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CUPRINS

Fără
articolele
dumneavoastră
revista nu poate
exista.

„Isus le-a zis: Eu
sunt Pâinea vieţii.
Cine vine la Mine
nu va flămânzi niciodată şi cine crede
în Mine nu va înseta
niciodată.’’

A

ş vrea să încep
cu o întrebare:
Cine vor fi fericiți,
cei flămânzi
şi însetaţi sau
cei care vor fi
săturaţi? Eu
cred că vor fi fericiţi cei care vor fi săturaţi,
pentru că în a fi săturat se găseşte împlinirea
nevoii. Împlinirea te face fericit. A fi flămând
şi însetat e doar nevoia care, dacă rămâne
neîmplinită, nu aduce fericire. Însă, a fi
flămând şi însetat e condiţia de bază ca să
fii săturat şi ca urmare, să fii fericit. Este
anormal să mănânci dacă nu ţi-e foame sau
să bei dacă nu ţi-e sete. Mai întâi, trebuie să
constaţi la tine aceste nevoi, foame şi sete,
să fii conştient de ele, şi apoi să cauţi să le
împlineşti.
Numai un om flămând va căuta să
se sature şi numai un om însetat va căuta să
bea apă. De aceea, zice Domnul Isus în Ioan
7:37 „Dacă însetează cineva, să vină

la Mine şi să bea.”

Cu alte cuvinte, dacă cineva constată
sau conştientizează că are nevoie de apă
și de hrană să vină la El şi Isus va împlini
aceste nevoi.
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De asemenea, prin proorocul Isaia în capitolul 55
versetul 1, Dumnezeu zice: „Voi, toţi cei însetaţi, veniţi la
ape,...”. Noi trebuie să realizăm că avem aceste nevoi în noi şi
abia apoi vom avea şansa ca acestea să ni se împlinească, la fel
cum o boală o poţi trata numai după ce ai descoperit-o.
E adevărat că mulţi nu sunt conştienţi de aceste nevoi
vitale sau sunt foarte confuzi, nu ştiu ce le lipseşte. Caută şi nu
ştiu ce caută sau dacă ştiu cumva ce nevoi au, nu ştiu unde să
caute împlinirea lor. De aceea, mulţi au fost şi alţii încă sunt
dezamăgiţi în căutările lor, pentru că nu-şi cunosc nevoile şi nici
nu ştiu unde să le caute împlinirea. Nu tot ce este pe piaţă satură
şi nu toţi cei ce au ceva de oferit sunt sinceri şi corecţi cu clienţii
lor, adică cu cei ce merg la ei să-şi găsească împlinirea nevoilor.
De aceea este atâta confuzie şi atâta dezamăgire.
În Ioan 4, Domnul Isus are în faţa Lui o asemenea
persoană deznădăjduită şi confuză, căreia îi spune în versetul
10: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu şi cine

este Cel ce-ţi zice: Dă-mi să beau! tu singură ai fi
cerut să bei, şi El ţi-ar fi dat apă vie.’’ El i-ar fi dat o
apă care-i va stâmpăra setea pentru totdeauna: „Dar
oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu în veac
nu-i va fi sete.’’ (Ioan 4:14a).

Pentru a conştientiza nevoia ta, trebuie să stai în faţa
lui Hristos, trebuie să stai în faţa Scripturii, şi vei cunoaşte
ceea ce cauţi pentru că vei ajunge să-L cunoşti pe El şi darul
lui Dumneze și vei fi împlinit pe deplin, precum femeia
samariteancă, pentru că Isus este singurul care poate satisface
nevoile tale spirituale pe deplin. Aceasta ni se spune şi în Ioan
6:35 „Isus le-a zis: Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la

Mine nu va flămânzi niciodată şi cine crede în Mine
nu va înseta niciodată.’’

Deci, fiind conştienţi de setea şi de foamea din noi, şi
venind la Cel ce poate împlini nevoile noastre, adică la Isus, vom
fi fericiţi şi plini de bucurie.
Aş vrea să mai adaug ceva, şi anume: numai
neprihănirea satură. Cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire
vor fi săturaţi. Mulţi, flămânzi fiind, se hrănesc cu mâncăruri
otrăvite şi mulţi însetați beau din ape tulburi, dar astfel
rămân cu nevoile neîmplinite. Vor flămânzi şi vor înseta din
nou, continuându-şi mai departe căutările. Dezamăgirea,
neîmplinirea şi neliniştea nu-i vor părăsi, pentru că s-au hrănit
cu surogate. De aceea te sfătuiesc să cauţi Pâinea şi Apa vieţii.
Numai ele te vor sătura.
Ca să fii fericit, trebuie să-ţi cunoşti nevoile şi să vii la
Cel ce poate să ţi le împlinească: „Ferice de cei flămânzi şi

însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!”
Fiţi binecuvântaţi de Cel ce poate sătura!

„Dacă ai fi
cunoscut tu
darul lui
Dumnezeu şi
cine este Cel
ce-ţi zice: Dămi să beau!
tu singură
ai fi cerut
să bei, şi El
ţi-ar fi dat
apă vie.’’ El
i-ar fi dat o
apă care-i
va stâmpăra
setea pentru
totdeauna:
„Dar oricui
va bea din
apa pe care
i-o voi da Eu
în veac nu-i
va fi sete.’’
Petrică Vlas

?

Cum poți să zâmbești când
toți sunt triști în jur?
„Chiar dacă ar fi să
umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem
de niciun rău, căci Tu
eşti cu mine.“

Î

n vremea în care trăim, dis-dedimineață ți se umple sufletul și gândul
de îngrijorare și teamă. Femeile din jurul
nostru au în sufletul lor multă îndoială
și frică pentru ziua de mâine. Majoritatea femeilor se întreabă: „Ce va fi cu noi și cu copiii
noștri?”
Cum poți ca femeie, ca mamă și ca soție să nu
te îngrijorezi, când în fiecare zi știrile sunt tot mai rele?
Totuși, femeia din Proverbe 31, de la care trebuie să
învățăm, ,,este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de
ziua de mâine”. Este posibil să fii încrezătoare în ziua
de mâine? Este posibil să crezi și să nu-ți pierzi nădejdea, într-o vreme ca aceasta pe care o trăim noi?
Am o veste bună: ESTE POSIBIL! Putem fi încrezătoare în ziua de mâine dacă alegem să ne trăim viața
împreună cu Hristos! Dacă nu avem rădăcinile înfipte
în acest pământ, ci înrădăcinate în Dumnezeu, vom
putea fi încrezătoare și vom putea chiar să râdem de
ziua de mâine. (Prov.31)
Domnul și Mirele meu mi-a promis că se va
duce la Tatăl să-mi pregătească un loc și apoi se va
întoarce să mă ia la Sine, ca acolo unde este El să fiu și
eu. Dacă inima mea ar fi pătrunsă de această promisiune și de această nădejde, dacă aș trăi în fiecare zi cu
ochii ațintiți înspre El, așteptându-L, n-aș avea teamă
de ziua de mâine.
Eu nu mă tem, căci Dumnezeu mi-a promis că mă va
ține în mâna Lui și nimeni și nimic nu mă va smulge
de acolo. Nu am de ce să mă tem, pentru că în El nu
este ,,nici schimbare, nici umbră de mutare ”(Iacov
1:17).
Dumnezeu a creat toate lucrurile și tot El
strânge norii grămadă și face ca ploaia să cadă pe
pământ. El ridică și tot El doboară pe împărați. El

