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Ce înseamnã Anul nou pentru mine?
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„Un om avea un smochin sădit în via sa.
A venit să caute rod în el, şi n-a găsit. Atunci a zis
vierului: „Iată că sunt trei ani de când vin şi caut rod
în smochinul acesta, şi nu găsesc. Taie-l. La ce să
mai cuprindă şi pământul degeaba?” „Doamne”, i-a
răspuns vierul, „mai lasă-l şi anul acesta; am să-l sap
de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină.
Poate că de acum înainte va face rod; dacă nu, îl vei
tăia.” Luca 13:6-9.
îmi aduc aminte când un frate scump m-a
întrebat cum am început Anul nou, în care pentru
prima dată în viaţă am intrat, stând pe genunchi
la rugăciune în părtăşie cu fraţii şi cerând ajutor de la
Domnul. Plin de bucurie, i-am răspuns că la
rugăciune sunt cele mai frumoase
şi plăcute momente ale
vieţii. După ce trecu
anul, tot acest frate ne-a
întrebat, la o reuniune
cu tinerii, ce rod am
adus de-a lungul lui.
începusem să cuget
la ce am rodit, ce
am strâns în acest
an binecuvântat şi,
văzând căci tot ce am
adunat a fost goană
după vânt, i-am
răspuns cu vorba
cunoscută
„ştie
Domnul...”. De atunci
au trecut ani la rând
şi uneori cred că toţi
ne simţim asemeni

acelui smochin, înaintea ultimei vizite decisive. Citind
această pildă din Luca 13:6-9 observăm că singurul
motiv pentru care Domnul Isus ar mai lăsa încă un an de
îndurare este acela de a prelucra pomul vieţii noastre
în aşa fel încât să fie „un pom sădit lângă ape care-şi
întinde rădăcinile spre râu. Acesta nu se teme de căldură
când vine, şi frunzişul lui rămâne verde; în anul secetei
nu se teme şi nu încetează să aducă rod.” (Ier. 17:8)
Domnul adeseori foloseşte în pilde imagini
şi întâmplări din viaţa cotidiană, ca să ne comunice
adevăruri spirituale pe înţelesul nostru. Din textul citat
la început, deducem că trebuie să facem o schimbare,
sau mai bine zis, să trecem printr-o schimbare, pentru
a aduce rod. Domnul este autorul acestei lucrări, prin
faptul că modifică circumstanţele vieţii noastre. Nu de
puţine ori aceasta înseamnă pentru noi încercări şi iarăşi
încercări, dar toate lucrează spre binele nostru veşnic,
de a nu fi „tăiat”. Partea noastră, în schimb, este aceeaşi
ca şi a smochinului – de a prinde viaţă, viaţă împreună
cu Hristos (Efes. 2:5), iar acolo unde este viaţă este şi
roadă (Rom. 6:22).
Lumea sărbătoreşte şi începe Anul nou aşa cum
l-a şi încheiat – despărţită de Dumnezeu prin păcat şi
fărădelege. Cât pentru mine şi casa mea, este un prilej de
mare cercetare. Nu ştim cât timp vom mai
trăi în trupul acesta, dar aş dori ca ori
de câte ori ne va vizita marele Vier
şi Grădinar în anul următor şi
în anii care vor urma, să
fim găsiţi cu rod bogat
în noi. Vino, Doamne
Isuse!			
			
Daniel Turuş

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 ................... cu tema: Învierea Domnului.

Copil al lui Dumnezeu?
„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în
Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu”
(Ioan 1:12). Ca să fii copil al lui Dumnezeu trebuie să te naști
din nou.
Hristos i-a spus lui Nicodim, „Adevărat, adevărat îţi spun
că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia
lui Dumnezeu“ (Ioan 3:3).
Atunci când o persoană se naşte, ea moşteneşte natura
păcătoasă care provine de la neascultarea lui Adam faţă de
Dumnezeu în grădina Eden. Nu este nevoie ca cineva să-şi
înveţe copilul să păcătuiască. În mod natural el urmăreşte
împlinirea propriilor dorinţe greşite, ducând la minciună, furt şi
ură. El este mai degrabă un copil al neascultării şi mâniei decât
un copil al lui Dumnezeu. Ca şi copii ai mâniei, noi merităm să
fim despărţiţi de Dumnezeu, în iad. Din fericire există cineva,
așa cum spune apostolul Pavel în Efes. 2:4-5 „Dar Dumnezeu,
care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu
care ne-a iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a
adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi)”.
Ca să devenim copii ai lui Dumnezeu, în primul rând
trebuie să-L primim pe Domnul Isus în inimile noastre și să
recunoaştem că El este Fiul lui Dumnezeu care a devenit om,
născut prin puterea Duhului Sfânt.
În al doilea rând, trebuie să avem încredere în Domnul
Isus ca şi Mântuitor. Planul lui Dumnezeu a fost acela de a-L
sacrifica pe Fiul Său, care este perfect, pe cruce, pentru a plăti
pedeapsa pe care noi am fi meritat-o pentru păcatele noastre.
În cel de-al treilea rând, noi trebuie să-L urmăm pe
Domnul Isus.
Vrei sa fii un adevărat copil al lui Dumnezeu? Dacă da,
trebuie să semeni cu El. Și nimic nu te face să semeni mai mult
cu Dumnezeu, decât dacă îi ierți pe cei care te nedreptățesc,
dacă faci bine celor care îți fac rău, dacă îi lauzi pe cei care
te vorbesc de rău, dacă ești blând cu cei care te batjocoresc.
Iar dacă vrei să-l pedepsești pe cineva care ți-a făcut rău, nu-i
răspunde cu rău, fă-i bine și l-ai pedepsit! Nu vă răzbunați
singuri, iubiților, ci lăsați loc mâniei (lui Dumnezeu), căci scris
este: „Răzbunarea este a mea; Eu voi răsplăti, zice Domnul”.
Dimpotrivă, dacă îi este foame vrăjmașului tău dă-i să
mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel,
vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit
de rău, ci biruiește răul prin bine (Rom. 12, 19-21). Așadar, să
nu ne preocupe nimic mai mult decât vindecarea sufletului
nostru de mânie și răutate. „Așa că, dacă îți aduci darul la altar,
și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,
lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, şi du-te întâi de împacăte cu fratele tău; apoi vino, de adu-ți darul (Mat. 5, 23-24).
Aceasta este condiția principală a frumuseții morale,
adică simplitatea, spunea un scriitor rus. Când eşti simplu nu
te târgui cu Dumnezeu. Un om simplu nu se gândeste la el, un

om simplu pur şi simplu trăieşte. Un om simplu este
el însuşi în fiecare clipă, fără ocolişuri, fără afectare,
fără glorie şi fără ruşine. Ca să fii frumos, trebuie să
fii om, să fii nerobit, să fii frumos şi în întuneric când
nu te vede nimeni şi în lumină când te văd toţi.
Simplitatea nu este o virtute, este un mod de a fi, un
mod de viață. Dumnezeu a preferat lucrurile simple,
putem spune chiar „copilărești“: ce gest ”copilăresc”
din Dumnezeu să te faci Prunc într-o stranie noapte
și șă să te descoperi unor păstori, ce „copilăresc” un
Dumnezeu înconjurat de slavă să mori pe o cruce de
lemn, sau să ai niște pescari apostoli, asta e prea de
tot. Cum, Doamne ai putut să fii atât de simplu? În
predicile noastre Doamne esti atât de complicat sau
noi te complicăm, dar Tu ești simplu: un Prunc, o iesle,
o fecioară Maria, un cor de îngeri... atât de simplu și
atăt de aproape de inima noastră...
și câtă SIMPLITATE se ascunde în staulul din
BETLHEEM...
În seara aceasta a sosit timpul să alergăm
spre El, spre staul și să avem grijă să nu complicăm
lucrurile deoarece s-ar putea să ajungem la Palatul
lui Irod, în loc să ne întâlnim cu Taina Staulului din
Betlheem...
Haideți ca împreună să lepădăm lucrurile care
ne fac COMPLICAȚI și să-L lasăm pe EL să ne îndrume
spre Betlheem... pentru a deveni adevărați copii ai lui
Dumnezeu.
Puiu G. Timofte
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Profeţiile despre Isus în Vechiul Testament
şi împlinirea lor în Noul Testament
Fiind născut de mic copil într-o casă
de rugăciune, cea a părinţilor mei, unde s-a
pus multă bază pe darurile Duhului Sfânt
şi pe pocăinţă, iar apoi în biserica în care
am văzut înţelepciunea fraţilor, credinţa,
dragostea pentru Scripturi şi manifestarea
darului profeţiei, inima mea s-a ataşat de
această lucrare, întărindu-se şi fiind convins
că Dumnezeu vorbeşte, şi ceea ce vorbeşte, la
vremea potrivită El şi împlineşte.
Profeţia ocupă un loc de seamă în Cuvântul
lui Dumnezeu, de aceea ea trebuie cercetată.
Din 39 de cărţi ale Vechiului Testament, 17
sunt cărţi profetice şi aproape toate celelalte
conţin un mare număr de pasaje care se referă
la diferite profeţii. Noul Testament are, de
asemenea, foarte multe pasaje profetice, atât
în Evanghelii, cât şi în epistole, iar Apocalipsa
este în întregime consacrată profeţiei. Această
ne spune cât de important este Cuvântul
profeţiei şi cât este de necesar să-i acordăm mai
multă atenţie. În adevăr, „toată Scriptură
este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca
să înveţe să mustre, să îndrepte ,să dea
înţelepciune în neprihănire pentru ca omul
lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul
destoinic pentru orice lucrare bună:“(2 Tim.
3:16,17).
Suntem, de asemenea, îndrumaţi să luăm
aminte la profeţii ca la o lampă care luminează
într-un loc întunecos (2 Petru 1:19). Să ne
ferim, deci, de a neglija profeţiile; vom avea
o mare binecuvântare pentru sufletul nostru.
Cercetându-le, vom descoperi că în următoarele
profeţii din Vechiul Testament şi în împlinirea
lor în Noul Testament, marele subiect şi centru
al profeţiei este Domnul Isus Hristos, unic şi
incomparabil în naşterea şi în toată gloria şi
slava Sa.
Subiectul cu care Dumnezeu ne delectează
în tot Cuvântul Său îl aflăm şi în scrierile
Apostolului Petru: Duhul lui Hristos era în
proroci şi i-a determinat să vestească „mai
dinainte patimile lui Hristos şi slava de care
urmau să fie urmate“ (1 Petru 1:11). Cum am
putea, deci, să rămânem nepăsători faţă de
profeţiile amănunţite despre Domnul Isus din
Vechiul Testament şi împlinirea lor, la fel de
amănunţită, în Noul Testament? Aşadar, voi
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căuta să arăt în scrierea mea această lucrare de
împlinire.

1. Născut din sămânţa femeii
PROFEŢIA: „Vrăjmăşie voi pune între tine şi
femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta
îţi va zdrobi capul şi tu îi vei zdrobi călcâiul“
(Gen. 3:15).
ÎMPLINIREA: „Dar, când a venit împlinirea
vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut
din femeie, născut sub Lege “(Gal. 4:4).
„Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri,
i s-a arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis:
„Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe
Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este
de la Duhul Sfânt“ (Matei 1:20).

2. Născut dintr-o fecioară
PROFEŢIA: „De aceea, Domnul însuşi
vă va da un semn: „Iată, fecioara va rămâne
însărcinată, va naşte un fiu şi-i va pune numele
Emanuel (Dumnezeu este cu noi)” (Is. 7:14).
ÎMPLINIREA: „Maria […] ea s-a aflat
însărcinată de la Duhul Sfânt, Iosif[…]n-a
cunoscut-o, până ce ea a născut un Fiu. Şi el I-a
pus numele Isus.” (Mat. 1:18, 25).

3. Fiul lui Dumnezeu
PROFEŢIA: „Eu voi vesti hotărârea Lui” –
zice Unsul – „Domnul Mi-a zis: „Tu eşti Fiul Meu!
Astăzi Te-am născut“ (Ps. 2:7).
ÎMPLINIREA: „Şi din ceruri s-a auzit un glas
care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în
care Îmi găsesc plăcerea” (Mat. 3:17).

4. Din casa lui David
PROFEŢIA: „Iată vin zile, zice Domnul, când
voi ridica lui David o Odraslă neprihănită. El
va împărăţi, va lucra cu înţelepciune şi va face
dreptate şi judecată în ţară“ (Ier. 23:5).
ÎMPLINIREA: „Din sămânţa lui David,
Dumnezeu, după făgăduinţa Sa, a ridicat lui
Israel un Mântuitor, care este Isus“ (Fapte 13:23).

5. Născut din Betleem

PROFEŢIA: „Şi tu, Betleeme Efrata, măcar
că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui
Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni
peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în
vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.” (Mica 5:2).
ÎMPLINIREA: „După ce S-a născut Isus în
Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod...“
(Mat. 2:1).

6. El va fi întâmpinat cu daruri
PROFEŢIA: „Împăraţii Tarsisului şi ai
ostroavelor vor plăti biruri, împăraţii Sebei şi
Sabei vor aduce daruri.“ (Ps. 72:10).
	ÎMPLINIREA: „După ce S-a născut Isus
în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului
Irod, iată că au venit nişte magi din răsărit la
Ierusalim[...]. Au intrat în casă, au văzut Pruncul
cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la
pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis
vistieriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi
smirnă“ (Mat. 2:1;11).

