Colegiul de redacţie:

din cuprins:

Preşedinte: loan Varadin
Redactor şef: Puiu G.Timofte
Redactor: Gheorghe Bujdei
Membri:
Gabriela Bujdei, Corneliu Buda, loan Mandici

pag. 3
Editorialul

pag. 4
Însemnătatea banilor

Observaţii
şi Aprecieri:

Manifestare de mare anvergură, Conferinţa
Bisericilor Penticostale din Austria de la St. Polten din
21.04.2013 a reunit toate lăcaşurile de cult penticostal
din Austria cu participarea covârşitoare a unui număr de
aproximativ 4000 de membri ai acestui cult, la care s-au
adăugat consilierul ministrului delegat pentru Românii de
Pretutindeni, dl. Avram Gal, însoţit de doi reprezentanţi
ai ambasadei României la Viena, precum şi reprezentaţi
din străinătate ai acestui cult, dr. Larry Hess, pastor
Church of God din SUA-Cleveland, responsabil pentru
Europa.
Evenimentul desfăşurat pe parcursul mai multor
ore a avut drept miză următoarele teme:
• transmiterea Invăţăturii Bisericii Penticostale
(a Cuvântului lui Dumnezeu), care onorează viaţa şi
adevăratele valori umane şi o celebrează pentru că Isus a
venit să dea viaţă şi nu să o ia, pe calea dialogului deschis
între participanţi.
• cultivarea sentimentului de dragoste pentru ţară şi
pentru conducerea ei.
• păstrarea adevăratelor valori, a spiritului de unitate
şi a libertăţii de conştiinţă religioasă, a drepturilor şi
beneficiilor câştigate de-a lungul istoriei.
• sensibilizarea tinerei generaţii şi a transmiterii către
aceasta a nevoii de a ştii de unde am venit, de cunoaştere
temeinică a trecutului nostru pentru că fără trecut, prezentul
nu are nici un viitor.
Apreciem evenimentul ca o realizare notabilă atât prin
prisma anvergurii sale (dată fiind mobilizarea şi participarea
unui număr considerabil de participanţi), cât şi prin tematica
abordată, a mesajului său pozitiv şi nu în ultimul rând, prin
atmosfera creată.
Gabriela Folfă,
consilier, Ambasada României Viena
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Mulţumim celor care au colaborat la realizarea acestui număr. Fără ar ticolele dumneavoastră revista nu poate exista. Ne cerem scuze pentru ar ticolele 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: ar ticole, poezii, sugestii, întrebări. Următorul număr, va
apărea în luna septembrie iar ca temă vom avea: Manipulare sau convingere.

Banii
Biblia este plină de învăţături de la
Dumnezeu cu privire la bani. Sunt peste
o mie de referiri în întreaga Evanghelie
la bani, numai o sută găsim în cartea
Proverbe. Dumnezeu este preocupat de
felul cum cheltuim banii. În lumea în
care trăim, orice naţiune este preocupată
de bani, astfel încât americanii au scris
pe bancnotele lor ’In God We Trust’ –
ne încredem în Dumnezeu. Nu doresc să
împărtăşesc cu voi „cum se fac banii”
sau „cum se înmulţesc banii”, aceasta o
ştiu oamenii de afaceri. Cu bani mulţi
poţi să-ţi faci o firmă şi să ai probleme
financiare tot timpul, şi cu bani puţini
poţi să cumperi o Biblie care este dăruită
unei persoane, devenind un copil al lui
Dumnezeu.
Dumnezeu vorbeşte despre
bogăţia lui Iov, care într-o zi a pierdut
totul. Rând pe rând, i-au fost luaţi copiii,
sănătatea şi chiar lucrurile materiale.
Ceea ce a dăruit pentru săraci nu i s-a
putut lua, spunând astfel: „N-avea inima
mea milă de cel lipsit?” Iov 30:25b.
Dumnezeu s-a împrumutat de la Iov; de
ce spun lucrul acesta? După ce au trecut
suferinţele lui Iov, Dumnezeu a socotit
că trebuie să-i returneze împrumutul
cu dobândă în ultimii ani ai săi. Iov a
primit mai multe binecuvântări decât
înainte, „Domnul i-a dat înapoi îndoit
decât tot ce avusese” Iov 42:10b.
În schimb, fiul cel mic, din Pilda
fiului risipitor, a luat din averea (banii)
tatălui său ceea ce i se cuvenea şi a
plecat într-o ţară îndepărtată. Risipind
averea cu prietenii, a venit o zi în care
i s-a terminat totul. Averea nemuncită
se termină repede! Cât de uşor şi fără
minte poate omul risipi banii pentru
care nu a trudit. Siguranţa financiară
nu depinde de câţi bani ai în cont, de
câţi bani câştigi, de moştenirea pe
care o primeşti, ci de măsura în care
administrezi banii pe care Dumnezeu ţi
i-a dăruit.
Îţi atrag atenţia, dragul meu, o
femeie nu a avut în casă decât puţin ulei
într-un ulcior şi puţină făină. Urma să
coacă o pâine, să o mănânce împreună
cu copilul ei şi apoi să moară. Ilie,
omul lui Dumnezeu, i-a zis: „Adu-

mi, te rog, puţină apă într-un vas…şi
o bucată de pâine în mâna ta” 1Împ.
17:10;11. Ceea ce trebuie remarcat în
mod excepţional, femeia nu a murit de
foame, ci din contră, „făina din oală
n-a scăzut, şi undelemnul din ulcior nu
s-a împuţinat…” 1Împ. 17:16a. Când
ne încredem în Domnul din toată inima
noastră, El ne poartă de grijă luând în
seamă nevoile noastre.
Isus, despre femeia care a dăruit
2 bănuţi la Templu, a spus că „ea a
dat din puţinul ei”. Oamenii se uită la
„dar” - doar 2 bănuţi, dar Isus se uită
la darul făcut cu sacrificiu. Sacrificiu
nu înseamnă cât ai dat, ci cât a rămas
după ce ai dat. Văduva a dăruit din
toată inima tot ce avea.
Tânărul bogat din Marcu 10
şi-a adunat bogăţii în hambarele sale,
ca în cele din urmă să plece „întristat
de tot” din faţa lui Isus. Mântuirea nu
se cumpără cu bani, ci am primit-o
prin jertfa Domnului Isus Hristos.
Dumnezeu „a dat pe singurul Lui Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu
piară, ci să aibă viaţă veşnică”. Trebuie
să învăţăm că suntem cumpăraţi cu un
preţ nespus de mare, de Isus.
Sunt încă multe alte exemple,
cum ar fi cazul Mariei, care a adus un
vas de alabastru cu mir de nard curat,
ca să ungă capul lui Isus. Iuda, un bun
matematician, face socoteala: „mirul
acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult
de 300 de dinari”. Un dinar era plata
unui om pe o zi de muncă întreagă, iar
300 de dinari este plata unui om pe un
an de zile. Ce risipă! Când Iuda vede că
această femeie a făcut risipă, Domnul
Isus, vede altfel gestul ei, „ea a făcut un
lucru frumos faţă de Mine;…oriunde
va fi propovăduită Evanghelia aceasta,
în toată lumea, se va istorisi şi ce a
făcut femeia aceasta”, Marcu 14:6;9.
Maria a dat cu credinţă şi dragoste
pentru că îl iubea pe Isus. Dărnicia este
o slujire. Dăm în funcţie de cât avem
şi de cât suntem dispuşi să lăsăm la
îndemâna lui Dumnezeu. Dumnezeu
nu aşteaptă de la noi să facem altora
viaţa mai uşoară, în timp ce luăm
asupra noastră mai multe greutăţi sau
nevoi, strâmtorând familiile noastre.

Fiecare înţelegem după aritmetica
omenească, 1000 de euro sunt mai mulţi
decât 10 euro, dar contabilitatea lui
Dumnezeu funcţionează cu totul diferit –
puţinul poate fi binecuvântat, iar bogăţia
poate fi risipită. Dumnezeu nu are nevoie de
banii tăi. Nimic din ceea ce tu poţi face sau
da, nu poate adăuga la bogăţia Lui. Banii
sunt ai lui Dumnezeu, iar tu sau eu, suntem
doar administratori. Nu este rău să ai bani,
ci este rău să iubeşti banii. Isus lui Zacheu
nu-i face o mustrare, nu-i spune: Zachee,
tu ai jecmănit! Tu ai adunat mulţi bani! Îi
spune frumos „…astăzi trebuie să rămân în
casa ta.” După ce Isus intră în casă, Zacheu
mărturiseşte: „…jumătate din avuţia mea o
dau săracilor…” Luca 19:8.
Am auzit atâtea expresii: „Celălalt
are mai mult, tu de ce n-ai? „De ce nu
ne cumpărăm o maşină nouă”? „De ce
nu avem mobilă nouă? „Noi de ce nu
avem”? „Cât costă”? … Şi iată că omul
se trudeşte din răsputeri să facă, să aibă
şi să adune! Stăm între Dumnezeu şi
Mamona. Mamona este banul. Aş vrea
să fiu cu Dumnezeu, dar vreau şi bani cât
mai mulţi. Apostolul Pavel îl sfătuieşte
pe tânărul Timotei, spunându-i: „iubirea
de bani este rădăcina tuturor relelor; şi
unii, care au umblat după ea, au rătăcit
de la credinţă …” 1 Tim. 6:10. Dar noi
trebuie să învăţăm să administrăm corect
binecuvântările materiale şi spirituale.
Solomon, din experienţa lui,
ne spune: „binecuvântarea Domnului
îmbogăţeşte şi El nu lasă să fie urmată
de nici un necaz”. Prov. 10:22. El a fost
în măsură să ştie dacă banii aduc sau nu
fericirea, mărturisind „…cine iubeşte
bogăţia multă nu trage folos din ea”. „Este
mai ferice să dai, decât să primeşti”, Fapte
20:35.
Dragi cititori ai revistei „Apa
Vieţii”, dacă aceste binecuvântări pământeşti ne distanţează de Dumnezeu, să ne
oprim din alergarea după bani! Dacă
banii ne despart de Dumnezeu, să ne
oprim! Ajută-ne, Doamne, să fim buni
administratori ai banilor şi să învăţăm să
dăm din timpul nostru, din munca noastră
şi din avuţia noastră.
		
Ghiță Bujdei
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”iubirea de bani este rãdãcina tuturor relelor” (1 Tim. 6,10)
„Banul este ochiul dracului” spune o vorbă foarte
răspândită în poporul român. Nu este o zicală biblică, însă
indică cu siguranţă puterea de atracţie a banului asupra
omului. Chiar dacă ne-ar place să rămână un subiect tabu,
Biblia ne vorbeşte pe larg despre bani şi tot ce este legat
de posesiunile noastre materiale. Poate ne-am obişnuit
să apelăm la Cuvântul lui Dumnezeu doar în cazul unor
termeni precum ,,mântuire”, ,,credinţă” sau ,,iertare”, însă
Biblia este o carte extrem de practică şi ne dă învăţături
pentru aproape orice domeniu al vieţilor noastre. În mod
deosebit viaţa spirituală atârnă de felul cum abordăm
îndatorările zilnice şi cum ne raportăm la lucruri
comune sau la îndemâna tuturor – spre exemplu banii.
În mod drastic, Apostolul Pavel avertizează
pe creştini că ”iubirea de bani este rădăcina tuturor
relelor” (1 Tim. 6,10). Care a fost primul păcat comis?
Eva s-a îndoit de ce spusese Dumnezeu, şi nu mai ştia
ce să zică când a fost confruntată de şarpe: ”Oare a zis
Dumnezeu cu adevărat ...” (Gen. 3,1). În final ea a luat din
pomul oprit, dar neascultarea ei a fost doar o consecinţă
a necredinţei sau a neîncrederii ei în Dumnezeu. Iubirea
de bani este de fapt tot o manifestare sau o expresie a
neîncrederii. Cine are bani, are putere, zice omul din lume.
Aşa se gândea probabil şi omul bogat, din Pilda Domnului,
a cărui ţarină rodise mult: ,,Suflete, ai multe bunătăţi
strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea şi
înveseleşte-te!" Dar Dumnezeu i-a zis: "Nebunule! Chiar
în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul; şi lucrurile
pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?" (Luca 12,19-20)
Adevărul este că puterea o are doar Dumnezeu, dar El ne
ajută … dacă Îl lăsăm. În Evrei, cap. 13, autorul confirmă
această învăţătură şi leagă aceste două componente,
asigurându-ne că dacă ne mulţumim cu ce avem, El nu ne
va lăsa şi cu nici un chip nu ne va părăsi. Aceasta o va face
dacă nu vom iubi banii sau falsa siguranţă ce o dau ei, ci ne
vom bizui în exclusivitate pe Dumnezeu, în a cărui mâini
stă soarta noastră.
Alături de toate pericolele arătate în Biblie legat de
raportul cu banii, mai putem observa că nu totul se poate
cumpăra cu valori (valori materiale) omeneşti. Simon
a văzut că Duhul Sfânt fusese dat prin punerea mâinilor
apostolilor şi le-a dat bani, ca să i se dea şi lui această
putere. Răspunsul Apostolului Petru nu numai că nu lasă
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loc de îndoială că aceasta nu era cu putinţă, dar se şi alege
cu una dintre cele mai aspre mustrări notate în Cuvântul lui
Dumnezeu. (Fapte 8,20) La fel şi în vechime profetul Isaia
chema prin Duhul lui Dumnezeu pe toţi însetaţii să vină la ape,
chiar şi cel ce n-are bani, să ,,cumpere” vin şi lapte fără plată
(Isaia 55,1). Toate aceste lucruri sunt umbra lucrurilor viitoare
şi reprezintă darurile lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Ele
nu pot fi cumpărate, ci doar primite în dar prin credinţă.
Totuşi, în modul cel mai practic, Biblia ne mai arată
şi alte ţinte pentru banii noştri, în afara celor trebuincioase
pentru viaţa noastră; adică mâncare, băutură şi îmbrăcăminte
(Mat. 6,31) … excesul se exclude din start. Când Dumnezeu
în vechime cerea de la poporul Israel să se aducă zeciuială şi
daruri de mâncare la Casa Lui, nu era în vederea nevoi Lui,
ci ale preoţilor şi a acelora care beneficiau de sistemul social
instituit de Dumnezeu. Apostolul Pavel parafrazează această
învăţătură şi o dă mai departe bisericii lui Hristos, învăţându-i
că prisosul unora trebuie să acopere nevoile altora, şi o
numeşte o potrivire după modelul lăsat de Dumnezeu: ,,Cel
ce strânsese mult n-avea nimic de prisos, şi cel ce strânsese
puţin nu ducea lipsă." (2 Cor. 8, 13-15) Oare cum ar fi fost
altfel posibil ca toţi cei ce credeau să aibă toate de obşte? Doar
prin faptul că au lăsat să circule banul, după nevoile fiecăruia.
Astfel ei îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau
între toţi. (Fapte 2,44-45)
În lumina acestor învăţături aş îndrăzni să concluzionez
că banul nu este ochiul dracului, având în vedere că toate
lucrurile sunt ale lui Dumnezeu, chiar şi aurul şi argintul,
după cum găsim scris în cartea profetului Hagai 2,8. Petru,
la fel, mărturiseşte că el n-are aur şi argint (Fapte 3,6). Putem
fi convinşi că şi apostolii, cel puţin la început, înainte să fi
fost aleşi diaconi, erau şi ei implicaţi în slujbe administrative.
Faptul că se făceau mereu strângeri de ajutoare ne arată
clar că apostolii aveau acces la bani, dar şi prin slujba
lor de apostoli erau îndreptăţiţi să aibă parte de bunurile
vremelnice ale creştinilor, deoarece ,,Domnul a rânduit ca cei
ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie.” (1
Cor. 9,7-15). Mărturia lui Petru ne arată că el nu privea la
aceşti bani ca fiind proprietatea lui, ci a Lui Dumnezeu, el
fiind doar ispravnicul credincios. Aşa să privim şi noi, căci cei
ce au umblat doar după bani ,,au rătăcit de la credinţă şi s-au
străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.” (1 Tim. 10,6b).
Florian Cucek

