rămasă văduvă
nu se depărta de la Templu şi zi si
noapte slujea lui Dumnezeu cu post
şi cu rugăciune.” În ciuda mari sale
tragedii, ea nu s-a cufundat în izolare
şi autocompătimire, ci a continuat
să-L laude pe Dumnezeu şi să
vorbească despre Isus tuturora.
Dorca (Fapte. 9:26-42)
Pentru anumite persoane poziţia
socială este foarte importantă, dar
în ochii lui Dumnezeu toate suntem
egale, fiecare femeie este unică, şi
are valoarea ei. Dumnezeu doreşte
ca noi să fim credincioase în lucrurile
care ne-au fost încredinţate.
Din perspectiva omenească
putem spune că Dorca nu era o
femeie deosebită, avea un singur
„talant”. Singurul lucru care îl făcea
bine era cusutul. Se pare că atât
căsătoria, cât şi bucuria de a fi mamă
au ocolit-o. Foarte simplu ea putea
să renunţe, să se simtă inferioară.
Dar nu a fost aşa, ea este singura
femeie numită „ucenică”. Dorca a
fost un ucenic, un urmaş a lui Isus, şi
acest lucrul a schimbat perspectiva

ei asupra vieţii.
Lidia
(Fapte
16:11-15,
40)
De multe ori, având
o anume poziţie în societate
acordăm mai multă importanţă
lucrurilor pământeşti, carierei
noastre, propriei noastre afaceri,
minimalizăm timpul acordat lui
Dumnezeu. Lidia era o femeie de
carieră, de succes. Era o femeie
independentă. Avea propria sa
afacere. Cu toate că era o femeie
importantă, ea şi-a făcut timp
pentru lucrurile de o mai mare
importanţă, şi-a făcut timp pentru
Dumnezeu.
Trebuie să fim foarte atente!
Dumnezeu
este
prioritatea
numărul unu în viaţa noastră!
Priscila (Fapte 18; Rom.
16:3-5).
Probabil este foarte greu să
te ridici la nivelul acestei femei.
Priscila a fost o femeie şi o soţie
deosebită, cu un caracter puternic,
ea a dobândit un nume important
în istorie. Viaţa a cerut multe
de la Priscila, trebuia să se
adapteze situaţiilor mereu
noi, riscându-şi viaţa pentru
înaintarea Evangheliei. Ea a
lucrat alături de bărbaţi, ca un
egal al lor, câştigându-le respectul
şi admiraţia.
Căsnicia ei este fascinantă.
Aceşti parteneri au funcţionat în
armonie, fiind împreună în toate
domeniile vieţii. Scopul vieţii ei
era să se dăruiască lui Dumnezeu
cu toată fiinţa ei.
Atitudinile şi răspunsurile la
situaţiile vieţii ne sunt determinate
de cunoaşterea şi înţelegerea
depsre noi înşine, despre
identitatea noastră. Diavolul
ştie că atâta vreme cât nu ne
înţelegem identitatea în Hristos,
ne poate împiedica să simţim
bucuria, creşterea, libertatea
şi rodirea, acestea fiind de fapt
dreptul nostru dobândit prin
naşterea în familia lui Dumnezeu.
Noi am primit toate
binecuvântările spirituale datorită
unirii noastre cu Hristos.
Ramona Murășan

15

Cu siguranță cei mai mulți ați auzit ceva
despre biserica „Agape” Wien, nu pentrucă ar fi
atât de importantă cât pentru faptul că românilor
le place să vorbească despre alții și din păcate nu
întotdeauna cele mai plăcute impresii. Oricum
făcându-se abstracție de aceasta, biserica „Agape”
ajunge să fie una dintre cele mai cunoscute din
Austria, iar acest lucru face că atât bucuriile cât și
necazurile ei să se întindă relativ repede.
