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ÎMPĂRATUL IOAS – SLUJIREA PE PLACUL DOMNULUI
„Ioas a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, în tot timpul cât a urmat îndrumările
preotului Iehoiada.” 2 Împărați 12:2
Privind puțin în viața lui IOAS putem învăța câteva lucruri care ne ajută în slujirea plăcută Domnului:
•

IUBIRE ŞI BUNĂVOINȚĂ
Deşi nu găsim scris că Ioas l-ar fi iubit pe Iehoiada nespus de mult, credem că dacă nu ar fi
fost iubirea la baza relației cu preotul, nu ar fi avut interes pentru a sluji lui Dumnezeu şi nu ar fi
urmărit binele spiritual al poporului. Trist este că după moartea preotului, „Împăratul Ioas nu şi-a
mai adus aminte de bunăvoința pe care o avusese față de el Iehoiada”(2 Cron. 24:2) şi nu a mai
urmat calea lui, făcând ce este rău înaintea Domnului.
Suntem îndemnați de Apostolul în cartea Evrei 13:1 „Stăruiți în dragostea frățească.”

•

ORÂNDUIALĂ ŞI FAPTE BUNE
Deşi „...Ioas şi-a pus de gând să dreagă Casa Domnului” (2 Cron. 24:4) n-ar fi ajutat la nimic, dacă
rămânea doar la gândul de a face ceva. El era preocupat şi cu organizarea lucrării Casei Domnului: strângerea preoților, porunci, mustrare, etc.
„Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. (Evrei 10:24)

•

ASCULTARE ŞI SUPUNERE
Dacă nu ar fi ascultat Ioas de îndrumările preotului Iehoiada, nu ar fi fost pe placul Domnului.
Deşi era împărat tânăr şi putea să-l nesocoteacă pe preot a ales totuşi să-i fie supus. Dacă în
relațiile noastre nu suntem gata să primim învățături, sfaturi, îndemnuri şi mai ales mustrări din
partea oameniilor lui Dumnezeu, atunci slujirea noastră poate fi pe placul Domnului?

„Căci, dacă aveți din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneşi, nici neroditori în ce
priveşte deplina cunoştință a Domnului nostru Isus Hristos.” 2 Petru 1:8
Johann Muthi
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EDITORIAL

MOTIVUL
PENTRU CARE
LIPSESC SLUJITORII

Într-o societate egocentrică și
străină de Dumnezeu, slujirea este la fel
de dorită precum tristețea în ziua bucuriei.
Creștinismul însă face excepție redefinind
practic slujirea. Termenul dezbracă sensul
negativ (om la dispoziția altuia, sclav fără
valoare) îmbrăcând valențe nobile, astfel
că slujitorul sau sclavul devine Slujitor
cu majusculă, deoarece intrând în slujba
Marelui Stăpân – Domnul Domnilor,
calitatea de servitor devine o titulatură pe
care creștinul autentic o recunoaște ca
virtute.

Isus a slujit
Lucrurile însă nu sunt întotdeauna
așa cum ar trebui să fie. De multe ori o
biserică locală ce numără două sau trei
sute de membrii își poate număra slujitorii
pe degete. Prin definiție creștinul se vede
pe sine ca slujitor. Când robul păcatului

este eliberat de lanțurile morții, de
care fusese legat datorită vrăjmășiei
în care trăia față de Dumnezeu, el
devine automat sclavul celui care
L-a răscumpărat. În cel mai practic
mod Dumnezeu plătește, la Golgota,
prețul condamnatului pentru a-l
aduce sub autoritatea Sa. Măcar că
este Stăpânul omenirii prin creație,
El alege să plătească încă o dată
prețul umanității. Însă chiar și așa
nu se impune nimănui ci doar cei
care aleg prin voință proprie ajung
cu adevărat sub autoritatea Lui.
Biserica prin excelență intră în
această categorie. Orice creștin este
un rob al lui Hristos: ”Dar mulțumiri
fie aduse lui Dumnezeu, pentru că,
după ce ați fost robi ai păcatului, ați
ascultat acum din inimă de dreptarul
învățăturii pe care ați primit-o. Şi prin
chiar faptul că ați fost izbăviți de sub

păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii.”
(Rom. 6:17,18). Când cineva susține că
este creștin, tehnic vorbind, el spune
despre sine că este un slujitor al lui
Hristos.

Problemele vieții
Slujirea poate fi asemănată cu
un diamant neșlefuit și murdar, care
cu toată valoarea lui, nu atrage decât
interesul unui cunoscător. Slujirea
e epuizantă și deloc atrăgătoare,
nu promite recompensă, tocmai de
aceea sunt puțini slujitori. Și aceasta
chiar dacă de fapt slujirea în sine
îmbogățește, înfrumusețează, chiar
stârnește admirație și cel mai frumos
lucru e că ea naște alți slujitori.
Lucrul acesta stârnește aplauzele
Cerului. N-are importanță că lumea
huiduie, că falșii frați aruncă cu pietre.
iunie
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Slujitorul autentic umblă cu capul
deasupra norilor, el trăiește în lumea
lui Dumnezeu. Piedicile din lumea
aceasta îi confirmă de fapt că face
ceea ce trebuie. ”Căci dacă se fac
aceste lucruri copacului verde, ce se
va face celui uscat?" (Luca 23:31). El
își păstrează inima liniștită chiar și în
furtună pentru că are pace. E greu
dar merită, e reconfortant chiar cu
lacrimi pe obraz, pentru că există o
țintă și există un premiu spre care se
aleargă. Fără îndoială că problemele
vieții, stresul cotidian, epuizarea,
problemele de la muncă sau de
acasă sunt inamici ai slujirii, însă nimic
nu este mai dăunător slujirii decât
necunoașterea ei. Există așa de puțini
slujitori azi încât eventualii interesați,

atunci când îi urmăresc pe cei pe care
îi cred slujitori, ajung la concluzia că nu
merită. Slujirea este umblarea zilnică
cu Dumnezeu, un lucru care atrage
atenția peste tot în jur. Lângă un
slujitor al rugăciunii se vor strânge alții
care caută, precum albinele în fagure,
iar împreună fabrică miere cu care se
hrănesc și alții.

Fii dar un slujitor!
Creștinule, când ai pășit în apa
botezului te-ai angajat în echipa lui
Dumnezeu, tu ai ales asta din proprie
convingere. Fii dar un slujitor. Apucă
slujirea cu palmele împreunate,
încovoaie-ți genunchii și aruncăte spre cer ducând cu tine durerile
fraților tăi. Ia între palmele tale liderii

comunității în care ești și spală-i cu lacrimi
fierbinți, apoi așează-i pe brațul Tatălui. Fă
același lucru cu frații, colegii sau vecinii
tăi și vei vedea cât de împlinitoare este
slujirea. Vei asculta predici înălțătoare și
vei constata că în jurul tău tot mai bine se
aseamănă oamenii cu Dumnezeu. Aceasta
e cu adevărat slujire. Unii nu te vor vedea,
tot la fel precum furnica nu vede elefantul,
neînțelegând ce ești, dar te va vedea Cerul
și te va încuraja deoarece trăiești acolo. Nu
va fi ușor dar vei simți o bucurie care va fi
în măsură să-ți aline durerile și să-ți lege
rănile știind ce premiu aștepți.
E de dorit ca aceste rânduri să-ți
dea primul impuls spre a proba singur, iar
aici și pretutindeni vor aștepta alții să le
împărtășești experiența ta.
Iacob Teoc
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TEST
PENTRU ORICINE SLUJEȘTE
Se vorbește foarte mult
despre slujire în aceste timpuri,
fiind îndemnați în mod repetat să o
facem. Un aspect important de care
ar trebui să ținem cont însă, este cel
al motivației. Ce te determină să faci
acea slujire? Ce te animă? Care este
rațiunea acțiunii tale? Este esențial,
cred, ca fiecare dintre noi, care slujim,
să ne reevaluăm periodic în această
privință.

Motivația slujirii
Am fost determinată să mă
gândesc la acest lucru după ce dăți la
rândul, în mod obsesiv pot să spun, am
dat peste versetele apostolului Pavel:
„Unii, este adevărat, propovăduiesc pe
Hristos din pizmă și din duh de ceartă;
dar alții, din bunăvoință.” (Filipeni
1:15). Am înțeles atunci că înaintea lui
Dumnezeu nu contează atât slujirea,
cât motivația care stă în spatele unei
slujiri. Este vorba de o chestiune a
inimii, un loc pe care doar Dumnezeu îl
poate cunoaște vreodată cu adevărat.
Cu toate acestea, noi ni-l putem
sonda deseori, aducând la nivelul
conștientului acele motivații care stau
în spatele acțiunilor noastre, în acest
caz a slujirii noastre, de orice natură ar
fi ea.

spune: „Doamne, Doamne! N-am prorocit
noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în
Numele Tău? și n-am făcut noi multe minuni
în Numele Tău?” (Matei 7:22).

De ce slujești?
Vrei să Îl propovăduiești pe
Hristos pentru că îi iubești pe oameni?
Sau doar pentru că găsești această slujire
ca fiind un mod bun de afirmare? Poate la
începutul lucrării tale te-ai simțit chemat de
Dumnezeu să slujești, ceea ce înseamnă că
acea acțiune era de fapt un act de ascultare,
de supunere față de voia Marelui Stăpân,
dar cu timpul motivațiile acțiunilor tale s-au
pervertit. Testul pe care îl propun este și
pentru cei care fac o slujire bună, pe care
ochii oamenilor o cataloghează drept bună,
spre slava lui Dumnezeu. La întrebările unui
astfel de test trebuie, însă, să ne răspundem
personal.

Testul e personal
Nu trebuie să i-l faci altuia, ci ție.
Dacă răspunsurile tale vor revela o stare a
inimii, pe care Hristos nu o vrea, e timpul săți schimbi motivația. În decursul maturizării
spirituale a oricărui creștin acesta este un
test de nivel avansat. Este un test pe care
să și-l facă cei ce deja slujesc, cei ce au
răspuns deja chemării slujirii. Pentru cei
care au refuzat această chemare, probabil
rândurile scrise aici ar putea fi o altă
justificare de a continua să respingă invitația
Celui mai Mare Slujitor care a trăit vreodată.
Închei cu un verset, tot din Filipeni:
„Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din
slavă deșartă; ci, în smerenie, fiecare să
privească pe altul mai presus de el însuși.”
(Filipeni 2:3).
Alexandra Drăgoi

Ai tu o inimă curată în slujirea
pe care o faci? Îl slujești tu pe Hristos
din bunăvoință? Cum spune versetul
16 din Filipeni capitolul 1, lucrezi tu din
dragoste? Sau altele sunt motivațiile
slujirii tale? E oare pizma sau duhul
de ceartă? Cum am spune noi astăzi
în limbaj modern, ești determinat să
slujești pentru a depăși pe cineva,
pentru a concura cu cineva sau, pentru
că îți plac discuțiile în contradictoriu?
E important să ne supunem regulat
unei astfel de cercetări pentru ca
să nu ne trezim într-o zi precum acei
creștini, ce în fața Judecătorului vor
iunie
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SLUJIND
NEAFECTAT DE CIRCUMSTANȚE
Cred că putem afirma fără să
greșim că suntem cea mai favorizată
generație în ceea ce privește oportunitățile
de a sluji în mod liber Domnului nostru Isus
Hristos, fără a fi împiedicați de autorități,
legi de îngrădire a credinței, societate ostilă
etc. De asemenea, era tehnologică în care
trăim, posibilitatea de a călători pe distanțe
mari într-un timp scurt, rețelele sociale și
altele pot fi atuuri extraordinare care să ne
ajute în a vesti Evanghelia cât mai multor
oameni. Și totuși nu de puține ori trăiesc un
sentiment de frustrare în ceea ce privește
eficiența slujirii mele în comparație cu cea
a înaintașilor noștri.
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Cuvântul ne învață
Biblia ne îndeamnă să ne
uităm cu băgare de seamă la cei ce
ne-au vestit Cuvântul și să le urmăm
credința: „Aduceți-vă aminte de mai
marii voștri, care v-au vestit Cuvântul lui
Dumnezeu; uitați-vă cu băgare de seamă
la sfârșitul felului lor de viețuire și urmațile credința!” (Evrei 13:7). Motivat de acest
verset aș dori ca împreună să analizăm
slujirea unui om al lui Dumnezeu pe care
îl găsim în Faptele Apostolilor capitolul
8. Textul face referire la Filip și cetatea
Samariei, precum și la famenul etiopian.
Filip era unul din cei șapte diaconi