7. Irod ucide pruncii
PROFEŢIA: „Aşa vorbeşte Domnul: „Un
ţipăt se aude la Rama, plângeri şi lacrimi amare:
Rahela îşi plânge copiii; şi nu vrea să se mângâie
pentru copiii ei, căci nu mai sunt!“ (Ier. 31:15).
	ÎMPLINIREA: „Atunci Irod, când a văzut
că fusese înşelat de magi, s-a mâniat foarte tare
şi a trimis să omoare pe toţi pruncii de parte
bărbătească, de la doi ani în jos, care erau în
Betleem şi în toate împrejurimile lui, potrivit cu
vremea pe care o aflase întocmai de la magi.“
(Mat. 2:16).

8. Preexistenţa Lui
PROFEŢIA: „Şi tu, Betleeme Efrata, măcar
că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui
Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni
peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în
vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.”
(Mica 5:2).
	ÎMPLINIREA: „El este mai înainte de
toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.“ (Col. 1:17).
„La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu
Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la
început cu Dumnezeu” (Ioan 1:1-2).

9. El va fi numit Domn
PROFEŢIA: „Domnul a zis Domnului
meu: „Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe
vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.” (Ps. 110:1).
	ÎMPLINIREA: „Astăzi, în cetatea lui David,
vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos,
Domnul“(Luca 2:11).
,,Şi Isus le-a zis: „Cum atunci David, fiind
insuflat de Duhul, Îl numeşte Domn, când zice:
„Domnul a zis Domnului Meu: „Şezi la dreapta
Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub
picioarele Tale”? Deci dacă David Îl numeşte
Domn, cum este El fiul lui?” (Mat. 22:43-45)

10. El va fi Emanuel (Dumnezeu este
cu noi).
PROFEŢIA: „De aceea, Domnul însuşi
vă va da un semn: „Iată, fecioara va rămâne

însărcinată, va naşte un Fiu şi-I va pune numele
Emanuel.(Dumnezeu este cu noi)“ (Is. 7:14).
ÎMPLINIREA:„Iată, fecioara va fi însărcinată,
va naşte un Fiu, şi-I vor pune numele Emanuel”
care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu
noi.” (Mat. 1:23)
Dragii mei, mi-a fost alocat puţin spaţiu
pentru a scrie despre un Hristos aşa de mare,
prin urmare voi mai adăuga doar câteva
exprimări ale unor mari oameni, lăsându-le şi
pe acestea să vă vorbească despre El şi să vă
facă să înţelegeţi cât este El de minunat şi de
neasemuit în tot ce a făcut şi face.
O ediţie a Enciclopediei Britanice a
folosit 20.000 de cuvinte în descrierea lui
Isus, ocupând mai mult spaţiu decât cea a lui
Aristotel, Cicero, Alexandru cel Mare, Iuliu
Cezar, Buddha, Confucius, Mohammed sau
Napoleon Bonaparte; ea cuprindea afirmaţiile
unor personalităţi remarcabile.
La sfârşitul vieţii, Napoleon Bonaparte,
cel care a cucerit jumătate din Europa prin
război, a scris în jurnalul său:”Cu toată armata
şi generalii mei, nu am reuşit să domnesc măcar
un sfert de secol pe un singur continent, iar
acest Isus cucereşte fără violenţă popoarele şi
culturile de mii de ani“.
Renumitul istoric H.G.Wells a fost
întrebat: Care persoană a influenţat cel mai
mult istoria? El a răspuns: „Dacă măreţia
unui om se măsoară după criterii istorice
,atunci Isus se afla pe primul loc“.
Istoricul Kenneth Scott a afirmat :“Pe
măsură ce trece timpul, devine tot mai evident
faptul că Isus a avut cea mai puternică influenţă
asupra lumii, iar în prezent influenţa Lui este în
creştere“.
Ernest Renan a făcut următoarea
observaţie: „Isus este cea mai genială
personalitate pe plan religios. Măreţia şi
domnia Lui vor fi veşnice. El este unic din toate
punctele de vedere, neputând fi comparat cu
nimeni şi nimic.“
Dragul meu, Isus este singurul mântuitor
şi singura soluţie, zideşte-ţi viaţa pe El şi vei fi
mântuit!
Remus Oros
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SĂ O DESCOPERIM PE
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Când vorbim despre Maria, mama Domnului Isus,
constatăm cu părere de rău, că avem o oarecare reţinere şi
totodată o mare dificultate în a aborda o asemenea temă sau
chiar o simplă conversaţie. Această dificultate se datorează
pe de-o parte faptului că se găsesc foarte puţine informaţii
cu privire la Maria, atât în literatura biblică, cât şi în scrierile
apocrife, iar pe de altă parte, datorită diferitelor concepţii
contradictorii cu privire la mama Domnului Isus: pururea
fecioară (Isus a fost singurul fiu); statutul de persoană specială,
superioară celorlalţi oameni datorită naşterii lui Isus şi de aici
bineînţeles, închinarea la fecioara Maria. Iar reţinerea faţă de
Maria a survenit tocmai datorită unor exagerări vădit ne biblice
faţă de ea. S-a ajuns, desigur, fie într-o extremă, fie în cealaltă.
Desigur, opiniile diferite cu privire la Maria au fost încă din
primele veacuri creştine, şi vor mai fi. Tocmai diferitelor opinii
şi divergenţe faţă de statutul Mariei, a fost convocat al treilea
Conciliu ecumenic de la Efes, în anul 431, pentru a condamna
Nestorianismul (doctrină care susţinea că Maria a născut pe
Isus doar cu natura Sa umană, fără cea Divină), şi pentru
a confirma pe Sfânta Marie ca Născătoare de
Dumnezeu (gr. Theotokos).
Astfel, detalii cu privire la copilăria
Mariei, sau cu privire la părinţii ei,
găsim doar în literatura apocrifă,
iar primele informaţii cu referire
la numele părinţilor ei apar în
secolul al doilea, odată cu
apariţia ,,Protoevangheliei lui
Iacov”, ei purtând numele de
Ioachim şi Ana1. Tot din cărţile
apocrife, aflăm că
Ioachim este un
descendent
al regelui
David, iar
Ana ar fi
descendentă
din
familia
Preotului Aaron.2
Aceleaşi
surse
relatează
că
Ioachim şi
Ana

1 en.wikipedia.org/wiki/Mary_(mother_of_Jesus)
2 http://crez.org/biographies/aug/0815_sf_maria.asp

erau foarte înaintaţi în vârstă şi fără copii, ceea ce în
cultura vremii respective, însemna ,,pedeapsa divină
şi multă batjocură din partea oamenilor”. Se pare că
promisiunea de a avea un copil a fost vestită de îngerul
Gavril, în urma căreia Ana vă rămânea însărcinată şi va
naşte o fetiţă, căreia îi vor pune numele Maria, şi care ar
fi trebuit să fie dusă la Templu încă de la vârsta de 3 ani.
Acolo va rămâne până în perioada adolescenţei, loc în
care îşi va forma un caracter deosebit şi va trăi o viaţă
evlavioasă.3
După cum putem observa, Maria avea să fie o
persoană deosebită, cu un caracter deosebit. Din acest
motiv, ce vreau să descoperim în acest scurt articol este
atitudinea Mariei şi caracterul ei atât în momentele cele
mai importante din viaţa ei, cât şi în slujirea publică a
Mântuitorului.
Prin urmare, primul eveniment important care ne
este relatat de Biblie din viaţa Mariei, este vestea naşterii
Domnului Isus Hristos, iar evanghelistul Luca prezintă
acest eveniment mai detaliat (Luca 1:26-38). Mesajul
îngerului Gavril a fost „plecăciune ţie, căreia ţi s-a făcut
mare har:…binecuvântată eşti tu între femei(v. 28); ai
căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu (v. 30)”. Pentru
noi acum, acest mesaj este unul pozitiv, care conferă
o oarecare onoare sau privilegiu, însă pentru Maria,
atunci el a adus tulburare (v. 29), îngrijorare (v. 34),
teamă (v. 30). De fapt, mesajul îngerului era o chemare
la disconfort pentru tot restul vieţii ei. Această urare îi
ia dreptul de a duce o viaţă confortabilă, normală, ca a
celorlalţi oameni; vorbim aici de disconfort emoţional,
teamă, îngrijorare, nesiguranţă, dată de ceea ce vor
spune părinţii, Iosif, rudele şi prietenii ei; disconfort
social relaţional pentru respingerea, umilinţa şi
batjocură pe care o va întâmpina datorită societăţii şi
culturii vremurilor; disconfort fizic pentru că Maria a
trebuit mereu să fugă dintr-un loc în altul pentru a apăra
viaţa pruncului Isus. Cu toate acestea, Maria acceptă
disconfortul acesta, pentru a-şi împlini chemarea: ,,Iată,
roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!” (v.
38). Astfel, Maria ne învaţă slujirea care costă, slujirea
care renunţă la confortul propriu de dragul lui Isus. Câţi
dintre noi suntem dispuşi să facem acest tip de slujire?
Al doilea eveniment, prin care descoperim
caracterul Mariei, este vizita la Elisabeta, ocazie cu care
descoperim ce presupune închinarea adevărată. Ne-am
putea întreba, ce fel de închinare ar putea aduce cineva
care va fi urmărit de ruşine şi respingere, al cărui viitor
e pus sub semnul întrebării (anularea logodnei şi
implicit a căsătoriei cu Iosif), şi cu riscul de a rămâne
singură? Am fi tentaţi să spunem o închinare formală,
de pe buze, superficială, însă nu se întâmplă deloc aşa,
3 http://crestinortodox.wikia.com/wiki/Fecioara_
Maria

ci dimpotrivă, Sfânta Marie are o inimă a închinării
profunde în ciuda circumstanţelor nepotrivite, o
închinare care vine din adâncul sufletului. Cum?
Laudă pe Dumnezeu în ciuda situaţiei neplăcute în
care se afla „sufletul meu măreşte pe Domnul” (v.
46), mulţumeşte pentru lucrurile care încă nu se
împliniseră „Cel Atotputernic a făcut lucruri mari
pentru mine” (v. 49), şi are o încredere deplină cu
privire la planurile lui Dumnezeu pentru viaţa ei „El
a arătat putere cu braţul Lui” (v. 50). Şi închinarea
Mariei continuă până la cruce, o închinare care nu
ţine cont de situaţii, persoane sau starea personală.
De la naşterea Lui Isus până la adolescenţă,
aş evidenţia atitudinea Mariei la momentul
vizitei păstorilor în Betleem şi pelerinajul pe care
l-au făcut la Ierusalim, când Domnul Isus avea
doisprezece ani. După ce păstorii au povestit
modul în care li s-a descoperit îngerul, şi apoi
cântarea pe care oastea de îngeri a intonat-o în
văzduh, Luca consemnează că „Maria păstra toate
cuvintele acelea şi se gândea la ele în inima ei”
(2:19). Acelaşi lucru consemnează doctorul Luca şi
cu ocazia vizitei la Ierusalim, moment în care Isus
rămâne în Templu, în timp ce părinţii lui s-au pornit
să se întoarcă acasă. Ca urmare a răspunsului dat de
Isus „trebuie să fiu în Casa Tatălui Meu” (2:49), Maria
nu trece uşor peste aceste cuvinte, ci le păstrează
„în inima ei”. Descoperim dar, de aici, că Maria nu
doar slujea şi se închina, dar şi că ştia să asculte. Şi
ascultarea ei nu are graniţe; fie că i-a vorbit îngerul,
fie nişte păstori nebăgaţi în seamă de nimeni, fie că
e un copil de doisprezece ani, Maria ştie să asculte
şi să identifice vocea lui Dumnezeu în oamenii
din jur, un lucru extrem de greu şi inconfortabil
pentru a fi pus în aplicare în Biserică de azi. Oare
putem noi identifica vocea lui Dumnezeu aşa cum
se descoperă El prin oamenii din jur? Putem noi
distinge între chemarea Lui şi chemarea lumii?
Din slujirea publică a Mântuitorului, amintesc
evenimentul nunţii din Cana (Ioan 2:1-12), un nou
moment în care mama Domnului iese în evidenţă,
dar nu ca personaj principal, ci prin felul de a sluji.
Maria era la această nuntă, şi mai mult, atunci când
vinul se terminase, ea era preocupată de situaţia
aceasta şi caută soluţii pentru buna desfăşurare pe
mai departe a evenimentului, fapt ce dovedeşte fie
că erau rude, fie erau prieteni apropiaţi. Mai frumos
este că Maria nu face publică situaţia şi ea lucrează în
ascuns, apelând la persoana potrivită. Îl abordează
pe Isus, şi cu toate că El îi răspunde cu indiferenţă,
ea pregăteşte slugile pentru o eventuală nevoie
în a reface proviziile de vin „să faceţi orice vă va
spune” (Ioan 2:5). Prin această afirmaţie intervenţia
Mariei se încheie, şi Domnul Isus continuă lucrarea
cu înmulţirea vinului, însă aportul Mariei a fost
substanţial. De aceea caracterul ei se evidenţiază
şi aici prin lucrarea în ascuns, fără, poate, de nimeni
să mai ştie şi fără să pretindă vreo recompensă.