Nimeni nu are pretenția că ceea ce veți citi
mai jos e o noutate, totuși e un lucru care ar trebuie
știut așa cum este, mai mult interpretarea pe care
comunitatea locală o atribuie acestui eveniment
e de o importanță majoră. Anul acesta rămâne
marcat în calendarul comunității locale datorită
locației noi de care Dumnezeu i-a făcut parte. În
data de 18 martie se sărbătorea primul serviciu
religios în ceea ce însemna noul spațiu al bisericii
„Agape”. Un spațiu modern, pe fațada caruia încă
se mai pot citi însemnele „Cadillac” sau „Hummer”
printre altele, altădată destinat vânzării unor mașini
de prima clasă acum amenajat pentru închinare.
La acest prim serviciu de închinare are loc
și prima dedicare a acestui spațiu în slujba
Domnului urmând ca după reamenajarea
definitivă să aibă loc deschiderea oficială
a clădirii bisericii. La acest serviciu mesajul
de bază a fost rostit de fratele pastor Ioan
Varadin președintele GeGo Austria.
Pornind de experiența traită de Petru și Ioan
Fapte 3:1-11, biserica a fost învățată să : Proclame
Numele lui Isus, să aibă mâinile întinse spre cei în
nevoie, să se călauzească după Scriptură și să trăiască
în disciplină și unitate lăudând pe Dumnezeu. La
terminarea timpului de închinare toți cei prezenți
au putut să se bucure de o frumoasă părtășie în
timp ce serveau prăjituri, ceai sau cafea. Biserica
„Agape” a luat ființă pe 12 decembrie 1998, și se
află la cea de a treia locație dintre care doar prima
a fost închiriată cea de a doua cât și actuala locație
aparținând comunității locale. Acest lucru e fără
îndoială harul lui Dumnezeu care a încununat cu
împlinire acest obiectiv marcat încă de la început
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de membrii fondatori ai bisericii „Agape”; ca în primii
patru ani comunitatea să dispună de o locație proprie.
Astfel prima locație pe numele comunității, cumpărată
pe credit era o dărăpănătură, așa cum arăta în momentul
achiziționării ei, rămășitele unei mori de șamotă. Această
clădire reamenajată ajunge să fie locul de închinare
al comunității „Agape” o bună bucată de timp. În
momentul vânzării ajunge să aibă o valoare de zece ori
mai mare faţă de prețul de cumpărare. Însă aceasta nu e
totul; actuala locație a comunității „Agape” raportată la
ceea ce în urma cu unsprezece ani achiziționase, valoric
vorbind, conduce la o sumă de treizeci de ori mai mare.
Astfel actuala locație pe lângă un spațiu suficient de
încăpător răspunde nevoilor de confort al generației
actuale cu climă, aerisire și chiar lift, mai are parte și
de un număr considerabil de parcări subterane. Toate
aceste condiții nu reprezintă nici pe departe meritul
comunității „Agape” și e doar HARUL LUI DUMNEZEU
oferit acestei comunități. Fără îndoială aceste lucruri
sunt de natură să stârnească tot felul de reacții în rândul
cititorilor, însă ceea ce conducerea acestei comunități
știe și fiecare membru e chemat să înțeleagă că tot
acest har nu e nici pe departe un premiu de merit ci e
mai degrabă o sarcină care trebuie onorată. Dumnezeu
nu face nimic fară un scop precis, iar acest lucru nu face
excepție; locația bisericii „Agape” i-a fost daruită spre a-L
onora pe Dumnezeu și fiecare centimetru pătrat trebuie
să slujască acestui scop prin extinderea Împărăției lui
Dumnezeu. Onoarei de a fii ales de Dumnezeu trebuie
să i se răspundă cu dedicare și maturitate nu cu dorința
de etalare, iar comunitatea „Agape” e conștientă că
Dătătorul darurilor e și Suveranul absolut al bisericii,
liber să dea și liber să ia, acest lucru invită la reverență
și smerenie nicidecum la mândrie. „Care este deci robul
credincios şi înţelept, pe care l-a pus stăpînul său peste
ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărîtă?”
(Mt 24:45) e strigătul pe care comunitatea „Agape” îl aude
cât se poate de clar, iar în cazul de față slugile sunt atât
cei care o compun cât și cei care ar trebui să fie și care
sunt rătăciți în păcat. Doamne dă-ne înțelepciunea de a
fi ceea ce Tu dorești să fim.		