(Fapte 6:5). El era vorbit de bine, plin de
Duhul Sfânt și înțelepciune și dispus să
slujească altora (Fapte 6:3). Consider
că aceste calități enumerate mai sus
trebuie să se regăsească în orice creștin
născut din nou.
De ce slujire neafectată de
circumstanțe?
1. Propovăduiește pe Isus
Hristos. Conform Fapte 8:1, împotriva
bisericii din Ierusalim s-a pornit o mare
prigonire și toți în afară de apostoli s-au
împrăștiat prin părțile Iudeii și Samariei,
deci și Filip a făcut același lucru. În ciuda
acestor împrejurări menite să inspire

teamă și nesiguranță, Filip îl propovăduiește
pe Hristos (Fapte 8:5). Dragul meu cititor, aș
vrea să învățăm împreună de la acest slujitor
al lui Dumnezeu că întotdeauna o slujire a unui
om plin de Duhul Sfânt va avea ca prioritate
propovăduirea lui Isus Hristos, și nu altceva.
De altfel, prioritatea principală a Duhului Sfânt
este să-L descopere pe Hristos (Ioan 16:14,15).
Această atitudine o găsim și în 1 Corinteni 2:2.
2. Smerenia și înțelegerea limitelor
în slujbă. O altă latură a caracterului unui
slujitor este smerenia și înțelegerea limitelor în
slujba pe care e chemat să o facă. Observăm
pe Filip care propovăduiește Cuvântul însoțit
de semne și minuni (Fapte 8:6-8). În ciuda
popularității crescânde printre samariteni, a
faptului că mulți au crezut, au fost botezați,
Filip își înțelege limitele și chemarea și acceptă
ca Petru și Ioan să continue lucrarea începută
prin el (Fapte 8:14- 17). Câte neînțelegeri și
certuri ar fi evitate dacă am înțelege că trebuie
să lucrăm împreună sub călăuzirea Duhului
Sfânt? Câtă binecuvântare este în adunarea
în care frații își înțeleg chemarea, precum și

limitele ei și înțeleg să accepte și să
respecte lucrarea celorlalți!
Disponibil Duhului Sfânt
Haideți să mai punctăm
un aspect din Fapte 8:26, și anume:
disponibilitatea de a te supune
necondiționat Duhului Sfânt. Aș
vrea să analizăm împreună situația
lui Filip la momentul versetului 26.
Prigonit în Ierusalim vine în Samaria,
propovăduiește Cuvântul însoțit de
semne și minuni, oamenii se întorc la
Dumnezeu, sunt botezați în apă și cu
Duhul Sfânt. Normal și logic era ca el să
rămână în Samaria și să se ocupe de
biserica nou creată la formarea căreia
el a contribuit atât de mult (conform cu
gândirea existentă astăzi în majoritatea
adunărilor creștine). Dar Duhul Sfânt
îi spune altceva: lasă Samaria și dute pe un „drum pustiu“. În versetul 27
ni se spune că Filip s-a sculat și a
plecat. Aș dori să ne oprim puțin și să
ne întrebăm: suntem noi dispuși să
lăsăm un loc unde suntem respectați,
apreciați, primiți cu cinste, găzduiți în
cele mai bune locuri, aproape tot timpul
la amvon, și să plecăm pe un „drum
pustiu“? Avem noi putere să nu lăsăm
nici chiar circumstanțele favorabile
să ne afecteze slujirea? O astfel de
atitudine în slujire este posibilă doar
atunci când înțelegem să capitulăm
cu toată ființa noastră în fața Duhului
Sfânt și să spunem ca Pavel în Galateni
2:20: „Am fost răstignit împreună cu
Hristos, și trăiesc...dar nu mai trăiesc eu,
ci Hristos trăiește în mine...”. În versetul
29 Duhul a zis lui Filip „să ajungă carul
acesta“. Și Filip a alergat. Pentru a avea
o slujire eficientă, de multe ori trebuie
să ne cheltuim pe noi și din ce este al
nostru (2 Tes. 3:8,9). Când Filip a ajuns
carul, famenul citea pe prorocul Isaia.
Prima grijă a lui Filip a fost să-l întrebe:
„Înțelegi tu ce citești?“ Dragul meu
slujitor, mai ești tu interesat dacă cei
cărora ești chemat să le slujești înțeleg
ceva? Ne plângem de generația tânără,
de copiii noștri, de oamenii care nu vor
să vină la pocăință, dar oare nu ar trebui
să alergăm și să-i întrebăm: Înțelegeți
voi ce citiți? Nu cumva am fost prea
ocupat, prea orgolios, prea plin de mine
și dornic să am întotdeauna ultimul
cuvânt, și nu mi-a păsat ce au citit copiii
mei în viața mea, tinerii bisericii, colegii
de muncă, noii convertiți, etc. ?
Un slujitor îl conduce pe om
la Hristos

Hristos mă cheamă să slujesc într-o
asemenea manieră, încât un mielușel
plăpând, vulnerabil și neajutorat să
poată trăi în preajma mea, să se poată
hrăni în urma slujirii mele și să crească
la fel ca un miel sub supravegherea
unui păstor. Dumnezeu să ne ajute!
În versetul 35 vedem cum un slujitor
care lucrează împreună cu Duhul
Sfânt îl conduce pe famen la Hristos.
Filip putea să înceapă o discuție
despre Isaia, Templu, etc. Întotdeauna
omul lui Dumnezeu îi va lua pe ceilalți
de la stadiul în care ei se găsesc și îi
va conduce spre Hristos. Dacă Filip ar
fi vrut să evanghelizeze Etiopia, nu ar fi
făcut-o la fel de bine precum vreau să
cred că a făcut-o acest famen, care
după întâlnirea cu Hristos și-a văzut
de drum plin de bucurie. Chiar dacă
Biblia nu relatează ce s-a întâmplat cu
famenul mai departe, vreau să cred că
el nu a putut să-și ascundă bucuria
care vine din Duhul Sfânt. Dacă ne
gândim puțin la poziția pe care o avea
famenul, cercurile sociale din acea
vreme pe care le frecventa, ușile care
se deschideau înaintea lui, statutul de
înalt demnitar care impunea respect
și încredere, încercați să vă imaginați
în ce locuri din Etiopia a pătruns
Evanghelia datorită acestui famen și
lui Filip, care a înțeles să slujească în
ascultare de Duhul Sfânt și să meargă
pe un „drum pustiu“.
Concluzie
Orice slujire care se face
sub călăuzirea Duhului Sfânt, Îl va
slăvi și Îl va descoperi pe Hristos
indiferent de circumstanțele în care
se află slujitorul. Întotdeauna Duhul
Sfânt se va opune oricărei mișcări
sau învățături care deviază pe oameni
de la cinstirea lui Hristos în calitatea
Sa de Cap al Bisericii. Pe de cealaltă
parte, Hristos refuză să acorde
autoritate oricărei slujiri sau mișcări
care nu recunoaște poziția unică a
Duhului Sfânt ca reprezentant al Său
în Biserică. Slava lui Hristos și slujirea
Duhului Sfânt sunt inseparabil legate
una de cealaltă. Ca scop în slujirea
noastră ar trebui să avem viziunea pe
care poetul Costache Ioanid a avut-o
în poezia „Nimic nu sunt“: „Nimic nu
sunt! Nimic sub soare dar / Tu-ai dat
tot pentru nimic / În veci să fii mereu
mai mare / Iar eu în veci mereu mai
mic.” Așa să ne ajute Dumnezeu!
Daniel Sava

Prima categorie încredințată
lui Petru de Domnul Isus au fost
„mielușeii“ (Ioan 21:15). Domnul
iunie
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R E T R O S P E C T I V A

Conferinței Bisericilor Penticostale
din Austria

11-12 mai 2019

Cea de-a 28-a întâlnire a Bisericilor Penticostale
române din Austria a avut loc în perioada 11-12 mai 2019 la St.
Pölten. Tema acestei conferințe a fost ,,Biserica primară, Biserica
de azi”, inspirată din Fapte 2:42, având ca invitați de onoare pe
Relu Moldovan din România și Nelu Filip, din America.
Au fost două zile în care Bisericile Penticostale de pe
teritoriul Austriei au prilejuit o adevărată sărbătoare, fiind conduși
în închinare de diferite formații muzicale, intercalate cu o pauză
pentru servirea mesei.
Conferința a fost deschisă de fratele păstor Ionel Vlas,
președintele cultului penticostal din Austria, care i-a salutat pe
invitați și pe toți participanții la această întâlnire.
În ceea ce privește Biblia în ediția bilingvă, românogermană, a fost amintit fratele Gabriel Fazekas, care a avut un
aport deosebit la realizarea acestui proiect, fapt pentru care se
mulțumește întâi lui Dumnezeu, cât și tuturor colaboratorilor la
această lucrare. Prin acest proiect se urmărește îndepărtarea
piedicilor pe care limba română sau cea germană le-ar putea
avea în răspândirea Evangheliei.
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Mesajul rostit de fratele Nelu Filip a prezentat două lucruri
esențiale, și anume unitatea și puterea Bisericii, definind în primul
rând ceea ce nu este Biserica, iar mai apoi ceea ce este ea: „Ea nu
este o clădire, ea nu este o organizație cultică, ori o organizație nonprofit, ci ea este comunitatea vie în ISUS, având rolul de edificare,
multiplicare și ucenicizare”. Au fost scoase în evidență unele dintre
diferențele majore dintre Biserica primară și cea de azi, ca mai apoi
să se evidențieze importanța faptului că, fără unitate, Biserica nu
are putere, iar fără putere, ea nu are viață.
Mesajul rostit de fratele Relu Moldovan a pus accentul
pe legătura frățească, și anume pe dezvoltarea sentimentului de
apartenență și disponibilitatea de a petrece timp împreună, cât și
pe beneficiile pe care le-au avut acestea, atât în Biserica primară,
cât și în Biserica de azi. Ne este atrasă atenția asupra schimbărilor
pozitive, dar și a celor negative care ne înconjoară, apelându-se la
cultivarea nevoii de Dumnezeu într-o viață de confort.
Aceste zile de Conferință au un aport deosebit la viața
noastră de credință. Timpul acesta petrecut împreună ne edifică și
ne unește, contribuind la maturizarea noastră, cât și la asumarea
noastră a rolului de a face cunoscută existența lui Dumnezeu.
Conferințele prin cuvântul scripturii ne îndeamnă la viziune, la

modele și metode de slujire, la misiune, și încurajează dărnicia.
Conferințele se evidențiază prin caracterul lor benefic de a lucra
la mintea noastră și de a ne îndupleca voința de apropiere de
Dumnezeu. „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: să ne
bucurăm și să ne veselim în ea!”

Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze Convenția, Biserica
generațiilor noastre, dar și a copiilor noștri după noi!
“Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă!“
Adi Buzaș

iunie
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INTERVIU CU

CIPRIAN FLAVIUS

TERINTE
1. Cum v-ați simțit în Austria?

Bine v-am găsit. Această vizită nu este prima, mi-a
lăsat o impresie foarte plăcută, de data aceasta am venit
în țara dumneavoastră adoptivă pentru a preda un curs
la Colegiul Biblic Elim din Viena. Impresia pe care mi-a
lăsat-o grupa de studenți a fost una excelentă. O grupă
foarte vioaie, foarte interesată, care a interacționat foarte
mult atât cu mine, cât și studenții între ei. De asemenea
biserica Elim, pe care am vizitat-o din nou de drept
după mulți ani, mi-a lăsat o impresie foarte plăcută prin
vitalitatea ei spirituală, atmosfera specifică unor căutători
sinceri ai lui Dumnezeu.

2. Totuși ce v-a surprins?
N-aș putea spune că m-a surprins ceva anume
dar aș putea totuși să menționez aici faptul că numărul
mare de tineri care își doresc să studieze cuvântul lui
Dumnezeu este o surpriză plăcută. Faptul că am avut
în jur de 50 de studenți, înțeleg că sunt chiar mai mulți,
nu toți pot fi întotdeauna prezenți la același curs dar
sunt peste 50 de studenți în această grupă interesați
să îl cunoască mai mult pe Dumnezeu, să studieze,
să aprofundeze scripturile, asta este o surpriză foarte
plăcută.

3. Aveți un motiv să veniți în Austria pentru că

sunt mulți tineri care studiază. V-ați ocupat
o perioadă de timp în România cu tinerii
într-o biserică. Ce sfaturi le oferiți tinerilor în
ziua de astăzi?

Da, așa este, pentru mai mulți ani am fost pastor
de tineret în biserica în care slujesc ca pastor asistent
la biserica Vestea Bună din București. Sigur, sfaturi le
putem da multe tinerilor, în general este un reflex mental
al nostru (al adulților, al celor în vârstă) să le dăm sfaturi
tinerilor. Știu că ei se confruntă cu foarte multe provocări
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la nivel cognitiv, încearcă să împace ceea ce învață la școală din punct
de vedere științific cu adevărul biblic pe care îl aud proclamat în biserică.
I-aș sfătui să cerceteze asiduu scripturile și niciodată să nu-și piardă
încrederea în Cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă uneori nu înțeleg și nu
reușesc să împace adevărul științific cu adevărul biblic, Dumnezeu pe
parcurs îi va lumina. Dar să își păstreze încrederea în puterea dătătoare
de viață a Cuvântului lui Dumnezeu.

4. Dar pentru creștinii care nu citesc Biblia sau o carte, ce
sfaturi le puteți da?

Sigur, cel mai simplu sfat este acela de a citi și Biblia și alte cărți.
Să plecăm de la argumentul elementar care constă în faptul că cititul
ne dezvoltă mental, în primul rând cititul cărților, dar cu atât mai mult
cu cât vorbim despre Cuvântul lui Dumnezeu. Aș sublinia aici totuși
un raționament teologic dacă aș putea spune așa, dacă Biblia este
Cuvântul lui Dumnezeu iar Cuvântul lui Dumnezeu este creator de
viață. Dumnezeu a creat lumea prin Cuvântul Său, așa ne spune
scriptura, suntem înnoiți, deci noi căpătăm viață veșnică prin Cuvânt,
asta înseamnă că nu putem avea o viață în sensul deplin al cuvântului
fără Cuvântul lui Dumnezeu, adică fără scripturi. Noi de foarte multe ori
renunțăm la citirea scripturii în favoarea altor activități, care spunem
noi că ne împlinesc viața, probabil sunt mai plăcute. Iată, după logica
spirituală a Cuvântului lui Dumnezeu, atâta vreme cât Cuvântul este
dătător de viață, înseamnă că prin contactul cu Cuvântul ajungem la o
viață deplină, împlinitoare.

5. Pentru tinerii din Austria aflați în diaspora, ce sfaturi
importante ar fi?

I-aș sfătui să-și trăiască relația cu Domnul Isus Hristos, să-și
trăiască credința într-o manieră cât mai relevantă pentru colegii și
prietenii lor austrieci, dar și pentru ceilalți români care nu îl cunosc pe
Domnul, dar și pentru austrieci. Cred că Dumnezeu a rânduit să aducă o
prezență creștină românească masivă în Austria pentru a vorbi acestei
națiuni. Dacă generația părinților lor a vorbit cu dificultate limba germană,
s-a exprimat mai greu, s-a exprimat cu dificultate și evanghelia, ei acum
pot să trăiască și să vorbească într-o manieră relevantă despre Domnul

Isus Hristos, despre viața veșnică, și îi sfătuiesc să-și trăiască
credința într-o manieră relevantă pentru colegii și prietenii lor
austrieci.

6. Ce nu ar trebui să facă niciodată tinerii creștini?
Având în vedere provocările cu care se confruntă astăzi
tinerii, mai ales sub presiunea unor teologii cu totul străine de
bunul simț și de învățătura scripturilor, aș zice că n-ar trebui
niciodată să se îndepărteze de biserica lui Dumnezeu. Oricât
li s-ar părea de rigid sistemul religios, eclezial, poate că este
cam rigid, să nu se depărteze de biserica lui Dumnezeu, viața le
este mult mai protejată și în siguranță în Casa lui Dumnezeu, în
biserica lui Dumnezeu.

7. Ce experiență v-a marcat viața?
Experiențele sunt foarte multe, poate ar fi mai simplu
dacă m-aș referi la una din primele experiențe pe care leam avut la vârsta de 12 ani. L-am cunoscut pe Dumnezeu
cu ajutorul unor prieteni și rude, am pășit pentru prima dată
într-o biserică penticostală la vârsta de 12 ani, mama mea
nu îl cunoștea pe Domnul atunci, dar nici nu mă împiedica
să frecventez biserica. Într-o sâmbătă seară când mergeam
la biserica din Botoșani, biserica avea slujbă sâmbăta seara,
când mă pregăteam să merg la biserică i-am spus mamei că
dacă astăzi frații întreabă de la amvon, cine se predă Domnului,
i-am spus că eu mă ridic în picioare, că vreau să mă predau
Domnului. Mama a spus atunci, ca orice persoană lumească,
ești tânăr, mai gândește-te, ai toată tinerețea în față, cine
știe e bine să te gândești înainte de a face acest pas. Iar eu
cu cuvintele mele simple de copil, dar luminat, cred că numai
Dumnezeu m-a luminat atunci, nu eram capabil la vârsta aceea
de un asemenea raționament matur. Atunci i-am spus: dar ești
sigură că am toată tinerețea în față? Referindu-mă bineînțeles
la faptul că Dumnezeu ne poate lua viața în orice moment sau
Domnul Hristos poate reveni. I-am spus, ești sigură că am toată
viața în față? În momentul acela Duhul lui Dumnezeu i-a vorbit
cu o asemenea putere încât a zguduit-o, s-a speriat efectiv și a
zis: nu te preda Domnului în seara asta, mâine vin și eu cu tine
la biserică și îl slujim pe Domnul împreună. Așa a fost și este
până în ziua de astăzi.

8. Ce sfaturi ați primit de la mama dumneavoastră?
De la mama am primit foarte multe sfaturi deoarece
am crescut doar cu mama, și toate sfaturile parentale doar
de la mama le-am primit. Aș preciza că asemenea lui Timotei
din sfintele scripturi, am primit sfaturi și de la bunica și de la
mama, pentru că în amândouă se sălășluise credința, mai întâi
în bunica apoi în mama. Cred că mama m-a sfătuit întotdeauna
și m-a sfătuit foarte bine, m-a sfătuit să fiu foarte disciplinat
din punct de vedere spiritual și din toate punctele de vedere în
privința organizării vieții ș.a.m.d. Întotdeauna a vegheat asupra
mea să fiu foarte disciplinat. Mi-a întipărit o disciplină aș putea
spune eu destul de severă, care după aceea mi-a fost de un
folos enorm. A venit vremea când a trebuit să plec de acasă la
facultate, un tânăr crescut fără tată, departe de casă, la 500 de
kilometri de casă, nu mă știa nimeni, nu cunoșteam pe nimeni.
De acasă mi se întipărise o disciplină foarte riguroasă, pe care

după aceea eu am cultivat-o, am îndrăgit-o, m-a ajutat enorm și mă
ajută până în ziua de azi când orarul este supraîncărcat cu slujirea
lui Dumnezeu.

9. Părinții au o valoare în fața copiilor. Ce ar trebui să
facă părinții din diaspora pentru copiii lor?

Este un subiect foarte, foarte important, de aceea este și
foarte vast. În general tinerii din diaspora cu care discut se plâng
că părinții petrec foarte mult timp la muncă și prea puțin timp cu
copiii lor. Dacă ar fi să le dau un sfat părinților aș zice: Petreceți mai
mult timp cu copiii dumneavoastră, și aș mai zice să încerce să-i
înțeleagă la nivelul lor de dezvoltare, în condițiile specifice nivelului
de dezvoltare al copilului, să nu ceară de la un copil de 10 ani să se
comporte ca un copil de 20 de ani. Noi în general avem exigențe
prea mari, uneori exigențele morale, spirituale sunt prea mari
pentru copiii noștri, și ne ocupăm prea puțin de ei. Să petrecem
mai mult timp cu copiii și să le înțelegem parcursul spiritual, să
veghem asupra creșterii lor spirituale, a dezvoltării lor spirituale. Nu
cu duritate, nu cu exigențe prea mari, copiilor nu trebuie să le fie
frică de noi să împărtășească anumite îndoieli și anumite probleme
pe care le au de moralitate, de credință. Trebuie să fim primii
îndrumători și sfetnici.

10. Cum ați reacționa ca părinte când copilul nu vă
mărturisește o greșeală?

Este frustrantă această experiență, părerea mea este că
o relație de încredere se construiește din primii ani. E puțin cam
târziu, dacă nu am construit această relație de încredere, ca la
vârsta adolescenței să avem pretenția ca el să ne spună tot. Dacă
nu am construit această relație cu multă blândețe, cu mult calm,
cu multă răbdare, atunci la vârsta adolescenței tind să se izoleze.
Oricum izolarea este un comportament specific adolescenței, dar
cred că în nici un caz constrângerea nu este o soluție. Dacă nu vrea
să ne spună trebuie măcar de atunci să ne dăm seama că undeva
am eșuat și să începem să construim o relație bazată pe încredere
cu acel copil. Să nădăjduim că Dumnezeu va lucra la inima lui și apoi
să se deschidă, în nici un caz constrângerea nu va da rezultate.
Metodele coercitive, și anume, nu-ți mai dau bani de azi înainte,
nu îți mai cumpăr cutare lucru, nu te mai las în cutare loc, aceste
maniere coercitive de a obține răspunsuri de la ei nu dau rezultate.

11. Cum se vede viața creștină în bisericile din Austria?
În general bisericile românești creștine din Austria pe care
le-am vizitat au fost foarte vii, biserici care îl caută cu sinceritate pe
Dumnezeu. Poate dacă ar fi să fac o recomandare, aș recomanda
la modul general să fie mai interesate de studiul aprofundat al
scripturii, iată că unele biserici fac lucrul acesta, deschid grupe
de studiu, de școală biblică. Aș recomanda la modul general să fie
mai deschise către educația creștină și să încerce să găsească
forme de slujire proprii adecvate mediului în care Dumnezeu i-a
așezat aici. Noi de foarte multe ori încercăm să conservăm formele
de slujire cu care noi am crescut, și spunem prin asta că păzim
credința. Credința este una, formele cu care ea se exprimă sunt cu
totul altceva. M-aș ruga lui Dumnezeu ca El să deschidă mintea
creștinilor români din Austria să găsească cele mai bune formule de
slujire în contextul în care Dumnezeu i-a așezat.
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12. O mare parte din viața dumneavoastră este
dedicată slujirii lui Dumnezeu. Care au fost
principalele împliniri ale dumneavoastră?