Smerenia şi
întâietatea
de care dă
dovadă sunt
re m a rc a b i l e,
arătând
cât
de preţioasă
şi necesară e
slujirea care nu se
vede, şi totodată,
care trebuie să fie
atitudinea şi dorinţa
în urma acestei slujiri:
Isus Hristos să iasă în
evidenţă. Aşadar, cine
vrea o lucrare care nu se
vede? Cine este gata să
renunţe la sine, pentru a se
vedea Isus? Să ne uităm la
caracterul şi exemplul Mariei.
În slujirea publică a
Fiului lui Dumnezeu, o mai
întâlnim pe Maria în Matei 12
(Luca 8:19-21; Marcu 3:31-35),
atunci când Isus este anunţat
că fraţii şi mama Lui Îl caută,
iar El Îşi continuă programul
de evanghelizare a iudeilor,
fără a se lăsa distras de la
lucrarea pe care o avea de
făcut. Mama Domnului nu
lipseşte nici la cruce, nici la
punerea Lui în mormânt şi
nici la înviere, ea rămânând
mereu
în
preajma
Domnului, chiar dacă
nu înţelegea pe deplin
ce se întâmpla cu El şi
de ce se întâmplau
toate acele lucruri
oribile. Însă un
caracter solid şi o
inimă mare au făcut ca Maria să devină femeia căreia „i s-a
făcut mare har”, pentru că acum toţi o putem numi Preafericită
(Luca 1:48).
Ca mamă şi femeie, Maria este pentru noi un exemplu
demn de urmat. Învăţăm că slujirea adevărată înseamnă
disconfort şi un preţ de plătit; că închinarea trebuie să
fie parte din viaţa noastră oricând, chiar când plângem şi
suferim sau atunci când promisiunile lui Dumnezeu întârzie
să se împlinească; învăţăm că slujirea cea mai importantă
nu e în faţă sau în centrul atenţiei, ci acolo unde numai tu
cu Dumnezeu eşti, şi că cel ce trebuie să fie afirmat este Isus
Hristos Domnul; şi nu în ultimul rând, Maria ne arată că viaţa
alături de Isus trece pe la cruce, prin mormânt şi apoi în slavă.
În concluzie, constatăm că dacă vom rămâne alături de
Isus până la cruce, vom fi alături de El şi la Înviere.
Flavius Ilioni
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În textul biblic din Luca 1:39-56 ni se prezintă
o secvenţă în care Dumnezeu încă odată ne arată
măreţia Lui, puterea Lui şi modul Lui de a lucra cu
oamenii. Observăm că Dumnezeu foloseşte diverse
ocazii în care îi dă posibilitatea omului să se bucure.
În textul de faţă bucuria Mariei a fost imensă şi mai
mult de atât ea a conştientizat faptul că de acum
încolo ea se va numi ,,fericită’’.
Chiar versetul 46 ne exprimă bucuria imensă
pe care o avea în suflet: ,,Sufletul meu măreşte
pe Domnul şi mi se bucură duhul în Dumnezeu,
mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită
a roabei Sale...’’ mai mult de atât, nu a putut să stea
nepăsătoare, ea s-a dus în grabă în cetatea lui Iuda
ca să povestească tot ce i s-a întâmplat. Observăm
foarte clar că în sufletul Mariei ardea dorinţa de a
împărtăşi tuturora ceea ce a făcut Domnul în viaţa ei.
Referitor la această atitudine, dacă o
raportăm la zilele noastre, la modul de închinare
pe care trebuie să îl avem, putem să învăţăm
de la Maria în primul rând, starea smerită care
a avut-o şi cred că a contat foarte mult pentru
Dumnezeu în a alege cine să fie persoana prin
care să-Şi facă lucrarea. Tot aşa astăzi Domnul
vrea să lucreze cu noi prin diferite moduri, chiar
pe plan muzical dar, pentru aceasta, Dumnezeu are
nevoie de starea noastră smerită ca să poată lucra
aşa cum doreşte El. Ca muzician pot să mărturisesc
că au fost întâlniri în diferite ocazii în care

s-a chemat Numele Domnului, prezenţa Lui şi chiar
dacă acestea au fost, personal nu am putut să simt
aceea ,,ungere divină’’ în cântare, chiar dacă din
punct de vedere muzical a ieşit foarte bine, Domnul
nu a putut să lucreze cum a vrut El sau cum m-aş
fi aşteptat eu. Din aceasta am învăţat că mai întâi
de toate Domnul trebuie chemat şi lăsat să facă ce
doreşte El la orice întâlnire de genul acesta şi lucrul
primordial să fie fiinţa noastră ca închinători pusă la
picioarele Domnului. Să venim cu o stare smerită
înaintea Lui şi atunci cântarea noastră va avea un
impact remarcabil şi bineînţeles ascultătorii vor pleca
umpluţi de Duhul Sfânt şi prezenţa Domnului. Dacă
lucrul acesta se întâmplă putem confirma că întâlnirile
noastre nu sunt doar părtăşii avute cu diverşi musafiri,
formaţii muzicale, predicatori cu renume ci din contră
va merge vestea că Domnul a fost prezent şi a putut
să-şi facă lucrarea cum a dorit El.
Doresc să nu uităm căci avem de-a face
cu un Dumnezeu „... Atotputernic, numele Lui este
sfânt şi îndurarea Lui se întinde din neam în neam
peste cei ce se tem de El.’’ Cred din toată inima
că dacă suntem atenţi la atitudinea noastră şi nu
venim oricum în faţa Domnului cât şi în faţa unei
adunări să ne aducem cântarea, poezia, îndemnul,
mărturia, Domnul va binecuvânta munca noastră
cum nu ne putem imagina.
Se întâmplă după diverse
slujbe divine, conferinţe,
poate după o simplă
cântare vine cineva la
tine să te felicite, să te
binecuvinteze pentru că
ai făcut o treabă bună şi
prin cântarea ta a simţit
prezenţa Domnului, nu
uita să-i spui:
„E adevărat, munca e
a noastră dar toată
lauda e a Domnului
nostru Isus Hristos!”
Dani Huluban

ISUS – DARUL CEL MAI DE PREŢ

„Ah, dacă aş avea puţin timp, doar puţin, atât cât să stau
pe loc şi să privesc fulgii pufoşi de nea, picuraţi din văzduh...
Dacă nu aş avea atâtea de rezolvat, atâtea drumuri de bătut!... “
De fiecare dată când se apropie sărbătorile de iarnă, o
parte din mine îşi doreşte cu ardoare să fie din nou copil. E atât
de simplu să priveşti viaţa cu ochii nevinovaţi ai unui copilaş!
Îmi amintesc de pe vremea când eram doar de-o şchioapă
- parcă toate se făceau de la sine; mă pomeneam aşa, dintr-o
dată, cu toată casa strălucind de curăţenie, mâncăruri alese şi
hăinuţe noi, gata de a întâmpina marea sărbătoare. Nopţile
nedormite ale mamei erau o poveste doar de ea ştiută...
Apoi mergeam cu toţii la biserică, iar zăpada, strălucind
în bătaia felinarelor, scrâşnea sub tălpile încălţărilor noi,
cumpărate nu rareori cu sacrificii, tocmai pentru acest
eveniment.
Colindele... Doamne, colindele acelea minunate, cântate
la terminarea slujbei, afară, în faţa bisericii, ca să se bucure şi
vecinii noştri necredincioşi de naşterea lui Isus...
În timp ce, cufundată în gânduri şi cuprinsă de nostalgia
trecutului, mă strecuram cu greu prin forfota gălăgioasă,
micuţul meu telefon se făcu auzit. Încercând să-l scot la iveală
din geantă mereu prea încărcată cu de toate, îmi alunecă
din mână, împrăştiindu-se pe stratul de zăpadă bătătorit de
mulţimea paşilor grăbiţi. Când, în sfârşit, l-am readus la viaţă,
s-a întâmplat ceva ciudat, ce m-a determinat să îmi pun un
mare semn de întrebare: privind pe display, mi-am dat seama
că telefonul, în cădere, făcuse de fapt şi o călătorie în timp.
Dintr-o dată mă aflam, dacă i-aş fi dat crezare, la un început de
an. Din trecut? Din viitor?...
Închizând pentru o clipă ochii raţiunii, m-am lăsat
învăluită de misterul necunoscutului. Întrebarea era doar
încotro să mă îndrept: să mă întorc înapoi în copilărie, ori mai
bine să îmi imaginez că am ajuns deja în viitor?
Cum ar fi. Oare, dacă într-adevăr aş putea să dau timpul
în urmă, cu mulţi ani în urmă? Ce aş schimba în viaţa
mea? Ce aş dori să retrăiesc? Şi ce aş încerca
să dau uitării pentru totdeauna?
Iar dacă m-aş afla în viitor,
nu aş fi dezamăgită pentru
prezentul pierdut?
Din fericire nu ne stă
în putere să decidem
asupra timpului, el e
în mâna Creatorului.
Dar ce putem noi
să facem, e să ne
bucurăm de fiecare
clipă trăită ca de
cel mai minunat
dar lăsat din ceruri
pentru noi - şi să
îl preţuim cum se
cuvine.
Există diferite
moduri de a primi
un cadou. În timp
ce un copil îşi întinde
mănuţele nerăbdătoare
şi, cât ai clipi din ochi,
dă la o parte ambalajul

sclipitor, devenit dintr-o dată supărător, noi, adulţii, o facem
mai stăpânit, fără să ne lăsăm pradă emoţiilor, ba uneori, din
lipsă de timp, îl punem chiar de-o parte, pentru ,,cândva “...
Pe Isus trebuie să Îl cunoşti, să Îl primeşti şi să Îl iubeşti
din prima clipă când ţi se oferă, căci mâine s-ar putea să fie
prea târziu.
Apoi mai există nemulţumirea, dezamăgirea, atunci
când primim un cadou nepotrivit. Dar Tatăl nostru nu ne
dăruieşte niciodată ceea ce nu ne este de folos; ca dovadă
- Isus şi viaţa veşnică.
Şi mai este refuzul total, când întorci hotărât spatele
darului oferit, fie că e vorbă de mâna de ajutor întinsă de
aproapele tău la nevoie, fie de a primi în suflet dragostea de
necuprins a lui Dumnezeu.
Cadourile sunt şi ele, la rândul lor, felurite. Noi, părinţii,
le dăruim adesea copiilor jucării sofisticate care de cele mai
multe ori depăşesc cu mult puterea noastră de înţelegere,
dar ne lăsăm copleşiţi de rugăminţile lor. E o mulţumire
efemeră, care le umple inima doar pentru o vreme, ca mai
pe urmă să se stingă asemeni unui pâlpâit de lumânare în
bătaia vântului.
O faptă bună, un cuvânt înţelept, un colţ de pâine sau
o îmbrăţişare sunt daruri care au mult preţ în faţa celui ce
duce lipsă de ele, dar mai cu seamă în faţa lui Dumnezeu.
Un cadou deosebit l-a făcut deunăzi mama nepoţilor
ei: câte o pernă şi o Biblie fiecăruia. Ceva pentru un cap
obosit şi totul pentru un suflet ostenit. Doamne, fă ca,
atunci când perna va deveni atât de ponosită, încât nu
va mai folosi la nimic, şi paginile Bibliei să fie la fel de
subţiate de atingerea degetelor însetate de Cuvântul
Tău!
Un alt fel de dar îl găsim în Scriptură, în Matei,
care ne descrie felul de închinare a celor trei magi de la
Răsărit: ,,Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama
lui, şi s-au aruncat cu faţa la pământ, şi I s-au închinat,
apoi şi-au deschis vistieriile, şi I-au adus daruri:
aur, tămâie şi smirnă“ (Matei 2:11) - aurul
însemnând puterea, stăpânirea,
regalitatea; tămâia - semn de
evlavie înaintea lui Dumnezeu.
Şi în final smirna, ce derivă
din cuvântul ebraic “murr “,
adică „a fi amar” - simbol
al sacrificiului ce avea să
vină...
Şi totuşi, dacă
m-aş opri aici, ar lipsi
piatra de căpătâi a
poveştii mele:
Într-o noapte
sfântă de Crăciun, la
adăpostul unei iesle
din Betleem, ne-a
fost trimis din veşnicii,
nouă oamenilor, darul
cel mai de preţ al vieţii
noastre - pruncul Isus,
ca să ne mântuiască
de
păcate;
Emanuel,
care, tălmăcit, înseamnă
„DUMNEZEU ESTE CU NOI“		
			