Gott, der wahre Besitzer des Geldes!
Die alltäglichen Entscheidungen, die wir in Bezug
auf das Geld und unseren "geborgten" Besitz treffen,
haben ewigen Einfluss. Es gibt zwei grundlegend falsche
Auffassungen über das Geld. Erstens dass es ist immer böse,
und zweitens dass es immer gut ist. Geld kann ein Instrument
des Guten sein, aber es ist nicht per se gut. Es ist in
Wirklichkeit der "Geber", der Gutes oder auch Schlechtes tut.
Die Menschen können moralisch oder unmoralisch sein, aber
"Dinge" wie Geld zum Beispiel sind moralisch neutral. Geld
kann verwendet werden, um zu ernähren, zu kleiden, und um
Obdach (Schutz) zu bieten. Geld kann ebenso auch Drogen
und Terroranschläge finanzieren. Egal was man tut, das
Böse wohnt in Menschen, nicht das Geld, ebenso, wohnt das
Gute in Menschen, nicht das Geld. In den Händen sündiger
Menschen wird Geld zu einem Idol, ein falscher Gott. Den
die Bibel sagt klar im Matthäus Evangelium Kapitel 6 Vers
24: "Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird
er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird
dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt
nicht Gott dienen und dem Mammon!" So sündigen sie,
indem sie sich selbst und dem Geld dienen. Zwar ist nichts
falsch mit dem Geld an sich, doch es ist etwas falsch mit der
Hingabe zum Geld. "Denn die, welche reich werden wollen,
fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und
schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang
und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel
alles Bösen; etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind
vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen
verursacht." sagt die Bibel in 1. Timotheus 6:9-10. Viel zu
viele evangelikale Christen sind in diese Falle getappt. Sie
glauben der Lüge, dass es "ihr" Geld und "ihre" Besitztümer
sind, mit dem sie machen können was sie wollen. Die
Gläubigen in Korinth lebten ebenfalls so, als ob ihr Leben
und ihre Besitztümer ihr eigenes wäre.Aber Paulus sagte:
"Nein, euch gehört nichts, nicht einmal euch selbst besitzt

ihr. Ihr gehört Gott! Er ist der einzige,
der das Recht hat zu tun, was Er will,
mit eurem Leben, eurem Körper, eurem
Geld, Besitz, einfach mit allem." Also,
wenn wir wirklich glauben, dass Gott
der Besitzer von allem ist, was
Er uns anvertraut hat, sollten
wir Ihn dann nicht häufiger
fragen: "Was möchtest du von
mir Allmächtiger Vater, das ich mit
meinem Geld und meinem Besitz tun soll?" Wenn wir uns diese
Wahrheit zu Herzen nehmen, dass Gott einen Anspruch auf
100% von "unserem" Geld hat, nicht nur auf ein paar Euro, und
nicht auf 10% oder 50%, dann ist das revolutionär. Uns sollte
klar sein: "Wir sind nicht Gott. Wir sind nur einfach Gottes
Geld-Manager. Und das Geld ist nicht Gott. Gott ist Gott und wir
sind wir. Er ist an seiner Stelle, wir an unserer, und das Geld an
seinem Platz." All das Geld, das wir haben, gehört Gott und ist
uns jeden Tag, jede Woche, jeden Monat und jedes Jahr unseres
Lebens anvertraut worden. Er möchte, dass wir zu Ihm beten
und Ihn bitten uns zu leiten, damit wir die besten Entscheidung
treffen. Die unsere ewigen Investitionen betreffen, sowohl die
kleinen als auch die großen. Diese Hingabe Gott gegenüber ist
der Anfang der wahren Verantwortung im Umgang mit dem
Geld.
Abschließen möchte ich gerne mit den Worten aus 1.
Timotheus 6:17-19. "Den Reichen in der jetzigen Weltzeit
gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung
auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern
auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum
Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an
guten Werken, freigebig sein, bereit, mit anderen zu teilen,
damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine
gute Grundlage für die Zukunft sammeln.
Andrei Gabriel Tomi

Ascultã, Doamne, ruga

Ascultă, Doamne, ruga celor care Te cheamă,
În noaptea întunecată-n suspine şi în teamă;
A celor ce speranţa nu le-a rămas în viaţă
Şi tot ce sunt atârnă doar de un fir de aţă.

Nu ne da odihna până când cei uitaţi,
Nu vor veni la Tine ştiind că sunt salvaţi.
Ascultă, Doamne, ruga ce-n lacrimi e scăldată!
Ea e pentru credinţa care a fost odată.

Ascultă, Doamne, ruga acelor care zac de ani mulţi în azile,
Uitaţi ca şi un vrac.
A celor ce se zbat în lipsuri şi nevoi,
Ce se târăsc prin viaţă prin gropi şi prin gunoi.

Cu dragostea divină veghează peste noi,
Trezeşte-ne din somnul cu vise de gunoi.
Ascultă, Doamne, ruga venită-n Duhul Sfânt,
Ea face legătura între cer şi pământ.

A mamelor uitate, a taţilor ce-aşteaptă o veste de la fii,
Stând zile-ntregi la poartă, sperând că vor veni.
A celor ce-s la pat, sperând că vine o zi,
O zi de libertate când vor uita de toate.

Ea ne transformă-n îngeri de Tine mângâiaţi,
Apropie de Tine pe cei de mult uitaţi.
Trezeşte Tu credinţa de praf acoperită,
Fă-o să strălucească în aur poleită -

O! Domnul meu, Tu ştii izvoarele de lacrimi şi munţii de durere.
Tu ştii ca nimeni altul, de ce speranţa piere.
În lumea sângerândă de ură şi război,
Ascultă, Doamne, ruga şi-ndură-Te de noi.

Ascultă, Doamne, ruga, bătrânilor uitaţi,
Cu obrajii plini de riduri, cu ochii ce-s scăldaţi
De-o bucurie sfântă şi dor nemărginit,
De vremurile-apuse pe care le-au trăit.

Priveşte în adâncul din Tine ce-i în noi,
Şi pentru el ne iartă şi adu-ne înapoi.
O viaţă-n agonie, în ură şi păcat
E tot ce îl apasă pe-un pocăit uitat.

Constanţa Pădureţu
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Marea Galileii
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Cu permisiunea dumneavoastră, dragi cititori ai
revistei „Apa Vieţii”, Toni Moldovan vă invită la o
nouă etapă a călătoriei noastre în Israel pe traseul:
Tiberias – Haifa – Cezarea – Marea Galileii. Ultimele
trei zile ale pelerinajului nostru în Țara Sfântă le-am
petrecut în Galilea, fiind cazaţi în oraşul Tiberias, la un
hotel cu acelaşi nume, Tiberias. Portul principal al lacului
Tiberiada cu Marea Galileii este oraşul Tiberias. Aici, la
Tiberias, a fost scris Talmudul – Ierusalimitean în secolul
al V-lea, datorită acestui fapt evreii îl consideră un oraş
sfânt. După micul dejun, la ora 8.00, ne ocupăm locurile în
autocar cu destinaţia Haifa, Cezarea, reîntorcându-ne spre
seară pentru a naviga cu corabia, pe Marea Galileii până la
Tiberias.
Acest oraş este situat în partea de nord a malului
Mării Galileii, un loc de atracţie pentru turiştii veniţi săşi petreacă concediul sau să se bucure de clima blândă a
ţinutului, cât şi de locurile unde Domnul Isus şi-a desfăşurat
o bună parte din activitatea Sa. De la fereastra autocarului
privesc luciul apei Mării Galileii, aducându-mi aminte că
acest loc, cum îl mai numeşte Biblia, a fost preferat de Isus.
Surse de apă proaspătă izvorâte din Muntele Hermon din
nord, coboară în pantă revărsându-se în Iordan şi umplând
apoi lacul. Şoseaua pe care ne deplasăm şerpuieşte de-a
lungul Mării Galileii, timp în care întâlnim câteva aşezări
devenite celebre de-a lungul istoriei. Amintesc aici pe
Magdala (devenită cunoscută sub numele de Maria
Magdalena), Decapole, Betsaida, Chorazin, Capernaum
şi mai ales Marea Galilei iubită de Isus. Ţărmul Mării
Galileii, pe care îl privesc de la fereastra autocarului, îmi
strecoară în suflet un sentiment de respect şi admiraţie.
Evreii îi poartă atâta respect, încât au interzis scăldatul în
Marea Galilei, pentru că este singura sursă de apă potabilă
a ţării. Doar câteva drumuri bine întreţinute intersectează
dealurile din jurul Mării Galileii. Lipsa autostrăzilor a

– amvonul lui Isus

făcut ca această zonă să fie păstrată ca în vechime. Potenţialul
spiritual a zonei de pe malul Mării Galileii rămâne imens
când mă gândesc că patru din cei mai de seamă apostoli ai
Domnului Isus au fost recrutaţi de pe acest ţărm. Indicatoarele
de pe marginea drumului ne anunţă că în câteva minute vom
intra în cel de-al treilea oraş, ca mărime al Israelului, Haifa.
Intrarea în oraş din direcţia Tiberias este străjuită în stânga de
Muntele Carmel, unde Ilie a măcelărit pe prorocii lui Baal,
iar în dreapta de Marea Mediterană. Oraşul modern Haifa se
întinde de-a lungul versantului nordic al munţilor, de la malul
Mediteranei până pe vârful Carmelului. A fost întemeiat în
anul 1930, Haifa este cel mai important port şi industrie grea
a ţării. Suntem impresionaţi de arhitectura modernă a oraşului,
în mijlocul căreia străluceşte o clădire impunătoare, de câteva
zeci de etaje construită în formă ovală. Ne deplasăm pe jos, spre
centru mondial al credinţei Bahai, unde vom vizita grădinile
suspendate, amenajate şi întreţinute de adepţii acestei religii.