Cred că în virtutea vocației pe care Dumnezeu mi-a
încredințat-o cea mai mare împlinire este să văd transformarea
oamenilor prin harul lui Dumnezeu, atât a studenților mei de la
Institutul Teologic Penticostal, cât și a tinerilor de care mă ocup
în biserică și a fraților și surorilor care frecventează biserica.
Unele dintre cele mai mari satisfacții este de a vedea grupele
de tineri de care mă ocupam crescând, maturizându-se și
devenind oameni destoinici în slujirea lui Dumnezeu în biserică.
La fel și în cazul studenților mei, mă bucur foarte mult când
îi întâlnesc după 5, 6, 7, 10 ani de la absolvirea Institutului,
unii dintre ei termină Institutul fiind timizi, uneori temători, și
îi găsesc după câțiva ani transformați în niște slujitori foarte
îndrăzneți, foarte bine pregătiți care se dezvoltă continuu. Este
o satisfacție greu de descris în cuvinte când văd astfel de
oameni în care harul lui Dumnezeu este încontinuu roditor.

13. Care sunt problemele cu care se confruntă tinerii
din România cât și cei din Austria, după cum ați
observat?

Aș relua o problemă menționată la începutul acestui
interviu și anume dificultatea tinerilor din ziua de astăzi de a
concilia adevărul științific cu adevărul biblic. Această provocare
nu s-a manifestat atât de pregnant în generațiile anterioare,
așa cum bine știm și trebuie să ne asumăm această realitate.
Bisericile penticostale nu au fost populate de oameni foarte
educați și atunci nu și-au pus această problemă, nu a fost
această tensiune cognitivă în ființele credincioșilor penticostali.
Însă pe măsură ce se pârguiește și în bisericile noastre o
generație educată, apar aceste tensiuni cognitive în ființele
lor, citesc scriptura, știu care este adevărul biblic și „li se
pare”, spun asta „li se pare” pentru că de multe ori este doar o
aparență, li se pare că adevărul biblic intră într-o contradicție
flagrantă cu adevărul științific pe care și-l însușesc la școală.
Cred că problema cea mai gravă nu este această
tensiune, pentru că ea este inevitabilă pentru un tânăr
inteligent și educat, este normală, le-aș spune tinerilor să nu
se îngrijoreze în privința asta. E normal să aibă aceste întrebări,
problema apare atunci când nu au cu cine discuta aceste
chestiuni, aceste probleme, fie pentru că adulții sunt prea
duri cu ei, îi reped cu cuvintele: „un tânăr creștin nu ar trebui
să pună la îndoială, să aibă asemenea îndoieli”, fie nu au ei
încredere în competențele slujitorilor sau ale adulților care ar
trebui să-i sfătuiască, și rămân cu aceste îndoieli, cu aceste
crize, cu aceste tensiuni care exercită o forță germinativă
negativă dacă ele nu sunt dezamorsate.

14. În momentul în care apar întrebări și îndoieli cui ar
trebui să se adreseze?

În mod normal ar trebui să se adreseze fie părinților, fie
slujitorilor, că sunt pastori de tineret, diaconi, prezbiteri, păstori
în biserică, dar n-ar fi rău să se adreseze și unor mentori, unor
creștini care nu au o slujire publică dar sunt maturi în credință.
Este de dorit lucrul acesta, fiecare putem îmbărbăta, putem
sfătui, putem îndruma pe alții. Deci, la modul general fiecare
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dintre noi ar trebui să fim capabili să-i îndrumăm pe tineri, dar și
întrebările lor au diferite grade de dificultate, și atunci în funcție de
gradul de dificultate cred că ar trebui să li se adreseze și slujitorilor
bisericii, care ar trebui să le ofere răspunsuri competente.

15. Ce v-ați dorit să faceți și nu ați putut?
Din multitudinea de lucruri, toți avem lucruri pe care am dori
să le realizăm. Aș enumera niște lucruri pe care nu am reușit să le
fac până acum, dar sper să o fac în viitor. Mi-am dorit să scriu mai
mult pe lângă ceea ce am scris, sper până la urmă Dumnezeu să
mă ajute! Mi-aș fi dorit până în momentul de față să fi putut scrie
un manual de predicare din perspectivă penticostală românească.
Încă n-am reușit să fac lucrul acesta, este un proiect fără corp încă,
este undeva în mintea mea, sper să se materializeze. La fel mi-am
dorit mult să scriu un manual pentru studenți, pastori și predicatori
din biserici, un manual de exegeză și hermeneutică biblică prin
care să îl ajut pe slujitorul creștin să urmărească niște pași într-o
strategie coerentă de interpretare a textului biblic pentru a-l putea
înțelege și a-l transmite mai departe prin învățătură. Deci un manual
de exegeză și hermeneutică biblică. N-am reușit până acum, sper
să reușesc în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat, cum va
rândui Dumnezeu.

16. Ați scris o carte sau două, despre ce este vorba?
În total sunt patru, dar cele două sunt mai cunoscute pentru
că se adresează publicului mai larg. Prima este teza de doctorat,
care fiind o carte foarte științifică nu este atât de accesibilă,
nu se adresează publicului larg. Cea mai accesibilă carte este
Introducerea în Noul Testament – o carte prin care îmi propun
să îl ajut pe cititorul Noului Testament să înțeleagă în primul rând
cum au ajuns cele 27 de scrieri ale Noului Testament să fie puse
împreună și să formeze Noul Testament, să înțeleagă lumea în
care au viețuit scriitorii și personajele Noului Testament, și apoi
să înțeleagă marile teme teologice, pe care sub inspirația Duhului
Sfânt scriitorii biblici le-au pus în operele lor atât în scrierile istorice,
cât și în scrierile epistolare și didactice. Pe scurt, cartea oferă o
prezentare generală a mediului Noului Testament, a istoriei formării
Noului Testament și a scrierilor Noului Testament.

17. Un gând pentru cititorii revistei Apa Vieții.
Îi încurajez pe cititorii revistei Apa Vieții să progreseze în
această disciplină a cititului pe care deja și-au format-o, din
moment ce sunt cititori ai revistei înseamnă că citesc, îi încurajez
să citească sfintele scripturi, revista și alte cărți care îi ajută să
interpreteze corect sfintele scripturi, pentru că provocările vieții
de credință din zilele noastre sunt atât de complexe încât e nevoie
de ajutor, de asistență avizată în interpretarea scripturilor pentru
discernerea voii lui Dumnezeu.
Ghiță Bujdei

Ana

– O FEMEIE CARE L-A AȘTEPTAT PE MESIA

Ana, o prorociță văduvă din Israel, deși avea o vârstă înaintată, ”nu
se depărta de Templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și rugăciuni”
(Luca 2:37). Nici tristețea și singurătatea care o încercau probabil nu de puține ori, neavând un partener căruia să-i împărtășească temerile, nici boala,
care este aproape nelipsită la vârsta bătrâneții, nu au putut-o împiedica pe
Ana să meargă zi de zi la Templu, slujindu-L pe Domnul și așteptând împlinirea promisiunilor Lui. Așa se face că în momentul în care Mesia este adus în
Templu, Ana este și ea prezentă. Ar fi putut să stea acasă chiar în acea zi sau
măcar să întârzie puțin, dar nu. Ana este nelipsită, fiindcă ea are un scop în
viață, îl așteaptă pe Mântuitorul și nu-și permite să lipsească nicicând.

Ana, nelipsită de la Casa Domnului
Oare noi astăzi îl mai așteptăm pe Domnul cu aceeași râvnă și dragoste ca ale Anei? Veghem noi, ne străduim să nu lipsim de la biserică, înțelegând că
de fiecare dată când permitem ca acest lucru
să se întâmple putem rata un moment
minunat, o întâlnire cu Domnul?
Sigur, avem motive când lipsim,
unele mai serioase, altele mai
puțin, dar Ana n-o fi avut? Găsim scuze de multe ori atunci
când suntem chemați să slujim, deși nu suntem probabil
în situația tristă a Anei și nu
avem nici o vârstă înaintată ca a ei. Și chiar dacă
ar fi așa, tot ar trebui să-L
slujim pe Dumnezeu zi și
noapte ca Ana, fiindcă ”El
dă tărie celui obosit și
mărește puterea celui
ce cade în leșin”
(Isaia 40:29).

Ana îl așteaptă pe Domnul
Nu este întotdeauna ușor
să-L aștepți pe Domnul, mai ales
atunci când El pare că întârzie. Ne
rugăm de multe ori și nu înțelegem
de ce nu ne vine Domnul în ajutor,
de ce nu ne răspunde. Dar atunci
când rămânem lângă El, răspunsul
vine întotdeauna la timpul potrivit.
Să fim treji și să veghem, să nu ne
lăsăm furați de lucrurile lumii acesteia și să nu uităm că va veni o zi în
care El va păși din nou pe nori „...și
orice ochi Îl va vedea; și cei ce L-au
străpuns...” (Apoc. 1:7).
După ce Ana s-a întâlnit
cu Mântuitorul, a început să le
vorbească tuturor despre El (Luca
2:38). La fel ar trebui să facem și
noi: să spunem tuturor cât bine
ne-a făcut Domnul, cum ne-a salvat de la pieire, și ne-a dat o viață
nouă și iertare de păcate.

Să fim mesagerii Lui!
Să nu tăcem, ci să găsim
întotdeauna momentul potrivit de
a-L vesti pe Mesia celor ce încă
nu s-au întâlnit cu El. Sunt în jurul
nostru cu siguranță multe inimi
zdrobite și pustii, care au nevoie de
iubirea Domnului nostru Isus Hristos. De ce să nu fim noi mesagerii
Lui?

Mirela Știr

iunie
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CONFLICTUL
DINTRE

GENERAȚII
Se vorbește mult despre conflictul care există
între generații, cu toate că unii se întreabă dacă acesta chiar
există. Știm cu toții că există și îl simțim fiecare dintre noi,
mai ales când copiii noștri ajung în starea de pubertate. Cei
ce afirmă că nu există niciun conflict între generații, ori nu au
trecut prin perioada critică a adolescenței, ori nu au copii, ori
trăiesc complet absenți de ceea ce se întâmplă în lume. Noi
creștinii ne întrebăm adesea: cine este de vină pentru acest
conflict așa de vizibil în special în familie, dar și în general
în societate? De ce se intensifică tot mai mult cu fiecare
generație ce vine?

Originea conflictului
Indiferent de țară, epocă,
cultură sau educație, conflicte
între generații au existat
dintotdeauna. Unul dintre
motivele cele mai frecvent
menționate este faptul
că tinerii sunt din ce în
ce mai dezorientați
și în același timp
neînțeleși. În acest
context avem
pe de o parte
capacitatea
intelectuală și
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determinarea tinerilor de a asculta, iar pe de altă parte strădania
părinților de a găsi tot felul de soluții, uneori soldate cu succes,
dar de multe ori fără. Iar aceasta nu ține neapărat de pregătirea
profesională sau de capacitățile financiare ale părinților. Dimpotrivă,
există multe cazuri în care cu cât părinții sunt mai preocupați
de carieră și de asigurarea bunurilor financiare, cu atât reușesc
mai puțin să le acorde timp copiilor, aceștia din urmă fiind mai
predispuși la pericolele vieții, unul dintre multele exemple fiind și
consumul de droguri. O altă cauză care poate conduce la acest
conflict între generații sunt certurile și neînțelegerile dintre părinți,
care îi afectează și îi îndepărtează pe copii, și îi fac să se simtă
singuri și neglijați. Pe lângă problema nesupravegherii și a neglijării
mai este și punerea la dispoziție a tehnologiei și a internetului
fără nicio restricție, acestea devenind în cele din urmă o sursă de
păcătuire, și reprezentând o problemă la nivelul tuturor claselor
sociale.