Lidia Florian
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„Eu am venit să fiu o lumină în
lume pentru ca oricine crede în Mine,
să nu rămână în întuneric.” Ioan 12:46
Naşterea Domnului Isus
Hristos în această lume întunecată
ca noaptea, s-a infaptuit pentru ca
noi să nu mai rămânem în întunericul
în care se zbate lumea, şi prin
credinţă să avem lumină. Dacă ne
încredem în Isus, nu vom mai sta în
umbra întunecoasă a nopţii, şi vom
intra într-o lumină caldă a zilei, care
nu se va sfârşi niciodată. Un nor poate
să ne acopere uneori, dar noi nu trebuie
să rămânem în întuneric, dacă ne încredem în
Domnul Isus. Naşterea Lui a venit să ne aducă o
lumină deplină. Mă întreb, ca o persoană care am
atins apogeul maturităţii, să fi venit EL în zadar? Dacă
avem credinţă, avem şi privilegiul luminii soarelui, să ne bucurăm
de ea! Isus a venit în lume să ne elibereze, şi oricine ÎL urmează, va
cunoaşte că nu degeaba a răsărit soarele dreptăţii care răspândeşte
căldura şi lumina. Dragi fraţi şi surori, scuturaţi-vă de deznădejdea

voastră şi nu mai rămâneţi în întuneric, veniţi urgent
la lumină. Domnul Isus va fi nădejdea ta, bucuria,
viaţa ta, cerul tău. Priveşte la EL, numai la EL şi te
vei bucura ca păsările la soare şi ca îngerii înaintea
tronului său. Dumnezeu să ne întărească, să ne
ajute ca toate slăbiciunile şi greşelile noastre care
au fost devastatoare să ni le ierte (Ps. 138:7).
Să ne rugăm să ne învioreze, iar restul să
încredinţăm în mâinile Domnului, care va împlini
totul pentru binele nostru. Dumnezeu nu va refuza
să ne ajute, EL este Împărat şi EL nu ne va lăsa să
pierim, doreşte reabilitarea noastră. Dacă ascultăm
glasul său şi ne supunem voii sale, bogăţiile slavei
lui sunt ale noastre (Gen. 32:12). „Dacă Domnul ne
face bine, cine va putea să ne facă rău?”
Această măreaţă făgăduinţă este pentru a ne
îmbărbăta, a ne hotărî şi pentru a ne sprijini pe ea.
„Veniţi, creştini, cu toţii, copiii Domnului să
fim, cu sufletele noastre, naşterea lui Isus s-o
primim!”		
Aurelia Dobrotă

Este un timp mai special în care o anumită decizie are un efect
deosebit de restul timpului în care iau o decizie? Sau decizia pe care am
luat-o are un alt efect asupra mea datorită timpului în care am luat-o?
Am obiceiul de a lua decizii la sfârşitul anului, decizii care pe
parcursul anului următor ori le regret, ori le ignor, ori pur şi simplu le uit.
Oare anul acesta nu ar fi mai bine să evadez avatarul meu care anul viitor
cam în aceeaşi vreme mă va mustra? Oare cât timp îmi va ţine cald acest
calorifer, care îmi prezintă iluzia de a face ceva bun pentru a evita ceva rău
ce fac în urma unei intenţii bune?
Din câte mă ştiu, pentru o durată de timp obtuză. Atunci de ce repet
acest demers, în fond ironic? De ce sunt aşa hotărât să parcurg un drum
despre care ştiu că este un sens giratoriu? Ce rezultat aştept în momentul în
care parcurg aceleaşi formule fără să schimb nici măcar un punct sau o cifră?
Nu am un răspuns absolut, dar am unul pentru mine. În momentul
în care nu mai încerc, am eşuat. Am greşit şi voi mai greşi, dar atunci când
nu mai văd că mai greşesc sau că mai pot greşi, atunci am greşit deplin. Pot
să ignor dorinţa de a urma un drum stâncos şi bineînţeles ca alternativă va
fi cel puţin estetic plăcut, ba chiar poate uşor, de urmat. Pot să urmez acest
drum, orbit de luminile care mă împiedică să văd ce este mai valoros, sau
pot folosi raţiunea pentru a mă înşira acolo unde nu este aglomeraţie multă.
Şi deşi încerc cu raţiune, totuşi văd că raţiunea mă denunţă. Dar cui?
Nu pot să repet aceleaşi greşeli, sperând că rezultatul va fi până la
infinit la fel de părtinitor. Nu pot să repet cuvinte amăgitoare în ideea că
verdictul final va fi „merge şi aşa“. Nu am nici o scuză pentru faptele mele şi
totuşi 										
			
Talidu Nagy

Das vergangene Jahr bedeutet für mich
in erster Linie eine Zeit, die viel zu schnell
vergangen ist. Trotz vieler wichtiger Ereignisse,
die stattgefunden haben, frage ich mich, wieso
die Zeit immer schneller zu vergehen scheint, da
es sich anfühlt, als ob erst vor kurzem das Jahr
2012 begonnen hat.
In dem vergangenen Jahr hat Gott den
Menschen in seiner Güte wieder einmal viele
Chancen eingeräumt zu ihm zurückzukehren.
Doch leider ist es eine traurige Tatsache, dass sehr
viele Menschen diese Chancen nicht nützen. Sie
leben weiterhin in ihren alten Sünden und wollen
nicht wahrhaben, dass Gottes zweite Ankunft
unmittelbar bevorsteht.
Wie wir im Laufe der Geschichte erkennen
können, kehren die Menschen dann zu Gott
zurück wenn sie sich in Not befinden. Früher ließ
Gott das Volk Israel in Gefangenschaft führen,
damit es zu ihm zurückkäme. Auch in den
heutigen Tagen lässt Gott Katastrophen über uns
hereinbrechen. Im vergangenen Jahr sind so viele
verheerende Unglücke auf dieser Welt passiert,
wo durch Erdbeben, Stürme und Tsunamis sehr
viele Menschen umgekommen sind. Außerdem
sind viele Menschen im Krieg gefallen, wie zum
Beispiel beim Aufstand in Ägypten oder in Syriens
Bürgerkrieg. Doch wie es schon im Evangelium
des Matthäus steht: „Ihr werdet aber von Kriegen
und Kriegsgerüchten hören; sehet zu, erschrecket
nicht; denn es muss so geschehen; aber es ist
noch nicht das Ende.“ (Mat. 24,6)
Besonders Amerika wurde auf die Probe
gestellt, wie zum Beispiel aktuell durch den
Hurrikan Sandy.
Im Jahr 2012 wurde auch mehrmals von
Menschen die genaue Zeit des Weltuntergangs
„berechnet“. Ein amerikanischer Pastor versprach
das Kommen Christi am 21. Mai 2012. Einige
Interpretationen des Mayakalenders besagen,
dass der Weltuntergang am 21. Dezember 2012
stattfinden wird. Doch in der Bibel steht klar und
deutlich: „Von jenem Tage aber und der Stunde
weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel,
auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater.“
(Markus 13,32).
Doch auch wenn keiner dieser Termine für
die Apokalypse in Erfüllung gegangen sind, so ist
doch eines sicher: Das vergangene Jahr hat uns um
ein Jahr näher an den Tag des jüngsten Gerichts
gebracht. Deshalb ist es für viele Menschen
höchste Zeit, endlich zu Jesus umzukehren.
Abseits der vielen Katastrophen hat Gott vor
allem seine Liebe offenbart. Er hat seinen Kindern
in schwierigen Situationen Kraft gegeben und es
ist nicht nur einmal passiert, dass Gott mit seiner
allmächtigen Kraft in unseren Leben eingegriffen
hat, um uns zu helfen.
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Zusammenfassend kann man sagen, dass
mit 2012 ein turbulentes Jahr zu Ende geht, in
der diese Welt viel versucht worden ist. Doch
wir können dennoch Gott danken, dass er
uns geholfen hat, unbeschadet ins neue Jahr
zu gelangen. Wir haben ihn oft genug bei der
Arbeit gesehen, haben seine Wunder miterlebt
und können seine Zeugen auf Erden sein. Er
hat seinen Kindern geholfen, auch anderen
Menschen über diesen wunderbaren Gott zu
berichten, und das Evangelium wurde durch
seine Unterstützung weiter verbreitet. Diverse
Missionswerke haben Gottes Wort in Afrika,
Moldawien, Rumänien und auf der ganzen
Welt verbreitet. Somit steht das Jahr 2012
auch für große Siege, die wir in Christus feiern
durften. Deshalb ist auch das vergangene Jahr
eine Zeit, für die wir Gott nur danken können.
Sabin Gafiţa
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Reporter: Pentru cititorii revistei „Apa Vieţii”, te rog să
te prezinţi.
Ruben Avram: Mă numesc Ruben Avram, am 26 de ani, m-am
născut în Jimbolia, judeţul Timiş, România. Sunt primul născut dintre
trei băieţi şi provin dintr-o familie penticostală. Am emigrat din
România când eu aveam trei ani şi jumătate. Părinţii s-au alipit de
Biserica penticostală din Viena, păstorită de pastorul Moise Gaode.
Am crescut în Austria făcând şcoala în limba germană. Am
ajuns să cresc ca şi român penticostal în cultura austriacă.
La vârsta de 15 ani şi jumătate am experimentat naşterea
din nou şi botezul cu Duhul Sfânt. Isus mi-a schimbat
total tot sensul vieţii mele, atunci am înţeles chemarea lui
Dumnezeu spre misiune şi Cuvântul Evangheliei. La vârsta
de 17 ani am încheiat Legământ cu Domnul Isus în apa
botezului la Biserica nr. 1 din Viena, actualmente Elim.
Reporter: La vârsta de 15 ani şi jumătate l-ai întâlnit pe
Isus Hristos personal. Cum? Unde?
Ruben Avram: Au fost un şir de evenimente care au dus la
întâlnirea cu Domnul Isus. Mie îmi plăcea foarte mult sportul şi
activităţile sportive cu tinerii de vârsta mea. Însă la acea vârstă
am ajuns la o stare de nemulţumire, lipsă de scop. Pe deoparte
mă simţeam atras de Dumnezeu să-L ascult şi să-L slujesc, iar pe
de altă parte îmi plăcea distracţia cu prietenii mei. Nu am dat curs
deplin, nici chemării lui Dumnezeu, dar nici nu am urmat toate
căile prietenilor necredincioşi, deoarece aveam o conştiinţă care
mă mustra de fiecare dată, datorită învăţăturilor primite în familie
şi în biserică la Şcoala duminicală. Nehotărându-mă deplin pentru
niciuna dintre cele două voci, s-a întâmplat ceva deosebit în iarna
anului 2002, a fost o evanghelizare cu fratele Petrică Huţuţui când
Cuvântul a început să mă cerceteze. Pentru prima dată în viaţa mea
am început să iau notiţe la predică.
Al doilea motiv, fiind mama foarte bolnavă (în acelaşi timp
era stăruinţă după Duhul Sfânt), m-a rugat mama, ca de dragul ei,
să vin să mă rog odată cu ea, i-am spus că cel puţin atât aş putea să
fac. Motivat de situaţia mamei şi de scânteia Cuvântului, am mers
la Biserică în acea seară de stăruinţă după Duhul Sfânt. După prima
seară am plecat acasă dezamăgit, nervos şi supărat pe părinţi. Mi
s-a părut o nebunie să stai pe genunchi două ore şi să nu ştii ce
era. Dumnezeu nu m-a lăsat din mâinile Lui în acea perioadă, din
potrivă, s-a stârnit în mine o curiozitate de a vedea şi a simţi prezenţa
Duhului Sfânt. Am aflat că tinerii se pregăteau cu luni de zile înainte
prin post şi rugăciune, ceea ce eu nu făcusem. Mă simţeam total
nepregătit, însă la sfârşit de săptămână am simţit nevoia să-mi
mărturisesc păcatele unui pastor, am înţeles că trebuie să-l las pe
Duhul Sfânt să vină peste viaţa mea şi să mi-o schimbe radical. Apoi,
aproape două săptămâni am stăruit activ după botezul cu Duhul
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Sfânt. A fost o bătălie fantastică, simţeam nevoia de descătuşare şi apoi de
umplere cu Duhul Sfânt. După o săptămână, Dumnezeu m-a binecuvântat
cu botezul cu Duhul Sfânt şi cu vorbirea în alte limbi, acea zi a fost şi ziua în
care diavolul a pierdut bătălia, eu fiind eliberat de vicii şi umplut de o foame
şi o sete după Cuvântul Lui, rugăciune, părtăşie cu Biserica şi de a-mi pune
viaţa mea în slujba Lui.
Al treilea motiv, un incident care m-a atins foarte mult a fost în
timp ce mă plimbam cu un prieten musulman în Viena, mi-am exprimat
dezamăgirea mea interioară că în tot ceea ce doresc să fac, cineva stă
împotriva mea şi îmi pune piedici. La care prietenul spune: „Ruben, nu
spune că acel cineva este Dumnezeu.” A fost o concluzie că Dumnezeu avea
un plan special cu mine. Din toate aceste trei motive, am dat la o parte
persoanele care mă împiedicau să iau legătura cu Dumnezeu şi astfel am
putut să stau faţă în faţă cu Dumnezeu.
Reporter: De la întâlnirea personală cu Domnul Isus şi până la
încheierea Legămâtului în apa botezului, a trecut un an şi jumătate.
Desigur, au fost multe încercări şi ispite. Mărturiseşte una din ele.
Ruben Avram: Am avut o îngrijorare înainte de botez. Am fost
vicepreşedintele pe şcoală. A trebuit să adun banii pentru fotografiile făcute
la şcoală. M-am îngrijorat foarte mult datorită faptului că persoanele pentru
lucrul acesta au plecat în vacanţă în săptămâna respectivă, dar cu ajutorul
Domnului am strâns toţi banii fără a lipsi un cent. Pentru un adolescent
proaspăt în credinţă, aceasta a fost o mare biruinţă şi semn că Dumnezeu
se implică şi vrea să se implice în fiecare amănunt al vieţii noastre.
Reporter: După botezul în apă, care a fost implicarea ta în
viaţa spirituală a bisericii?
Ruben Avram: Am participat seara la programele de rugăciune şi
tineret, unde eram implicat cu îndemnuri la rugăciune. De asemenea,
am fost folosit la vestirea Cuvântului în cadrul slujbelor din biserică, la
traducerea slujbelor din limba română în limba germană, care m-a ajutat
foarte mult să învăţ Cuvântul lui Dumnezeu, să-mi dezvolt viziunea
Evangheliei pentru poporul austriac. Am fost implicat în lucrarea de
misiune pe străzile Vienei, în special la „Westbahnhof. La şcoală discutam
cu colegii despre credinţa mea, la biserică ajutam tinerii care erau recent
veniţi din România având diferite probleme. M-am ocupat de un proiect
social în Timişoara.
Reporter: Slujind în multe feluri în Biserică, ce te-a determinat să
studiezi la o şcoală biblică?
Ruben Avram: Ceea ce m-a determinat să studiez a fost chemarea
pe care am simţit-o pentru a mă dedica total lucrării. Am recunoscut
nevoia unei pregătiri mai profunde din Biblie şi o perspectivă
multiculturală în slujire. Alt factor determinant a fost încurajarea pe care
am primit-o din partea mentorilor şi a bisericii locale.
Reporter:Cum s-a implicat Biserica Elim prin trimiterea ta la o
şcoală biblică?
Ruben Avram: Primul pas l-a făcut Biserica. În ultimul an al studiilor
mele în economie, mi s-a propus, din partea conducerii bisericii, oferta