Bahaii au venit din Persia în jurul anului 1844, iar
religia aceasta numără peste şase milioane de adepţi în toată
lumea. De reţinut că fiecare adept trebuie să facă o săptămână
de lucru la aceste grădini. Când priveşti la tot ce cuprind

aceste grădini, nu poţi să nu spui că este o adevărată artă de
profesionalism şi perfecţiune în ce priveşte întreţinerea acestora.
După câteva minute, timp în care am admirat decorul acestor
grădini în jurul orei 11.00, ne întoarcem la autocar, iar pe
şoseaua de centură a oraşului urcăm până sus pe platoul din
vârful muntelui Carmel. O privelişte splendidă, pe de-o parte
lanţul muntos denumit Muntele Carmel cu clădiri presărate
până pe colinele muntelui, iar de pe altă parte jos la poalele
muntelui câteva faleze scăldate de valurile Mediteranei şi razele
dogoritoare ale soarelui. Aici, pe platoul din vârful muntelui,
cel mai vizitat loc, este peştera unde Ilie s-a ascuns 3 ani de
Ahab, iar alături se află o biserică numită Sfânta Maria. Totul
pare într-un cadru natural nealterat de zgomotul din oraşul de
la poalele muntelui. După aproape o oră de mers, ne despărţim
de Haifa, îndreptându-ne spre Cezarea. La jumătatea drumului
între Haifa şi Tel-Aviv de-a lungul ţărmului Mediteranei se află
ruinele antice Cezarea, ridicată de Herod cel Mare. În timpul
împăratului roman, Cezarea a fost capitala oficială a ceea ce
romani denumeau „Provincia Iudea”. În vremea lui Isus, Pilat
din Pont a condus ţara din Cezarea, diaconul Filip a păstorit aici,
Petru i-a predicat centurionului Corneliu, Pavel a stat 3 ani închis
în Cezarea, înainte de a fi trimis la Roma. Săpăturile arheologice
au scos la iveală multe dovezi ale existenţei oraşului vechi,
se pot vedea aici plăci din ceramică pe care sunt menţionate
numele unor conducători romani. Cea mai de valoare placă este
cea pe care este scris cu litere romane numele lui Pilat din Pont.
Vizităm un mare amfiteatru roman, precum şi un hipodrom unde
romanii se întreceau la cursele de cai. Ghidul ne
spune că guvernatorii romani stăteau aici, doar de 3
ori pe an veneau la Ierusalim. În jurul orei 14.35 ne
retragem de pe acest platou arheologic făcând cale
întoarsă spre Marea Galileii, pentru a călători cu
corabia până la Tiberias.
Încerc să vorbesc cu mine însumi,
spunându-mi că voi călători cu corabia pe marea
unde Isus a inversat legile creaţiunii şi orânduiala
firească a lucrurilor, umblând pe mare ca pe uscat.
La ora 18.00 pe o punte special amenajată pentru
turişti, ne urcăm pe corabie pentru a ajunge de
partea cealaltă. Marea Galileii are o lungime de 25
km. şi o lăţime de 8 km si adâncimea de aproximativ
50 metri, ţinutul Galileii în care se află şi marea are
două părţi: Galilea de nord şi Galilea de sud. Fiind
înconjurată de Siria şi Iordania, iar spre apus are
drept graniţă ţinutul Ptolemias precum şi Muntele
Carmel. Galilea se desfăşoară în lungime de la
Tiberias până la Meroth. Pe întreaga ei întindere
este rodnică, bogată în păşuni, pomi de toate soiurile sunt sădiţi,
încât fertilitatea ei îndeamnă la lucru până şi cel mai puţin atras
de munca câmpului. Oraşele se îngrămădesc în Galilea, dar mai
cu seamă pe ţărmul mării, aşa încât cel mai mărunt sat are pe
puţin 15 000 de locuitori. Aici întâlnim diverse soiuri de fructe
pe care evreii le exportă în toată lumea: portocali, mandarini,
lămâi, măslini, smochini, viţa de vie şi nelipsiţii palmieri
care sunt prezenţi peste tot. Galilea este udată îndestulător
de pâraie care coboară din munţi, iar atunci când este secetă
„Lacul Genezareth” sau Marea Galileii are destulă apă pentru
ca fermierii să-şi ude plantaţiile. Mă aşez în partea din faţă a
corăbiei pentru a privi marea cât mai atent. Pe nesimţite corabia
se desprinde de punte, iar valurile liniştite ale mări sunt tăiate
în răstimp de elicea motorului din spate, care apoi se răsfrâng
într-un plescăit uşor, plăcut. Trebuie să spun că corabia cu care

navigăm este construită după modelul unei corabi care a
fost scoasă de pe fundul mării, care se presupune că a fost
din timpul lui Isus. Corabia pluteşte lin, nu se aude decât
zgomotul motorului din spate care o mână cu spor spre
ţinutul Gadare care se zăreşte din ce în ce mai aproape.
Câteva valuri mari îndrăzneţe fac să-mi amintesc
de minunile pe care le-a trăit această mare, mai cu seamă
„potolirea furtunii” din Matei 14:22-36.
Eram pe aceeaşi mare, pe o corabie ca a ucenicilor,
timpul aproape identic mă uit la ceas este ora 19.10. Seara
coboară uşor învăluind în mantaua regală sufletele tuturora
celor din corabie. Privind în ansamblu episodul „potolirea
furtunii” pe care Evanghelia ni-l redă în câteva cuvinte,
şi care s-a întâmplat acum 2 000 de ani, nu ştiu de ce îmi
pare atât de actual, şi atât de viu, pentru că elementele
sale se găsesc în însăşi viaţa noastră de toate zilele.
Oare, marea,valurile şi vântul de puterea cărora apostolii
tremurau, înspăimântaţi de teama morţii, nu pare a fi viaţa
noastră cu vântul păcatelor ei şi cu valurile ispitelor fără
sfârşit. Corabia în care mă găsesc ca şi ucenicii altădată nu
e însăşi Biserica lui Isus care poate fi ameninţată de însăşi
necredinţa noastră. Iar glasul deznădăjduit a lui Petru nu
pare a fi însăşi sufletul nostru, care de atâtea ori zace în
necredinţă şi valuri de frământări. Aici, pe Marea Galileii,
m-am văzut pe mine însumi, mi-am văzut rugăciunea pe
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care în vremuri de criză, lipsă, neajuns şi nenorocire o
adresez lui Isus: „Doamne scapă-mă!” Azi, Marea Galileii
are aceeaşi frumuseţe ca şi atunci când a avut marea cinste
de a fi amvonul lui Isus. Marea Galileii a fost unul din cele
mai iubite locuri ale lui Isus. Dacă Marea Galileii şi oraşele
din jurul ei ar putea vorbi, ne-ar spune unde îl găsim pe Isus
în orice vreme. Cuvintele pe care le-a spus aici Isus, fie din
corabia lui Petru, fie de pe ţărmul ei le-au luat valurile mării,
pentru a le duce pe undele lor până în cele patru colţuri ale
lumii, astfel ajungând şi la noi. Este ora 20.15, timpul a
trecut pe nesimţite, barca se opreşte lin aşa cum a şi pornit,
cobor cu sufletul îmbogăţit de ceea ce am văzut şi simţit
în acest binecuvântat traseu: Tiberias – Haifa - Cezarea –
Marea Galileii. 				
Toni Moldovan

CE
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Conferinta

DESPRE

Biseri

Mă simt onorat să răspund la această întrebare, mă găsesc la cea de-a
XXII-a conferinţă a românilor penticostali din Austria. Sunt deosebit de bucuros
şi entuziasmat pentru progresul care de la an de an îl are această lucrare.
Sigur lucrarea nu funcţionează încă perfect, se pot aduce îmbunătăţiri în toate
domeniile, lucrul cel mai important ar mai fi o bună colaborare între păstorii
tuturor bisericilor şi o corectare a greşelilor administrative. Iar în ce priveşte
lucrarea spirituală, să fie o selecţie mai bună a predicatorilor şi invitaţilor. Vă
mulţumesc pentru încredere şi doresc revistei ”Apa Vieţii” mult succes şi un efect
pozitiv la inima tuturor cititorilor.
Patriciu Ciupe, pastor Biserica Elim, Viena
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Privesc în urmă la începutul anilor 1990 când a avut loc cea dintâi
conferință, a românilor penticostali din Austria cu un început firav, fără experiență
și văd lucrarea lui Dumnezeu în toată această vreme. Astăzi la cea de-a XXII-a
conferinţă suntem recunoscători pentru ajutorul primit de sus văzut atunci doar:
„Prin ochii credinţei”
Cred că Dumnezeu și-a ținut promisiunea și de data aceasta: „Căci acolo unde
sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor.” (Mat.18:20).
Am fost mai mulți de doi sau trei, am fost câteva mii și am toată convingerea
că Dumnezeu a fost prezent și a primit închinarea noastră. Cântările au fost
înălțătoare, iar predicatorii au primit o ungere deosebită. Nu putem spune că totul
a fost perfect, se poate și mai bine, cred că este nevoie de mai multă unitate și
colaborare între creștinii din Austria. Românii în unitate pot face lucruri mari.
Cred că la această conferință Dumnezeu a vindecat atât boli spirituale din inimile
unora cât și boli fizice din trupuri bolnave. Slăvit să fie Dumnezeu pentru aceasta!
Puiu G. Timofte, prezbiter Biserica Agape, Viena

De câţiva ani buni mă ocup cu organizarea şi ordinea la conferinţă, am
o impresie foarte bună, oamenii sunt mai ascultători. Mă bucur că Dumnezeu ne
vorbeşte în ziua de astăzi liber şi putem să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu liber,
cred că este lucrarea lui Dumnezeu. Cu această ocazie vreau să mulţumesc tuturor
care s-au rugat pentru mine. Dumnezeu a ascultat rugăciunea voastră. Anul trecut
în luna septembrie am avut un accident, Dumnezeu a lucrat aşa de mult încât pot
să mă ocup de organizare.
Daniel Viţelar, pastor Biserica Philadelfia, Wels

		
Consider că a fost Convenţie reuşită şi ziditoare pentru creştinii
din Austria. Mesajele rostite de Florin Ianovici au fost relevante şi practice,
consider că nu i s-a alocat timp suficient de a predica. Trebuie reduse cântările
şi alte intervenţii pentru că eu am convingerea puternică că predicarea este un
act mântuitor, care include pe Dumnezeu, pe predicator şi ascultători. Ca atare
acestui act sacru trebuie să-i acordăm o prioritate maximă. Predicarea este un
proces viu de transformare a oamenilor prin Cuvântul lui Dumnezeu care este viu
şi lucrător. Numărul participanţilor a doua zi a fost destul de mare. Trebuie să
găsim o explicaţie sinceră de ce numărul participanţilor în prima zi este aşa de
scăzut. În rest Domnul să ne ajute la toţi să împlinim tot ce am auzit.
Fedor Covaci, pastor Biserica Bethlehem, Graz

icilor

Penticostale ?

Conferinţa de anul acesta ca şi celelalte din anii trecuţi sunt o
motivaţie. Mă întorc înapoi în Biserică cu o motivaţie a slujirii, chiar
dacă mai sunt lucruri, care se pot îmbunătăţi, cred că Conferinţele
bisericilor din Austria sunt o motivaţie în slujire şi o încurajare
pentru a sluji mai departe cu râvnă în Bisericile în care ne-a aşezat
Dumnezeu pe fiecare.
Zaharia Hancheş, pastor Biserica Bethlehem, Graz

Suntem mişcaţi de lucrarea lui Dumnezeu de la Conferinţă. Mulţumesc
Domnului pentru oamenii pe care-i foloseşte în mod special pe fratele Ianovici.
Ar fi multe de făcut la Conferinţă în anii care urmează, se vede cum se pare o lipsă
de profunzime de la rădăcina ei şi când spun de la rădăcină, mă refer la lucrarea
care trebuie să pornească din Biserici, trebuie să se înţeleagă că această lucrare
este a Bisericilor. Trebuie să se postească, trebuie să se înalţe rugăciuni, trebuie
influenţaţi să vină la Conferinţă şi să pună suflet. Asta trebuie să reformăm în
anii care urmează pentru că după cum se observă se vede o slăbire a interesului
pentru Conferinţă, dacă s-ar lucra la rădăcină, roadele ar fi mult mai bune, mai
gustoase. Domnul să vă binecuvânteze!
Florin Ost, diacon Biserica El-Bettel, Amstetten

Conferinţa a fost foarte bine organizată. Mă bucur din toată
inima pentru felul în care a fost organizată, pentru cântările de laudă la
adresa lui Dumnezeu şi mai ales pentru predica care m-a zidit sufleteşte
foarte mult.
Eftimie Radu, Biserica Betania, Krems

În fiecare an sunt un devotat al Conferinţelor ce se organizează şi iată sunt la
cea de-a XXII-a. La fiecare Conferinţă am simţit cercetarea Domnului şi bucuria ca să pot
să fiu împreună cu fraţii din Austria, să-L lăudăm pe Domnul, să-I slujim Domnului Isus.
La conferinţa aceasta vreau să fac aprecieri cu privire la organizare, în mod deosebit la
servirea mesei. Nu se vede munca, telefoanele şi osteneala care nu o găseşti la microfon.
Întotdeauna Dumnezeu a avut ceva de spus şi a spus, sâmbătă s-a dezbătut tema
„Prin ochii credinţei” şi se dezbate şi astăzi. Este un mare adevăr faptul că am avut 22
de conferinţe, am văzut progresul nostru în Austria, am văzut ce s-a realizat şi acum avem
nevoie de ochii credinţei deschişi să vedem prin credinţă ce Dumnezeu va pregăti pentru
românii din Austria. Domnul să facă o trezire spirituală tuturor bisericilor şi mai ales
conducerii bisericilor care totdeauna să fie gata să creadă promisiunile lui Dumnezeu şi să
le trăim toți din belşug.
Cornel Cuibus, Biserica Elim, Viena
Culese de Viorel Boldor
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Măslini în
Grădina Getsimani