Iacob Teoc
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Trăim o vreme când informaţia circulă
cu o aşa mare viteză. A te gândi la vindecare, nu
este vreme. Lăsăm pe seama celor care suferă ei au nevoie, nu eu. Ne-am obişnuit să punem
suferinţa doar pe seama oamenilor care suferă,
dar acum e timpul să mărturisesc că Dumnezeu
m-a vindecat atunci când l-am chemat în
suferinţă.
Prima experiență pe care am avut-o a fost
în iunie 1995, în România. Eram însărcinată în
luna a 7-a cu un băiețel. În vremea aceea m-am
îmbolnăvit şi am fost nevoită să ajung la spital. În
urma investigaţiilor, doctorii mi-au spus că sunt
bolnavi (blocați) ambii rinichi. Pentru a rămâne
în viață, doctorii mi-au propus să renunț la copil,
dacă nu, voi muri. Au venit 5 doctori la mine să mă
îndrume să accept hotărârea lor, dar hotărârea
mea a fost ,,fie că trăiesc, fie că mor, cu nici un chip
nu mă despart de copil". Suferința a durat 4 zile.
Deși presiunea medicilor a fost mare asupra mea,
credința în Domnul Isus a fost deplină, fiindcă au
mijlocit la Domnul cei din familia mea și alții, iar
Domnul mi-a dăruit mie și copilului viață.
În 10 iunie 2004, am fost internată la Spitalul
Rudolfstiftung din Viena, cu diagnosticul litiază

biliară (piatră) la rinichiul stâng. În timp ce eram
internată mi-au propus să-mi facă operație. În timpul
operației pentru eliminarea pietrei s-a întâmplat
ceva: infecția din jurul pietrei s-a extins în sânge
prin tot corpul. Era infecție de 30% în sânge, apoi s-a
făcut următorul pas: s-a filtrat sângele timp de 2 zile
și jumătate. Apoi doctorul m-a informat că situația a
rămas aceeași (nu s-a schimbat nimic), spunându-mi
că nu mai are ce să-mi facă. Eu am insistat mereu sămi facă ceva, dar doctorul a încercat același lucru încă
o dată. Ioan, soțul meu, văzându-mă toată umflată
din cauza infecției de la rinichi, a apelat la părinți, la
rude și la alții să strige către Domnul pentru mine că
nu mai aveam nici o șansă conform celor spuse de
medici. Părinții au contactat un frate de 90 de ani prin
care Domnul lucra. În timp ce fratele stătea înaintea
Domnului, i s-a arătat o vedenie, ,,ființa mea și un
sicriu în fața mea, în care urma să fiu pusă". În timp
ce lupta în rugăciune, fratelui i s-a arătat din nou
cum Domnul s-a îndurat de mine. Fratele îi anunță
pe părinți că vor primi o veste din partea mea chiar
în noaptea următoare. În aceeași noapte am visat un
vis, mă găseam cu patul meu pe un câmp verde și din
partea dreaptă s-a văzut ceva ca un răsărit de soare și
o rază de lumină care mi-a orbit ochii. Dintr-o dată,

din raza de lumină care a apărut, am văzut ca un
fulger persoana Domnului Isus. A stat față în față
cu mine și mi-a spus: ,,vrei să mă ating de piciorul
tău?" Am răspuns: da. Atunci Isus s-a apropiat de
mine, atingându-se de glezna piciorului meu; în
acel moment m-am trezit și am văzut că umflătura
din corp a dispărut.
Această întâlnire cu Domnul Isus a fost la ora
5 dimineaţa. Peste 2 ore urma să fie vizita medicală.