hrănește păsările cerului și îmbracă crinii din văi. El a
atins ochii orbului și ochii au văzut. El a vorbit mării și
vântului (,,taci fără gură”) și ele au ascultat de glasul
Lui. Dumnezeu este Tatăl meu și a promis că nu mă va
lăsa niciodată singură. Cu un așa Dumnezeu, eu pot
privi ziua de mâine cu încredere și pot zâmbi, de aceea
eu nu mă îndoiesc, nici nu mă îngrijorez. Am toate
motivele să râd de ziua de mâine!
Uneori pot veni valuri, dureri, dezamăgiri și
lacrimi. ,,Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei
morții nu mă tem...” Știți de ce? ,,PENTRU CĂ TU
EȘTI CU MINE! Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie...,
Tu mă duci la pășuni verzi și la ape de odihnă, îmi
înviorezi sufletul din pricina Numelui Tău.“ (Psalmul
23). Ce ar trebui să fac eu? Trebuie să-mi pun pe inimă
promisiunile Lui, să le rostesc cu credință și voce tare
pentru mine și casa mea. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să-mi fie hrana zilnică. Așa voi trăi prin credință
într-o vreme când lucrurile nu merg bine!
,,Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care
se văd, ci la cele care nu se văd! Lucrurile care se
văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt
veșnice.” (2 Corinteni 4:18)
,,Și credința este o încredere neclintită în lucrurile
nădăjduite o puternică încredințare despre lucrurile
care nu se văd.” (Evrei 11:1)
Dacă vrei să scapi de teamă și îngrijorare, te
îndemn să proclami peste tine și casa ta promisiunile lui Dumnezeu în fiecare zi. ,,Să nu vi se tulbure
inima, aveți credința în Dumnezeu, aveți credința în
Mine!”(Ioan 14:1)
Hrănește-te în fiecare zi prin cuvântul plin de
dragoste și pace și doar așa vei putea râde de ziua de
mâine!

Dorina Zimbru
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„Am găsit
fericirea în
Domnul“

M
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nezeu dă o familie celor părăsiți”.

După divorț, eu am rămas cu fetița, Ana
Maria, pe care am înfiat-o împreună, pentru că ea nu
putea avea copii. Ana Maria avea pe atunci aproximativ 4 anișori. Nu-i cunosc părinții. Imediat după
naștere au părăsit-o într-un spital din Arad. Am fost
chemat în instanță și fosta soție nu a mai dorit-o. A
rămas cu mine, nu doream să se reîntoarcă la Casa de
copii. Îmi părea rău de ea. Era un suflet mic și nevinovat. În acea perioadă am fost vizitat de mama mea,
care nu mi-a reproșat nimic. I-am spus că mă întorc la
frații mei și la Domnul pe care, cu ceva timp în urmă,
i-am părăsit pentru lume. În toată această perioadă nu
am fost fericit și împlinit pentru că numai la Domnul
se găsește fericirea.

În urmă cu ceva timp am parcurs toate
demersurile și am primit atestatul din partea
Protecției Copilului Hunedoara pentru a înfia încă
un copil nevinovat pe care mama sa l-a aruncat
imediat după naștere, viu și sănătos, la tomberonul
de gunoi. Am fost cu soția, Nicoleta, la spital și
l-am văzut. Era o ființă umană, nevinovată căreia
Dumnezeu îi dăduse o șansă la viață. Nu l-am putut
adopta pentru că ai mei colegi de la IPJ au prins-o
pe femeia care și-a părăsit copilul și au trimis-o în
instanță pentru fapta comisă. Acum ea se află arestată la Aiud și se opune adopției. Ne dorim ca și acest
copilaș să ni se alăture în familie într-un final.

Am început cu un grup de frați și surori să ne
rugăm pentru un ajutor potrivit pentru mine. Domnul a ascultat rugăciunile și mi-a dăruit-o pe Nicoleta. Era o fată pocăită, frumoasă, membră la Biserica
Penticostală din Hunedoara, și care adoptase și ea,
fiind singură și necăsătorită, un copil de la casa de
copii din Hunedoara; aceeași casă unde fusese și Ana
Maria pentru o perioadă. Ne-am căsătorit în Biserica
Penticostală din Hunedoara. După căsătorie am fost
în instanță și l-am înfiat și pe Tudor. Ps. 68:6a „Dum-

ă numesc Florin Bolosin.
Am 43 de ani și sunt căsătorit.
Am 3 copilași (Ana Maria - 13
ani, Tudor - 10 ani și Iosif - 6
ani). Lucrez de aproape 22
de ani în structurile Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I), respectiv la
Inspectoratul de Poliție județean Hunedoara, unde
sunt ofițerul responsabil cu coordonarea și evaluarea siguranței publice în mediul urban pe raza
județului Hunedoara. Am gradul profesional de
Comisar șef de poliție. Sunt membru în Biserica
Penticostală Golgota din Hunedoara și slujesc ca
evanghelist.
Îmi amintesc cu drag de anii cuprinși între
1988 și 1991, când mama mă ducea la Biserica
Betleem din orașul Hațeg și ascultam Cuvântul
Domnului. În 25 august 1991 am fost botezat de
pastorul Petrică Găină și L-am mărturisit public pe
Domnul Isus Hristos ca fiind Fiul Lui Dumnezeu
și Mântuitorul meu personal. Imediat după botez,
din cauza nevegherii mele și a ruperii părtășiei
cu frații, treptat am părăsit biserica și am ales să

trăiesc o viață departe de Domnul și de frații mei.
M-am căsătorit în lume, fără știrea nimănui,
nici chiar a mamei mele. I-am spus lucrul acesta
mai târziu. Nu mi-a spus nici o vorbă. Lacrimile nu
încetau să curgă pe obraji ei frumoși.
Atunci am realizat că i-am frânt inima de
mamă. Mama a fost o femeie simplă, săracă, cu mulți
frați, trecută prin necazuri și greutăți, orfană de tată
și la 44 de ani a rămas văduvă cu doi copii, cu mine
și cu fratele meu. Nu s-a recăsătorit, deoarece l-a
iubit foarte mult pe tata. Acum, iată că și eu, fiul ei
cel mare, am luat calea lumii și i-am produs o mare
durere în suflet. Nici eu nu eram fericit, acum aveam
și povara păcatelor mele. Numai că, cea cu care m-am
căsătorit în lume, după aproximativ 10 ani, m-a
părăsit și a plecat cu altul.