Perioada adolescenței
Printre soluțiile pe care părinții încearcă cel mai
des să le aplice este comunicarea înțeleaptă. Și deși uneori
aceasta dă rezultate, de multe ori se dovedește a fi inutilă
și se ajunge la implicarea unui psiholog. În momentul în care
tinerii nu mai acceptă să comunice sau să asculte de ceea
ce îi sfătuiesc părinții, atunci începe conflictul. Prietenii
încep să fie mai importanți decât părinții, la fel și sfaturile
lor, indiferent de urmări. Vârsta adolescenței este o perioadă
care favorizează acest conflict, deoarece la vârsta aceasta
adolescenții pun mult accent pe aventura de moment, spiritul
de gașcă, nevoia de acceptare într-un grup și de conformare
la ceea ce se impune de către cei mai “șmecheri”. Aceasta
se întâmplă frecvent și în familiile credincioase, ceea ce îi
pune pe părinți pe gânduri, întrebându-se unde au greșit. Unii
consideră că au greșit venind în occident, și regretă că nu au
rămas în România, crezând că lucrurile ar fi stat altfel. Nu se
știe niciodată dacă ar fi fost mai bine sau mai rău, însă cert e
că perioada adolescenței este una dificilă pentru familiile de
peste tot.
Perioada adolescenței este grea atât pentru copii
cât și pentru părinți. Părinții ar vrea să clădească mai departe
pe bazele
puse în copilărie,
iar adolescenții
sunt în

perioada în care sunt receptivi la tot felul de valori noi, unele chiar
egocentrice, și dezvoltă ambiții personale care nu coincid cu
valorile creștine. În perioada aceasta adolescenții încep să iasă
tot mai mult în societate, să cunoască oameni noi, să descopere
tot felul de lucruri care îi fascinează, pe care până atunci nu le-au
remarcat, încep să facă deosebirea dintre ei și ceilalți adolescenți
de vârsta lor și le apar în minte tot felul de întrebări la care caută
un răspuns plauzibil lor. Ei încep să-și formeze principii de viață
proprii, să-și aleagă modele de urmat, deși mintea lor este încă
neprelucrată. Din aceste motive ei trebuie să fie supravegheați
atent, abordați și sfătuiți înspre bine.

Căutăm alternative
Din păcate adolescenții tind să asculte mai degrabă
de învățăturile contradictorii celor primite de la părinți și biserică,
deoarece acestea provin de la oameni aparent mai informați, ei
nefăcând diferența între înțelepciunea înșelătoare a lumii și cea
a copiilor lui Dumnezeu. Chiar nu cu mult timp în urmă un părinte
mi-a relatat cazul fiicei lui, care a avut o discuție cu psihologul
școlii. Acesta o îndemna la o viață libertină, să iasă din tiparele
învățăturilor de acasă și din biserică.
Așadar cine e de vină pentru aceste conflicte? E
Dumnezeu de vină? Se schimbă El de la o generație la alta? Este
cuvântul Lui altfel înțeles de noua generație? Nu, Dumnezeu nu
este schimbător, El a fost același și va rămâne același cât va
supraviețui lumea. Cuvântul Lui de-asemenea rămâne același
neschimbat, cuvântul existent într-o generație nu dispare odată
cu generația respectivă, și noua generație nu se naște cu un alt
cuvânt.
Vinovată este lumea, omul și acceptarea păcatului în
viața lui, și aceasta se întâmplă cu fiecare generație ce se perindă
pe pământ.

Vă sfătuiesc!
Tineri dragi, pentru această mântuire la care părinții
voștri, chiar dacă par înapoiați, se luptă să o aveți și voi, s-a plătit
un mare preț, și anume viața Fiului lui Dumnezeu, care a murit pe
cruce pentru păcatele tuturor generațiilor de oameni, oricâte vor
fi, odată pentru totdeauna. El nu moare pentru fiecare generație
separat, și nu ar trebui să existe niciun conflict în această privință
și a Cuvântului scris.
Promisiunile lui Dumnezeu nu au fost numai pentru primii
creștini, El nu face promisiuni pentru fiecare generație în parte, ci
promisiunile Lui sunt valabile pentru generațiile din toate timpurile.
Tineri dragi, indiferent care sunt învățăturile primite de la
diferite persoane care neagă existența lui Dumnezeu, și indiferent
unde au loc, la școală, la muncă sau în orice altă conjunctură din
societate, promisiunile Lui sunt valabile și pentru voi azi!

Doru Sătmărean
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În epoca modernă, atunci
când un om se naște i se întocmește
un certificat de naștere în care îi sunt
consemnate informațiile personale. Cu
alte cuvinte, de la nașterea lui, omului îi
este oferită o anumită identitate, este
fiul sau fiica unor anumiți părinți și are un
anumit nume. Din punct de vedere social
identitatea nu este un lucru atât de
complex, însă când vine vorba de viața
spirituală a omului lucrurile se complică.
De aceea în această reflecție personală
îmi propun să discut pe scurt și din
perspectiva nou testamentară despre
Legământul cu Dumnezeu și identitatea
creștină. Pe parcursul acestei reflecții
teologice mă voi folosi de mai multe
texte din Sfânta Scriptură prin care vreau
să arăt: 1) care este problema omului
și 2) care este soluția lui Dumnezeu la
această problemă.

Problema omului:
identitatea de păcătos
La nașterea sa, omul este un
păcătos. Omul nu este păcătos doar
din cauza acțiunilor sale, ci și din cauza
identității sale. De la căderea în păcat a

16 ll www.apavietii.at ll 2019 ll iunie

primilor oameni creați de Dumnezeu
după chipul și asemănarea Sa,
generație după generație, „toți oamenii
au păcătuit și sunt lipsiți de slava
lui Dumnezeu” (Romani 3:23), având
nevoie de reabilitare. Această reabilitare
se poate face doar într-un singur fel:
prin intrarea în Legământ cu Dumnezeu
și primirea unei noi identități, și anume
identitatea pe care omul o avusese la
început, în Grădina Edenului, în prezența
lui Dumnezeu, dar pe care a pierdut-o
atunci când nu a ascultat de Dumnezeu.
Psalmistul David relatează
despre el însuși în felul următor: „Iată
că sunt născut în nelegiuire și în păcat
m-a zămislit mama mea” (Psalmul 51:5).
Din afirmația lui Dumnezeu se înțelege
că omul are o identitate de păcătos
încă de la nașterea sa. Lucrul acesta
este confirmat și de apostolul Pavel în
Efeseni 2:1-3 unde ni se spune care este
identitatea omului înainte de convertire
și felul cum se raportează Dumnezeu
la această identitate. Mai exact, Pavel
afirmă că oamenii fără Dumnezeu
sunt „morți în greșelile și păcatele” lor
(versetul 1) și au identitatea de „fii ai
neascultării” (versetul 2) și de „copii ai
mâniei” (versetul 3). Cuvântul mânie ne

arată felul cum Dumnezeu se raportează
la fiii neascultării. Dumnezeu este mânios
pe fiii neascultării, de aceea, ei sunt numiți
copii ai mâniei.

este viu pentru Dumnezeu și plin de
râvnă pentru fapte bune.

Concluzie
Soluția lui Dumnezeu la problema
omului
Dumnezeu nu a stat nepăsător
față de starea de păcat a omenirii și nu
a renunțat la oameni. În Efeseni 2:4-19,
apostolul Pavel ne arată felul în care
Hristos ne oferă o nouă identitate, aceea
de cetățean al Cerului.
Prin Sângele Legământului
Domnului Isus Hristos fiecare om poate
fi spălat, curățit, albit și înnoit. Apoi omul
trebuie să-și asume acest Legământ
și să trăiască în „faptele bune pe care
le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca
să umblăm în ele” (Efeseni 2:10). Prin
faptele noastre bune ne este confirmată
identitatea noastră de cetățean al cerului.

În concluzie, înțelegem din
Sfânta Scriptură că identitatea omului
neconvertit este cea de păcătos,
un fiul al mâniei care a moștenit
identitatea aceasta de la părinții lui.
Însă Dumnezeu nu a lăsat lucrurile așa.
Prin Legământul pe care Dumnezeu îl
face cu noi, pe baza sângelui lui Hristos,
noi primim o nouă identitate: aceea de
copii ai lui Dumnezeu și de cetățeni
ai Cerurilor. „Și dacă suntem copii,
suntem și moștenitori: moștenitori ai
lui Dumnezeu și împreună moștenitori
cu Hristos, dacă suferim cu adevărat
împreună cu El, ca să fim și proslăviți
împreună cu El” (Romani 8:17).

Viorel Boldor

Așadar, prin intrarea în Legământ,
omul primește o nouă identitate în
Hristos. El nu mai este un fiu al mâniei și
al neascultării, ci un fiu al Cerului. Nu mai
este mort în greșelile și în păcatele lui, ci
iunie ll 2019 ll www.apavietii.at ll 17
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CURS DE INSTRUIRE PRO 7

Cursul de instruire Pro 7 este o formă de pregătire care se adresează învățătorilor de
școală duminicală, părinților, precum și începătorilor care vor să intre în lucrarea cu copiii.
Acest curs este recunoscut și susținut de către Cultul Penticostal din România. El este
promovat în cadrul Departamentului de Tineret, Familie și Copii și are ca țintă formarea și
dezvoltarea spirituală a celor implicați în lucrarea cu copiii.
În Austria acest curs de instruire este deja implementat în unele biserici: Linz, Wolfsegg, Graz,
Kapfenberg, Wiener Neustadt, Viena, Gleisdorf și Salzburg.
Cursul Pro 7 vine în sprijinul celor care doresc să lucreze mai eficient sau să-și împrospăteze
cunoștințele și aduce plus valoare lucrării cu copiii. El oferă de asemenea posibilitatea celor care simt
chemarea din partea lui Dumnezeu de a sluji ca instructor să devină ei înșiși instructori.
Astfel se creează posibilitatea ca Austria să aibă proprii instructori. În prezent sunt 12 instructori care
pot preda nivelul 1, iar 2 instructori sunt pregătiți pentru toate cele 7 nivele.
Mulțumim Domnului pentru cei care se pun la dispoziția lui Dumnezeu în vederea lucrării cu copiii.
Cursul conține șapte nivele, fiecare nivel putând fi predat în două întâlniri. Cei interesați să înceapă Cursurile
Pro 7 în biserica lor, pot lua legătura cu Sami Muică tel: 0040-736653881 și Marinel Ciocan tel: 00436643523970.
Dumnezeu să te binecuvânteze!
Sanda Ardelean
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Povestea