Măslinul (Alea Europaea) - simbol a păcii,
este întâlnit în Sfânta Scriptura încă din cartea
Geneza, când Noe este anunţat că potopul a
luat sfârşit. Porumbelul s-a întors la el spre
seară, şi iată că în ciocul lui era o frunză de
măslin ruptă de curând. Noe a cunoscut astfel
că apele scăzuseră pe pământ.(Gen. 8:11).
Ce minunat este Dumnezeu în toate lucrările
Lui! Nu la voia întâmplării Dumnezeu a hotărât
ca porumbelul să se întoarcă la Noe înapoi cu o
ramură de măslin, pentru că nimic din ce face
Dumnezeu nu este la întâmplare şi fără rost.
Încă din antichitate valorile măslinului sunt
cunoscute şi folosite de oameni. Măslinul este
cunoscut şi ca simbol al sănătăţii, fiind folosit
în tratarea diferitelor boli. Măslinele şi uleiul de
măsline, frunzele şi scoarţa acestui copac sunt
leacuri extrem de eficiente pentru o sumedenie
de acţiuni, dar şi pentru frumuseţe. Este legendar
efectul protector de sănătate pe care îl conţin
mâncărurile orientale, şi asta datorită faptului că
sunt preparate cu ulei de măsline. Trei sferturi din
cantitatea de ulei presat din seminţele de măsline
sunt acizi graşi nesaturaţi, care reduc nivelul de
colesterol din sânge, producându-se mai puţine
depuneri pe pereţii vaselor de sânge. Este bogat
în vitamine, antioxidanţi şi nutrienţi, face bine
ficatului, tractului gastrointestinal şi muşchilor,
uşurează munca inimii, previne cancerul de
colon şi tuberculoza, este un pansament gastric şi
balsam pentru arsuri, ajută la frumuseţea pielii şi a
părului, leac contra pietrelor la rinichi şi a bolilor
de nervi. Homer, în una din scrierile sale, afirma
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că măslinul ar fi „lichidul de aur al vremii” datorită
proprietăţilor extrem de valoroase pe care le are.
Măslinul mai este cunoscut şi ca simbol
al gloriei, ramurile lui erau oferite pentru slăvirea
celor victorioşi, fie în jocuri prieteneşti, fie în
întrecerile olimpice sau în războaiele scăldate
în sânge. Coroanele confecţionate din ramuri de
măslin erau oferite zeităţilor şi persoanelor extrem
de importante. Măslinul este considerat arborele
veşnic roditor, fiind un arbore cu longevitate mare,
având o uimitoare putere de regenerare dând
mereu rădăcini şi lăstari noi, aşa cum bunătatea
şi dragostea lui Dumnezeu se înnoiesc în fiecare
dimineaţă faţă de noi. (Plângerile lui Ieremia 3:23).
Măslinul este unul dintre cei mai importanţi şi mai
frumoşi pomi fructiferi din Ţara Sfântă, iar uleiul
de măsline este, împreună cu pâinea şi vinul, rod al
binecuvântării lui Dumnezeu: "El te va iubi, te va
binecuvânta şi te va înmulţi; va binecuvânta rodul
trupului tău şi rodul pământului tău, grâul tău,
mustul şi undelemnul tău. (Deut. 7:13)
Unul din locurile minunate unde creşte acest pom
fructifer în Ţara Sfântă, îl întâlnim pe paginile
Sfintelor Scripturi, având o însemnătate mare
pentru Învăţătorul, Muntele Eleonului, sau al
Măslinilor, unde Mântuitorul venea adesea pentru a
se ruga sub măslinii bătrâni. Nicăieri nu a petrecut
Isus un timp mai îndelungat de-a lungul misiunii
sale în Ierusalim
Muntele este pomenit pentru prima dată în Biblie
când Regele David, fugind de Absalom, „s-a dus
în Muntele Eleonului” (2 Sam. 15:30). Aici a
văzut Ezechiel carul ceresc, iar Zaharia a prorocit

sfârşitul zilelor: „Picioarele Lui vor sta în ziua aceea
pe muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului,
spre răsărit” (Zah. 14:4) vestind sosirea păcii eterne.
Cât s-a aflat în zonă, Isus a stat cu prietenii Săi
în Betania, iar în drumul Său înspre și dinspre
cetate trecea pe Muntele Măslinilor.
Aici de unde se vede Templul, el şi-a povăţuit
ucenicii, a proorocit distrugerea Ierusalimului
a şi deplâns soarta cetăţii. Pe coastele dealului,
în Grădina Ghetsimani, a fost luat prizonier, şi din
vârful dealului S-a ridicat la cer. Numele grădinii
Ghetismani înseamnă, în traducere din ebraică
Getshemane – „presa de stors ulei” şi este legat de
abundenţa măslinilor din zonă. Aceasta este grădina
mult iubită şi de Isus, care venea aici să se roage şi
unde, de altfel, El a învăţat acolo, rugăciunea care
a marcat un punct de decizie în conflictul universal
dintre bine şi rău, dintre Dumnezeu şi satana. A fost o
rugăciune în care s-au decis consecinţele imediate şi
veşnice ale acestui conflict. Încă şi astăzi sunt aici un
număr de măslini foarte bătrâni, despre care tradiţia
spune că ar fi chiar din acei sub care Hristos se ruga.
Pe paginile Sfintei Scripturi întâlnim
măslinul foarte des sub diferite conotații. În prima
carte a Bibliei, măslinul apare ca semn al păcii, al
începutului unei noi vieţi pe pământ, iar în ultima
carte din Scriptură, măslinul este reprezentat tot ca

un semn („Aceştia sunt cei doi măslini şi cele
două sfeşnice care stau înaintea Domnului
pământului" – Apoc. 11:4), dar vestind
apropierea zilei sfârşitului vieţii pe acest pământ
şi începerea unei noi vieţi alături de Mântuitorul.
Acum rămâne numai să ne întrebăm ce fel de
pomi suntem noi în grădina marelui Creator.
Nişte pomi fără nici un rod, uscaţi, nefolositori,
sau suntem asemănători măslinului nişte pomi
plini de viaţă, roade bune şi folositori celor din
jurul nostru? 					
Gabriela Gâlcă
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Pentru cine? (partea a 3-a)
… am părăsit acele decizii. Am realizat că sunt prea grele de dus. Eu când socotesc și iau de
la capăt din nou și iarăși socoteala nu modific cifrele că e greu. Și deși e greu eu totuși mai stau în
picioare. Eu sunt acela care rezist. Eu.
Dar parcă mă subordonasem. Cum de mai pot sta? De fapt cine stă? Eu sau eu? Nu știam că
există o diferență între aceste două persoane atât de divergente. Țin minte că era un gen de vești
care modernizau un eu și dăunau altuia. Durea și înbucura. Dar pentru cine? Pentru cine era benifică
această tortură fericită? Pentru mine. Acele decizii erau onorabile dar trebuie să le aplic. Nu rezolv
nimic că mă dau bătut, deoarece evadarea nu poate fi un succes atâta timp cât nu ajung la convingerea
că trebuie să mai încerc odată. Dar asta nu înseamnă că în momentul în care repet exercițiul este
bineînțeles că voi eșua din nou și consecința va fi deasemenea nulă.
Deci totul e rațional. Dar parcă rațiunea m-a trădat în trecut. Cum de am încredere în ea? Am
înțeles că subordonarea nu poate fi decât într-o direcție. Nu poate fi decât în fața acelui așa numit
necunoscut. De ce este ea mai ușoară în fața eu? Este mai plăcută? Pentru eu da.
Această avalanșă de remușcări apare iar. Din nou îmi aduc aminte de acele decizii nobile. Iarăși
mă simt ca într-un cerc. Care au fost acele decizii din vremea când … nici nu mai țin minte. Dar
parcă era similară vremea. Era zăpadă, era fericire, era anul nou. Țin minte. Uite că îmi aduc aminte
de acele decizii și îmi aduc aminte și de cele anterioare acelora. Dar cum de le uitasem unsprezece
luni? Anul acesta voi ține minte. Deciziile vor fi deosebite și sunt nobile. Nu am cum să le urmez pe
toate. Imposibil. Cuvânt ciudat. Parcă totuși știu destul de multe despre acel necunoscut și parcă nu
era imposibil.								
Talidu Nagy
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1. Ghiţă Bujdei: Pentru cititorii revistei
Apa Vieţii din Austria, vă rog să vă prezentaţi.
Larry Hess: Mă numesc Larry Hess
şi sunt ordinat ca păstor într-o biserică din
Tennessee, SUA, şi responsabil de 23 de ani
pentru lucrarea misionară ”Church of God”
- Biserica lui Dumnezeu. Lucrez în cartierul
general al acestei biserici, ”Church of God”,
care operează în 179 de ţări din lume. În ultimii
7 ani sunt supraveghetorul operaţiunilor în 51
de ţări din Europa şi Orientul Mijlociu. Biroul
este în Cleveland din Tennessee împreună cu
centrul general al Organizaţiei ”Church of
God”. Locuiesc acolo împreună cu soţia
mea, Brenda. Avem două fete: Maria, de
34 de ani, este profesoară şi are 4 fete, iar a
doua este medic şi are 30 de ani.
2. Sunteţi succesorul fratelui Dieter
Knospe. Cum aţi ajuns în această funcţie?
L. Hess: La început Bisericile a fost
împărţită în 7 regiuni, începând din 2006 am
fost unul din cei 7 care am condus o regiune cu
teritoriile Europa de Vest, partea Mediteraneană
şi Balcani, Orientul Apropiat şi Africa de Nord.
Dieter Knospe era unul din cei 7 supraveghetori
care avea teritoriile: Europa de est, Rusia
şi ţările din fosta Iugoslavie. În anul 2010,
Biserica ”Church of God” a comprimat cele 7
regiuni în 5, Europa de vest şi Europa de est au
fost puse împreună, iar fratele Knospe a intrat
în pensie. Din 2010 răspund de regiunea mea
şi regiunea fratelui Dieter Knospe, deci eu nu
sunt succesorul lui Dieter Knospe, ci am preluat
zona lui. America centrală şi America de sud
s-au combinat într-o altă regiune, din 7 regiuni
au devenit 5. Sunt unul din cei 5 supraveghetori
internaţionali.
3. Cum este organizată Comunitatea
Bisericilor Penticostale ”Church of God”,
din care face parte Biserica Penticostală
„Gemeinde Gottes” din Austria?

L. Hess: În fiecare ţară este o structură
naţională, este un supraveghetor naţional care
reprezintă ţara lui, deci sunt 179 de ţări şi
fiecare ţară are un lider care o reprezintă sau
un supraveghetor, peste Austria este fratele
Varadin Ioan. Cele 51 de ţări de care răspund
sunt împărţite în 6 regiuni şi la fiecare este un
superintendent regional. Superintendentul pentru
Europa centrală, din care face parte şi Austria,
este fratele Erich Schneider din Germania. Ţările
care fac parte din această regiune sunt: Germania,
Austria, Grecia, România, Albania şi Serbia.
Erich Schneider este reprezentantul ”Church of
God” în România.
4. În departamentul pe care îl coordonaţi:
Europa şi Orientul Mijlociu, care ţară are cea
mai mare creştere a numărului de membri şi
care e cauza?
L. Hess: Belgia este ţara care are cea mai
mare creştere a numărul de membri la ora actuală.
Există 47 de biserici, de la 2 biserici, în urmă cu
15 ani, s-a ajuns la 47. Dintre toate bisericile
creştine nou-testamentale, ”Church of God” este
a doua ca mărime. Este o creştere foarte mare şi
în Ucraina. Există 86 de biserici, fiind ţara unde
se plantează cele mai multe biserici.
Creşterea bisericilor române din Austria este
o creştere foarte bună, este o lucrare deosebită a
harului lui Dumnezeu.
De la o biserică în anul 1990, în 23 de ani
s-a ajuns la o creştere frumoasă de 28 de biserici.
Ce se întâmplă cu bisericile române din Austria
ar putea fie un exemplu pentru multe biserici din
diaspora.
Creşterea din Belgia se datorează emigranţilor
din Africa, buni cunoscători de limba franceză.
5. Aveţi misionari plătiţi în Ucraina?
L. Hess: Nici un misionar. Avem în Belgia
unul plătit, iar în Austria şi România de asemenea
nu avem. Nu avem misionari pentru că fiecare
ţară se descurcă singură. Ceea ce facem noi este