Acum eram o familie, aveam doi copii
pe care i-am primit ca daruri și binecuvântări de
la Domnul, însă nu puteam avea copilul natural.
Medicii specialiști din Hunedoara și din Cluj i-au
spus soției mele că niciodată nu va avea propriul ei
copil. Ne-am rugat Domnului și El ne-a promis că
vom avea și un copil natural. Atunci când Domnul
vorbește, este ,,Da și Amin”. Ana Maria a fost ceea
care s-a rugat cel mai mult și Domnul a împlinit
rugăciunea fetiței noastre și ceea ce El a vorbit. S-a
născut mezinul familiei, Iosif. Toți trei sunt cadouri și binecuvântări de la Dumnezeu pentru noi ca
familie. Îi iubim pe toți la fel și îi purtăm pe brațe de
rugăciune.

Sunt fericit pentru că Domnul și stăpânul
vieții mele este Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus
Hristos. În fiecare dimineață când mă trezesc îmi reînnoiesc legământul cu El, dăruindu-i inima mea, sufletul meu, trupul, mintea, familia, locul de muncă.
Tot ceea ce am e a Domnului Isus Hristos. În fiecare
noapte, la ora 03.00, mă trezesc și singur, într-o cameră, cer binecuvântarea Domnului peste familia pe
care El mi-a dăruit-o. Atunci când vine seara, înainte
de culcare, împreună cu soția și copiii mulțumim,
lăudăm și binecuvântăm pe Domnul pentru purtarea Lui de grijă.

Florin Bolosin

„Dumnezeu dă o familie
celor părăsiți”.

„Cât
despre
mine, eu şi
casa mea
vom
sluji
Domnlui.”
Apa Vieții
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Biserica

Actuală

M

ă bucur în mod deosebit că
avem Cuvântul lui Dumnezeu și în urma cunoașterii lui
putem fi credincioși. La finalul Bibliei este cartea Apocalipsa, care este
descoperirea lui Dumnezeu dată Domnului Isus și făcută de cunoscut apostolului Ioan de către un înger, cu privirea la
lucrurile care au să se întâmple în curând.
Avem convingerea că toate prevestirile
prezentate în această carte sunt demne
de crezare, întrucât Autorul este Cel care
generează și coordonează aceste evenimente cu o autoritate absolută, El însuși
fiind Începutul și Sfârșitul.
Cu smerenie și reverență ne-apropiem de această carte chemând prezența
Duhului Sfânt, care să ne asiste la citirea,
ascultarea și păzirea cuvintelor acestei
prorocii.
Considerăm că fiecare cuvânt al
acestei cărți este important, dar vă rog să
îmi permiteți să amintesc pe scurt o privire de ansamblu.

8
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Apostolul Ioan, gândindu-se la slujba
duhovnicească, are parte de prezența Domnului
Isus într-un mod deosebit. Îl vede pe Domnul Isus
în măreție și glorie în mijlocul celor șapte sfeșnice
de aur, ținând în mâna dreaptă șapte stele. Domnul
Isus se ocupă personal de apostolul Ioan, făcându-l
capabil să scrie mesajul pe care-l transmitea. Relatarea înfățișării Domnului Isus ne face să înțelegem
misiunea deosebită a Domnului. Amintim aici ochii
ca para focului, faptul că din gura Lui ieșea o sabie
ascuțită cu două tăișuri, glasul Lui ca sunetul unor
ape mari, fața Lui care strălucea ca soarele când
strălucește în toată puterea Lui și picioarele Lui
care erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor.
Misiunea Domnului Isus era ca prin intermediul lui Ioan să adreseze celor șapte sfeșnice care
reprezintă cele șapte biserici din Asia mică (astăzi
Turcia) și celor șapte stele (îngerii, posibil păstorii
celor șapte biserici), scrisori în care Domnul Isus
să cerceteze și să evalueze starea celor șapte biserici. Menționăm aici că mesajele către cele șapte
biserici sunt actuale pentru Biserica Domnului din
zilele noastre. Îndemnul Domnului Isus din capitolul 1:19 este important pentru că în acest verset
se poate găsi esența întregii cărți. Apostolul este
îndemnat să scrie lucrurile pe care le-a văzut, adică
lucrarea de mântuire a Domnului Isus pe care a și
trăit-o, apoi să scrie despre „lucrurile care sunt”
(înțelegem din aceasta că se referă la lucrarea bisericii fiind la timpul prezent) iar în final apostolul
este îndemnat să relateze „despre lucrurile, care au
să fie după ele‘‘ (înțelegem din aceasta că apostolul
mai trebuie să scrie despre lucrurile care au să fie
după perioada bisericii).
Citind cu atenție cartea Apocalipsa, putem
identifica trei porțiuni distincte ce corespund cu
acelea din versetul 19 al capitolului 1 și anume:
capitolul 1 – lucrarea de mântuire, capitolul 2-3
scrisorile către cele șapte Biserici - starea Bisericii
prezente, capitolul 4-22 evenimente care se vor
petrece pe pământ după perioada Bisericii.

„Iată , Eu vin curând şi
răsplata Mea este cu Mine, ca
să dau fiecăruia după fapta
lui.

Ne rugăm ca în urma parcurgerii acestei
cărți Dumnezeu să ne dea prin Duhul Sfânt dorința
de a fi slujitori mai devotați ai Domnului Isus și de
a putea să-L întâmpinăm pe Domnul Isus la revenirea Sa.

„Îngerului Bisericii din Efes scrie-i:
„Iată ce zice Cel ce
ţine cele şapte stele
în mâna dreaptă şi
Cel ce umblă prin
mijlocul celor şapte
sfeşnice de aur: „Ştiu
faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta
şi că nu poţi suferi
pe cei răi, că ai pus
la încercare pe cei ce
zic că sunt apostoli şi
nu sunt şi i-ai găsit
mincinoşi.
Ştiu că ai răbdare,
că ai suferit din pricina Numelui Meu şi
că n-ai obosit.
Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai
părăsit dragostea
dintâi.
Adu-ţi dar aminte
de unde ai căzut,
pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele
tale dintâi. Altfel,
voi veni la tine şi-ţi
voi lua sfeşnicul din
locul lui, dacă nu te
pocăieşti.
Ai însă lucrul acesta
bun: că urăşti faptele
nicolaiţilor pe care şi
Eu le urăsc.“
Apocalipsa 2:1-6

Paul Schipor
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în acest fel, aceasta fiind cea mai
obișnuită greșeala pe care o fac cei
care îmi interpretează munca. Nu
am localizat o zonă homosexuală în
creier.” Și nu este singurul cercetător nevoit să recunoască asta.

2. Al doilea argument pentru
convingerea oamenilor este
mulțimea

Mai este homosexualitatea păcat?