C

ând am intrat pentru
prima dată în Biserica
Roua
Hermonului,
la
Herzogenburg, în luna
februarie, a fost o mare bucurie. Domnul
Isus a fost prezent în seara aceea, îmi
aduc aminte ce bucurie mare a fost la
cântare, ce putere în rugăciune… N-am
cuvinte să explic ziua aceea minunată.
Cu aproximativ două luni mai târziu
ne-am hotărât cu toată familia să ne
mutăm din Italia în Austria. M-am bucurat
foarte mult, deoarece dorul de a mă ruga
ca și prima dată la Roua Hermonului era
tot mai mare. Câteva luni mai târziu am
cerut lui Dumnezeu să lucreze cu mine,
Dumnezeu a ascultat rugăciunile mele
(am înțeles mai târziu aceasta), dar nu
îmi răspundea. Nu era momentul potrivit.
După câteva săptămâni a început să mă
doară burta și am mers la doctor să văd ce
era cu durerea respectivă. Doctorul mi-a
zis să mă duc la spital mi-a dat o foaie pe
care era scris “suspect de apendicită”, am
fost internată o săptămână în spital, după
care mi s-a spus că era vorba de un virus/
infecție. Nici nu mi-a trecut prin minte că
Dumnezeu de atunci începuse planul de
lucrare pe care eu îl așteptam foarte mult.
După ce am ieșit din spital încă mă durea
burta, dar nu așa de tare ca înainte.

mea

pentru mine, și prin care Dumnezeu mi-a
spus că mă vindecă. Când stăteam cu
toții la masă, acest frate m-a întrebat:
”Câți ani ai?” Eu am răspuns: “13”. El a
continuat: ”Vrei ca Dumnezeu să te boteze
cu Duhul Sfânt?” Eu nu am mai știut ce
să îi răspund, au început să îmi curgă
lacrimile pe obraz, și am spus “da”. Apoi
Domnul mi-a spus prin acest frate: ”Mai
rabdă puțină vreme și Eu te voi boteza cu
Duhul Sfânt!”. Mi-a mai spus și să nu mă
uit după lucrurile pieritoare, după poftele
pământești, ci să mă păstrez curată. Am
fost tare fericită, lacrimile continuau să
îmi curgă pe obraz ca semn de mulțumire
în fața lui Dumnezeu. Dar încă tot nu
îmi dădusem seama că Dumnezeu își
continuă lucrarea Lui, pentru care eu
insistasem atât de mult.
Câteva săptămâni mai târziu acest
frate m-a întrebat: “Crezi că Dumnezeu
te poate vindeca? (durerea de spate)”, la
care eu am răspuns: „Amin”. El mi-a spus

atunci: “Trebuie să răspunzi da. Sau
te îndoiești?” Am spus: “da cred!” Apoi
ne-am rugat și m-am simțit mai bine,
ceea ce din nou a fost o mare bucurie.
Dumnezeu lucra cu mine, chiar dacă eu
nu înțelegeam aceasta pe deplin.
În luna martie la Biserică s-a
anunțat că se va stărui după Duhul
Sfânt. Îmi doream foarte mult să
stăruiesc, mai ales că Dumnezeu îmi
vorbise cu privire la aceasta. Am primit
Duhul Sfânt! Chiar dacă în zilele care
au urmat am fost greu încercată, miam dat seama că toate acestea au un
scop, iar după o conversație pe care am
avut-o cu tatăl meu în urma acestor
încercări am înțeles mai bine faptul că
Dumnezeu își începuse lucrarea cu
mine de mult timp.
Dumnezeu există cu adevărat, și
mari sunt planurile și minunile Lui!
Monica Grigorean

Câteva săptămâni mai târziu au
venit niște frați cunoscuți la biserică,
care mai apoi au venit și la noi acasă, și
am făcut o rugăciune. Dumnezeu mi-a
spus prin acești frați că a pus un cerc de
aur la burta mea. M-am bucurat mult, dar
nu am realizat că Dumnezeu își ducea
mai departe planul Lui. După aproximativ
o lună sau două a început să mă doară
spatele în partea de jos. Dumnezeu a
trimis un frate acasă la noi, care s-a rugat
iunie

l

2019 l www.apavietii.at l 19

PERIPLU
VIENEZ

În data de 25.05.2019, Biserica ,,Elim”, din Viena a

Au participat adolescenți din peste 20 de Bisericii din

găzduit Conferința adolescenților din Austria, cu tema „Cum

Austria împreună cu liderii lor. Grupuri de adolescenți au slujit

își vor ținea adolescenții curată viața? Motto-ul fiind din

prin cântare, iar liderii lor prin mesaje scurte sau îndemnuri la

Psalmul 119:9 „...Îndreptându-se după Cuvântul Tău”.

rugăciune. O agapă a încoronat această zi memorabilă, unde

Conferențiarul acestei întâlnirii, fiind Vlad Craznic
din Cluj- Napoca. În prezența a peste 400 de adolescenți
din întreaga Austrie, care au savurat cu nesaț, învățătura
transmisă din Ezra 7:10 „Căci Ezra își pusese inima să
adâncească și să împlinească Legea Domnului, și să învețe
pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile”. Deci,
un adolescent își va ține curată viața, dacă va pune în

adolescenții au avut posibilitatea să se cunoască unii pe alții și
să plece cu un bagaj de cunoștințe, care pe viitor le vom vedea
în viață și trăirea lor. Fiecare adolescent a primit o amintire
frumoasă, care îi va ajuta să nu uite această zi, și anume un
semn de Biblie, pentru citirea Cuvântului lui Dumnezeu și un pix,
pentru notarea ideilor principale din predici, studii biblice,…etc.
Mulțumim conducerii Bisericii Elim, Comitetului

practică cele trei verbe: să adâncească, să împlinească și

Executiv, mamelor adolescenților care ne-au îndulcit cu

să învețe, adică puterea exemplului personal. Un alt pasaj

delicatesele lor, învățătorilor claselor de adolescenți și nu în

biblic a fost din Neemia 8:1-8, unde poporul l-a chemat pe

ultimul rând fratelui Gusti Barna, liderul departamentului de

cărturarul Ezra, să se ducă și să ia cartea Legii lui Moise

adolescenți din Austria. Privind retrospectiv să putem spune ca

și să le citească „Ezra a citit în carte de dimineață până la

și psalmistul: „Gustați și vedeți ce bun este Domnul!”, Ps. 34:8

amiază”. Un alt factor primordial este dragostea, respectul și
pasiunea pentru Cuvântul Domnului, „Strâng Cuvântul Tău
în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta”.
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Gabriela Bujdei

Există o veche zicală care spune
că neiertarea cuiva e ca și cum ai bea tu
otravă și ai aștepta ca celălalt să moară.
Fiecare avem niște schelete în dulapul
vieții, pe care le ținem acolo ascunse.
Cărăm în viața noastră anumite greutăți,
pe care pur și simplu nu le lăsăm să
rămână acolo unde sunt, în trecut. Iertarea
înseamnă să renunți la trecutul tău ca să
poți merge înainte în viață.
Când nu ne debarasăm de
vechile răni și dușmani, în esență noi
alegem să păstrăm o rană care ne
împiedică să fim pe deplin sănătoși.
Acceptând furie, resentimente,
amărăciune, nu vom fi niciodată în stare să
ne vindecăm cu adevărat de răni.
Iertarea înseamnă să renunți la
nevoia de a te răzbuna. În spatele gândului
„nu pot să-l iert” stă nevoia ta de a te
răzbuna. Tu crezi că așa îl pedepsești, că te
răzbuni pe el! Dar nu e așa. Ție îți faci rău.
Pe tine te biciuiești. În timp ce persoana
care ți-a greșit poate a și uitat, tu păstrezi
resentimentele. Neiertând te mutilezi
singur. Tu pe tine însuți. Și durerea cea mai

mare e că tu crezi că lama e la celălalt. Nu!
Lama e la tine în mână.
Noi nu suntem în măsură să
judecăm greșelile altora și nu suntem
responsabili de comportamentul celorlalți.
Tu nu poți schimba cealaltă persoană, nu
o poți face să gândească și să acționeze
altfel. Tu ești responsabil de modul cum
reacționezi tu, dacă te lași afectat de
faptele lui, de vorbele lui, sau pur și simplu
alegi prin gândurile tale să nu te afecteze.
Când spui iertare, trebuie înțeles
un lucru fundamental: iertarea este un
câștig de care beneficiezi tu în primul
rând. De ce? Pentru că tu ești cel care își
eliberează sufletul de acea povară greu
de purtat. Iertarea o faci pentru tine, e
o afacere între tine și tine, e un cadou
pe care ți-l faci ție. „A ierta înseamnă să
eliberezi un prizonier și să descoperi că
prizonierul erai chiar tu”, spunea Lewis
B. Smedes. A alege să ierți nu este a da
drumul celeilalte persoane dintr-un cârlig.
A alege să ierți este despre a te alege pe
tine să te eliberezi din cârlig, a alege pacea
minții, pacea sufletului tău.

Când iertăm, se întâmplă cu
adevărat ceva extraordinar cu noi, nu
cu cel iertat. Iertarea pe noi ne vindecă,
nouă ne dă pacea, nouă ne dă puterea
să ne rugăm pentru celălalt, lăsând loc
ca vindecarea să se producă.
Este necesar să îl iertăm pe
cel ce ne-a rănit, oricât de gravă ni
s-ar părea greșeala în mintea noastră.
Atenție! Ni s-ar părea în mintea noastră.
Uneori nici nu e așa grav precum
vedem noi situația. Trebuie să iertăm
chiar dacă nu merită să fie iertat, dacă
nu de dragul lui, măcar de dragul nostru,
pentru a nu mai suferi de fiecare dată
când ne amintim cele întâmplate.
Doar alegând să iertăm
putem începe procesul de vindecare.
Poate sună ca un clișeu, dar iertarea
este medicamentul sufletului - un
medicament de care avem cu toții
nevoie dacă vrem să trăim viața din plin,
atât aici pe pământ, cât și în veșnicie. O
viață în care ierți e o viață liberă.
Iertarea este o alegere.
Dumitrița Lavu
iunie
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J ES U S Ö F F E N T L I C H B E K E N N E N ,
E I N H E I T I N D E R V I E L FA LT B E Z E U G E N ,
G E M E I N SA M F Ü R U N S E R E S TA DT & U N S E R L A N D B E T E N

MARSCH #

J
4
M

JESUS

FÜR

SAMSTAG, 14.09.19 um 11.30 Uhr
Treffpunkt: NEUER

PLATZ Klagenfurt

Mehr Infos unter: W W W . M A R S C H F U E R J E S U S . C O M

MARȘ PENTRU ISUS

Pe 14 septembrie 2019 va avea loc în Klagenfurt cel mai mare eveniment evanghelistic al anului și anume „Marsch für Jesus”.
În urmă cu doi ani au participat 4500 de credincioși din Austria, România, Slovenia și alte țări din Europa. A fost o adevărată
sărbătoare când împreună cu mai mulți credincioși din diferite biserici din Austria a fost proclamat numele Mântuitorului Isus Hristos
pe străzile orașului Klagenfurt.
Pentru ca evenimentul să poată căpăta amploarea cuvenită, este nevoie și anul acesta de participarea a cât mai multor
credincioși din toate bisericile din Austria.
Austria are nevoie de Isus, iar noi îl putem onora prin prezența noastră.
Vă așteptăm pe 14 septembrie 2019 la Klagenfurt!
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Ionel Pădurețu