în educaţie, plătim cursuri pentru seminarii,
dar nu avem misionari.
6. Sunteţi un bun organizator. Ce ar
trebui să facă urgent Bisericile penticostale
din Austria în vremurile acestea?
L. Hess: Una din provocările cele mai
mari sau oportunităţi, în limba chineză ,,criză”
este identică cu oportunitate, dacă aici este o
provocare, la chinezi este o oportunitate. Să
purtăm de grijă generaţiei tinere de români,
născuţi şi crescuţi în Austria, ca să fie implicaţi
în laudă şi închinare şi în închinarea în limba
germană. Numai dacă se fac programe speciale
de pregătire pentru tineri în limba germană,
Austria va putea să fie evanghelizată şi să
crească, pentru că e nevoie de lucrarea aceasta
în limba germană.
E nevoie de programe de pregătire şi
creştere a liderilor pentru a ajunge la un nivel
mai ridicat. E nevoie de cursuri de şcolarizare
şi de pregătire, nu doar pentru cei ordinaţi
sau cei care sunt în conducere, ci pentru
fiecare lider din bisericile locale. Nu ca să fie
ordinat ca pastor, ci ca să fie lider în diferite
compartimente , ca să fie parte a conducerii
bisericii, ca să lucreze împreună cu aceasta şi
să obţină viziunea bisericii.
7. Ce vă place cel mai mult la Bisericile
penticostale româneşti din diaspora? Şi ce
nu vă place?
L. Hess: Privesc şi admir structura şi
organizaţia care ţin Bisericile în unitate.
Punctul nostru tare este şi o slăbiciune în
acelaşi timp. Suntem buni pentru a-i pune şi a-i
ţine împreună ca entitate cu stilurile, tradiţiile
şi obiceiurile noastre, dar trebuie să asimilăm
şi să fim asimilaţi de culturile locale, ca să
putem aduce oamenii care nu sunt mântuiţi din
ţara respectivă.
Unde am văzut succes deosebit este
Belgia, unde africani congolezi pot să-i
evanghelizeze pe belgienii albi de origine
franceză. Ei au avantajul că vin din Kongo,
unde au fost colonie şi cunosc foarte bine
limba franceză.
Sugestia este să faceţi programe bilingve
(română-germană) sau la Convenţie să faceţi
traducere în limba germană de la amvon.
8. Sunteţi o persoană care călătoriţi
foarte mult în Europa, cunoaşteţi foarte
bine comunităţile penticostale a fiecărei

ţări. Care e perspectiva Bisericii penticostale în
următorii 2-3 ani de zile?
L. Hess: Biserica ”Church of God” este cea
mai bine organizată şi stabilă Organizaţie din
Europa, pentru că suntem uniţi. Suntem cei mai bine
organizaţi dintre penticostali. Mai sunt organizaţii
care pe plan local sunt bine puse la punct, dar
”Church of God” este o biserică globală cu contact
local. Problema cea mai mare pentru dezvoltarea
bisericilor va fi provocarea finanţelor şi a crizei
economice. În multe ţări şi locuri unde este nevoie
de ajutor financiar în Balcani, Europa de est, Africa
de nord care trebuie să vină de undeva. Acest ajutor
nu poate să vină din America, pentru că sunt deja
probleme. Bani sunt la dispoziţie, dar nu este uşor
să convingi oamenii să doneze pentru a susţine mai
multe lucrări.
9. La ce proiecte v-aţi gândit pentru
bisericile din Austria?
L. Hess: Am început să-mi formulez o nouă
viziune, să „plantez” mai multe biserici în Elveţia,
în partea germană şi în partea franceză. Cu ajutorul
bisericilor române să deschidem cât mai
multe biserici vorbitoare de limba germană.
Din Elveţia să vină spre Austria de asemenea.
Este nevoie de a deschide cât mai multe
biserici vorbitoare de limba germană între
austrieci şi elveţieni.
10. Călătoriţi de multe ori în Spania. Aveţi
ceva special pentru această ţară?
L. Hess: Am un parteneriat cu America Latină
ca să „plantez” biserici în Spania, voi discuta pe
această temă la Convenţia din Guatemala. Sunt
peste 300 000 din Ecuador, 200 000 din Argentina,
care trăiesc în Spania, iar în Portugalia sunt mulţi
brazilieni. Acum „plantez” în Portugalia biserici cu
ajutorul brazilienilor, iar în Spania cu ajutorul celor
din America de Sud.
Cu românii din Spania nu ştiu ce se va
întâmpla, pentru că şi-au făcut o Organizaţie a lor.
Multe biserici româneşti din Spania s-au despărţit
de biserica mamă din România. Sunt multe biserici
româneşti din Spania care s-au alăturat ”Church of
God” din Spania, au chiar 2 români care sunt în
comitetul executiv. Au progrese acolo.
Am fost trimis din America cu familia în anul
1974, în Spania ca misionar plătit de americani.
M-am ocupat permanent de creşterea spirituală şi
de şcolarizări acolo.
11. Câţi penticostali sunt în America Latină
vorbitori de limba spaniolă şi portugheză?
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L. Hess: Vreo 3 milioane în ”Church
of God”. Cei din America Latină au finanţe
bune şi le merge bine, au biserici mari care
sponsorizează misiunea, dând zeciuială. Numai
în Guatemala au peste 500 de biserici. America
de Sud, sponsorizează misionari şi îi trimit în
toată lumea: Rusia, Spania, Franţa, Italia ş.a.
12. Care credeţi că este cel mai mare
evanghelist la ora actuală?
L. Hess: Evanghelistul Reinhard Bonnke.
În 25 de ani de slujire a evanghelizat peste 270
de milioane de oameni. Coordonatorii locali din
toate ţările pe care îi avem, colaborează cu el
la cruciade oriunde se duce să evanghelizeze.
Bonnke investeşte foarte mulţi bani după
evanghelizare, cei care au primit Evanghelia
îi consiliază şi îşi duc până la capăt lucrarea.
Spre exemplu, dacă o cruciadă costă 300 000 de
dolari, pe el îl costă încă 300 000 de dolari pentru
consilierea celor care s-au predat Domnului Isus.
Organizează biserici, ajută peste tot bisericile
locale, să aibă grijă după ce el pleacă.
13. Fratele Reinhard Bonnke se
ocupă de evanghelizări, doar în Africa?
L. Hess: Evanghelizează din când în
când şi în Europa, dar 98% din tot ce face
este în Africa, pentru că viziunea lui este să
se ocupe de Africa.
14. Ca şi pastor al unei Biserici, ce v-a
marcat cel mai mult?
L. Hess: Primul lucru pe care trebuie să-l
ştiu este să găsesc voia lui Dumnezeu pentru
biserica respectivă.
Al doilea lucru este să lucrez la unitatea
conducerii bisericii, ca să ducă până la capăt
viziunea bisericii. Din cauza aceasta am fost
16 ani director pentru dezvoltarea programelor
speciale pentru educarea şi şcolarizarea liderilor.
M-am ocupat de educarea păstorilor noi, de
creşterea lor şi le-am arătat cum să lucreze în
unitate pentru împlinirea viziunii bisericii. Am
scris 3 cărţi pe această temă.
15. Aţi fi interesat să investiţi şi în
Austria?
L. Hess: Vreau şi se poate. Am materiale,
dar nu sunt traduse în limba română. Moise
Gaode a făcut traduceri pentru mine. Planul ar
fi să se înceapă cu seminarii şi cu aprobarea
conducerii locale, se poate începe aşa ceva.
Aceasta este viziunea mea, eu cred că este
nevoie de o transformare spirituală a Europei.
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Avem nevoie de încuviinţarea şi binecuvântarea
conducerii: a fratelui Varadin şi a comitetului
executiv. Nu este un program pentru educare
teologică, ci unul pentru lideri.
16. Relataţi un lucru frumos din
activitatea dumneavoastră de misiune?
L. Hess: Experienţa cea mai frumoasă este
legată de Indonezia. Din anii ′95 şi până astăzi,
am făcut 45 de excursii aici, din până astăzi, iar
un an întreg am petrecut numai în această ţară.
Ideea a fost să pregătesc păstorii în scopul de
a dezvolta biserici conduse de lideri adevăraţi,
care au obţinut şi îşi menţin o viziune clară.
Indonezia de la 2 000 de biserici în anul 1995,
a ajuns să numere peste 4 000 de biserici. De
la un sub milion, s-a ajuns la peste 3 milioane
de creştini. Cele mai mari biserici se găsesc în
Indonezia. Experienţa cea mai plăcută este cea
de aici. Cu părere de rău spun că nu pot să o
vizitez pe cât de des aş vrea să o fac, deoarece nu
este teritoriul de care răspund.
17. Nu doriţi să vă implicaţi mai mult în
Austria?
L. Hess: Ba da, şi anume cu şcolarizări,
seminarii şi la educarea liderilor care să obţină
viziunea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Scopul
meu este să-l ajut pe păstor să obţină viziunea;
nu-i spun care e aceasta, ci îl ajut să şi-o
împlinească. Dacă un păstor are o viziune şi a
împărtăşit-o la 10 oameni, e necesar să crească
cercul de influenţă. Doresc să-l ajut pe păstor săşi clarifice viziunea, să şi-o expună la câţi mai
mulţi şi să lucreze în unitate pentru atingerea ei.
Să definească viziunea şi să o ducă la îndeplinire.
18. Transmiteţi un mesaj pentru cititorii
revistei!
L. Hess: Dumnezeu a făcut să crească
lucrarea bisericilor din Austria şi România şi
a ridicat-o. Am obţinut succesul cel mai mare
dintre toate ţările care sunt în afara României.
Nu se compară cu nici o altă ţară. Avem unitate
puternică în structură. Acum trebuie să facem
unitate nu numai la nivel de structură, ci la
nivelul de structură a bisericii locale. Dumnezeu
vrea să atingă naţiunea.		
		
			
Ghiţă Bujdei

A XXII-a CONFERINȚĂ
A BISERICILOR PENTICOSTALE ROMÂNE, AUSTRIA - 2013

Pfingstkirche Gemeinde Gottes in Österreich este formată
din 28 de Biserici Penticostale Române, care se întâlnesc anual
într-o Conferință, la care sunt invitaţi toţi membrii bisericilor
locale, şi prin ei, invitaţia este adresată tuturor celor interesaţi,
români sau austrieci. Conferinţa se desfăşoară de mai mulţi
ani într-un spaţiu închiriat la Sankt-Pölten, pe durata a 2 zile,
sâmbătă şi duminică, anul acesta fiind aleasă data de 20-21
aprilie 2013.
În organizarea Conferinței, există 4 programe, câte 2
aferente fiecărei zile, fiecare cuprinzând: timp de rugăciune,
cântare, serviciu divin, școală biblică a copiilor, şi pauza pentru
servirea mesei. Tema întâlnirii a fost inspirată din Evrei 11:6, a
fost intitulată ”PRIN OCHII CREDINŢEI" şi a fost susţinuță
de cei doi invitaţi: Dr Larry G. Hess - pastor, supraveghetor
Gemeinde Gottes, Europa şi Florin Ianovici - pastor, Biserica
Betel, București.
Dr. Larry G. Hess bazat pe Psalmul 34:4, Evrei 11:6 și
pe experiența sa, aduce mărturii că e provocator pentru tineri,
și încurajator pentru bătrâni ”SĂ PRIVIM VIITORUL PRIN
OCHII CREDINȚEI".
Pastorul Florin Ianovici, folosind argumente din cartea
profetului Daniel, transmite un mesaj care răspunde în mod
special la întrebarea tinerilor din bisericile creștine ”CUM SĂ
PRIVIM VIITORUL PRIN OCHII CREDINȚEI?". El ia în
primul rând modelul celor trei tineri, tovarășii lui Daniel (Dan. 3)
și explică cum, privind prin ochii credinței în viitor, ei au rămas
în picioare în fața necazului, acceptând încercarea credinței lor
și primind izbăvirea din mâna Lui Dumnezeu. Al doilea model
ales este cel al lui Daniel (Dan. 1) care deși părea să fi pierdut
totul, se încrede în promisiunile Lui Dumnezeu, nu-şi reneagă
religia şi deși îl frământă întrebarea ”Cum va fi mâine?" alege să
privească în viitor prin ochii credinţei .
Redăm mai jos o schiţă a acestui mesaj:

în fața unei alternative: să-și ia viitorul în propriile mâini sau
să-l privească prin ochii credinței în lumina Scripturii. Ce vor
face ei? Printre ei, iese în evidență Daniel, care nu descurajează,
cunoaște profețiile, știe că robia este o pedeapsă divină, știe
că cerul Lui Dumnezeu este și peste Babilon, nu-l deranjează
porecla Beltșațar, știe că totul se desfășoară după un plan divin.
2. DECIZII RESPONSABILE
Daniel nu a putut împiedica evenimentele, dar nu putea să
se supună ordinului prin care călca Legea, de aceea a luat două
decizii importante:
a. ”Daniel s-a hotărât să nu se spurce” ...(Dan. 1:8).
b. Daniel a zis ”Încearcă pe robii tăi zece zile ”...(Dan.
1:12).
3. MĂRTURII PENTRU DUMNEZEU
Daniel a fost credincios Lui Dumnezeu, a făcut tot ce
putea pentru a se păstra curat, iar Lui Dumnezeu îi place să
răspundă nevoilor copiilor Săi credincioși. Conștient de aceasta,
Daniel recunoaște intervenția Lui Dumnezeu prin doua mărturii
de recunoștință:
a. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete
bunăvoință și trecere ...(Dan. 1:9)
b. Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și
pricepere ...(Dan. 1:17)... de zece ori mai destoinici
(Dan. 1:20)
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CONCLUZII:
Poate că ai ajuns într-un punct crucial al vieții, trebuie
să alegi între propuneri murdare și exemplu de integritate. Ești
chemat să refuzi bucatele întinate ale Babilonului, să accepți să
privești prin ochii credinței viitorul și vei descoperi uimit cum
Dumnezeu va crea împrejurări favorabile și apoi cum Dumnezeu
va da știință, pricepere și înțelepciune.
Reține această subliniere adevărată: ”ZECE ZILE DE
ÎNCERCARE” (Dan. 1:12), dar ”DE ZECE ORI MAI
CUM SĂ PRIVESC PRIN OCHII CREDINȚEI?
DESTOINICI” (Dan. 1:20)
1. VREMURI GRELE
Când ne facem partea noastră, Dumnezeu este același, și
Daniel şi cei trei tineri sunt victime ale războiului, sunt
siliți să părăsească căminul și țara ca să învețe limba, cultura, noi vom reuși!
Petrule Ioan, Graz
și știința în Babilon contrar aspirațiilor lor, ei sunt constrânși să
practice o religie păgână, să se spurce la masa păgână. Ei sunt