Î

n mod regulat mijloacele de informare în
masă ne prezintă câte
o personalitate din
domeniul artistic sau al sportului
care se declară public ca fiind homosexual, primind încurajări și laude ca și cum ar fi dovedit o mare
tărie de caracter. Alte personalități,
care au o atitudine sceptică sau critică homosexualitatea, sunt făcuți
cu ou și oțet, existând chiar riscul
de a-și pierde cariera.
Același mijloace de informare ne prezintă apoi, periodic,
câte o nouă țară europeană a cărei
legislație a aprobat căsătoria între
homosexuali, fiind pregătită să
facă un nou pas prin legalizarea
adoptării de copii până la „deplina
egalitate” cu familia tradițională.
Pentru a ține pasul cu
această „corectitudine politică”,
anumite biserici prezbiteriene,
unitariene, etc. sunt gata să accepte
căsătoriile între homosexuali sau
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ne prezintă, și ele, oameni de ai
lor puși în funcții de conducere
și care sunt homosexuali ca fiind
o dovadă de bravură și de mare
onoare.
Pentru a face confuzia
perfectă așa-zișii creștini liberali
încearcă să ne convingă că păcatul
Sodomei și al Gomorei ar fi fost
violul și nu homosexualitatea și
printr-o logică perversă încearcă
să-i întunece pe cei slabi la minte
că Dumnezeu este dragoste, homosexualii se iubesc și în concluzie
Dumnezeu iubește homosexualitatea.

I. Ce se întâmplă?
Mișcarea homosexuală a
lansat un atac la adresa conștiinței
oamenilor încercând și reușind să
se facă acceptabilă pe baza a patru
vârfuri de lance:

1. Primul este ideea că

homosexualitatea este
moștenită
Unul din argumentele
preferate al homosexualilor este că
ei s-au născut așa. Homosexualii
afirmă că, la fel cum nu poți să-ți
stabilești culoarea pielii sau a
ochilor sau dacă ești bărbat sau
femeie, la fel ei nu pot schimba
faptul că sunt homosexuali. Ei s-au
născut așa și de aceea ar trebui să
fie tratați în mod egal. Simon Le
Vay a făcut în cadrul Institutului
Salk de Studii Biologice din San
Diego mai multe studii, prin care
încerca să dovedească că homosexualitatea e înnăscută. Important
de remarcat este faptul că el însuși
este homosexual, însă este nevoit
să recunoască: „Este important să
subliniez ce nu am descoperit. Nu
am descoperit că homosexualitatea
are căușe genetice. Nu am descoperit vreun motiv genetic al orientării homosexuale. Nu am arătat
ca bărbații homosexuali se nasc

Până în 1973 Asociația
Americană de Psihiatrie considera
homosexualitatea ca o boală de
care suferă o parte foarte mică a
populației. Acum homosexualii
vor să ne dovedească prin paradele
pe care le dau regulat pe străzile
marilor orașe ale lumii și la care se
adună din mai multe locuri și prin
studii pe care le publică periodic
că ei ar fi 10%, 20% din populație
și chiar că toți am avea o tendință
homosexuală pe care nu ne-am
descoperit-o. Ideea din spatele
acestei idei e că o minoritate poate
fi bolnavă dar nu toată populația.
„Cel mai renumit studiu
al practicilor sexuale în SUA este
Monitorizarea Vieții Sociale și
a Sănătății Naționale (NHSLS).
NHSLS a descoperit că 2,8% din
populația masculină și 1,4% își
asumă statutul de gay, lesbiene sau
bisexuali.”(idem)
		

3. Al treilea vârf de lance
este legislația

Sub presiunile homosexualilor și prin sponsorizarea parlamentarilor care le sunt favorabili,
guvernele mai multor țări au
schimbat legislația în favoarea
lor. De altfel țările care au încă o
legislație restrictivă cu privire la ei
sunt foarte criticate iar modificarea
legislației în acest domeniu e una
din condițiile aderării la Uniunea
Europeană. În subconștient vor să
ne transmită că ceea ce e legal e și
permis. Deci un homosexual nu încalcă legea și nu face nici un lucru
ilegal, homosexualitatea fiind doar
o formă alternativă de sexualitate,
iar familiile homosexuale o formă
alternativă de familie.
		

4. Al patrulea atac e
toleranța
Nu este nimeni care să ceară să li se acorde toleranță și să fie
acceptați, să aibă dreptul de a trăi
cum vor, așa cum o fac homosexualii. Prin acest apel la toleranță,
la acceptare, la dreptul lor de a-și
spune părerea, ei au închis gurile
majorității criticilor și în același
timp fiind extraordinar de duri și
de incisivi cu toți care încă își mai
permit să pună la îndoială felul
lor de viață. Ei care cer toleranță
sunt cei mai intoleranți cu alte
păreri ajungându-se și în instanțele
de judecată și făcând tot felul de
presiuni asupra celor ce nu vor să-i
accepte.

II. Ce spune Biblia
cu privire la homosexualitate?
Există anumite pasaje din Biblie
unde Dumnezeu definește ce este
homosexualitatea.

1.

Homosexualitatea
este o alegere. Lev. 18:23 „Să nu te
culci cu un bărbat cum se culca cineva cu o femeie. Este o urâciune.”
Aici apare o poruncă care spune
clar că cineva poate alege a se culca
sau nu cu un bărbat cum se culca
cineva cu o femeie. Deci, nu e nici
moștenire genetică și nici boală,
este o alegere.

2.

Homosexualitatea
este un obicei urât. Lev. 18:26-30
„... Păziți poruncile Mele și nu
faceți nici unul din obiceiurile urâte
care se făceau înaintea voastră ca
să vă spurcați cu ele.” După ce ai
ales să înfăptuiești păcatul, acesta
se transformă într-un obicei urât de
care nu te mai poți lăsa.

3.

Homosexualitatea
este o patimă scârboasă: Rom. 1:2627. Patimă este definită de către
Dicționarul explicativ al limbii
române ca fiind un „sentiment pu-

ternic și violent care copleșește pe
om, întunecându-i adesea dreapta
judecată.”

III. Ce spune medicina cu privire
la homosexualitate?
„Lista bolilor identificate foarte des
la bărbaţii homosexuali, ca urmare
a comportamentului homosexual
anormal, este alarmantă: cancer
anal, chlamydia trachomatis,
cryptosporidium, giardia lamblia,
herpes simplex virus, HIV, virus
papilloma uman (HPV), isospora belli, microsporidie, gonoree,
hepatită virală tip B şi C şi sifilis.
Transmiterea sexuală a unora dintre aceste boli este atât de rară în
rândul populaţiei exclusiv heterosexuale încât aceste boli sunt practic necunoscute. Altele, deşi apar
şi la heterosexuali, sunt în mod
clar predominante la cei implicaţi
în activităţi homosexuale. Aceste
boli, cu consecinţe care merg de la
tulburări grave şi pericol de deces
până la tulburări uşoare, includ hepatita A, giardia lamblia, entamoeba histolytica, virusul Epstein-Barr,
neisseria meningitides, shigellosis,
salmonellosis, pediculosis, scabie
şi campilobacter.”, spune dr. Rick
Fitzgibbons, membru al Asociaţiei
Medicilor Catolici din Canada întrun interviu citat de www.paginamedicala.ro. El continuă „există
două studii extensive care au
apărut în numărul din octombrie
2000 al revistei Arhiva de Psihiatrie
Generală a Asociaţiei Americane
de Psihiatrie şi care confirmă o
puternică legătură între homosexualitate şi sinucidere, precum şi
între homosexualitate şi probleme
mintale şi emoţionale. Unul dintre
studiile din revistă, realizat de
David M. Ferguson şi echipa, arată
că „tinerii homosexuali, lesbiene şi
bisexuali se expun unui risc sporit
de afecţiuni psihiatrice şi comportamente sinucigaşe.” Tinerii
care sufereau de aceste tulburări
aveau de patru ori mai multe şanse
să sufere depresii majore, de trei
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ori mai multe şanse să sufere de
anxietate generalizată, de aproape
patru ori mai multe şanse să sufere
de tulburări de comportament, de
cinci ori mai multe şanse să sufere
de dependenţă de nicotină, de şase
ori mai multe şanse să sufere de
afecţiuni multiple şi de peste şase
ori mai multe şanse să aibă tentative de sinucidere.”