Mă sufocam aşa de tare din cauza aparatelor, încât
doream aşa de mult să fiu eliberată de ele şi chiar am
insistat medicilor să mi le înlăture. În urma spuselor
mele, medicii au zis: viaţa mea a ajuns la capăt, fără
aparate voi muri. Am început să plâng spunândule că doresc să mai trăiesc. După plecarea lor, o
asistentă care fusese cu ei a revenit la mine şi a luat
toate aparatele de pe mine. Asistenta, văzându-mă
toată udă şi desumflată, a privit cu o mare uimire
către mine și m-a întrebat ce se întâmplase. Eu i-am
povestit ce mi-a făcut Domnul. M-am ridicat din pat
și m-am aşezat pe marginea patului. Văzându-mă
lipsită de putere, am cerut ajutorul Domnului să mă
pot deplasa spre cabinetul medical. Domnul care e
bun m-a întărit, simţind în trupul meu o putere care
mă întărea să pot merge, deşi asistenta mi-a oferit
ajutorul ei. Prin credinţa în Domnul Isus care s-a
îndurat de mine, am refuzat ajutorul ei. Ajungând
la cabinet, doctorii uimiţi m-au întrebat: tu poţi să
umbli pe picioare? În momentul acela s-au adunat
toate cadrele medicale, pentru a face un control
amănunţit. Situația infecţiei de 30% a sângelui a
durat timp de 5 zile, iar în urma cotrolului amănunţit
rezultatele au arătat o infecţie de doar 5% în sânge,
pentru că Domnul s-a îndurat de mine şi doar într-o
clipă a făcut ceea ce oamenii nu au putut să facă.
Doctorii, uimiţi şi miraţi de felul cum Domnul
a lucrat la analizele mele, îmi făceau investigaţii
aproape în fiecare zi. Rezultatele erau aceleaşi de
fiecare dată: 5% infecţie în sânge. Am mai stat 5
zile în spital, după care mi s-a făcut externarea. La
fiecare 2 săptămâni, în interval de jumătate de an,
am fost chemată pentru control, rezultatele fiind
aceleaşi de fiecare dată - 5% infecţie în sânge.
După o perioadă de timp, mi-a ieşit pe partea
dreaptă a gâtului un ganglion, mai exact unde au
fost puse acele pentru filtrarea sângelui. Medicii l-au
numit cancer. Au presupus lucrul acesta datorită
faptului că am fost bolnavă cu rinichii. Din nou am
făcut analize şi mi-au găsit tumoare la cei doi rinichi
(chiste), ceea ce au numit cancer. Mi-au dat tot felul
de ceaiuri şi mi-au spus să ţin un regim strict.
În 8 martie 2008 am auzit o voce în vis, care
mi-a spus: a sosit vremea şi timpul când să mă

ating de tine. În zorii dimineţii a sunat cumnatul
meu Dorel şi m-a întrebat dacă vreau să merg la
Biserica Betel din Viena, că vine un frate cu dar de
vindecare. În momentul acela am vrut să ajung la
biserică, dorind ca Domnul să mă vindece. Ajunsă
în biserică cu o soră care ştia şi îmi cunoştea
umflătura, ne-am aşezat pe bancă. În timp ce
fratele predica, am simţit că umflătura se deplasa
în jos. Am întrebat pe sora care stătea lângă mine
dacă mai vede umflătura. Ea a răspuns că nu
vede nimic. După câteva clipe, fratele a vorbit în
Numele Domnului: toţi cei care doresc ungerea şi
vindecarea Domnului, să iasă în faţa publicului. În
timp ce fraţii şi surorile ieşeau în faţă, fratele şi-a
îndreptat privirea spre mine, chemându-mă şi
pe mine. A spus: sora din spate să treacă în faţă,
pentru că Domnul astăzi va lucra în dreptul ei.
Ajunsă în faţă, fratele s-a atins de gâtul şi rinichii
mei. Când a pus mâna pe gât a simţit o căldură
neobişnuită, și L-a rugat pe Domnul să se îndure
de mine. Fratele nu a avut nici o cunoştinţă despre
boala mea, Domnul m-a vindecat la o clipeală
de ochi, apoi am fost îndemnată de fratele să
mărturisesc în faţa bisericii despre boala mea
şi vindecarea ei.