Sunt
eu altfel?
Dumnezeu, atunci când a creat femeia, a pus în
ea un potenţial extraordinar, un dar special, acela de
a da viaţa în Universul creat de El, oglindind în felul
acesta o trăsătură fundamentală ce îl caracterizează pe
Dumnezeu, aceea de a crea, de a da viaţă.
Dar, Dumnezeu nu a gândit această capacitate
a femeii de a da viaţa ca fiind limitată doar la un anumit
aspect al vieţii ei, în sensul propriu al cuvântului, în ce
priveşte aspectul procreării, ci şi într-un un sens figurat al
cuvântului, Dumnezeu aşteaptă ca femeia să aducă viaţa în
locul unde ea e aşezată, în locul unde îşi duce existenţa, în
toate domeniile vieţii ei.
De aceea, pe lângă capacitatea de a da viaţa,
Dumnezeu a mai creionat o trăsătură în natura femeii, pe
care a împletit-o cu cea dintâi, aceea de a influenţa mediul
în care ea trăieşte. Pe cât e de fascinant acest dar, pe atât e
de plin de responsabilitate.
Puterea de influenţă a femeii poate fi ori o
binecuvântare, ori un blestem, în funcţie de direcţia pe care
ea alege să îşi focalizeze această trăsătură de a influenţa: fie
pe un făgaş bun, fie pe un făgaş rău.
Eva, deşi creată de Dumnezeu pentru a fi mama tuturor
celor vii, Genesa 3:20, a falimentat în însărcinarea primită
de la Dumnezeu, aceea de a aduce viaţă în Universul creat,
aducând omenirea într-o moarte spirituală.
La polul opus, Maria este cea care prin ascultarea şi
supunerea ei faţă de Domnul a adus Viaţa şi Speranţa în
această lume căzută în păcat.
În felul acesta, orice femeie trebuie să aleagă cărui
tipar dintre acestea două vrea să aparţină: tiparului Evei,
care a influenţat destinul omenirii spre moarte, sau tiparului
Mariei, care a influenţat o lume întreagă spre viaţă.
Femeia răscumpărată de jertfa lui Hristos va aduce
viaţa, în locul unde este ea aşezată, în toate aspectele
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vieţii ei: în căminul ei, în relaţiile cu cei din
jur, pretutindeni în jurul ei, prin ascultarea ei,
fiindcă fiinţa ei a fost modelată şi transformată în
întregime de valorile Împărăţiei lui Hristos.
Un exemplu practic după tiparul Mariei, al
femeii care răspândeşte viaţa în jurul ei, este femeia
din Cartea Prov. 31. Această femeie are nişte calităţi
atât de deosebite, încât Scriptura spune despre ea că
„ea este mai de preţ decât mărgăritarele”. Ea aduce
viaţa în primul rând în căminul ei, în relaţia cu soţul
ei, în sensul că ea totdeauna îi face bine şi niciodată
rău, caută să apere şi să ridice şi mai mult prestigiul
lui, numele bun al soţului ei, în ochii celorlalţi, caută să
câştige tot mai mult încrederea soţului ei în virtuţile ei.
În relaţia cu copiii ei, ea este maestrul care
dăltuieşte cel mai profund în caracterul lor, prin puterea
ei de influenţă. Ea nu numai că poartă viaţa în sine, o
naşte, o veghează, o călăuzeşte, dar o şi desăvârşeşte
apoi cu mintea şi înţelepciunea ei. O astfel de influenţă
ce îşi lasă amprenta până în substraturile cele mai
adânci ale caracterului copiilor se manifestă pe un fond
plin de o afecţiune deosebită, specifică mamei. Ea nu
numai că are „învăţături plăcute pe limbă“ Prov. 31:26,
ce izvorăsc dintr-o minte prelucrată şi transformată de
Duhul, dar ea le oferă cu cea mai mare căldură, din
iubire „Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea
lui“ Prov. 19:22.
Versetul care spune:„Femeia înţeleaptă îşi zideşte
casa, iar femeia nebună o dărâmă cu înseşi mâinile ei“
Prov. 14:1, îmbină foarte bine capacitatea femeii de a
da viaţă lucrurilor din jurul ei cu puterea ei de influenţă.
Astfel ea ştie că atât cu vorba „Viaţa şi moartea stau în
puterea limbii“ Prov. 18:21, cât şi cu fapta, ea trebuie
să aducă viaţa în căminul ei, zidindu-şi casa în fiecare
zi, prin atitudinile ei, prin vorbele şi faptele ei.
În relaţia cu semenii, cu cei aflaţi în nevoie, ea
îşi arată mila, este atentă la durerile altora, caută să
împartă cu alţii din ce-i al ei, împlinind astfel porunca
lui Dumnezeu de-a purta de grijă săracilor Prov. 19
:17, aducând o fărâmă de bucurie şi mângâiere celor
sărmani. Astfel, şi în acest aspect, ea caută să semene
binele, viaţa.
Ea poate zâmbi („ea râde de ziua de mâine“ Prov.
31:25) gândindu-se la ziua de mâine, fiindcă a făcut din
Dumnezeul cel Prea Înalt un adăpost, un sprijin tare,
fiindcă şi-a clădit în suflet, zi de zi, în părtăşia cu El, o
încredere reala în braţul Lui Atotputernic. Doar dintr-o
relaţie cu El se poate naşte acea încredere aducătoare
de pace, de speranţă, ce alungă toate temerile şi
îngrijorările pentru viitor şi care poate stinge toate
tensiunile lăuntrice ce aduc tulburări şi nelinişti ce s-ar
putea răsfrânge vătămător şi peste cei din jurul ei.
Dumnezeu să ne dea toate resursele divine,
tuturor acelor femei care L-am ales pe Hristos ca
Domn şi Răscumpărător al vieţilor noastre, ca să putem
răspândi în jur miresmele vieţii, în orice domeniu şi
sub orice aspect al vieţii noastre. 				
					
Alexandrina Pal

În ultimii ani şi-a făcut apariţia în bisericile penticostale contemporane,
un stil de închinare bazat pe o muzică din ce în ce mai sincopată, însoţită
de manifestări caracteristice unei astfel de muzici: bătăi din palme,
mişcări ritmice şi chiar dansuri. Consider că noi românii acceptăm aşa
zisele „noutăţi” mai târziu şi mai ales în privinţa laudei şi închinării
contemporane, urcăm într-un tren din care alţii au început să coboare!
În literatură şi mass-media au apărut din ce în ce mai multe avertizări cu
privire la efectele dăunătoare a acestei tendinţe, pe când la noi vocile care
trag un semnal de alarmă sunt foarte puţine. Ca nişte oameni care căutăm
Adevărul, suntem obligaţi după Scriptură să cercetăm toate lucrurile şi
să ne ferim „de orice se pare rău” 1 Tes. 5:22. Textul în limba greacă s-ar
putea traduce aici „de orice formă de rău” (Frank Garlock și Kurt Woetzel
„Muzica în echilibru pg. 15).
Care este originea acestei noi forme de închinare?
Cu privire la originea noii forme de închinare, aş vrea să vă dau un
citat cuprinzător şi relevant şi care ar trebui să pună pe gânduri pe toţi
care promovează această tendinţă actuală.
„Noul tip de închinare a început în mare măsură în California, la
sfârşitul anilor 60, când mulţi tineri hippy s-au întors la Cristos, devenind
cunoscuţi în America sub numele de „Jesus people”. Ei au început să se
închine continuând să folosească exact acelaşi stil de cântări pe care îl
cântau când erau hippy. S-au înfiinţat mişcări creştine care au venit în
sprijinul lor, …închinarea lor se baza în principal pe cântări pe o singură
strofă, repetate la nesfârşit. Cuvintele erau simple - mult mai simple decât
acelea cuprinse în cântecele tradiţionale pentru copii - iar temele cântecelor
erau la fel de elementare. Mărturisirea păcatelor sau discuţiile pe teme
doctrinare erau o raritate. Dar oricât de bine intenţionaţi era această nouă
închinare, ea n-a fost modelată sau influenţată de nici un tip de model biblic
pentru închinare. Închinarea lor era un tip de închinare croită şi concepută
în pântecele misticismului meditativ, în care se avântau sutele sau miile
de hippy aşezându-se pe colinele Californiei cu ochii închişi, lăsându-se
purtaţi în stări extatice şi retrăind experienţele anterioare cu droguri.
Foştii hipioţi au dus cu ei în noua credinţă creştină, aceeaşi goană după
senzaţii emoţionale cu care erau obişnuiţi” (Peter Masters – „Închinarea O analiză biblică a principalelor schimbări apărute în închinarea din zilele
noastre” pg. 11-12). Aş vrea să fac aici o paranteză şi să vă reamintesc
că Dr. Peter Masters este pastorul bisericii „Metropolitan Tabernacle”
(Biserica lui Spurgeon) din centrul Londrei în anul 1970.
Când folosesc termenul de muzică creştină contemporană, o definesc
exact după cuvintele lui Dan Lucarini, un fost lider de închinare baptist
„MCC: Muzica creştină contemporană. La modul concret aceasta include
stiluri de muzică precum soft rock, pop/rock, muzica pentru o audiţie
liniştitoare sau rock clasic, dar ar putea să includă alte forme de muzică
cu multe sincope, având influenţe rock precum jazz, blues, rap, punk, ska
sau country&western modern”. (Dan Lucarini - De ce am părăsit mişcarea
muzicii creştine contemporane - confesiunile unui fost lider de închinare
pg. 17)
Aș vrea ca o paranteză să vă dau un citat din cartea lui, prin
care el se prezintă şi anume: „eu am fost un lider de laudă şi închinare
contemporană, nu am fost faimos, ci doar un membru obişnuit care
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a petrecut câţiva ani în interiorul mişcării, acţionând în calitate de agent de
schimbare al MCC, conducând biserici prin tranziţia dificilă de la programele
tradiţionale la închinarea şi lauda contemporană. De-a lungul acestor ani
am promovat cu entuziasm acceptarea MCC în programele săptămânale ale
bisericilor fundamentaliste şi evanghelice. Am crezut că făceam ce era bine
pentru Domnul şi pentru biserică (sublinierea îmi aparţine). În urmă cu doi
ani am părăsit mişcarea, după ce Dumnezeu mi-a deschis ochii arătându-mi
înşelăciunile şi pericolele din interiorul ei” (idem pg. 15)
Revenind, rădăcina muzicii creştine contemporane este rockul!
„În anul 2006, All Music Guide enumera nu mai puţin de 187 variaţii
de rock grupate în 12 categorii principale: 1. Rock alternativ, 2. Hard Rock,
3. Rock and Roll, 4. Soft rock, 5. Pop/rock, 6. Psidelic, 7. Europop, 8. Punk,
9. Foreign Language, 10. Britisch Invasion, 11. Art Rock și 12. Folk/Country
Rock” (John Blanchard, Dan Lucarini - Evanghelia pe muzică rock? pg. 57).
În cartea lor (pe care vă recomand să o citiţi şi pe care o consider
obligatorie pentru oricine vrea să se documenteze cu privire la acest subiect
aprins) ei analizând rădăcinile muzicii rock, ajung la convingerea: „chiar dacă
nu acceptăm afirmaţia că toată muzica rock provine din jungla africană, nu
avem motive serioase să ne îndoim că rădăcinile muzicii rock se află în cultura
sclavilor din vestul continentului negru din secolul al XV-lea, cultură care a fost
transferată în Indiile de vest şi de acolo înspre partea sudică a teritoriului pe
care îl ocupă actualmente Statele Unite ale Americii” (idem pg. 45)
Caracteristicile rockului sunt:
a) repetarea
„Dr. W. Bryan: Copiii sunt hipnotizaţi fără voia lor şi tocmai acesta este
aspectul perfidy al acestor piese. Cu cât se repetă de mai multe ori elemental,
hypnotic, cu atât creşte sensibilitatea şi vulnerabilitatea subiectului.” În studiul
său de specialitate asupra hipnozei, Andrew Salter menţiona faptul că: „muzica
rock este un instrument ideal de hipnoză individuală şi în masa.” (idem pg. 60)
b) ritmul
„Sexualitatea muzicii este descrisă de obicei în termenii ritmului ei - ritmul
este cel care provoacă un răspuns fizic direct.” (Frank Garlock și Kurt Woetzel
- Muzica în echilibru pg. 33)
c) mesaje subliminale
„Dr. David Elkind, psiholog de copii și preşedintele Departamentului
pentru Studiul copilului „Eliot-Pearson” din cadrul Universităţii Tufts din
Massachusetts …Atât ritmul cât şi versurile muzicii rock conţin stimulente
sexual foarte puternice, dar subliminale.” (idem pg. 144)
d) demonismul
Versurile multor formaţii conţin cuvinte de răzvrătire la adresa lui
Dumnezeu şi nu de puţine ori adevărate blasfemii. Printre multele citate mai
moderate care se pot da ar fi: cântecul „God” (traducere din limba engleza
„Dumnezeu”), în care Lennon cântă cu îndrăzneală: „Nu cred în Biblie, Nu
cred în Isus, Cred doar în mine, În Yoko și în mine, Asta e realitatea!” (John
Blanchard, Dan Lucarini - Evanghelia pe muzică rock? pg. 100)
„Sunt convins că Satan îi hipnotizează pe oameni prin muzică şi
versuri, alimentând cu o concepţie păgână, lumească, hedonistă despre lume şi
viaţă, nişte suflete care nici nu bănuiesc ce se petrece cu ele.” (Frank Garlock și
Kurt Woetzel - Muzica în echilibru pg. 51)
Oare ar putea cineva cu adevărat să creadă că Dumnezeul Scripturii
ar putea accepta o închinare bazată pe o astfel de muzică? „Rockul a fost
întotdeauna muzica diavolului!” spune David Bowie un cântăreţ de muzică rock
(idem pg. 104). Noi credem că putem lua această muzică şi să o folosim spre
lauda lui Dumnezeu?
„Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea,
dragostea Tatălui nu este în El” 1 Ioan 2:15.
Daniel Lucuţa