de a fi trimis la studii teologice după finalizarea studiilor în economie
la Viena. Am înţeles aceasta ca o confirmare din partea lui Dumnezeu,
alături de conducerea bisericii, iar Biserica şi-a dat consimţământul de
a fi trimis la Seminarul Teologic. Mi-au dat libertatea de a alege, şi în
urma cercetărilor şi a contactului cu anumite universităţi teologice,
a sfătuirii cu liderii bisericii şi a unor persoane importante din Cultul
Penticostal, rugându-mă Domnului, am decis să mă înscriu la Church of
God Pentecostal Theological Seminary in Cleveland, Tennessee pentru
Master of Divinity (Master în teologie) cu specialitatea în domeniul
ucenicizării şi formării creştine (Discipleship and Christian Formation).
Reporter: Cum este sistemul academic la această şcoală?
Ruben Avram: Filozofia seminarului a fost ”know be do”
”know”- a cunoaşte partea teoretică a Bibliei sau echiparea cu
uneltele necesare lucrării;
”Be” – identitatea şi caracterul lucrătorului;
”do” – teoria învăţată şi pusă în practică. S-a pus mare accent pe
identitatea lucrătorului; mesajul nu poate fi despărţit de mesager, iar
integritatea lucrării nu poate fi despărţită de integritatea lucrătorului.
Am făcut şi practică în misiune.
Reporter: Enumeră câteva lucruri esenţiale pe care le-ai învăţat în
cadrul Universităţii din Tennessee.
Ruben Avram: Primul lucru pe care l-am învăţat este că rugăciunea
este primul act teologic, pe care un student la teologie trebuie să-l
practice.
Al doilea lucru ar fi că într-un studiu biblic autentic nu persoana
analizează Biblia, ci persoana îi dă voie Duhului Sfânt prin Cuvânt să-L
analizeze pe El.
Reporter: Ce ar trebui să înveţe tinerii creştini din Austria în
vremurile acestea?
Ruben Avram: Hristos nu a chemat oameni doar să se boteze, ci
să fie ucenicii care au ca şi scop să devină precum Învăţătorul lor Isus.
Această chemare nu este limitată la un număr aşa mic de aşa zis ,,creştini
speciali”, ci este o chemare pentru fiecare. Această chemare este de
natură radicală, provocându-l pe om să alinieze orice alt scop, dorinţă,
activitate în spatele acestei chemări de a fi ucenic. Pentru primii ucenici,
această chemare aşa-zisă radicală a fost prioritatea vieţii lor. Ea este mai
degrabă normalitatea decât excepţia pentru un credincios de a deveni
ca şi Hristos şi a îndeplini chemarea lui pentru împărăţia lui Dumnezeu.
La aceasta suntem chemaţi şi noi.
Reporter: În timpul şcolii ai făcut şi practică. Poţi să faci o
comparaţie între tinerii români din diaspora americană şi cei din Austria?
Ruben Avram: Tinerii români din SUA sunt mult mai contopiţi cu
cultura americană decât tinerii credincioşi români din Austria cu cultura
austriacă. În general vorbind, tinerii din Austria stăpânesc mult mai bine
limba română. Aceasta îmi explic prin distanţa geografică de România,
cei mai mulţi tineri români din SUA nu au vizitat niciodată România.
Tinerii români din America au foarte multe biserici americane unde
frecventează, sau chiar s-au făcut membri, ceea ce în Austria nu este la
fel.
Reporter: Ai participat la Convenţia penticostală naţională a
românilor din America: Atlanda-2011 şi Chicago-2012. Ce putem învăţa
de la americani?
Ruben Avram: Patru lucruri: În primul rând: limba engleză sau
contextul în care se află românii în America este activ implicată prin
cântări şi predică în conferinţele românilor. Aceasta creează o punte de
legătură cu generaţia tânără, dar şi cu vorbitorii de limbă engleză.
Al doilea lucru: între programele principale de conferinţă s-au
organizat diferite seminarii cu discuţii în diferite domenii de lucrare a
bisericilor. De exemplu: seminar cu păstorii bisericilor, întâlnire pentru
lucrarea tineretului, seminar pe tema misiunii şi lucrarea cu copiii. Toţi
cei care au fost implicaţi în aceste domenii au putut să participe, să
dobândească informaţii sau cunoştinţe, să discute pe anumite teme
specifice, să afle cum pot fi folositori în acele domenii de lucrare, să-şi
creeze legături cu oamenii care au experienţe în acele lucrări.
Al treilea lucru: înaintea primelor două zile de programe principale
a fost organizat un program special al tinerilor în limba engleză.
Al patrulea lucru: după fiecare convenţie, toţi participanţii sunt
invitaţi la un parc mare, care este închiriat în scopul unei părtăşii frăţeşti.

Reporter: Relatează o
experienţă cu Dumnezeu din
timpul şcolii.
Ruben Avram: În fiecare luni seară ne întâlneam la
părtăşie cu studenţi internaţionali ai Seminarului. Participau la aceste întâlniri şi prieteni necredincioşi aproape
de fiecare dată. Într-o seară
a apărut un băiat voinic cu
barbă mare, cu o faţă sobră,
care era foarte închis din
punct de vedere sufletesc.
Mă miram ce se va întâmpla?
Dar în acea seară am simţit
prezenţa Duhului Sfânt şi
faptul că are un plan special. După o rugăciune am vorbit despre un
pasaj din Biblie care a dat curs la o discuţie. Îl vedeam pe acel tânăr
de 28 de ani nespunând nimic, dar ascultând cu ochi larg deschişi
tot ce se spunea. La un moment dat, el a început să vorbească şi să
mărturisească că simte ceva deosebit şi că toate discuţiile şi experienţele tinerilor studenţi îi vorbeau lui personal. Atunci a mărturisit
ceea ce n-a spus la nimeni. Ne-a povestit unele traume îngrozitoare
din copilăria lui care l-au dus în depresie şi departe de Dumnezeu. În
acea seară, a înţeles că Dumnezeu l-a găsit din nou, îi întinde o mână
şi poate să-i vindece rănile trecutului. A acceptat ca să ne rugăm
pentru el şi a început să participe regulat la părtăşiile noastre.
Reporter: Ce viziune ai pentru biserica penticostală din
Austria?
Ruben Avram: Eu cred încă în scopul iniţial pentru
care ne-a trimis Dumnezeu pe noi, românii în Austria –
scopul Împărăţiei sale. Nu suntem aici să ne îmbogăţim,
ci să avem prin Evanghelie şi Duhul Sfânt un impact în
societatea austriacă. Generaţia părinţilor mei a pregătit
o bază politică, socială şi financiară pentru noi, pentru
ca să putem să ne împletim în toate domeniile societăţii
şi să-L ducem pe Hristos acolo. Faptul că suntem binecuvântaţi
financiar şi social nu este pentru ca să fim noi mai prosperi, ci
să devenim o binecuvântare spirituală şi materială pentru alţii.
Această viziune misionară a început deja să crească printre tinerii
penticostali români din Austria: diverse activităţi evanghelistice în
locurile publice în Austria, evanghelizări anuale în Oltenia şi acum şi
misiune în Serbia. Eu cred că acesta este doar începutul unei lucrări
puternice internaţionale. Aceasta va fi posibil în măsura în care
Biserica va înţelege că nu există pentru ea însăşi, ci pentru lumea
din afara zidurilor ei.
Reporter: Revista Apa Vieţii are nevoie şi de colaboratori
tineri. Cum pot ajuta tinerii la revistă?
Ruben Avram: Tinerii implicaţi în diferite activităţi, precum
misiunea internă şi externă, şcoala duminicală, taberele de copii
etc. ar putea să contribuie cu reportaje despre aceste activităţi. De
asemenea, tineri convertiţi ar putea să-şi scrie mărturia întoarcerii
lor, inspirând pe cititori prin ceea ce a făcut Dumnezeu în viaţa lor.
Aceste contribuţii ar putea să fie scrise şi în limba germană.
Reporter: Vă mulţumesc! Transmiteţi un gând pentru cititorii
revistei „Apa Vieţii.”
Ruben Avram: Referitor la importanta implicării credincioşilor
în mărturisirea credinţei, spunea Dr. Jackie Johns, profesor de
Ucenicizare de la Cleveland, Tennessee ,,Cea mai bună cale pentru
un nou credincios să crească în credinţă este să-şi împărtăşească
credinţa lui în Isus Hristos cu alţii. Primul lucru pe care un nou născut
îl face este să strige”.
Ghiţă Bujdei
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Aniversarea a 20 de ani

de la înfiinţarea Bisericii ,,Betania - Krems” 1992-2012

fraţi:

A. Istoricul Bisericii Betania Krems
Data înfiinţări bisericii: Septembrie 1992
Adresa: 3500 Krems, Arbeitergasse, nr. 12
Numărul de membri: circa 20
Primul comitet a fost format din următorii

1.
2.
3.
4.
5.

Boldor Viorel – conducător
Dărăban Cornel – secretar
Tăucean Gheorghe – casier
Sălăjan Vasile – cenzor
Berinde Mircea – cenzor
La această adresă am funcţionat un an şi patru
luni, până la 31.12.1993. Începând cu 01.01.1994
ne-am mutat cu Biserica în Körnemarkt nr. 13 chiar
în centrul Kremsului, la un loc de smerenie într-un
demisol adânc de circa 10-12 m unde trebuia să
coborâm două rânduri lungi de scări. Pentru că nu
existau geamuri, beneficiam de o ventilaţie destul de
simplă: două ţevi groase, pe una intra aer proaspăt,
iar pe cealaltă era extras aerul consumat. În acest
demisol am continuat lucrarea doar cu o mână de
credincioşi, pentru că unii dintre fraţii noştri membri
au preferat să se mute la Viena, alţii la Linz, alţii la
Neudau. Atunci Dumnezeu şi-a arătat măreţia şi
slava dăruindu-ne un HAR deosebit prin faptul
că au început să vină la mântuire oameni din
lume, români de care habar n-avem că locuiesc
în Krems, pe care nici nu-i cunoscusem până
atunci, dar la care Dumnezeu le-a atins inima
cu dragostea Lui, atrăgându-i la El, mulţi dintre
ei pocăindu-se.
Îmi amintesc din timpul acela o întâmplare
puţin hazlie, dar adevărată. Ori de câte ori auzeam
pe cineva vorbind româneşte prin oraşul Krems, la
locul de muncă sau în diferite ocazii pe care Domnul
le crea, erau cu toţii invitaţi să vină la adunare.
Odată, pe când fratele Feher a predicat prima
dată Evanghelia la Krems, dintr-o dată s-a auzit un
zgomot deosebit în sală, ceva ce ne-a distras atenţia
la toţi, inclusiv la fratele predicator. Unul dintre
românii invitaţi la adunare a căzut jos de pe scaun,
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pentru că era în stare avansată de ebrietate.
Ştim bine că Evanghelia îşi face oricum lucrarea,
la unii pentru mărturie, la alţii pentru mântuire,
important este să o transmitem întreagă şi fără
să ciuntim şi fără să adăugăm nimic la ea, aşa
cum ne-a lăsat-o Domnul Isus şi sfinţii apostoli.
Domnul să ne ajute la toţi! În continuare, la
sfârşitul verii lui ´94, a avut loc primul botez în apa
curgătoare, la Dunăre, în Mautern, unde patru
suflete au încheiat un legământ cu Domnul în apa
botezului. Pe toată perioada scurtă cât Biserica a
funcţionat în demisol, s-au întors la Domnul mai
bine de douăzeci de suflete, care au încheind
legământ cu Domnul în apa botezului. Unele sunt
aici în Austria, altele s-au repatriat în România. Din
cauza unor lucrări de amenajare şi de susţinere
pentru consolidarea tavanului care începea să se
crape la sala principală din demisol unde se ţineau
serviciile divine, am fost nevoiţi să căutăm o nouă
sală unde să ne putem strânge laolaltă. Aici am
funcţionat timp de doi ani şi două luni. Îmi doresc
să mai lucreze Domnul şi azi ca atunci!
La data de 25.02.1996 ne-am mutat pe
strada Admonterstrasse nr. 5 în Rohrendorf,
la marginea Kremsului. Aici s-a găsit o locaţie
considerată ca foarte bună pentru timpul acela,
unde întâi Biserica a plătit chirie, apoi a cumpărat
localul, devenind proprietatea Bisericii. Slăvit să
fie Domnul ca împotriva tuturor împotrivirilor,
Domnul a dat biruinţă şi astfel s-a mai făcut un
pas înainte pentru a nu mai depinde de vechiul
proprietar, care oricând ne putea ori da afară, ori să
ne mărească chiria ceea ce era destul de frecvent
la vremea aceea. Cu noi s-a împlinit versetul care
spune: ,,Ai fost chemat când erai rob? Să nu te
nelinişteşti de lucrul acesta; dar dacă poţi să
ajungi slobod, foloseşte-le.” 1 Cor. 7:21, şi încă un
verset: „Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă
iubiţi unii pe alţii “Rom. 13:8. Domnul să ne ajute
pe toţi.