Văzând cum Domnul a lucrat în viaţa
mea, am rugat pe frați dacă pot să-mi facă
ungerea pe o batistă sau pe un şerveţel pentru
sora mea, care era bolnavă. În timp ce un frate
se ruga Domnului, chiar insista pentru boala pe
care o avea sora mea. Nu i-am spus nimic despre
ce suferinţă este vorba. Domnul a vindecat-o şi
pe sora mea chiar în clipa aceea, cu toate că pe
fratele nu l-am văzut decât în seara respectivă.
Fiind bolnavă grav, în acest timp am avut un
cuvânt din partea Domnului: „dacă nu voi face
ungerea și mărturisirea, voi pleca din viață”. Ajunși
la Biserica Elim, am chemat pe doi dintre frații
slujitori pentru ungere și mărturisire. Unul dintre
ei mi-a sugerat să mărturisesc tot, pentru „că încă
o soră care nu a fost sinceră astăzi este în țărână,
astfel vei fi și tu la fel”. Deși doctorii nu mi-au dat
nici o șansă, Domnul m-a vindecat.
Am primit aceste suferinţe de-a lungul
anilor în mijlocul acestei lumi confuze, dar sunt
suficiente a mă convinge că Dumnezeu este plin
de încredere. Se merită să suporţi orice suferinţă
pentru a-L cunoaşte pe Dumnezeu. Un proverb
francez spune: „suferinţa trece, ce ai suferit nu
trece niciodată”.
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Ana Feier

într-o vreme în care lumea modernă
şi schimbătoare îşi găseşte plăcere în
desfrânare şi păcat, mireasa Domnului,
biserica, este chemată să-L reprezinte
pe Mirele Isus pe acest pământ
stricat şi plin de silnicie. Totuşi, traiul
evlavios şi dorinţa după sfinţire în
adunările creştine sunt din ce în ce mai
controversate, iar lucrurile sfinte aproape
date uitării. Ceea ce cu puţin timp în urmă
era de neînchipuit pentru un creştin şi o
ruşine chiar pentru un om din lume care cât
de cât se respecta, a devenit o normalitate
între credincioşi. Realitatea de azi ne arată
că acolo unde libertatea în Hristos este
înţeleasă ca o îndreptăţire pentru ignoranţă,
credincioşii comit cu nonşalanţă păcate fară
număr, crezând că Domnul îi iartă orişicum.
	într-o asemenea vreme în care
oamenii a căror evlavie este ca norul de
dimineaţă şi ca roua care trece curând (Osea
6:4), nu vor să sufere învățătura sănătoasă,
ci îi gîdilă urechile să audă lucruri plăcute (2
Tim. 4:3). Biserica, mireasa Domnului, este
chemată la o viaţă de sfinţire!
O caracteristică a vremurilor noastre
este că oamenii vor fi fără evlavie (2 Tim.
3:2), ceea ce după dicţionarul explicativ
al limbii române înseamnă un ,,sentiment
religios manifestat printr-o scrupuloasă
(meticulos, cinstit, conştiincios) îndeplinire
a practicilor bisericești“. Având în vedere că
Pavel îl îndeamnă pe tânărul Timotei să fie
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evlavios (1 Tim. 4:7) şi că profetul Ieremia
avertizează, încă din vechime, pe poporul
Israel că cine face cu nebăgare de seamă
lucrarea Domnului, atrage mai degrabă
blestemul decât binecuvântarea asupra
lui (Ieremia 48:10). Aş vrea să subliniez
aici importanţa evlaviei în viaţa noastră.
învăţătura sănătoasă trebuie să ducă la
evlavie (1 Tim. 6:3) şi zidită pe stâlpii har
şi adevăr (Ioan 1:14), căci fără adevăr vom
schimba în desfrânare harul Dumnezeului
nostru (Iuda 1:4), pe când fără har vom avea
doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i
puterea (2 Tim. 3:5).
Biblia nu ne ascunde faptul că dacă
alegem să trăim cu evlavie în Hristos Isus,
prigoana ne este asigurată (2 Tim. 3:12),
dar ne motivează în acelaşi timp că răsplata
noastră va fi pe masură. Dacă urmărim
aceste sfaturi vom descoperi că evlavia
însoţită de mulţumire este un mare câştig
(1 Tim. 6:6), deoarece este folositoare în
orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa
vieţii de acum şi a celei viitoare (1 Tim.