Wir wollen darüber nachdenken, welche
Bedingungen erfüllt sein müssen, damit man von
einem Buch sagen kann, es sei von Grund auf
glaubwürdig. Warum ist diese Bibel von Grund
auf glaubwürdig?
Als einen von vielen Punkten möchte den
obigen Titel herannehmen und über diesen kurz
schreiben.
Ich habe kein anderes, kein besseres
Lebenskonzept gefunden, das geeigneter wäre,
den Menschen positiv zu verändern und ihm
dabei eine echte Hilfe zu geben, als alleine das
Wort Gottes. Neulich hatte ich eine angeregte
Diskussion zweier Professoren gelesen. Nach
einem Vortrag sprachen diese miteinander. Einer
fasste dann zusammen: „Wissen Sie, die Bibel ist
auch nur von Menschen geschrieben. Man kann
diesem Wort doch gar nicht glauben.“ Darauf
schlug der andere vor: „Wir können ja einmal
darüber nachdenken. Greifen wir ein ganz aktuelles
Problem auf: Ihnen ist sicher bekannt, dass in
Deutschland zur Zeit jede dritte Ehe geschieden
wird. Kennen sie die Gründe?“ Ihm wurden diese
dann aufgezählt: „Erster Grund: Partnerwechsel;
zweiter Grund: Geld; dritter Grund: Alkohol.“
Daran zerbrechen also die weitaus meisten Ehen.
„Wenn die Menschen sich nach dem Worte Gottes
gerichtet hätten, dann wären alle diese Ehen noch
heil. Achtundneunzig Prozent der Ehen wären
nicht geschieden, weil Gott uns ein Konzept gibt,
wonach wir unser Leben ausrichten können.“
Das Wort aus Josua 1,8 heißt: „Und lass das
Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde
kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht,
dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem,
was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf
deinen Wegen gelingen, und du wirst es recht
ausrichten.“ Dies ist auch ein Konzept für die Ehe.
Lies die Bibel, halte dich daran, und es ist hilfreich
für eine gute Ehe. Wir brauchen gar nicht die vielen
Psychologen und Berater, die uns vielleicht ein
paar gute Gedanken vermitteln können, aber nicht
zu einer tief greifenden Veränderung verhelfen.
Wir brauchen die tiefe, feste Verwurzelung
im Worte Gottes. Das wird unser Leben gründlich
verändern, und das wird uns bewahren vor der
Sünde.
Lest dieses Buch jeden Tag. Ihr werdet
ein neues Leben empfangen, und es wird eine
Revolution in eurem Leben sein, wenn sich dieses
Wort auswirken kann. Viele Ehen könnten auch
heute glücklich sein, wenn beide Partner sich nach
dem Worte Gottes gerichtet hätten. Wie viel Leid
kommt auf die Kinder zu, die dann zurückbleiben!
Scheidungsrichter bestätigen: Die Kinder
empfinden eine Scheidung wie den Tod eines
Elternteils. Wohl denen, die sich an Gottes Wort

halten und so Hilfe im Leben finden. Der Herr
Jesus gab uns eine gute Anleitung für das Leben:
„Tut doch das, was ich euch sage, und ihr werdet
merken, dass diese Lehre von Gott ist.“ Das sagte
er damals den Kritikern, aber das gilt auch uns
heute. Die Bibel ist der beste Ratgeber für unser Leben;
sie sagt uns wie wir Kinder erziehen sollen, wie wir eine
gute Ehe führen können, wie wir mit dem Geld umgehen,
wie wir uns unserem Nachbarn, ja sogar unseren Feinden
gegenüber verhalten sollen, wie wir uns im Staat und am
Arbeitsplatz einbringen und wie wir uns bei Krankheit
und Not verhalten sollen.
Wie viele Österreicher glauben noch „allem,
was geschrieben steht“ (Apg. 24,14)? Das hat bisher
keine Statistik erfasst. Das Lebenskonzept der heutigen
Konsumgesellschaft ist größtenteils darauf ausgerichtet
die Ehe, als Institution Gottes, und die daraus resultierende
Familie zu zerstören. Weiter geht es darauf hinaus dem
Menschen jegliche Zuversicht auf Vergebung, und
Hoffnung auf ein erfülltes Leben zu nehmen. So dass
die Menschen vergessen wollen… Und das erste worauf
der Mensch vergießt ist seine Beziehung zu Gott. Eine
Beziehung die dem Menschen Hoffnung und Zuversicht
auf ein Leben in welcher der Vergangenheit vergeben
wird, geben kann. Und der neue Mensch in Christus,
nicht mehr er ist, sondern Jesus Christus selbst führt und
wir nur noch auf Ihn Vertrauen und Glauben darf.
Es gibt nur einen Ausweg aus diesem irreführenden
und zur Verdammnis führenden Lebenskonzept der
heutigen Gesellschaft, der folge dessen zum ewigen Tod
führt: „Glaube an den Herrn Jesus!“ (Apg. 16,31).
							
		
Cerep Marius
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„Nu este bine ca omul sã fie singur;
am sã-i fac un ajutor potrivit pentru el.”
Genesa 2:18

20

Dragile mele surori în Domnul
Isus şi cititoare ale acestei reviste,
inspirată de o prietenă şi soră în
Domnul, adresându-mi întrebarea
„Sunt eu un ajutor potrivit soţului
meu?”, vă adresez, la rândul
meu, şi vouă această întrebare.
Cu standardurile în care
trăim în ziua de azi, cu
valorile inversate şi
emanciparea femeii,
adică propaganda egal
la egal sau chiar mai
sus; cu atât mai mult
avem de luptat în ziua
de azi în a fi un ajutor
potrivit
partenerilor
noştri de viaţă, în a nu da
ascultare şoaptelor vrăjmaşe,
ca odinioară în grădina Eden,
când femeia s-a lăsat amăgită de
şarpe şi la rândul ei îl amăgeşte pe Adam,
ea este făcută un ajutor potrivit pentru bine şi nu pentru rău. Dacă
nu s-ar nesocoti Scriptura şi nu s-ar încălca ierarhia bine stabilită de
Dumnezeu şi fiecare partener în parte şi-ar face partea necondiţionat,
sunt mai mult decât convinsă că nu ar exista atâtea eşecuri în căsnicie
şi societate. Dar mă întorc din nou la primii oameni, creaţiunea lui
Dumnezeu. Săvârşind păcatul neascultării, Dumnezeu este nevoit să
ia măsuri, îi alungă din grădina Eden şi le dă porunci şi orânduieli noi.
Femeii i-a zis: „Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta; cu
durere vei naşte copii, şi dorinţele tale se vor ţine după bărbatul tău,
iar el va stăpâni peste tine.” Gen. 3:16.
Vă reamintesc şi un verset, chiar două din Noul Testament.
„Dar vreau să ştiţi că Hristos este Capul oricărui bărbat; că
bărbatul este capul femeii şi că Dumnezeu este Capul lui Hristos.”
1 Cor. 11:3. „În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia
din bărbat; şi nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru
bărbat.” 1 Cor. 11:8-9.
Înainte de a fi un ajutor, un sprijin pentru bine trebuie să te
caracterizeze câteva trăsături de caracter. Voi aminti doar câteva:
supusă, ascultătoare, cinstită şi credincioasă.
Îmi place mult de moabita Rut care capătă trecere înaintea
soacrei ei şi apoi înaintea lui Boaz. Şi el a zis: „Fii binecuvântată
de Domnul, fiică! Această faptă de pe urmă mărturiseşte şi mai mult
pentru tine decât cea dintâi, că n-ai umblat după tineri, săraci sau
bogaţi. Acum, fiică, nu te teme, îţi voi face tot ce vei zice, căci toată
cetatea ştie că eşti o femeie cinstită.” Rut 3:10-11.

Să nu fim ca şi Zereş, nevasta lui Haman,
care l-a sfătuit la răzbunare, neţinând cont
de mândria lui, şi apoi tot ea îi dă sentinţa de
prăbuşire, demoralizându-l, în loc să-l ajute să se
ridice îndemnându-l să se căiască. Estera 5:14; 6:13.
Să nu fim nici ca nevasta lui Iov. În loc să
caute să-l mângâie, să-i înţeleagă suferinţa, să
simtă cu el şi să se roage pentru el, îl îndeamnă
să-L blesteme pe Dumnezeu. Să nu ne asemănăm
cu ea. Iov 2:9-10
Să nu fim ca femeia din Proverbe 27:15,
care nu mai conteneşte cu cicălelile, acuzaţiile şi
băgarea de vină, ci să ne controlăm atât vorbele,
cât şi intensitatea vocii şi să căutăm momentul
potrivit pentru a avea o discuţie.
Să nu fim nici ca Rahela din Genesa 30:12, care a zis lui Iacov: „Dă-mi copii, ori mor!”
la care acesta răspunde „Sunt eu oare în locul lui
Dumnezeu, care te-a oprit să ai copii?”.
Să ne încredinţăm în braţul Domnului Cel
care ştie şi cunoaşte toate lucrurile, dar să nu
cădem în extreme, ci să ne facem datoria faţă de
soţ rămânând în parametri Scripturii. 1 Cor. 7:3-5.
Să nu fim nici ca Safira care-l sprijineşte pe
Anania la lăcomie şi minciună. Fapte 5:1-2; 9a.
Să fim cumpătate şi mulţumitoare cu ce şi
cât avem. Evrei 13:5.
Nu este suficient să fii frumoasă şi o
bună gospodină dacă nu ceri de la Dumnezeu
înţelepciune de a te şti purta şi vorbi. Prov. 11:22.
Însă, în a fi cinstită, îi faci un nume bun soţului
tău. Prov. 12:4; 14:1; 14:30.
Având frică de Domnul, vei avea şi dragoste
faţă de partener şi nu-ţi va fi greu să-i fi un ajutor
potrivit; să-l sprijineşti, să-i fi supusă şi să ai
mereu răbdare. Prov. 10:12.
Voi încheia, dar nu înainte de a cita femeia
din Proverbe 31:26-29. „Ea deschide gura cu
înţelepciune, şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă.
Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei,
şi nu mănâncă pâinea lenevirii. Fiii ei se scoală şi
o numesc fericită; bărbatul ei se scoală şi-i aduce
laude zicând: Multe fete au o purtare cinstită, dar
tu le întreci pe toate.”
Dumnezeu să vă binecuvinteze şi să ne
ajute să fim „un ajutor potrivit!”
Fulga Micorescu