Anii au trecut, Domnul a întors multe suflete
la pocăinţă, ne-au crescut copiii mari, mulţi dintre
ei s-au căsătorit, alţii urmează să facă pasul acesta.
Important este că Domnul a vegheat asupra Bisericii
Lui din Krems ca să-i facă bine şi nu rău în toată
această perioadă de 20 de ani. Slăvit să fie Domnul
Isus pentru toate! De-a lungul acestei perioade, din
biserica noastră s-au desprins două grupări, care au
format încă două biserici în Krems: una Baptistă şi una
Penticostală. Dar, slăvit să fie Domnul! că cei mai mulţi
fraţi au rămas în biserica ,,mamă” făcând astfel dovada
unităţii şi a legăturii frăţeşti, aşa cum ne-a poruncit
Domnul Isus. A lui să fie toată slava, în vecii vecilor.
Astăzi, la data când scriu aceste rânduri, registrul de
evidenţă a Bisericii “Betania - Krems” depăşeşte cifra
de 130 de membri majori şi are aproape tot atâţia
copii. Ne bucurăm de pace şi ne silim cu întreaga
biserică să umblăm în frica Domnului, crezând că
făcând aşa, cu ajutorul Duhului Sfânt ne vom înmulţi
în continuare, lărgind astfel hotarele Împărăţiei lui
Dumnezeu şi mai mult, împlinind mandatul pe care
Domnul Isus l-a dat fiecărui ucenic al Său: de a fi sare şi
lumină, apoi de a vesti Sfânta Evanghelie tuturor celor
din jurul nostru, întâi cu fapta, apoi cu vorba. Aşa să ne
ajute Dumnezeu la fiecare! Amin.
Pe perioada 1992-2012 Biserica ,,Betania - Krems”
a fost păstorită de următorii fraţi: Peşel Ştefan, Feher
Mihai, Sătmărean Leontin şi Vlas Ionel.
Vreau să le mulţumesc tuturor pe această cale
pentru slujirea de care au dat dovadă şi doresc ca
Dumnezeu să-i binecuvânteze şi să le răsplătească
osteneala.
De asemenea mai doresc ca bunul Dumnezeu să
ne ajute la toţi să-L slujim din toată inima, să facem
întotdeauna numai voia Lui şi să rămânem credincioşi
până la sfârşitul vieţii. Amin.
B. Structura Bisericii (forma de conducere,
domeniile de activitate)
De-a lungul timpului, în funcţie de numărul
de membrii şi de nevoile bisericii, totdeauna am
căutat pe cât posibil să integrăm în slujire toată
Biserica, începând de la grupele de copii, până la
cei mai în vârstă. Am identificat pe cei care aveau
anumite daruri din partea Domnului, pe cei chemaţi

la o anumită lucrare, de exemplu: predicare,
învăţătură, responsabili la grupele de copii, la
tineret etc, i-am încurajat, sfătuit şi îndemnat
ca ei să se de-a mai întâi pildă de fapte bune
şi de pocăinţă, apoi să slujească celorlalţi. Pe
unii i-am îndemnat să participe la cursuri şi
colegii biblice care s-au ţinut la Viena de către
fraţii profesori de la ITP Bucureşti care veneau
periodic în Austria.
Conducerea Bisericii este formată din
şapte fraţi aleşi de biserică, din care doi sunt
ordinaţi: Viorel Boldor – prezbiter şi conducător
de adunare
Vasile Dragoş – diacon.
Cerep Gheorghe – secretar
Ţună Viorel – casier
Burlacu Marcel – administrator
Burlacu Emil – cenzor
Grad Vasile – cenzor
C. Viziunea bisericii
Deoarece
spaţiul
actual
este
supraaglomerat şi neîncăpător la slujbele de
duminică, sau cu ocazia anumitor evenimente,
de ex. nunţi, binecuvântări de copii, Cina
Domnului etc, la propunerea conducerii locale,
Biserica a fost de acord să căutăm un teren pe
care să construim o nouă casă de rugăciune.
Acum suntem în căutare şi credem ca prin
ajutorul Domnului vom şi reuşi, căci Isus
a spus: ,,Cine caută, găseşte” Vrem ca noi
şi copiii noştri, ginerii şi nurorile noastre
să ne păstrăm şi să ne ducem mântuirea
mai departe până la capăt cu frică de
Domnul. Pe de altă parte, vrem ca Domnul
să mai scoată suflete la mântuire, atât dintre
românii nemântuiţi, cât şi din neamul austriac,
în mijlocul cărora vieţuim. Aşa să ne ajute
Dumnezeu! Amin.
D. Integrarea bisericii în societatea
austriacă
Trebuie să specific că la ora actuală mai
mult de 95 de procente din totalul de membrii
ai bisericii “Betania – Krems” avem cetăţenia
austriacă. Fraţii şi surorile împreună cu copiii
noştri s-au integrat în ţara aceasta, învăţând
limba germană, primind dreptul de lucru oficial
şi de şedere în Austria. Cei mai mulţi şi-au
cumpărat, ori şi-au construit case proprietate
private în Krems sau în împrejurimi. Noi credem
că este voia Domnului să ne rugăm pentru
binele şi propăşirea acestei ţări, pentru că de
binele ţării atârnă şi binele nostru. Din când în
când avem chiar şi slujbe în limba germană,
mai ales în cadrul duminicilor de tineret, când
suntem vizitaţi de oameni de naţie austriacă.
Domnul ne-a vorbit prin mai mulţi proroci că
vrea să mai scoată şi alte suflete la mântuire,
chiar dintre locuitorii acestei ţări. Ca biserică
suntem deschişi să fim împreună lucrători
cu Dumnezeu, dându-ne tot concursul la
mântuirea tuturor celor pe care Domnul i-a
chemat după planul Său.		
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Viorel Boldor

Din ce în ce mai mulţi oameni astăzi
prezintă interes pentru metodele de vindecare
ale medicinei alternative. Se vorbeşte mult astăzi
despre o viaţă armonioasă şi sănătoasă, vindecare
rapidă, fericire, succes la minut. Cine nu-şi doreşte
vindecare rapidă, fără efectele adverse ce le au cele
mai multe medicamente obţinute chimic, şi anume
cu „medicamente naturiste“? Una dintre astfel de
metode foarte la modă astăzi este homeopatia.
Un studiu recent arată că 96% dintre
austrieci cunosc homeopatia (tot a doua persoană
foloseşte tratament homeopatic). Dar ce este
ea şi câţi cunosc despre implicaţiile spirituale
ale acesteia?
La originea homeopatiei stă Samuel
Hahnemann (1755-1843) care de-a lungul
vieţii sale a avut un spirit anticreştin, orientat
înspre ocultism. El a denunţat ca principii de bază
ale homeopatiei:
1. „Similia similibus curantur“ - ceea ce este
asemănător, vindecă sau altfel spus, un anumit
remediu homeopatic administrat bolnavului, dă
omului sănătos tocmai simptomele pe care le are
bolnavul.
2. Principiul diluţiei sau potenţarea pentru ca homeopatia foloseşte chiar substanţe
care la doze normale sunt toxice, acestea trebuie
să fie diluate foarte puternic sau cum spunea
Hahnemann potenţate. Ce înseamnă acest lucru?
Prin potenţare substanţa respectivă dobândeşte
proprietăţi vindecătoare de natură spirituală. Aici
intervine „forţa cosmică”. Se folosesc diluţii atât
de mari încât nu mai există nici o moleculă de
substanţă activă (substanţă materială), tocmai
pentru că această putere de vindecare să se
datoreze „forţei spirituale”. Dar a cărui spirit?
Nicidecum nu e vorba de spiritul lui Dumnezeu, ci
păşim pe un teren ocult. Există următoarele diluţii:
D= 1:10; C= 1:100. Spre exemplu: o parte de soluţie
extract de ceapă se diluează cu 9 parţi alcool sau
apă, se agită, rezulta D1, din care se ia o parte, se
diluează din nou cu 9 părţi alcool sau apă, rezultă
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D2 şi aşa mai departe. Iar prin agitare se activează
„energia cosmică“. S-a constatat că la diluţii mai mari
de D23 nu se mai află nici o moleculă de substanţă
activă. D30 ne putem imagina cam cum ar fi o singură
picătură de substanţă activă pusă în apa mărilor şi
a oceanelor înmulţită cu 1000. De altfel, e de înţeles,
de ce nu poate să aibă efecte adverse, dar nici efecte
vindecătoare. Sau altfel spus este vindecare din nimic.
Homeopaticele nu le putem considera ca fiind extracte
naturale, din plante. A nu se confunda homeopatia
cu fitoterapia (foloseşte doar plante şi preparate din
plante pentru tratarea bolilor).
Ştim că diavolul şi astăzi foloseşte tot felul de
metode pentru a-i îndepărta pe oameni de Hristos.
Una dintre ele este şi aceasta, practica
homeopată, în care bolnavul cade pradă ocultismului
şi legăturii cu forţele demonice. Bolnavul îşi doreşte
vindecarea cu orice preţ, fără să se întrebe care este voia
lui Dumnezeu. Aici rolul important îi revine medicului
homeopat care este dispus să-i acorde pacientului
atenţie şi timp, îl ascultă pentru a descoperi ce anume
a perturbat această armonie cu „energia cosmică”.
Ca şi creştini noi îl avem pe Dumnezeu Tatăl,
Creatorul nostru care ne cunoaşte şi ştie ce este
mai bine pentru fiecare. Cu cât te îndepărtezi de
Dumnezeu mai tare, cu atât mai mult eşti predispus la
superstiţii şi tot felul de practici oculte. Dumnezeu nuşi doreşte ca noi să fim vindecaţi cât mai rapid, ci ne
doreşte transformaţi, cu o inimă întreagă pentru El. „...
vă pune la încercare ca să ştie dacă iubiţi pe Domnul,
Dumnezeul vostru, din toată inima voastră şi din tot
sufletul vostru.“ (Deut. 13:1-5).
La întrebarea „Este homeopatia pentru
credincioşi?” cred că fiecare este liber să dea un răspuns
în dreptul său
Ligia Bec

ACCEPTÂND VOIA LUI DUMNEZEU ÎN CREŞTEREA
UNUI COPIL BOLNAV
TOBIAS, cea de-a patra odraslă trimisă de Dumnezeu
în familia noastră, s-a născut în data de 13 noiembrie 2006,
în Linz. Imediat după naştere, trupul lui micuţ, cu o greutate
de doar 2,6 kg, a trebuit să fie conectat la diferite aparate
medicale pentru a putea supravieţui.
Înainte cu mai bine de un an, pe când ne consideram o
familie împlinită şi binecuvântată din multe puncte de vedere,
am fost înştiinţată de Domnul că vom trece printr-o încercare
mare din care numai El ne va putea ajuta să ieşim biruitori.
Ni se cerea totodată prin Duhul Sfânt să stăruim mai mult
în rugăciune în acea vreme, aşa că am început să ne rugăm
mai des în familie, deşi îngrijorarea şi teama pentru viitor ne
încolţeau mereu în inimă.
Nu după mult timp, fiind însărcinată în primele luni,
am primit vestea că micuţul ce aşteptam să se nască, avea
probleme cronice de sănătate şi şanse puţine de supravieţuire,
motiv pentru care am fost sfătuită de medicii din Vöcklabruck
şi de cei din Linz să avortez.
Nădăjduind în credincioşia lui Dumnezeu şi încrezândumă în promisiunile Lui, am refuzat categoric posibilitatea
avortului, acceptând astfel să duc mai departe sarcina sub
supravegherea medicilor specialişti şi să fiu supusă atât eu,
cât şi fătul la nenumărate controale şi consultaţii săptămânale.
Fiind vorba de a patra naştere prin cezariană pentru
mine, doctorii au decis să nasc în a 34-a săptămână de sarcină
pentru ca astfel fătul să poată fi ajutat să supravieţuiască.
După naştere, Tobias a fost diagnosticat cu insuficienţă
renală cronică. Rinichiul stâng era nedezvoltat, iar cel drept
funcţiona doar 20%. Trei săptămâni am rămas internată la
Kinderklinik din Linz, apoi două săptămâni şi jumătate la
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern din Linz, timp
în care i s-au administrat zilnic diferite medicamente şi a
fost supus mai multor intervenţii chirurgicale, printre care
chiar şi o operaţie STOMA. După 5 săptămâni şi jumătate de
spitalizare, am putut merge acasă cu micuţul nostru, l-am
adus la biserică pentru binecuvântare i am adus totodată
o jertfă de mulţumire Domnului pentru felul în care El m-a
întărit şi m-a ajutat să trec prin această vreme de
încercare.
Au urmat apoi zile şi nopţi în care
starea lui Tobias se înrăutăţea tot mai mult.
Doctorii îl ţineau sub supraveghere şi
trebuia să mergem cu el de două-trei ori
pe lună la Linz pentru diferite controale
şi analize. Deoarece plângea foarte mult,
după doar 3 luni de la naştere a trebuit
să fie operat de hernie, iar la mai puţin
de un an a fost nevoie să i se introducă
o sondă specială la stomac, cu ajutorul
căreia putea fi hrănit artificial. Tot în acest
timp s-a constatat că nu creştea şi nu se
dezvolta normal, de aceea trebuia să-i
administrez zilnic o injecţie cu hormone
de creştere. Uneori părea de neînţeles,
chiar nedrept, ca un copil aşa micuţ să
sufere în felul acesta încă din primele clipe
ale existenţei lui şi mulţi se întrebau dacă
nu ar fi fost mai bine atât pentru noi cât
şi pentru el, dacă acceptam propunerea
medicilor de a întrerupe sarcina. Noi l-am