În perioada 29-31 martie, anul acesta,
în Seckau, a avut loc conferința națională EGM
a lucrătorilor de școală duminicală. Această
conferință este un eveniment anual, în care
cei implicați în școala duminicală pot să se
instruiască, și să aibă părtășie împreună. Iau
parte aici bisericile penticostale din Austria, în
parteneriat cu fundația EGM din România. EGM
- Echipare pentru Generația de Mâine, este o
organizație creștină care are ca focus învățătura
Biblică, mai ales pentru școala duminicală. La
nivel național se ocupă mai ales de pregătirea
celor ce sunt în lucrare, editând de exemplu
manualele care sunt folosite în Austria (seriile
„În Căutarea Adevărului”), organizând astfel de
conferințe, și oferind cursuri de pregătire pentru
învățători.
Anul acesta titlul conferinței a fost
„Misiune (im)Posibilă”, și i-a avut ca invitați
speciali pe dr. Octavian Baban (pastor la Biserica
Baptistă Sfânta Treime, București), Ruben Avram
(Biserica Elim, Viena) și Marius Damean (AMECAsociația Misionară pentru Educarea Copiilor,
România).
Pe parcursul celor trei zile au fost
făcute mai multe seminarii și workshopuri
practice, despre misiunea și chemarea
învățătorilor de a-i aduce pe copii mai aproape
de Hristos.
Bogdan Mustiață

iunie
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RUGĂCIUNE
Doamne Isuse, sunt doar un băiețel acum, dar când voi fi mare vreau:
1. Să am o credință precum _________ (Daniel 6:10)
2. Să fiu un conducător puternic și blând ca _________ (Numeri 12:3,7,8)
3. Să umblu cu Dumnezeu în fiecare zi precum _________ (Geneza 5:22-24)
4. Să fiu prietenul lui Dumnezeu ca și _______ (Geneza 18:17-19)
5. Să nu iubesc lucrurile din lume și să Il slujesc pe Isus ca și _______ (Efes. 1:1)
Doamne Isuse, sunt doar o fetiță acum, dar când voi fi mare vreau:

1. Să fiu credincioasă și curajoasă ca și _________ (Estera 4:16)
2. Să fiu puternică și înțeleaptă precum __________ (Judecători 4:4-5)
3. Să slujesc altora ca și ___________ (Faptele Apostolilor 9:36)
4. Să am încredere totală în Dumnezeu precum _________ (Luca 1:38)
5. Să caut prezența Domnului ca și __________ (Luca 10:39-42)
Caută și notează numele personajului din fiecare referință biblică.
Vei descoperi oameni care au trăit o viață extraordinară, adevărate modele de urmat!
Copiază rugăciunea, scrie-ți numele pe ea și lipește-o undeva la vedere în camera ta. Dacă îi ceri, Domnul
Isus va face și viața ta un model pentru alții!
Lavinia Haniș
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BUCURIE

LA PFINGSTKIRCHE
KLAGENFURT

În data de 07.04.2019 a avut loc un
botez noutestamental, eveniment la care trei
tinere și-au mărturisit credința în Domnul Isus
Hristos, și au ales să pornească în aventura
vieții lor, alături de acest minunat Domn și
Mântuitor. Dumnezeu să le binecuvânteze cu
fidelitate și consecvență!

Adrian Moldovan

BOTEZ LA BISERICA BETHEL OBERWART
În data de 10 iunie 2018, a avut loc în biserica
Bethel din Oberwart un botez noutestamental în cadrul
căruia 7 persoane au încheiat legământ cu Dumnezeu în
apa botezului. S-au decis pentru Hristos: Lukas Smerică,
David Manea, Claudiu Țermure, Daniel Smerică, Beatrice
Smerică, Naomi Gheju și Ruth Keszeg.
Programul a fost condus de fratele Costică
Pîrja, iar invitații care au slujit din cuvântul Domnului cu
această ocazie au fost fratele Ruben Avram de la Biserica
Elim din Viena și Zaharia Bala din Simeria, România. Actul
botezului a fost oficializat de către frații Pavel Cotuțiu și
Marin Manea.
Domnul Isus să-Și reverse harul Său peste cei
șapte candidați. Îi mulțumim Lui pentru această zi!
Lukas Smerică

BOTEZ NOUTESTAMENTAL

LA BISERICA AGAPE
Duminică, 26 mai 2018, la Biserica
Agape din Viena în cadrul slujbei de dimineață,
a avut loc un botez noutestamental. Șase
suflete tinere au spus "DA" lui Hristos în apa
botezului. Dumnezeu să-i binecuvânteze și să
îi ajute să rămână statornici acestui legământ
până își vor finaliza alergarea pe acest pământ,
făcând din viața lor o viață cu semnificație.
Luminița Lavu

iunie
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HAR SI BUCURIE

LA BISERICA EBEN-EZER DIN VÖCKLAMARKT
PUNEREA ÎN SLUJBA DE DIACON
„Atunci a zis ucenicilor Săi:
Mare este secerișul, dar puțini sunt
lucrătorii! Rugați, dar, pe Domnul
secerișului să scoată lucrători la
secerișul Lui.” (Matei 9:37-38)
În data de 07.04.2019 a avut
loc punerea în slujba de Diacon a
fratelui Daniel Abucean. La această
lucrare plină de har și bucurie au
participat frații din partea Comitetului
Executiv Gemeinde Gottes (GeGo):
Ionel Vlas, Președinte; Nelu Irimuș și
Traian Supuran, Vicepreședinți. Din
partea bisericii Eben-Ezer a slujit
fratele Vasile Abucean, pastor. În
cântare ne-am bucurat împreună cu
sora Irina Radiș din Tortona - Italia, cât
și împreună cu fratele Daniel Pop din
biserica locală.

Cu deplină recunoștință conducerea bisericii Eben-Ezer mulțumește
Domnului, dar și conducerii Gemeinde Gottes pentru susținerea și ajutorul
acordat.

BOTEZ NOUTESTAMENTAL
În data de 26.05.2019 în
Biserica Domnului Eben-Ezer din
Vöcklamarkt a avut loc un botez
noutestamental unde nouă suflete
au încheiat un legământ cu Domnul în
apa botezului hotărând să slujească
Domnului până în veșnicie. Apostolul
Petru ne spune că botezul este „...
mărturia unui cuget curat înaintea
lui Dumnezeu...” (1 Petru 3:21).
Evanghelistul Marcu ne spune: „cine va
crede și se va boteza va fi mântuit; dar
cine nu va crede va fi osândit” (Marcu
16:16). La această lucrare au participat
frații slujitori: Ioan Varadin și Marius
Mal cât și lucrătorii Biserici Eben-Ezer,
Vasile Abucean și Daniel Abucean, iar în
cântare Ilie Neagu de la Biserica Betel,
Viena și Daniel Pop din biserica locală.
Mulțumim
Domnului
biruința acestei lucrări.

de

Vasile Abucean
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EVENIMENTUL

ANULUI

ÎN BISERICA MARANATHA DIN KAPFENBERG
28 APRILIE 2019
Dumnezeu este cel care ne oferă oportunități
pentru a-i vedea măreția și implicit pentru a-L
glorifica, atunci când remarcăm lucrarea ce o face
pentru noi. La Kapfenberg strălucește mai tare slava
lui Dumnezeu din perspectiva faptului că, El a izbăvit
din păcat 22 de tineri ai Bisericii Maranatha. Aceștia
au mărturisit în apa botezului, cu gura lor pe Hristos
ca Domn și Mântuitor. Hotărârea lor a fost auzită de

fratele pastor Daniel Suingiu și de către fratele diacon
Aron Soane, ca răspuns la întrebările adresate. Martori
la minunatul eveniment au fost cei peste 600 de frați,
surori, români și austrieci, ba chiar și zidurile Kulturhausului din Bruck an der Mur.
Ne rugăm pentru statornicia și pentru creșterea
lor spirituală.
Samuel Vlad

CHEMAREA LA SLUJIRE
„Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui” Ps. 100:2
Dintotdeauna Dumnezeu a avut oameni care au stat la dispoziția Lui și prin care și-a desfășurat activitatea. După cum știm,
lucrarea Lui nu este gata, El cheamă încă lucrători (Matei 9:37-38). Chemarea la slujire este pentru toți (Pilda talanților, Matei 25:1415). Desigur, în măsura capacității pe care am primit-o, unul cinci talanți, altul doi, și chiar un talant de-ar fi să ne fie încredințat, și cu
acel unul putem aduce rod.
Slujirea înaintea lui Dumnezeu se poate face în cel puțin trei moduri:
1) Prin ascultare și devotament (Marcu 1:16);
2) Cu o atitudine de responsabilitate (Ecles. 9:10);
3) Cu frică și cu cinste (Ps. 2:11, Rom. 12:1).
Slujirea schimbă prioritățile în viața credinciosului. Un exemplu este Pavel (Fapte 9). Atunci când Dumnezeu a hotărât să îl
pregătească pentru slujire viața lui a luat o întorsătură radicală. La fel cum Pavel a fost chemat, El cheamă încă slujitori. El a lăsat în
noi potențial suficient prin care să îi putem fi folositori și va răsplăti fiecăruia orice osteneală.
Fii și tu un slujitor a lui Dumnezeu!
Ruben Dragoș

iunie
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CURAT
ÎNTR-O LUME COMPROMISĂ
Tehnologia este un dar de la
Dumnezeu, atunci când o folosim pentru
propășirea omului. Însă noua tehnologie nu
este decât o colecție, unelte noi pe care le
inventăm, le împărtășim și le folosim pentru
a face lucrurile să se miște mai repede și să
funcționeze mai ușor. Tehnologia ușurează
ceea ce facem, însă nu ne poate oferi un
răspuns la cele mai profunde întrebări
ale noastre. Mai specific, tehnologia nu
poate răspunde la următoarele întrebări:
Cine sunt? Pentru ce sunt aici? Care este
chemarea mea? La ce sunt bun și la ce nu
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mă pricep? Aceste întrebări fundamentale
ale vieții nu-și găsesc un răspuns în
tehnologie. Scriptura însă, are răspunsul
potrivit.
Psalmul 119 se dovedește a fi un
ghid pentru toți cei care conștientizează
lumea în care trăiesc și își doresc o viață
după voia lui Dumnezeu. „Cum își va ținea
tânărul curată calea?” (v. 9). Este de fapt o
întrebare pe care ne-o punem cu toții, tineri
sau bătrâni. Cum pot trăi într-un mod curat,
care să fie pe placul lui Dumnezeu?

Întrebările tinerilor
Ca și trupul nostru, și viața
noastră Îi aparține lui Dumnezeu. Iar
când ne gândim la viață, am putea să o
privim și din perspectiva trecerii timpului.
Durata vieții noastre îi aparține tot lui
Dumnezeu. Dacă stăm să medităm
la asta, cât din timpul nostru zilnic îi
acordăm lui Dumnezeu? Sau, să facem
un pas înapoi și să ne gândim. Cam cât
din viața noastră îi dăm lui Dumnezeu?
Un an? Zece? Iar în restul timpului cum
trăim? Să privim însă problema diferit:

cât din viața noastră merită Dumnezeu?
Cred că răspunsul este clar. Este bine să
ne întrebăm așa ceva la o vârstă fragedă.
De cele mai multe ori, situația este exact
invers. Omul lasă să treacă o vreme peste
el, o vreme în care nu își păstrează cărarea
curată și privind în urmă, se gândește: „Poate
ar fi bine să-mi schimb strategia. Ceva nu e
ok”.
Atunci când ne gândim la curăție,
prima idee care ne vine în minte este curăția
sexuală. Dacă vorbim și despre tineri, atunci
cu siguranță ne vom gândi la Psalmul 119
cu precădere din această perspectivă,
îndemnându-vă să vă păstrați curați. Și este
un lucru de dorit, până la urmă. Însă ce ne
spune versetul 9? „Cum își va ținea tânărul
curată cărarea?” Ce înseamnă „cărarea”
sau „calea”? Se referă la tot parcursul vieții
noastre. Prin urmare, omul se întreabă: cum
pot fi pur/curat în toate domeniile vieții mele,
cum îmi administrez banii, ce fel de soț sau
soție sunt, ce fel de angajat sunt la locul
de muncă, într-un cuvânt, cum pot să mă
prezint curat în fața lui Dumnezeu în fiecare
aspect al vieții mele pe care mi l-a dat El?
Așadar, întrebarea din versetul 9
poate fi interpretată ca: „Cum își va ținea
tânărul curată cărarea, când tot ceea ce-l
înconjoară vrea să-l oprească și chiar propria
sa natură se împotrivește căii lui Dumnezeu?”
Dumnezeu ne oferă un răspuns foarte clar.
Răspunsul Lui este detaliat de la versetele
10 la 16. Cuvântul Lui va fi apărarea noastră
împotriva acestei lumi. Așadar, versetele
10-16 ne explică ce trebuie să facem cu
Cuvântul lui Dumnezeu, cum ne poate afecta
viața într-un mod care să ne sfințească.