Istoricul

Bisericii

În urmă cu trei ani cu ajutorul Domnului m-am stabilit în
Austria frecventând pentru scurt timp o altă biserică. Apoi Domnul
mi-a călăuzit pașii ca împreună cu toată familia să devenim membrii
Bisericii „Philadelhia” Wels. În această biserică ne-am bucurat de
harul lui Dumnezeu și de primirea călduroasă a întregii biserici,
neținând nimeni cont de faptul că noi suntem rromi. Am fost primiți
ca și frați în Domnul și mai mult de atât ca parte din familie. În
Biserica „Philadelphia” Wels am văzut Duhul Domnului la lucru:
cum tinerii s-au întors la Domnul botezându-se și rămânând statornici
pe cale; dorind în continuare să crească spiritual. Harul Domnului
a fost, este și va fi peste biserică în interiorul căruia au avut loc
mai multe evenimente precum: evanghelizări, conferințe, întâlniri de
tineret și studii biblice care au ajutat și ajută în continuare bisericii.
Pe aceasta cale vreau să mulțumesc încă o dată bunului
Dumnezeu, pentru că în Biserica „Philadelhia” am avut ocazia să
întâlnesc un frate care s-a lăsat întotdeauna călăuzit de Duhul Sfânt.
Acest frate este pastorul Daniel Vițelar, care a iubit și iubește țiganii.
La un cerc de rugăciune unde fratele pastor Daniel Vițelar
m-a prezentat ca pastor ordinat în România, frații m-au informat ca
în Linz și în împrejurimile Linz-ului sunt mulți frați țigani care au
avut dorința de a avea o biserică pentru neamul lor.
Am vorbit cu fratele pastor Vițelar și împreună, rugândune, am luat decizia de a începe în acea zonă formarea unei biserici
pentru frații rromi.
În luna octombrie 2012 sub coordonarea fratelui pastor
Vițelar am demarat formarea unei biserici. Întâlnirile noastre având
loc în casa unei familii și de aici a început bunul Dumnezeu să
lucreze în mijlocul nostru, înmulțindu-ne.
S-au făcut demersuri pentru deschiderea oficială, pe această
cale aducem mulțumiri conducerii organizației pentru recunoașterea
mea ca pastor și recunoașterea bisericii în organizație.
În data de 17.03.2013 în locația din Passaustrasse 19 din
Linz, a avut loc deschiderea oficială a bisericii „Cer Deschis”, unde

am avut invitați pe fratele președinte Ioan Varadin, fratele
pastor Vițelar Daniel, fratele pastor și cântăreț Vervelaș și
fratele prezbiter din Biserica „Speranta” Linz, Marius Mal.
La ora actuală biserica este compusă din 25
membrii și 35 de aparținători plus copii.
Prin harul Domnului avem nădejdea că Dumnezeu
se va îndura și se va atinge de frații rromi, va aduce o
schimbare și o transformare în viețile noastre așa cum spune
versurile unei cântări:
„Din țiganii cei mai răi
Ai făcut copiii Tăi
Din țigancă cerșetoare
Ai făcut o vânzătoare.”
Doamne ajută la aceasta!
Duia Remus

21

La începutul anului 2013 în Biserica
SION din Graz a început cea de a doua promoție
din ultimi 4 ani a cursurilor ETS a Seminarului
Teologic Europea de la Kniebis, Germania.
Peste 50 de frați și surori din bisericile din jurul
orașului Graz au început aceste cursuri, ele fiind
cordonate de păstorul bisericii SION fratele
Vasile Opriș. În primul an de studiu se vor studia
cursurile MPI, cursuri care sunt obligatorii
pentru toți lucrătorii din Austria, iar în anul
următor se va trece la studierea cursurilor din
programa școlară a anului I.
Cu ajutorul Domnului sperăm ca în
maximum 2 ani de zile să încheiem cursurile din
acest program ce ține de anul I de studiu din
cadrul ETS.
				
Vasile Opriș

Investire în slujba
de prezbiter
în Biserica Maranatha din
Kapfenberg
În data de 30 septembrie
2012 a avut loc investirea în slujba
de prezbiter a fratelui Suingiu
Daniel.
La slujba de investire şi de
binecuvântare, au participat: fr.
Ciupe Patriciu, fr. Dragoş Petru,
fr. Hancheş Zaharie, fr. Varadin
Ioan, și fr. Azoiţei Cornel, care
s-au rugat şi l-au încredinţat în
braţul Domnului.
mitipop

În data de 17.02.2013 în Biserica
Speranţa din Linz, 8 suflete şi-au mărturisit
credinţa lor în apa botezului. Dumnezeu să-i
binecuvânteze.

22

Biserica Maranatha-Kapfenberg a fost gazda întâlnirii
regionale a tineretului din partea de sud-est a Steiermark,
în data de 09.03.2013. Au fost invitaţi tineri din mai multe
localităţi cum ar fi: „Betania“ Kapfenberg, „Bethlehem“
Graz, „Sion“ Graz, „Elim“ Voitsberg, „Logos“ Gleisdorf,
„Bethel“ Oberwart, „Philadelfia“ Neudau, „Betel“ St. Veit
şi biserica din Klagenfurt aproximativ 350 tineri, doritori
să laude împreună prin cântare şi ascultarea cuvântului pe
Dumnezeu. Mesajul Evangheliei din 2Timotei 3:1-5 având
ca temă „Atac la iubire“ a fost prezentat de fratele Florin
Ianovici, pastor al bisericii „Betel“ din Bucureşti. Atât în
cadrul serviciului de dimineață cât şi de după-masă, toți
cei prezenţi au avut posibilitatea de a intra în contact cu
Evanghelia schimbătoare de vieţi, mărturisită sub ungerea
divină din partea Celui de Sus. Credem cu tărie că Dumnezeu
a atins inimi, s-au încheiat legăminte cu Cerul, iar altele
demult uitate s-au reînnoit cu acest prilej, dat fiind faptul că
mesajul a fost menit să ne informeze care sunt căile de atac

asupra credinciosului. Uneori stăpânitorul acestui veac se
preface în înger de lumină, alteori foloseşte ca mijloc de
atac un răgnet puternic de leu, gata-gata să înghită dacă
este cu putinţă chiar şi pe cei aleşi. Important este ca noi să
fim suficient de întelepţi, aşa încât să putem distinge felul
în care el ne atacă şi astfel să ne putem împotrivi lui, tari în
credinţă. Au fost amintite cu acest prilej și pericolele care
le întâmpină creștinul în aceste vremuri deosebit de grele.
Punctul dezbătut mai pe larg a fost iubirea faţă de semenii
noştrii şi compasinea noastră faţă de ei în comparaţie cu
Dragostea lui Dumnezeu. La sfârşitul mesajului fratele
Florin a chemat tinerii pentru împlicarea lor în slujire.
Mulţi au răspuns chemării ieşind în faţă şi dedicându-şi
viaţa în mâna Domnului. Sfârşitul slujbei s-a încheiat cu o
cântare în comun: E vocea Ta, care schimbă viaţa mea, e
glasul Tău, ce mă cheamă la Dumnezeu.
Doamne ajută-ne, Doamne dă izbândă!			
Șuteu Minodor

Conferința

Echipați Generația de Mâine,
Gusental, 26-28 aprilie 2013

Participarea
la
cursurile oferite de către
Organizația
Echipați
Generația
de
Mâine
(EGM) a fost pentru
mulți participanți o reală
provocare și sursă de
redescoperire a nevoilor
actuale specifice generației
copiilor noștri. Doresc să
menționez doar câteva
dintre temele care au
fost abordate în cadrul
acestei conferințe de lucru,
intitulată foarte sugestiv:
COPILUL MEU ÎNTRE
DIGITAL ȘI SPIRITUAL
1. Impactul media
asupra creșterii spirituale.
2. Probleme în lumea
digitală.
3. Slujirea în lumea digitală.
4. Integrarea copilului în Biserică.
Echipa EGM constituită din Alexandru și Camelia
Bruda, Oana Grigore alături de Virgil Paul, Lidia Corb,
Simona Onaț, Camelia Hrab din Austria au fost cei
care au slujit tuturor celor prezenți la conferință. În
următoarele rânduri aș vrea să dau curs unor gânduri
care exprimă impresiile unor participanți de la această
întâlnire de lucru a conferinței EGM, Gusental, 2013:
„Ştim cu toţii că lucrarea cu copiii nu e o joacă
pentru noi adulţii. Dumnezeu ne spune cât se poate de
clar că avem misiunea de a-i învăţa calea pe care trebuie
să o urmeze, ca atunci când vor îmbătrâni să nu se abată
de la ea. Cei care slujim la Şcoala Duminicală suntem o
mână de oameni care ne punem la dispoziţia Domnului
ca, împreună cu părinţii şi biserica, să-i ajutăm pe
micuţii noştri să iubească să meargă pe această cale.
Sunt foarte mulţumitoare Domnului pentru că
în fiecare an se organizează acest seminar la Gusental.
De fiecare dată am învăţat lucruri noi pe care le putem
aplica practic la Şcoala Duminicală.
Anul acesta Dumnezeu mi-a vorbit personal la
acest seminar. Mesajul Lui pentru mine a fost să mă rog

mult mai mult pentru copii. În circumstanţele în care ei
trăiesc, am înţeles că rugăciunea împletită cu dragostea
faţă de ei va aduce biruinţă.
Dumnezeu să binecuvinteze echipa EGM
şi pe toţi care se implică în organizarea acestor
seminarii” a mărturisit Muntean Tabita Liliana,
Biserica Speranta, Linz.
De asemenea „printre lucrurile foarte
importante din viaţa unui creştin, este să lucreze
în câmpul Domnului şi pentru aceasta mulţumesc echipei
EGM şi organizatorilor seminarului de la Gusental 2013,
pentru minunatul timp petrecut împreună. Acolo am
strâns din nou în bagajul meu idei, experienţe, metode
prin care să pot semăna într-o inimă sinceră adevărul
despre Dumnezeu. Iar la urmă, acesta să îl oglindească
pe Creatorul ei. Domnul să ne binecuvinteze!” a declarat
Temi Coroamă, Biserica Speranta, Linz.
Dorim ca și în viitor echipa EGM, împreună cu
învățătorii de Școală Duminicală din Austria să lucreze
împreună pentru a fi vrednici de chemarea de a sluji
copiilor noștri. La venirea Domnului Isus să auzim cu toții,
cuvintele minunate: ,,vino slugă bună și credincioasă...”
„Copiii sunt mesaje vii pe care le trimitem unor
timpuri pe care nu le vom mai apuca.” Neil Postman
Bircea Ioan

Dumnezeu a hotărât în data de 16.04.2013, ca pe Berende
Natanael Iacob, un copil de un an si cinci luni să-l cheme la El. Serviciul de înmormântare a avut loc în data de 19.04.2013. Sincere
condoleanţe din partea Bisericii Speranţa Linz, familiei Berende
Gabi și Lidia şi dorim ca Dumnezeu să vă întărească şi să vă
mângâie inima.
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„Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; și unii, care au umblat după ea,
au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri.”
1Timotei 6:10
“Un om bătrân și foarte bogat îl vizita într-o zi pe rabin ca să-i cear ă un leac pentru nefericire și singurătate.
Rabinul l-a luat de mână și l-a dus la fereastră. „Ce vezi?” l-a întrebat el. „Văd bărbați, femei și copii umblând
pe stradă.” Rabinul îl luă iarăși de mână și-l conduse în fața oglinzii. „Acum ce vezi?” zise el. „Văd mutra mea
acră”, răspunse bătrânul. „Înțelegi?”, căuta să-i explice rabinul, „și fereastra și oglinda sunt făcute din sticlă.
Oglinda are însă un strat foarte subțire de argint pe ea și de îndată ce apare argintul, nu-i mai poți vedea pe
ceilalți, ci te vezi doar pe tine însuți.”
„Adevăratul câștig în viață este viața, nu banii.”
„Nu poți lua banii cu tine în cer, dar îi poți trimite acolo înaintea ta.”
„Bogățiile obișnuite pot fi furate, adevăratele bogății, nu. În sufletul tău se află lucruri infinit de prețioase, care
nu îți pot fi luate.”
Oscar Wilde
„Când am bani, scap de ei cât pot de repede, ca nu cumva să găsească o cale de a mi se strecura în inimă.”
John Wesley
„Dumnezeu este atât de plin de iubire, dacă n-ai nici măcar acel bănuț, atunci dă un pahar cu apă rece.”
Ioan Gură de Aur
„Banii sau viața. Știm ce să facem când ne amenință astfel un hoț, dar nu și atunci când o face Dumnezeu.”
Mignon Mc-Laughlin
„Lasă-le copiilor tăi destul de mulți bani astfel încât să creadă că pot face orice, dar nu atât de mulți încât să
nu mai facă nimic.”
Warren Buffett
„Cel care crede că banii rezolvă orice problemă poate fi bănuit de faptul că rezolvă orice problemă pentru bani.”
Benjamin Franklin
„Banii pot fi coaja multor lucruri, dar în nici un caz miezul acestora. Ei aduc mâncare, dar nu și poftă;
doctorii, dar nu și sănătate; cunoștințe, dar nu și prieteni; servitori, dar nu și loialitate; zile de bucurie,
dar nu liniște și fericire.”
Henrik Ibsen
„Banul este un servitor bun, dar un stăpân rău.”
Alexander Dumas
„Banii sunt focul vieții: un slujitor excelent, dar un stăpân teribil.”
Phineas Taylor Barnum
„Fă banii dumnezeul tău şi te vor chinui ca diavolul.”
Henry Fielding
„Banii sunt totdeauna binecuvântați, când îi folosești la fapte bune.”
Gala Galaction
„Un om bogat nu este altceva decât un om sărac care are bani.”
W.C. Fields
„Dacă vrei să înveți despre valoarea banilor, împrumută-te.”
Benjamin Franklin
„Există oameni a căror inima se face mică cu cât portofelul lor se umflă.”
Aldous Huxley
„În sfârșit știu care e deosebirea dintre om și animal: banii.”
Jules Renard
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