primit prin credinţă, ca o binecuvântare de la Domnul, şi nu
am regretat niciodată că am ales să ne supunem voii Lui. Ne
rugam totodată şi doream mult ca Domnul să facă o minune,
să-l vindece pe Tobias şi să ne putem bucura pe deplin de
naşterea lui în familia noastră, iar gândul că voia Domnului cu
privire la el ar fi fost alta, îmi cutremura fiinţa şi-l respingeam
mereu. Încă nu eram pregătită să accept planul lui Dumnezeu,
oricare ar fi fost el.
Astfel, a îngăduit Dumnezeu ca starea de sănătate a lui
Tobias să fie la un moment dat atât de gravă, încât doctorii
stăteau în jurul lui fără cuvinte, aşteptând din moment în
moment să se întâmple ceva. M-am prăbuşit cu inima frântă
de durere înaintea Domnului şi m-am rugat, am strigat
înaintea Lui până am simţit că pot cu adevărat să-l las pe
Tobi în mâinile Lui, acceptând ca El să fie proslăvit prin viaţa
sau moartea micuţului nostru. Atunci a fost prima dată
când am cerut din toată inima să se facă voia Domnului şi
să-şi împlinească El planul cu privire la Tobias, după cum a
hotărât. Din următoarea zi a început să-i meargă tot mai bine
lui Tobias şi după câteva zile am putut merge cu el din nou
acasă. Astfel, am înţeles că Dumnezeu are un plan diferit de
cum ne-am dorit sau am crezut noi, însă i-a dat viaţă ca să se
proslăvească prin slăbiciunile lui şi pentru a-l face o mărturie
spre slava Numelui Său.
Deşi din punct de vedere emoţional, psihic, ba chiar
şi fizic eram uneori epuizată, puteam, totuşi, să văd felul
în care Dumnezeu mă purta pe braţe şi mă îmbărbăta
prin Cuvânt sau prin fraţi şi surori care ne susţineau în
rugăciune. De multe ori starea lui de sănătate depindea
de rugăciunile care se înălţau zilnic pentru el înaintea lui
Dumnezeu. Împreună cu ceilalţi copii ai noştri ne-am apropiat
şi mai mult de Domnul prin rugăciune şi citirea Cuvântului,
ceea ce a contribuit mult la unitatea familiei noastre.
La începutul anului 2009, Domnul ne-a făcut parte
de încă o experienţă minunată cu El, când, fiind din nou
însărcinată, în luna a treia de sarcină doctorii ne-au spus
că odrasla ce urma să ni se nască va avea probleme de
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sănătate asemănătoare cu ale lui Tobias. Vestea aceasta m-a
întristat foarte mult şi m-a umplut de îngrijorare, neputândumi imagina cum aş putea trece din nou prin tot ce a trebuit să
trec de când se născuse Tobias. Credinţa mea a început să se
clatine şi-mi puneam tot felul de întrebări, neînţelegând felul
lui Dumnezeu de a lucra în familia noastră şi ce mai aşteaptă
El de la noi. Cu dorinţa de a aduce toate grijile şi întrebările
mele înaintea Domnului, am căutat un cerc de rugăciune unde
era venit şi un frate lucrător din România. În urma rugăciunii
făcute, Dumnezeu s-a atins de fiinţa mea şi fătul care urma să
se nască a fost vindecat. La următorul control, medicii s-au mirat
că rezultatele nu mai erau aceleaşi şi ne-au spus că totul era
normal de data aceasta.
Astfel, în data de 10 noiembrie 2009, ni s-a născut, cu
ajutorul lui Dumnezeu, micuţul Elias, un copil perfect sănătos!
L-am primit cu mare bucurie şi mulţumim Domnului că prin
această nouă experienţă am putut să înţelegem mai mult că El
este suveran şi nimic nu poate sta împotriva planurilor Lui. El ne
iubeşte la fel în vremuri grele ca şi în vremuri bune, învăţându-ne
să-L iubim şi noi la fel de mult şi să ne punem toată încrederea
în Cuvântul Său.
Până la sfârşitul anului 2009, starea de sănătate a lui Tobias
a continuat să fie instabilă. A suportat o operaţie la căile urinare
şi de asemenea o operaţie de polipi. Mergeam cu el o dată pe
lună şi uneori chiar mai des în Viena pentru analize şi diferite
controale medicale. Creatinina (toxinele din sânge) a început
să-i crească tot mai mult, de aceea a fost mereu la un pas de a
face dialize, punându-se tot mai des problema unui transplant
de rinichi. Pentru a primi un rinichi de la un donator compatibil
ar fi trebuit să aşteptăm mult timp, iar atunci când nu mai
aveam nici o nădejde şi ne simţeam fără putere şi fără nici
un ajutor, Dumnezeu a făcut ca la sfârşitul lunii ianuarie
2010 să fim sunaţi şi chemaţi de urgenţă la Kinderklinik
din Viena pentru operaţia de transplant. Operaţia a durat
mai mult de 5 ore. A fost o intervenţie grea, dar reuşită,
iar Dumnezeu a întărit corpul lui Tobias, în aşa fel ca la
două zile după operaţie să se poată trezi, iar primele lui cuvinte
au fost: „Mami, te iubesc!”. După alte două zile, când şi-a revenit
mai bine, prima lui reacţie a fost să cânte cântarea:
„Te laud, Te laud, Te laud că ai iubit sufletul meu! Eşti sfânt,
eşti drept, eşti bun, eşti mare Te laud că numai Tu eşti Dumnezeu.”
Toată ziua a continuat să cânte această cântare şi am adus şi
eu alături de el lauda mea înaintea Domnului pentru felul în care
ne-a arătat bunătatea Lui, ne-a măsurat greul şi nu a îngăduit
ca încercarea să fie mai mare decât puterile noastre. Nu aveam
cuvinte să-I mulţumesc lui Dumnezeu şi să-I fiu recunoscătoare
că am văzut încă o dată îndurarea Lui, ca răspuns la multe
rugăciuni înălţate de noi şi de fraţi şi surori cărora El le-a pus pe
inimă să ne susţină deseori în rugăciune.
La patru săptămâni după operaţie, am putut merge cu
Tobias acasă nădăjduind că totul va fi normal de-acum înainte în
creşterea şi dezvoltarea lui. La scurt timp după aceasta, doctorii
au constatat că sonda din stomacul lui Tobias nu mai era necesară,
fiindcă el începuse să mănânce mai bine, aşa că a fost supus din
nou unei operaţii. Curând am înţeles că starea de sănătate a lui
Tobias nu avea să se îmbunătăţească pe cum ne imaginam noi.
O vreme s-a simţit mai bine, însă nu după mult timp a început
din nou să aibă probleme de sănătate, răceli, infecţii urinare,
o nouă operaţie de polipi, o operaţie la amigdale, fiind astfel
nevoită să stau de fiecare dată cu el internată în spital. În iarna
anului 2010 spre 2011, am fost timp de trei luni de zile în spital,
din care doar 3 săptămâni am fost acasă cu familia. Ceilalţi copii
ai noştri au suferit mult în acea perioadă, deoarece când soţul
trebuia să meargă la serviciu, ei erau nevoiţi să se gospodărească
singuri sau cu ajutorul altor familii din biserica noastră. Eram
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nevoită să mă împart între grija pentru Tobias şi atenţia plină
de dragoste de care aveau nevoie ceilalţi copii ai noştri. După
nopţi nedormite, lacrimi şi grijuri la căpătâiul lui, trebuia să fac
faţă îndatoririlor ce le aveam pentru ceilalţi membri ai familiei
şi să păstrez pacea şi armonia în casa noastră. Îmi amintesc
cum în acea vreme dificilă, cel de-al treilea copil al nostru, fiind
invitat într-o familie pentru a se juca cu alţi copii de vârsta lui,
el era prea trist ca să se poată juca şi a spus la un moment dat:
,,Eu sunt ca un copil care nu are mamă!”. Aceste cuvinte miau frânt inima, deşi am fost totdeauna convinsă că nu la voia
întâmplării îngăduia Dumnezeu să ajung din nou şi din nou în
spital. El mă ajuta să folosesc aceste ocazii pentru a fi lumină
şi prilej de îmbărbătare pentru alte persoane internate sau
pentru asistente şi de multe ori chiar pentru doctori. Am putut
astfel să văd cum Domnul îmi cere să-mi desprind privirea de
la necazul şi durerea mea şi să caut mai degrabă să văd nevoile
celor din jur pentru a le fi sprijin, călăuză şi exemplu vrednic de
urmat. Când greul şi responsabilităţile păreau prea mari, mă
prăbuşeam pe genunchi cerând ajutor Celui ce nu a întârziat
niciodată să-mi răspundă şi să-mi dea puteri pe măsura
greutăţii ce o purtam.
Astăzi, Tobias trăieşte prin Harul Domnului, este un copil
ascultător şi deosebit de credincios. Cuvintele ce I le pune
deseori Dumnezeu pe buze sunt o îmbărbătare pentru mulţi
care îl cunosc. Are mintea luminată de Duhul Domnului şi ştie
să facă deosebire între bine şi rău.
Deşi analizele arată că cel de-al doilea rinichi al lui nu mai
funcţionează deloc, iar cel primit prin transplant funcţionează
doar 15-20%, Tobias rămâne o mărturie că Dumnezeu este Cel
care în mod supranatural întăreşte trupul lui şi-l ajută să fie ca
un oricare copil sănătos.
Privind în urmă, pot să spun cu certitudine că
Dumnezeu mi-a rămas totdeauna credincios! Bunătatea
şi credincioşia Lui mi-au dat puteri şi m-au învăţat ce este
lepădarea de sine, ce înseamnă îndelunga răbdare şi credinţa
adevărată.
Nu ştiu ce planuri mai are Dumnezeu cu noi şi câte
încercări ne mai aşteaptă în viitor, dar vreau să spun şi eu la fel
ca Apostolul Pavel în Filipeni 4:13 ,,Pot totul în Hristos care mă
întăreşte!“, fiind conştientă că doar în măsura în care voi căuta
să am noi experienţe cu El prin credinţa, mă pot adânci şi mai
mult în cunoaşterea Lui. ,,Şi fără credinţă este cu neputinţă să
fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să
creadă că El este şi că răsplăteşte pe ce-i ce-L caută.“ Evrei 11:6
Atunci când îndrăzniţi să lăsaţi totul pe braţul Său cu
încrederea şi sinceritatea unui copil, El vă va însoţi la orice pas
cu dragostea şi grija-I părintească.
„Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai
tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo
că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă
simţirile şi gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de
El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu
care avem a face. Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat,
care a străbătut cerurile – pe Isus, Fiul lui Dumnezeu – să
rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un Mare
Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care
în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne
apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să
căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la
vreme de nevoie!” Evrei 4:12-16.
Vă încurajez să vă încredeţi în Domnul indiferent prin ce
încercare treceţi, să lăsaţi în grija Lui toate îngrijorările voastre,
fiind gata să acceptaţi voia Sa în viaţa voastră, oricare ar fi ea.
Dumnezeu să vă binecuvânteze!		
Mihaela Dragomir
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GENERALITĂŢI
Osteoporoză înseamnă ,,os poros” şi este
o boală care apare în general în timp şi al cărui
rezultat este fragilizarea osoasă ce predispune la
apariţia de fracturi.
Osteoporoză
descrie
un
fenomen
caracterizat prin pierderea densităţii osoase
în urma unor procese extensive de resorbţie
osoasă neechilibrate (apare un dezechilibru în
metabolismul osos, cu creşterea distructivă şi
scăderea formării, ce în final determină scăderea
masei osoase).
CAUZE
Cauzele osteoporozei sunt multiple. Cea mai
frecventă este osteoporoză postmenstruală, când
scade dramatic secreţia de hormoni estrogeni şi
progesterone, care au un rol important.
La menopauză, nivelul de estrogeni
(hormoni protectori ai ţesutului osos) suferă
o prăbuşire, pe când cel al corticosteroizilor
(hormoni care cresc resorbţia osoasă) rămâne
constant.
Osteoporoză senilă se observă mai ales
la femeile vârstnice trecute de 60 ani. Ea
este favorizată de sedentarism, de absenţa
expunerii la lumina naturală (care permite
sintetizarea vitaminei D de către piele) de un
regim sărac în calciu şi în proteine.
Osteoporoză mai poate fi şi de origine
endocrină sau medicamentoasă: excesul
de hormoni tiroidieni sau paratiroidian,
corticosteroizi etc. Există hormoni care
accelerează
remodelarea
(hormonul
paratiroidian, vitamina D, tiroxina, hormonal de
creştere) şi alţii care o diminuează (calcitonina,
estrogenii).
Alţi factori precum rasă, factorii
genetici, alimentaţia, exerciţiul
fizic şi modul de viaţă sunt foarte
importanţi în ceea
ce priveşte rata
pierderii osoase
în menopauză.
D e ş i
osteoporoză
este
mai
frecventă în
cazul adulţilor
mai în vârstă,
ea poate să
apară şi la copii
şi adolescenţi,
însă este mult
mai rară.