People Can Change, a realizat
un studiu printre membrii săi,
încercând să stabilească acele cauze
considerate primare în formarea
unor sentimente homosexuale.
Patru cauze sunt considerate
principale având o preponderență
de peste 90%.

Dr. Cameron, preşedintele Institutului pentru Cercetarea
Familiei din Colorado Springs, Colorado, SUA, relatează rezultatele
unui studiu cu privire la speranța
de viață a homosexualilor: „Totuşi, vârsta medie a morţii pentru
homosexuali era practic aceeaşi în
toată ţara, şi per total, mai puţin de
2% dintre homosexuali au supravieţuit până la o vârstă înaintată.
Dacă SIDA era cauza morţii, vârsta
medie era de 39 de ani. Pentru cei
829 de homosexuali care au murit
de altceva decât de SIDA, vârsta
medie a morţii era de 42 de ani, iar
9% au murit bătrâni. Cele 163 de
lesbiene au avut o vârstă medie a
morţii de 44 de ani, iar 20% au murit bătrâne. 2,8% dintre homosexuali au murit violent. Ei au prezentat
un risc de 116 ori mai mare de a fi
omorâţi; de 24 de ori mai mare de a
comite sinucidere; şi au avut o rată
de deces într-un accident de trafic
de 18 ori mai mare, comparativ cu
bărbaţii albi de aceeaşi vârstă. Atacurile de inimă, cancerul şi cedarea
ficatului erau excepţional de comune. 20% dintre lesbiene au murit
din cauza omorului, sinuciderii sau
accidentului – o rată de 487 de ori
mai ridicată decât cea a femeilor
albe cu vârsta între 25-44 de ani.
Vârsta distribuţiei eşantioanelor de
homosexuali din literatura ştiinţifică din 1989 până în 1992 sugerează
o speranţă medie de viaţă la fel de
scăzută.” (www.homosexualitate.
ro)

Copilul crește simținduse neiubit, abandonat, neglijat,
respins de tatăl său și căutând în
ceilalți bărbați dragostea pe care nu
a primit-o acasă.

IV. Cauzele
homosexualității
În 2004, o asociaţie formată
de foşti homosexuali, numită
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1. Relaţia tată-fiu

2. Relația cu semenii de
același sex
Aceste persoane se simt
neacceptate de ceilalți bărbați datorită unor defecte pe care le au și
care nu le permit să intre în lumea
bărbaților.

3. Relaţiile mamă-fiu
Crescuți de tați distanți, încep să devină dependenți de mame
care, din păcate nu le pot oferi un
model de masculinitate și ajung să
privească lucrurile din perspectiva
unei femei.

4. Alte experienţe sexuale
Peste 93% au afirmat că
pornografia, fanteziile sexuale,
jocurile erotice cu alți băieți au contribuit la atracțiile lor homosexuale
(www.homosexualitate.ro)

V. Unde mergem?
Mișcarea homosexuală cu
felul ei de promovare ridică câteva
întrebări:

1.Care păcat va fi următorul
legalizat?
După ce a ajuns să fie normalizată
homosexualitatea și oamenii vor
fi sătui de asta, atunci care păcat
vor dori să-l promoveze: sexul cu
copii-pedofilia, sexul cu animale-

zoofilia? Se pare că spre asta ne
îndreptăm.

2. Un lucru ilegal și imoral
poate fi considerat legal și
moral?
Până nu demult homosexualitatea a fost condamnată de
legile tuturor statelor moderne și
văzută în conștiințele oamenilor ca
ceva urât și scârbos. Astăzi ajung să
fie condamnați în numele libertății
și a drepturilor omului cei ce se
opun și nu sunt de acord cu ei. O
să ajungem ca lucrurile și practicele care astăzi sunt condamnate și
considerate imorale, în urma unor
campanii violente și obraznice, să
fie acceptate, ca de exemplu uciderea copiilor handicapați, a bolnavilor incurabili? Mă pot aștepta ca
orice lucru considerat astăzi ilegal
și imoral, ca mâine să fie considerat
legal și moral?

3. Cât timp va mai răbda
Dumnezeu?
Dumnezeu care a pedepsit
Sodoma și Gomora pentru păcatele
lor homosexuale dacă ne va cruța
pe noi ar trebui să-și ceară scuze
de la aceștia că i-a nimicit. Țefania
1:1-18

4. Care este poziția ta?
Homosexualii ne cer foarte
insistent să-i acceptăm și să-i iubim
și astfel ajungem să ne obișnuim
cu păcatul, să nu ni se mai pară așa
de scârbos, să devină acceptabil și
chiar să-l tolerăm și unii chiar să-l
practice. Zaharia 9 vorbește că doar
aceia vor fi cruțați „care gem din
pricina tuturor urâciunilor care se
săvârșesc” (Zaharia 9:4). Te doare
de ceea ce se face sau îl vezi ca
fiind ceva normal?

Popas pentru
suflet
S

ub acest motto, în vara
anului 2013, grupul
de misiune al bisericii
Maranatha din WienerNeustadt coordonat de fratele Ovidiu
Stănilă, a fost călăuzit de Dumnezeu
să pornească în această lucrare în satul
Piscu Nou din județul Dolj, un sat fără
biserică evanghelică și fără credincioși
evanghelici.
Într-o duminică, la începutul
anului 2013, Dumnezeu vorbește în
Italia unui tânăr diacon, Ionuț Popescu,
și soției lui, Mirela, stabiliți cu familia
acolo, că vă trebui să plece din Italia
într-un loc ales de Dumnezeu pentru
o lucrare care va fi după planul Său.
După ce au fost călăuziți de Dumnezeu
în acest sat, având doi copii mici, Mateo
și Levi, și nici un venit, au început să
slujească oamenilor ajutându-i la munca
câmpului și, fiind de profesie asistent
medical, s-a îngrijit de copii și bătrâni,
lucru care a făcut ca în scurt timp Ionuț
sau ,,domnu’ Nuțu”, cum îi zic sătenii,
să câștige încrederea sătenilor. În timp
ce îi ajuta pe oamenii din sat, le-a și
spus despre Dumnezeu. Sătenii au fost
la început mai reținuți, apoi tot mai
deschiși la vestea bună a Evangheliei.
S-a format un mic grup de rugăciune, de
vestire a Cuvântului, de discuții libere
despre învățăturile Bibliei. Cu timpul,