4:8).
,,Fiindcă am primit dar o împărăţie, care nu
se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori,
şi să aducem astfel lui Dumnezeu o
închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică;
fiindcă Dumnezeul nostru este “un foc
mistuitor” Evrei 12:28-29.
Florian Cucek
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Sub ochii noștri copiii din adunările noastre se îndreaptă cu
pași repezi înspre adolescenţă, iar apoi spre tinerețe. Trebuie însă
înțeles faptul că, tocmai în această perioadă de vârstă schimbările
nu sunt doar cele vizibile legate de fizionomie, ci marile schimbări
au loc la nivelul gândirii, al intelectului, al capacităţii de a înţelege
lucrurile materiale, dar şi cele spirituale. Dacă în copilăria lor
copiii „înghițeau” tot ce li se spunea la Școala Duminicală, iată că
începând cu adolescența lucrurile se complică. Cert este faptul că,
de la o anumită vârstă a adolescenței în mintea lor își face loc un
sistem de evaluare a lucrurilor, a persoanelor sau a evenimentelor
din adunarea locală. Acum ei văd, aud, cântăresc, analizează într-o
altă dimensiune, de obicei mai mult decât noi credem. În această
dimensiune de multe ori în mintea tinerilor se formează întrebări
la care lipsește răspunsul adecvat.
În această situație se ridică două întrebări: cine iar putea
ajuta şi înțelege? sau de cine s-ar lăsa ajutați?
Pe lângă sprijinul lui Dumnezeu, acești tineri au nevoie
foarte mare de călăuzire din partea noastră a părinților naturali sau
spirituali. Partea lui Dumnezeu o descrie psalmistul în Ps. 32:8 „Eu –
zice Domnul – te voi învăța și-ți voi arăta calea pe care trebuie s-o
urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta”.
Cunoaștem din Biblie că și Isus a trecut prin aceste faze
din viața omului şi auziți ce declara Scriptura despre El: „Și Isus
creştea în înțelepciune, în statură, și era tot mai plăcut înaintea lui
Dumnezeu şi înaintea oamenilor” Luca 2:52. Un lucru mai greu de
acceptat pentru tineri este a le spune că ei sunt în credință niște
copii și că au nevoie de cel puțin un îndrumător spiritual. Haideți să

vedem ce părere are apostolul Pavel despre aceasta. La 1 Tim. 1:2
spune către Timotei, adevăratul meu copil în credință… Tinerii
trebuie să înțeleagă că doar acum începe procesul de educare
spirituală așa cum l-a aplicat și Pavel lui Timotei vorbindu-i la 1
Tim. 1:18 despre poruncă și luptă, lucruri nedorite de tineri dar
indispensabile pentru creșterea spirituală. Un alt verset potrivit
găsim la 2 Pet. 2:18. ci creșteţi în harul și în cunoștința Domnului
și Mântuitorului nostru Isus Hristos. De creșterea în cunoașterea
Domnului avem cu toții nevoie, dar cu precădere tinerii. Noi
suntem chemați să înțelegem și să ajutăm tinerii noștri. Ei sunt
chemați să se lase ajutați de Dumnezeu prin noi cei care formăm
Biserica. Un bun exemplu este din nou Pavel care a fost folosit
de Dumnezeu în creșterea şi maturizarea spirituală a lui Timotei,
Tit și alții. Pentru tinerii zilelor noastre cred că un mare ajutor îl
constituie oamenii care trăiesc ce scrie Scriptura. Tinerii aud zeci
și sute de predici, dar sunt în căutarea acelora care împlinesc ce
se predică. Pe aceștia i-ar accepta să-i ajute!
· Pavel spune „...luptă-te lupta cea bună a credinței”
· 1 Tim. 6:12 dar nu uită să pomenească realitatea din
viața lui la 2 Tim. 4:7 „...m-am luptat lupta cea bună a credinței,
mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința”.