Pașii pentru a trăi o viață curată
Există 5 pași prin care Cuvântul lui
Dumnezeu ne va afecta viața în așa fel încât
să trăim o viață curată și sfințită înaintea Lui.

a. Inima
Mai întâi, inima noastră trebuie
să fie pe deplin deschisă Cuvântului (v. 10,
11). Inima este primul lucru pe care trebuie
să-l atingă Cuvântul. Dacă inima noastră
nu este implicată în procesul de sfințire,
nimic altceva nu-i va călca pe urme. Cu cât
Cuvântul lui Dumnezeu ajunge să-ți umple
inima mai mult, vei ajunge să-ți dedici timp
rugăciunii. Tot acest lucru îți va da mai mult

discernământ să deosebești aspectele
bune de cele negative din viața ta, să
discerni atunci când o învățătură falsă
intră în viața ta.

b. Rugăciunea
Pasul următor este ca omul să
nădăjduiască în Dumnezeu prin rugăciune
(v. 10, 12). Gândește-te mai întâi la simplul
exercițiu de a citi Cuvântul lui Dumnezeu
sau de a te ruga lui Dumnezeu. Ce se
întâmplă de obicei când vine momentul
citirii sau rugăciunii zilnice – ți se face
somn, îți pierzi interesul, fușerești să
scapi cât mai repede, uiți că trebui să
citești sau citești și te lupți în sinea ta cu
adevărul care-ți stă în față? Asta ca să
nu mai vorbim de toate atracțiile care te
depărtează de la obiceiul cititului zilnic.
Fără influența și puterea Duhului Sfânt
care să lucreze în Cuvântul lui Dumnezeu
și în aplicarea Sa în viața noastră, orice
efort din partea noastră va fi în van și vom
cădea pradă celor mai subtile și ascunse
pericole.

c. Memorarea Cuvântului
Al treilea pas, cel al memorării
Cuvântului (v. 11) este obiceiul care îți va
oferi întotdeauna călăuzire și îți va activa
conștiința, prevenindu-te atunci când este
nevoie. Îți va pune pasiune în inimă pentru
Dumnezeu. Dacă te lupți cu un păcat
anume, caută versete biblice care vorbesc
despre păcatul acela și memorează-le.
Fă-ți carduri cu versetele, ține un jurnal
zilnic în care să-ți scrii câte un verset.
Dacă nu zilnic, atunci săptămânal, dar făți obiceiul de a memora Scriptura. Când
te vei trezi din nou în situația în care ești
ispitit să păcătuiești, îți vei aduce aminte
de versetele acelea și vei găsi, prin harul
Domnului, capacitatea de a întoarce
spatele păcatului.

d. Meditarea asupra
Cuvântului
Apoi, meditarea la Cuvântul
lui Dumnezeu (v. 15, 16) este cea care
ne duce mai departe, de la memorarea
Scripturii la cugetarea asupra textului citit.
Să ne închipuim cu ar fi să luăm micul
dejun în fiecare dimineață, dar sistemul
nostru digestiv să nu digereze mâncarea.
Asta ar însemna că nu ne vom putea trage
nutrienții necesari din mâncare, lucru
care face ca micul dejun să nu fi avut
nicio valoare pentru noi. Așa este și cu

Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă memorezi
Scriptura fără a face niciun efort de a
digera ceea ce ai citit, dându-i o formă
care să-ți fie de folos în viață, atunci
cititul nu prea are vreo valoare. Cuvântul
trebuie să devină parte din identitatea
ta, iar asta se va întâmpla atunci când
ai meditat la tot ceea ce ai citit, atunci
când te-ai gândit la fiecare verset pe
care l-ai memorat.

Supunerea față de Dumnezeu
În urma primirii Cuvântului în
inimă, a rugăciunii, a citirii și meditării
la Cuvânt vine supunerea față de
Dumnezeu. Am citit, am memorat și am
meditat așadar la Scriptură. Care este
pasul următor? Punerea în practică a
Scripturii. Suntem chemați să ascultăm
Cuvântul și să-l trăim. Dacă vrem să
avem un caracter creștin autentic, nu-l
vom putea dezvolta decât punând în
practică ceea ce am învățat. Creștinul
iubește Cuvântul lui Dumnezeu și nu-l
lasă deoparte niciodată, pentru că nu
este o povară pentru el, ci o bucurie.
Atunci creștinul nu va uita niciodată
că trebuie să asculte de Dumnezeu,
oriunde ar fi: la muncă, acasă, cu familia
sau cu prietenii.
Ajutarea celorlalți
aprofunda Cuvântul

la

a

Alături de nevoia, tânjirea
după Cuvântul lui Dumnezeu, cel mai
bun mod de memorare și de înțelegere
a Cuvântului este să-l discutăm (v. 12,
13). De aceea este o idee bună să aveți
un grup de prieteni care merg la biserică
și cu care să puteți sta de vorbă despre
ceea ce vă vorbește Dumnezeu. Veți
ajunge astfel să aprofundați textul biblic
în cadrul unei comunități iar credința
voastră va beneficia de pe urma acestui
lucru. Cu cât ajungi să cunoști mai bine
Cuvântul lui Dumnezeu, vei fi în stare
să-i ajuți pe alții: să-ți ajuți un prieten
necredincios care se confruntă cu o
problemă sau chiar să-ți aperi credința
atunci când te afli într-o situație în care
ești pus la zid pentru ceea ce crezi.
Așadar, cum ne vom ține calea
curată? Studiind aprofundat și aplicând
Cuvântul lui Dumnezeu, această
comoară a dragostei Lui pentru noi.
Vlad Crâznic
iunie
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Slujiți-Mi
Slujiți-Mi cu bucurie
Copiii mei de pe pământ
Să nu stați în nepăsare
Poporul meu iubit și sfânt.
Slujiți-Mi în orice vreme
Chiar de vremea este grea,
Cereți de la mine putere
Să puteți înainta.

Slujiți, slujiti orișiunde
Ascultați ai mei copii,
Atunci, la vremea potrivită
Veți fi de Mine izbăviți.
Slujiți până voi reveni
Să vă iau cu mine acasă
Și vă voi da la toți răsplată
Pentru a voastră viață curată.
Amin!
Autor: Teofil Velcherean
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TABĂRA
BRĂDĂȚEL
- IDENTITATE REGĂSITĂ

O nouă tabără, o nouă provocare, un nou prilej de slujire!
Dar acolo unde Dumnezeu este Cel ce călăuzește lucrarea, biruința
prin El e asigurată!
Anul acesta am avut din nou ocazia să fim în mijlocul
adolescenților din județul Gorj și împreună cu ei să ne bucurăm de
trei zile de părtașie în Cuvânt, cântare, sport și drumeții.
Tabăra s-a desfășurat la Brădățel, Hațeg, între 30.05
și 2.06, și a cuprins un număr de 44 de copiii din centrele de
plasamente și 6 copii din 2 familii încercate din biserică. Din cadrul
echipei de organizare au făcut parte 10 membrii din diferite biserici
din Austria și alte 5 persoane din România.
Tema dezbătută împreună cu adolescenții a fost
”Identitate regăsită”, anul acesta insistându-se mai mult pe găsirea
unui răspuns la întrebarea ”Cine sunt eu?” Iar viața lui Iacov a fost
exemplul perfect de a vedea că singuri, oricât am încerca, nu vom
căpăta o identitate cu adevărat valoroasă decât doar când suntem
în Hristos.
”Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă.
Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” (2 Cor.
5:17) În lumina acestui verset am încercat timp de 3 zile să îi ajutăm
pe acești adolescenți să înțeleagă că dacă Hristos este Domnul
nostru și trăiește în noi, suntem persoane a căror roadă bună se va
vedea în viața noastră. Și ei sunt adolescenți care au atâta nevoie
de îndrumare! Au nevoie să li se arate în primul rând că Hristos este
dragoste. Și din dragoste izvorăsc apoi celelalte fapte ale noastre.
Noi, ca organizatori, am rămas uimiți de felul cum și de
data aceasta L-am văzut pe Dumnezeu lucrând dincolo de ceea ce
știm și vedem. Am depășit bariere organizatorice care ne păreau
obstacole ce vor împiedica buna desfășurare a lucrării. Dumnezeu
ne-a arătat că nu noi oamenii controlăm toate lucrurile, chiar dacă
ne organizăm bine, ci El este Cel ce conduce. Și în urma acestei
experiențe am descoperit oameni cu inimi minunate, dedicați,
gata să facă slujba fără cârtiri și fără șovăieli. Și am adus slavă lui
Dumnezeu!

Ajunși la locație, primul lucru cu care ne-am confruntat,
a fost lipsa semnalului de internet. Puțin cam greu de lucrat când
aproape toată tehnologia e dependentă de asta. Dar și acest lucru
s-a dovedit a fi o binecuvântare! Dacă la început copiii s-au dovedit
extrem de nemulțumiți de acest fapt, foarte repede și-au dat și ei
seama că așa au timp mai mult pentru a comunica direct unii cu alții,
concentrâdu-se mai bine pe relațiile pe care le pot stabili față în față.
Și s-au bucurat din plin de timpul petrecut împreună!
Dar cel mai important lucru de care ne-am putut bucura
a fost transmiterea Adevărului lui Dumnezeu acestor copii însetați
după o rază de speranță, cât și celor ce i-au însoțit. Mulți din ei au în
urma lor vieți zbuciumate, răni nevindecate, dureri neștiute de cei ce
îi înconjoară și luptă adesea cu stigmatizarea semenilor.
Și întrebarea ”Cine sunt eu?” și-o pun adesea mulți dintre
ei. Răspunsul ”Sunt o făptură minunată” care poartă numele de ”copil
al lui Dumnezeu” l-au aflat în mijlocul nostru, prin temele discutate.
Au mai învățat că și noi adesea ne zbatem ca și Iacov, ani de zile, să
ne creem o imagine bună de sine chiar în ochii noștri, dar să fim și
bine văzuți de către ceilalți, luptând adeseori până ca și Dumnezeu
să ne recunoască meritele câștigate prin eforturi personale. Însă
doar când vom ajunge să-I predăm lui Dumnezeu inima noastră, să
renunțăm la ”Eul” creat de noi, vom putea fi îmbrăcați în haina nouă
a identității pe care El ne-o dă.
E mult de lucru, distanța dintre noi și acești copii e mare,
timpul petrecut împreună cu ei e prea puțin. Dar credem că locul pe
care El L-a ales va fi udat de ploaia binecuvântată a Duhului Sfânt și
Cuvântul semănat va aduce rod la timpul potrivit.
Mulțumiri fie aduse în primul rând lui Dumnezeu și apoi
tuturor celor care, prin rugăciuni și post, donații, implicare personală,
fac posibil ca în fiecare an această lucrare să se desfășoare mai
departe. Fiți binecuvântați în Numele Domnului nostru Isus Hristos!
Violeta Drăgoi
iunie
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