grupul a devenit tot mai
mare.
Printr-o călăuzire divină, grupul
de misiune a bisericii
a pornit spre acest sat,
nu doar pentru evanghelizare, ci și pentru
a distribui ajutoare
bătrânilor, copiilor și
celor mai săraci din sat.
Printre cei mai nevoiași
din sat am întâlnit-o pe
tanti Mărioara și pe soțul
ei, doi bătrânei care nu
aveau pe nimeni. Ea nu
putea vorbi bine, nu știa să citească și să
scrie și nu auziseră până atunci de Isus, de
Biblie și de rugăciunea Tatăl Nostru, nu
aveau nimic în casă, iar așa-zisa casă era
mai mult o dărâmătură.
După două campanii de evanghelizare, una în vara anului 2013 și una în
toamna anului 2014, în luna august 2015
primele două suflete au încheiat legământ
cu Domnul în apa botezului. Unul dintre
cele două suflete a fost și tanti Mărioara
pentru că Biblia are întotdeauna dreptate:
chiar și cei mai neștiutori nu se rătăcesc pe
această cale.
Botezul a reprezentat o mare sărbătoare în sat, așa ceva sătenii nu mai văzuseră. La serviciile de evanghelizare, alte
suflete și-au predat viața în mâna Domnului manifestându-și dorința de a încheia
un legământ cu Domnul în apa botezului.
Pentru toate slăvit să fie Domnul!
Această lucrare nu se poate
descrie în amănunt, deoarece nu ne
permite spațiul. Dacă cineva dorește să
se alăture acestei lucrări este binevenit.
Chiar pe locul unde s-a oficiat botezul,

se intenționează să se
construiască un centru
creștin. Terenul este deja
cumpărat și planul este
aproape gata, mai este
nevoie de multă rugăciune, implicare și ceva bani.
Și tu poți fi parte a acestei
lucrări.
1 Corinteni 3:7-8: …

aşa că nici cel ce
sădeşte, nici cel
ce udă nu sunt
nimic; ci Dumnezeu, care face
să crească. Cel ce
sădeşte şi cel ce
udă, sunt totuna; şi fiecare îşi
va lua răsplata
după osteneala
lui.

Daniel Lucuța
Buda Corneliu
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C

Detectivi pe
planeta albastră
Tabăra Wagrain
2015

urios titlu, nu-i așa? Însă potrivit, pentru că
în fiecare zi a taberei am pornit într-o aventură în care împreună cu copiii am putut
să descoperim și să găsim „amprentele lui
Dumnezeu” în lumea minerală, în lumea vegetală, în
lumea animalelor, în univers și în viața noastră.
În tabără au fost 120 de copii, împărțiți în trei categorii de vârste (adolescenți, copii de 10 până la 14 ani
respectiv copii de 7 până la 9 ani), ceea ce a însemnat
trei provocări diferite, pentru că fiecare la nivelul lor

Dar cel mai bine ar fi să citim câteva mărturii
ale copiilor și ale părinților despre impactul pe care
Dumnezeu l-a avut asupra acestora în tabără:
„Dragul meu jurnal, astăzi a fost cea mai grozavă
zi a vieții mele! Am putut vorbi cu Dumnezeu și să Îl simt.
Sunt atât de fericită! Ne-am rugat cel puțin o oră și mă simt
pur și simplu eliberată! E ca și cum pentru mine a început
o nouă viață! Sentimentul e atât de plăcut chiar dacă am
plâns în fața tuturor celorlalți. Au fost lacrimi de bucurie.

„Mie mi-a plăcut foarte mult în tabără. Am învățat
anul acesta foarte multe despre Dumnezeu și în ultima seară
când ne-am rugat, am simțit că Dumnezeu este cu noi. A
fost atât de minunat să știu asta! Și cântările pe care le-am
cântat mi-au plăcut atât de mult! Învățătorii au fost tot
timpul drăguți cu noi.”
„Eu am fost foarte bucuros când am fost cercetat de
Domnul și am simțit puterea Lui, chiar dacă la rugăciune
nu am primit darul vorbirii în limbi. Eu știu că Domnul
are un plan cu mine și de atunci m-am decis să-L urmez pe
Dumnezeu.”
„Mie mi-a plăcut foarte mult! Trambulinele au fost
grozave (sehr cool!). Mâncarea a fost de asemenea bună. Și
ceea ce am învățat mi-a făcut multă plăcere.”
„Locația ne-a plăcut foarte mult. Învățătorii și
personalul hotelului au fost foarte prietenoși și amabili. Am
avut mult timp liber și ne-am putut juca adesea fotbal sau să
facem alte activități. Camerele au fost foarte bine dotate! A
fost un timp foarte plăcut!”
„Pentru mine tabăra asta a fost minunată. Nu doar
că am avut posibilitatea să îmi fac prieteni noi minunați,
ci mai ales că am simțit prezența lui Isus în părtășia și
rugăciunea de seară. Am învățat în tabăra de anul acesta că
trebuie să fim statornici. Doamne ajută! Mă bucur deja de
tabăra viitoare.”
O mamă: „Fiica mea și-a propus în tabără să devină un ajutor practic pentru mine.”

au nevoi și probleme specifice și nu putem zice doar că
unii sunt mai importanți, iar pe ceilalți să-i neglijăm.
Copiii noștri sunt niște diamante prețioase, dețin niște
valori pe care, de cele mai multe ori, nici nu bănuim
că le-ar avea. Spurgeon spunea: „Am mai multă încredere în viața spirituală a copiilor pe care i-am primit în
această biserică, decât în starea spirituală a adulților pe
care i-am primit. Am găsit de obicei o cunoștință mai mare
a Evangheliei, mai clară și o dragoste mai caldă pentru
Hristos în copilul convertit, decât în adultul convertit.”
Aceste cuvinte se potrivesc atât de bine cu ceea ce
spunea Domnul Isus: „Lăsați copilașii să vină la mine
și nu-i opriți, căci Împărăția cerurilor este a celor ca
ei.” (Matei 19:14)
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Apoi am și cântat atât de mult! Am cântat din toată inima,
pentru că îl simțeam pe Dumnezeu alături de mine. Și
fiecare din noi a fost atât de deschis! Pur și simplu, a fost
minunat! 16.07.2015 a fost cea mai bună zi din viața mea!”
„Pentru mine tabăra a fost deosebită și am simțit
mâna lui Dumnezeu. Mi-am făcut noi prieteni și am jucat
jocuri interesante. A fost grozav de asemenea și că am
învățat multe despre Dumnezeu. Învățătorii s-au îngrijit de
noi și am petrecut mult timp împreună. Cu toate că de multe ori i-am enervat, au avut răbdare și au fost pentru noi un
bun exemplu. Sper ca și în anul viitor să se mai organizeze
tabără. Mulțumesc pentru toate. Domnul să vă binecuvânteze și mult succes în continuare!”