În concluzie, pentru a netezi calea tinerilor către Dumnezeu,
ei au nevoie de acceptarea învățăturii dată de Dumnezeu prin
frați, iar frați trebuie să rămână sau să devină niște exemple vii
demne de urmat. Dumnezeu să ne lumineze pe toți!		
						
Cristian Kamergruber
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Istoricul Bisericii
Philadelphia
Wells
În anul 2001, un grup relativ mic de frați care
locuiau în împrejurimile orașului Wells au realizat
importanța înființării unei biserici în această localitate.
După mai multe întâlniri și rugăciuni, au hotărât să caute un spațiu
unde să se poată întâlni, urmând ca mai apoi să slujească ca loc de
închinare a noii biserici. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în vara anului
2001, s-a găsit acest spațiu pe strada Grunpachplatz, nr. 5, Wells. În
scurt timp, acestui mic grup li s-au mai adăugat alți frați și surori,
întâlnindu-se în fiecare duminică la două programe și unul în timpul
săptămânii. O parte dintre fondatorii acestei biserici au fost fratele
Vasile Balota și familia, fratele Eronim Hainbuchner și familia și fratele
Samuel Benza, sub supravegherea fratelui pastor Martin Schaser. La
jumătatea lunii mai a anului 2002, a avut loc deschiderea oficială a
bisericii Philadelphia Wells. La început, biserica a numărat 17 membrii
majori la care se adăugau copii. La scurt timp după deschidere a avut
loc un botez nou testamentar. Nu putem să nu amintim
că în aceasta perioadă fratele pastor Martin Schaser, cu
cei doi slujotori Petrică Rob și Petrica Baciu împreună cu
toata biserica din Perg au fost intens implicați în activitatea
bisericii. Domnul a început să își reverse binecuvântările
și biserica se bucura de prezența Lui și de pace. În toată
această perioadă am trecut prin mai multe încercări, dar în toate
acestea Dumnezeu a continuat să fie de partea noastră. Pentru acest
lucru dorim să Îi mulțumim din toată inima.
Fratele Martin Schaser împreună cu fratele Neluțu Ștefan
și conducerea bisericii din Wells au pornit un curs E.B.S. la care au
fost înscriși și câțiva studenți din Wells. Am început să ne bucurăm de
prosperitate și biserica se înmulțea din nou. În luna mai, anul 2005,
fratele Daniel Vițelar a fost promovat din slujba de diacon în slujba
de prezbiter, și un an mai târziu fratele Pașca Strugariu Florin a fost
ordinat în slujba de diacon.
În anul 2012 au avut loc o serie de schimbări în cadrul
conducerii bisericii în urma cărora fratele pastor Martin Schaser și
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fratele diacon Florin Pașca Strugariu au renunțat la
slujirea din biserica noastră.
În prezent cei care veghează la bunul mers
al bisericii sunt: prezbiter Daniel Vițelar, secretar
fratele Schipor Paul și casier Man Lucian.
Cu ajutorul Domnului și bazat pe Cuvântul
Lui care spune: „...căci Tu nu părăsești pe cei ce te
caută”mergem înainte prin credință și experimentăm
Mana Domnului la lucru în biserică.
Comunitatea noastră trăiește din dorința
de a-L urma pe Isus Hristos. Credința, dragostea
si speranța ne caracterizează – suntem o biserică
creștină care este gata să ofere ajutor celui pierdut,
celui în nevoie, celui care strigă după ajutor.
În mâna lui Dumnezeu cu toții avem un
viitor, indiferent de unde ne aflăm acum în călătoria
noastră spirituală.
Viziunea noastră este aceea de a crea
legături între generații, oameni de diferite rase și
clase sociale, trecând peste orice barieră religioasă.
Prin dragostea și Duhul lui Hristos dorim să
vestim Evanghelia, să o trăim și să creștem în puterea
ei.
Salutul bisericii: 1 Tes. 5:23 „Dumnezeul
păcii să vă sfințească El însuşi pe deplin; şi duhul
vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite
întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus
Hristos.”

INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO
„Cine va crede și se va boteza, va fi
mântuit’’ Marcu 16:16. Fiind conștienți de acest
lucru aceste șase suflete au încheiat un legământ
nou testamentar în data de 04.03.2012. Lavinia
și Arianda Achim, Loredana Cristina Floruț, Iulia
Kiș, Samuel Nedelcovici și Atilla Kiș. Botezul a fost
oficiat de fratele prezbiter Daniel Vițelar.

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl nostru, prin Domnul
Isus, care ne-a chemat în lucrarea Sa cu copiii, pentru a propovădui
Evanghelia Mântuirii şi la aceşti micuţi. Ca şi ei, să poată să aleagă pe
Domnul Isus, ca Domn în viaţa lor. Şi pentru o echipare cât mai bună
şi mai eficientă, ne este acordat harul lui zilnic. Dar totodată, suntem
chemaţi şi la o colaborare cât mai strânsă cu toţi slujitorii din întreaga
Austrie. Şi pentru asta este organizată o conferinţă anuală de trei zile
la Gusental, pentru învăţătorii de la Şcoala Duminicală. Acolo ni se
oferă ocazia de a primi multe experienţe ale fraţilor slujitori, cât şi să ne
spunem experienţele noastre personale în lucrarea cu copiii. Petrecând
timpul împreună, Dumnezeu ne vorbeşte, motivează şi împrospătează
gândirea, pentru a-L lăsa pe El să ducă la bun sfârşit ceea ce a început
în noi. Am fost întrebată şi anul acesta, ca în fiecare an de altfel, cum
m-am simţit la Gusental? Ei bine, ce aş putea să vă spun?....decât că
am fost înmuiată de Duhul Său, care a ştiut bine aşteptarea cu care
am mers acolo şi îi mulţumesc că numai El, a împlinit această nevoie,

Bucurie la Betel Wien când șapte
persoane au mărturisit în fața martorilor văzuți
și nevăzuți credința lor în singurul Mântuitor
Isus Cristos. Dumnezeu să-i binecuvânteze!

În data de 07.04.12 sau înmânat certificatele
de absolvire a cursurile M.I.P. – (Ministerial Internship
Program) nivelul I cordonate de fratele Varadin Ioan.
Cursurile s-au ţinut în Biserica MARANATHA Wiener
Neustadt dar au participat şi fraţi din biserica BETHEL
Oberwart. Ele au durat un an, deşi au început mai
mulţi au absolvit următorii nouă fraţi: Smerică Filip,
Cotuțiu Pavel, Ștrango Victor, Cucek Florian, Smerică
Florin, Suingiu Petrică, Smerică Ştefan, Suingiu
Daniel, Buda Corneliu.

ca să pot fi de folos în lucrarea Lui şi mai departe. Dragi mei, cu
acest miez de Har, cu care mă întâlnesc în fiecare an la Gusental,
nu este ceva omenesc, ci este însuşi prezenţa lui Dumnezeu,
care ne provoacă la o nouă dedicare şi ne echipează pentru
a fi mai de folos, în a grăbi venirea Împărăţiei Lui. Plecând de
acolo, eşti un alt om, vorbesc în dreptul meu şi a echipei cu
care lucrez, aici în locul unde Dumnezeu ne-a aşezat pentru
o vreme, împărtăşindu-ne cum Dumnezeu ne-a vorbit la
fiecare.
Mulţumim Domnului mai întâi de toate, şi apoi fratelui
Virgil care împreună cu echipa EGM (Echipare pentru Generaţia
de Mâine), caută să asculte glasul Domnului, în favoarea binelui
nostru şi a copiilor. Vă încurajez să nu lipsiţi niciodată de la astfel
de întâlniri, pentru a nu pierde ocazia de-a primi ceva nou din
partea lui Dumnezeu
Echipa de învăţători din Klagenfurt
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În data de 10.06.2012, cei 29 de
candidați la botezul în apă a Bisericii Elim
Viena şi-au mărturisit credinţa. Doamne
binecuvântează-i cu statornicie şi pocăinţă
pe calea Ta !