Vârsta de
declanşare
a
procesului
osteoporotic
în
cazul copiilor este
între 8-14 ani, însă
nu este neobişnuit
debutul la vârste mai mici, în
special în perioadele de creştere
accelerată.
DIAGNOSTICARE
Cea mai bună metodă de diagnosticare a
osteoporozei este osteodensitometria prin absorbi
metrie cu raze X. Diagnosticul de osteoporoză se pune
când scorul T este < -2,5, iar de osteo penie când acest
scor se găseşte între -1 şi -2,5.
TRATAMENT
Pe lângă tratamentul medicamentos, există şi alte
moduri de a preveni osteoporoză: printr-o alimentaţie
anti-osteoporoză, expunerea la soare şi exerciţii fizice.
ALIMENTAŢIA ANTI-OSTEOPOROZĂ
Cu toţii ştim că asigurarea unui aport de
calciu normal este foarte importantă în prevenirea
osteoporozei.
Laptele şi produsele lactate sunt o sursă bogată în
calciu, dar nu cea mai bună. Fiind bogate în proteine,
contribuie la creşterea acidităţii sângelui, ceea ce
forţează calciul sub formă de bicarbonat să iasă afară
din os pentru neutralizarea acidităţii. Prin colesterolul
conţinut, contribuie la apariţia unor probleme cardio
şi neurovasculare.
O sursă fără risc de calciu o constituie vegetalele,
cerealele integrale, seminţele de susan, mac, nucile,
soia, lintea, legumele cu frunze, toful.
EXPUNEREA LA SOARE
Sub influenţa razelor UV(ultraviolete), pielea poate
produce provitamina D. Aceasta provitamină este mai
departe transformată în vitamina D activă în ficat şi
rinichi. Rolul ei este de a creşte absorbţia calciului la
nivelul intestinului, de a reduce eliminarea calciului în
urină şi de a-l fixa în oase.
Nu în ultimul rând, exerciţiul fizic efectuat
cu regularitate este o componentă importantă a
profilaxiei şi tratamentului osteoporozei. Pentru a fi
menţinut, osul trebuie solicitat.
Persoanele care nu suferă încă de osteoporoză pot
efectua sporturile de impact şi exerciţiile cu purtare
de greutate (alergarea, baschet, tenis, volei, schi sunt
foarte indicate); pe când persoanelor deja afectate
de osteoporoză li se indică exerciţii uşor rezistive
(mersul pe jos, înotul sau ciclismul			
Daria Novacescu

A MULŢUMI = a-şi exprima prin cuvinte recunoştinţa
pentru un lucru util, plăcut ... a arăta (cuiva) gratitudine; a spune ,,mulţumesc”. A exprima prin faptă, sentiment, recunoştinţă
cu bucurie, ca urmare a îndeplinirii unei doleanţe, exigenţe sau
necesităţi. Care aduce mulţumire, recunoştinţă.
Efes. 5:20 ,,Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl,
pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos”.
1 Tes. 5:18 ,,Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci
aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.”
Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă să avem o atitudine de oameni mulţumiţi. Această atitudine nu este generată nici de ce posesii
ai, nici de cât ai, ci ea se naşte atunci
când înţelegi ceea ce apostolul Pavel
transmite prin Cuvânt atunci când
spune: ,,Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi
primit? Şi dacă l-ai primit, de ce
te lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit?” 1 Cor. 4:7.
Biserica are în sarcină să introducă în inima oamenilor această stare pentru a ne
deosebi de lumea
care ne înconjoară. În
Vechiul Testament poporul Israel avea stabilită ca sărbătoare o
zi a mulţumirii:,,Să
ţii sărbătoarea secerişului, a celor
dintâi roade din
munca ta, din
ceea ce vei
semăna pe
câmp; şi să
ţii sărbă-

toarea strângerii roadelor, la sfârşitul
anului, când vei strânge de pe câmp
rodul muncii tale” Exod 23:16.
Pe lângă toate zilele pe care le
trăim, trebuie să fie un motiv de mulţumire. Biserica Agape a stabilit pe lângă
aceste zile ca în fiecare an să aducă înaintea Domnului în mod special o zi în
care este scoasă în evidenţă bunătatea
Lui, iubirea Lui şi ceea ce Dumnezeu
face în dreptul celor care aparţin Bisericii. În această zi, mesajul este unul
deosebit, în care iese în evidenţă atât
Dumnezeirea Tatălui cât şi bunătatea şi binecuvântarea Lui.
Este de datoria noastră
ca noi, cei însărcinaţi cu vestirea
Evangheliei, să introducem în mintea oamenilor acest sentiment de
mulţumire.
Pentru ziua aceasta, şi sala Bisericii se decorează cu un decor specialcare şi el, prin sine, ne vorbeşte despre
bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu
este cel care ne onorează - cel puţin pe
cei din vestul Europei - cu mult belşug.
La această sărbătoare se mobilizează
întreaga suflare a Bisericii. Apoi, după
slujbă, este servită masa, prilej prin
care se disting abilităţile de ornamentare şi de pregătire a mâncării.
Sper ca acest mesaj să transmită în mintea celor care-l vor citi un
respect deosebit faţă de Dumnezeu şi
un sentiment de mulţumire faţă de El.
Cu multă dragoste		
				
Peşel Ştefan
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INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO
Când Domnul Isus s-a născut în lumea noastră a adus o mare
bucurie pentru tot norodul, acum această bucurie au produs-o
în cer 7 tineri; Emanuel Duţu, Narcisa Duţu, Emanuela Morar,
Andrei Anghelin, Raluca Cimpoeşi, Daniel Marian, Melisa
Morar, Daniel Popa şi Darius Sătmărean din Biserica Emanuel,
Wien, care în data de 25.11.2012, au mărturisit credinţa în El.
Cuvântul Domnului a fost rostit prin călăuza Duhului Sfânt de
către fratele Duţu Mărgăian, iar botezul a fost oficiat de către
fraţii: Leontin Sătmărean şi Ioan Noane.

Botez nou testamentar la Biserica Maranatha
Kapfenberg
Într-o frumoasă atmosferă sa desfăşurat duminică
seara, 21 octombrie 2012 un botez în apă nou testamentar. Această slujbă a fost efectuată de către
fratele Rafa din România împreună cu fratele Daniel
Suingiu Cei care au fost botezați sunt: familia Coţan
Gigi şi Violeta, Andrea Pop, Michaela Călin, Răzvan
Bonaţ și Cornelius Maxim. Dorim ca binecuvântarea
Domnului să fie cu ei pe calea către cer.
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Conferinţa anuală de evaluare şi pregătire a responsabililor
de tineret din bisericile „Gemeinde Gottes” s-a ţinut în perioada
16-18 noiembrie 2012 la Seebenstein şi a avut ca temă:
„Influenţa mass-mediei asupra creştinismului”. Organizatorii au
fost fraţii: Irimuş Nelu şi Gagea David. Cuvântul de deschidere
l-a avut fratele Supuran Traian din Gleisdorf. Seminariile ţinute
au fost:
Internetul şi platformele de socializare - Borze Mihai (Wien).
Televizorul şi efectele lui asupra generaţiei de astăzi Ciocan Marinel şi Ilioni Flavius (Gleisdorf).
Biserica şi mass-media, istoric şi interferenţa - Beniamin
Quiel-Brown şi Onat Beniamin (Wien).
Biserica şi mijloacele actuale de informare şi comunicare Ost Florin (Linz.
O concluzie majoră care s-a putut trage din aceste seminarii şi discuţii este că avem nevoie de călăuzirea şi înţelepciunea ce vine de la
Dumnezeu, în folosirea acestor instrumente. Într-o lume plină de pericole, Dumnezeu ne cheamă să ne păstrăm curaţi şi sfinţi. Pe de altă
parte, instrumentele mass-mediei pot fi folosite pentru vestirea şi răspândirea Evangheliei, mai mult decât am putut să o facem până acum.
În urma acestor seminarii, s-au născut câteva proiecte pentru anul viitor, pe care prin ajutorul lui Dumnezeu, vrem să le ducem la
bun sfârşit. Informaţii mai detaliate cu privire la această întâlnire şi proiecte se pot găsi pe pagina Departamentului de Şcoală duminicală,
Adolescenţi şi Tineret din cadrul „Gemeinde Gottes” – Austria.				
Samuel Benza

Evanghelizarea „Popas la cruce”- Biserica Philadelphia Wels

În perioada 20 – 21.10.12, în biserica Philadelphia Wels a avut loc evanghelizarea „Popas la cruce”.
La acest eveniment au fost invitaţi pastorul Gabriel Zăgrean care a vestit Cuvântul lui Dumnezeu şi fratele Vasile Oprea, care
a condus timpul de laudă şi închinare împreună cu tinerii bisericii locale. A fost un timp binecuvântat de Dumnezeu, în care toţi
cei prezenţi au avut posibilitatea de a trăi un moment de reverenţă pentru ceea ce Dumnezeu a oferit oamenilor prin Golgota.
În prima seară de evanghelizare, fratele Gabriel Zăgrean a vorbit despre ceea ce Hristos a făcut pentru întreaga omenire prin
renunţarea la sine, iar în cea de a doua seară despre atacurile şi căderile pe care fiecare din cei care se hotărăsc să îl urmeze pe
Dumnezeu le au după ce fac acest pas şi despre modul în care poţi înfrunta aceste momente. „Căci cel neprihănit de şapte ori cade,
şi se ridică, dar cei răi se prăbuşesc în nenorocire.” (Prov. 24:16).
„Popas la cruce” a direcţionat oameni care nu aveau o relaţie cu Dumnezeu, către ceea ce înseamnă să beneficiezi de dragostea
Lui. Ne-am bucurat să vedem oameni îngenunchiaţi care îşi plâng păcatul şi sunt dispuşi să renunţe la ce au fost şi să înceapă o
viaţă nouă. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci
sa aibă viaţa veşnică”(Ioan 3:16)						
Daniel Viţelar

INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO
Conferinţă Naţională de Tineret.
În dată de 6 octombrie 2012 a avut loc cea de-a 29-a Conferinţă Naţională de Tineret în Austria. Biserica Elim din Viena
a pus pentru acest eveniment clădirea ei la dispoziţie. Titlul conferinţei „Imaginea de sine... sau chipul lui Hristos în mine” constituie
o temă arzătoarea a tineretului român - penticostal din Austria, care crescând între două culturi se luptă pentru a-şi găsi o proprie
identitate. Pastorul Adi Mocan, predicatorul principal acestei conferinţe, a subliniat importanţa de-a ne găsi identitatea în Hristos.
Folosind exemplul lui Iosif a arătat cum tânărul din ziua de azi îşi poate forma un caracter nobil şi integru, chiar trăind într-un context
ostil şi străin de valorile unui legământ sfânt între Dumnezeu şi om.
Au participat în jur de 800 de tineri din toată Austria care au fost implicaţi îndeosebi cu partea muzicală. Programul a inclus şi
două mesaje în limba germană, precum şi cântări în limba germană. Desfăşurarea bilingvă a conferinţei arată deschiderea generaţiei
tinere înspre o lucrare care va atinge în viitor tot mai mult populaţia ţării în care Dumnezeu ne-a aşezat. Printre tinerii românii au
participat fraţi şi prieteni austrieci. Pentru aceasta, o echipă de tineri din diferite biserici au tradus „live” ambele programe din română
în germană ca să poată fi urmărite printr-un sistem audio.
Mulţumim lui Dumnezeu pentru acest binecuvântat eveniment!
Ruben Avram
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Ordinarea fratelui Nicu Coste.
În data de 07.10.2012, în Biserica Speranţa
Linz, la programul de după-masă, a avut loc ordinarea
fratelui Nicu Coste în slujba de prezbiter. La această
sărbătoare a participat fratele Varadin Ioan, preşedintele
Bisericii „Gemeinde Gottes” Austria, fratele Doru
Mircea, păstorul Bisericii Speranţa Linz, fratele prezbiter
Marius Mal, membru în Biserica Speranţa Linz şi fratele
prezbiter Adi Stupar din Biserica Elim Timişoara
Marius Mal