Altă mamă: „Tabăra l-a ajutat pe fiul meu să se
apropie mai mult de Dumnezeu, să-și consolideze relația cu
El. S-a bucurat de părtășia avută cu ceilalți copii și a învățat

să accepte anumite lucruri care nu întotdeauna îi sunt pe
plac.”
Pentru mine, ca învățătoare, L-am simțit în
mod deosebit pe Dumnezeu în controlul tuturor lucrurilor, în duminica în care copiii au cântat în biserica
Elim imnul taberei: „Nu prin forță vom învinge.”
Mărturia pe care mai apoi a făcut-o fratele Marian
Mocanu a fost pentru mine zguduitoare și cred că
a fost făcută prin călăuzirea Duhului Sfânt. De ce?
Pentru că toate cuvintele spuse, versetul citat, cântarea
înălțată au fost rezumatul tuturor învățăturilor date pe
parcursul taberei. Și mi-am dat seama că „noi suntem
împreună lucrători cu Dumnezeu” și adevărul versetelor din 1Corinteni 3:6-7 se potrivesc atât de bine:
					

„Eu am sădit,
Apolo a udat, dar
Dumnezeu a făcut să crească;
așa că nici cel ce
sădește, nici cel
ce udă nu sunt
nimic; ci Dumnezeu care face să
crească.”
Violeta Drăgoi
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Evanghelizare
înRomânia

inimii și El să le vorbească. Dumnezeu să ni-i scoată în
cale pe oamenii care Îl caută și doresc să audă mesajul
Evangheliei și El să le despietrească inimile celor care
refuză să creadă în El. Dumnezeu să le vorbească prin
predicatori și să pună ungere de sus peste cântările și
poeziile recitate la programul de două ore de seară.

2)

Î

n ce constă misiunea noastră? Misiunea de vară are două
scopuri.

„Duceţi-vă şi
faceţi ucenici
din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi
al Fiului şi al
Sfântului Duh.
Şi învăţaţi-i să
păzească tot
ce v-am poruncit. Şi iată că
Eu sunt cu voi
în toate zilele, până la
sfârşitul veacului. Amin.”
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Primul scop al misiunii de evanghelizare în România este
pregătirea celor ce merg în misiune, a misionarilor. Înainte de a merge
în misiune, tinerii noștri petrec o perioadă de apropiere de Domnul prin
multă rugăciune.
În convorbirile cu cei necredincioși, tinerii își formează o
imagine concretă despre propria credință. În timpul acestor convorbiri,
unii tineri și-au dat seama că nu știu prea multe despre propria credință,
că nu prea cunosc Cuvântul lui Dumnezeu și au luat hotărâri de a studia
mai profund Biblia. Călăuzirea de sus în descoperirea anumitor stări sau
taine lăuntrice a celor necredincioși cu care stau de vorbă i-au motivat la
o relație spirituală reală despre care numai teoretic au auzit.
Separarea de toate problemele zilnice obișnuite și dedicarea
numai în lucrarea spirituală în diferite forme, tinerii au fost aduși la stări
de părtășie în rugăciune, prin care mulți au fost schimbați, vindecați de
boli, eliberați de stări de dependență și chiar botezați cu Duhul Sfânt.
În urma discuțiilor pe stradă, mulți oameni au recunoscut că este
o favoare faptul că pot să creadă în Dumnezeu, că s-au născut în familii
de credincioși și că au o nădejde în inimă. Mulți dintre cei necredincioși,
cu toate că au multe dovezi în față despre lumea spirituală și existența
lui Dumnezeu, au rămas împietriți și nu pot să creadă.
Înainte de a merge pe teren, petrecem două ore de rugăciune
în care ne rugăm pentru însoțirea noastră de către Dumnezeu. Cerem
descoperire de la Dumnezeu pentru ca să știm ce trebuie să spunem
celor pe care îi întâlnim. Dorim ca Dumnezeu să descopere tainele

Al doilea scop al misiunii îl reprezintă
evanghelizarea celor necredincioși și angrenarea fraților
localnici la evanghelizarea celor nepocăiți.
La evanghelizare au participat circa 150 de
persoane, în afară de tinerii și frații localnici care au
colaborat cu noi. Misiunea a avut loc în diferite locații
din județele Buzău, Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinți și în
Republica Serbia. Am fost împărțiți pe grupe. Fiecare
grupă a avut un lider sau doi. În fiecare grupă au fost
predicatori, recitatori și cântăreți. În fiecare grupă a fost
câte un lucrător ordinat, care a făcut și rugăciuni pentru
oamenii necredincioși și bolnavi la încheierea slujbelor
divine.
În fiecare loc de misiune s-a început cu câteva ore de
umblat pe străzi și discuții cu oamenii. După această
perioadă, s-au împărțit invitații, broșuri și Biblii.
Slujba se desfășura în locașurile de cult dacă
existau iar dacă nu atunci în curți sau grădini private,
unde au fost instalate stații de amplificare pentru a se
auzi mai bine. Programele au constat în cântări intonate
în grup sau solo, îndemnuri la rugăciune și rugăciuni
comune, poezii, predica de bază, predica de încheiere și
rugăciuni pentru bolnavi. Două dintre fetele din grup,
într-un loc retras în curte sau stradă, se ocupau de
copiii care vin la evanghelizare. Ele îi învățau pe copii
două cântări și cel puțin un verset din Biblie. Înainte de
sfârșitul programului se prezenta în fața ascultătorilor
ceea ce copiii au învățat pe de rost. Numărul copiilor
a fost mult mai ridicat decât cel al adulților. Au fost
chiar și 50 de copii care au cântat împreună și au recitat
versete în cor.
Acum, când facem o analiză a acestei lucrări,
ne dăm seama că voia lui Dumnezeu este să ajutăm mai

departe lucrarea în acele zone.
Fără ajutorul nostru, oamenii din zona aceea nu ar
fi putut să ofere materiale oamenilor, să îi transporte și să le răspundă la multele întrebări. În
unele dintre sate sunt foarte puțini pocăiți, printre
care mulți bolnavi și bătrâni. Am rămas totuși,
impresionat să văd că așa cum sunt oamenii noștri
de acolo sunt cunoscuți, respectați și chiar lăudați
de cei necredincioși. Prin evanghelizarea organizată de noi am motivat frații și surorile din loc să
evanghelizeze și ei la rândul lor și să fie implicați
în lucrare. Mulți dintre tinerii localnici din toate
aceste zone ne-au însoțit ca să vadă cum procedăm noi la evanghelizarea de stradă.
Tinerii noștri sunt cel mai puternic mesaj
pentru oamenii de acolo. Toți sunt de acord că
mulți din cei din generația tânără au pierdut
orice relație cu Dumnezeu. Când tinerii noștri
le vorbesc despre Dumnezeu, aceștia rămân
uimiți. Mulți sunt de părere că pocăiți sunt doar
cei săraci, bolnavi, fără școală, pătura cea mai
de jos a societății, care nu au nici o altă șansă
de afirmare în viață. Când stau de vorbă cu noi,
conștientizează că noi nu suntem nici săraci, nici
bolnavi, nici fără școală și totuși suntem pocăiți.
Am întâlnit oameni din toate păturile sociale
care au fost interesați să audă ce avem noi să le
transmitem.
Un necredincios a pus o întrebare unuia
dintre misionarii noștri care suna astfel: „Domnule, ce ai în dumneata, că mă atrage ca un magnet?“. Era puterea Duhului Sfânt care îl atrăgea la
pocăință. Noi înșine, ca grup, am trăit experiențe
în care am văzut călăuzirea și însoțirea noastră
de către Dumnezeu. Lucrarea este a lui Dumnezeu. Ea se va face și fără noi, dar noi vrem să fim
părtași lucrării acesteia împlinind și prin aceasta
marea trimitere care ne-a fost făcută.

Samuel Dem
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Istoricul biserici G

loria
Salzburg

„Căci Eu ştiu
gândurile pe
care le am cu
privire la voi,
zice Domnul,
gânduri de
pace, şi nu de
nenorocire,
ca să vă dau
un viitor şi o
nădejde.“
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n toamna anului 2000, s-a
înființat o nouă biserică în orașul
Salzburg. Prima locație a bisericii
Gloria a fost în clădirea bisericii
evanghelice austriece, Johanes
Kapelle din Liefering-Salzburg. Biserica a fost
primită în organizația bisericilor penticostale
din Austria, Gemeinde Gottes(GeGo).
Cu ocazia deschiderii bisericii de la
Amstetten din anul 2001, patru frați de la
Salzburg s-au întâlnit cu frații din Comitetul
Executiv al GeGo la Amstetten și au pus bazele
acestei biserici. Deschiderea bisericii s-a făcut
sub supravegherea fratelui pastor Ioan Varadin,
Președintele Gemeinde Gottes Austria și a altor
frați lucrători care l-au însoțit.
Prima slujbă religioasă a avut loc
oficial în data de 04.02.2001, iar în data de
18.02.2001 s-a sărbătorit pentru prima dată
Cina Domnului în noua biserică: Gloria –
Salzburg în prezența fratelui pastor Ioan
Varadin și a fratelui pastor Nicu Bura din
partea Comitetului Executiv.
Primele alegeri pentru comitetul
administrativ au avut loc la data de 21.07.2001,
iar numărul membrilor bisericii de atunci era
de 18 membrii maturi, 6 copii și 7 aparținători.
Dintre frații de atunci amintim: Aurel Toma,
Daniel Ungur, Cornel Marc, Radu Bilan, Adrian
Poenar, Marius Kremer și Codruț Mureșan.
Odată cu creșterea numerică a bisericii
a început tot mai mult să se resimtă nevoia
de lucrători. După cum și Domnul nostru
Isus Hristos le-a spus ucenicilor: „Mare este
secerișul dar puțin sunt lucrătorii” (Matei
9:37). Primul pastor al bisericii Gloria Salzburg,
începând din anul 2001, a fost fratele Nicu Bura
de la biserica din Wolfseg, care împreună cu
biserica locală, după câțiva ani de slujire, i-a
propus pe doi frați pentru ordinare în slujba
de diacon, în ideea că tot mai bine în doi, funia
împletită e mai tare.
După votul bisericii și trecerea
examenelor, fratele Adi Poenar și fratele Mihai
Bumb au fost ordinați ca diaconi ai bisericii
Gloria Salzburg, în data de 08.03.2009. În
acea perioadă fratele Adrian Poenar era și
conducătorul bisericii, de altfel.
După retragerea fratelui pastor Nicu
Bura în anul 2009 a urmat la conducerea
bisericii Gloria Salzburg fratele pastor Doru
Mircea de la biserica Speranța Linz. Tot în
acest timp a fost transferat de la biserica
Speranța Linz și fratele Pavel Timoce (un
frate neordinat dar cu experiență și dăruire în
lucrarea Domnului) ca sprijin pentru lucrarea
din Salzburg, unde de altfel a fost ordinat ca
diacon.

Conducerea de la Linz hotărăște pe urmă la o
ședință cu biserica în prezența fratelui Ioan Varadin să se
retragă din Salzburg, iar biserica rămâne fără pastor. În
astfel de situații părerile în rândul bisericii sunt împărțite
în ce privește plecarea unora și venirea altora pentru că
unii nu caută soluții de rezolvare a situației, ci mai repede
sunt în căutare de vinovați, dar bun este Dumnezeu cu noi
că El nu ne-a lăsat. După retragerea fratelui pastor Doru
Mircea și a celorlalți frați de la Linz, la începutul anului
2012, a urmat la conducerea bisericii Gloria fratele pastor
Daniel Vițelar de la biserica din Wels, spre sfârșitul anului
2012. Cei doi frați diaconi, încrezându-se în Domnul și
în sprijinul Lui și încurajați de noul pastor, merg înainte
cerând sprijinul Bisericii în post și rugăciune.
După o vreme de lucrare împreună cu fratele
pastor Vițelar, în biserica Gloria se face propunerea
ordinării celor doi diaconi în slujba de prezbiteri. După
o luptă de aproximativ un an în care a fost sprijin dar și
împotrivire pentru această lucrare, s-a împlinit Cuvântul
din Romani 8:28 venind marea zi a hotărârilor.
Apostolul Pavel scrie în Tit 1:5 „te-am lăsat în
Creta să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să
alegi prezbiteri în fiecare cetate”. Frații din conducerea
bisericii Gemeinde Gottes (aici trebuie să menționăm că
un mare sprijin încă de la începutul bisericii din Salzburg

a fost fratele Ioan Varadin) împreună cu pastorul local
fratele Daniel Vițelar au stabilit o dată a ordinării,
19.04.2015; în cadrul serviciului divin de dimineață, în
prezența Domnului Isus Hristos, a bisericii Gloria și a
fraților veniți special pentru această lucrare: pastor Ionel
Vlas (președintele Gemeinde Gottes), pastor Ioan Varadin
(primvicepreședinte), prezbiter Marius Mal (casier), și
pastorul local Daniel Vițelar. Această lucrare a prilejuit
o sărbătoare pentru biserica Gloria, sărbătoare la care au
fost prezenți și alți invitați din bisericile din împrejurimi.
Serviciul Divin s-a încheiat cu o masă de dragoste la care
au fost invitați să rămână toți cei prezenți.
Pe lângă frații prezbiteri Mihai Bumb și Adi
Poenar și pastorul local Daniel Vițelar, biserica se mai
bucură și de alți frați lucrători ordinați pe care-i vom
enumera în ordinea venirii lor în Biserică: diacon Mitică
Beza din Spania, pastor Vasile Abucean din Italia și
diaconul Lucian Cenan din Spania.
Actualul responsabil de biserică este fratele Mihai

Bumb. Provine din Satu-Mare, România
dintr-o familie de credincioși ortodocși,
însă s-a întors la Domnul în anul 2001
la Conferința de la St. Pölten la predica
fratelui Petrică Huțuțui.
Ne rugăm Domnului să ne dea
putere să ne unim toată biserica cu
acești frați lucrători cu care Domnul ne-a
binecuvântat ca să zidim ce mai e de zidit.
Cu această ocazie doresc să
mulțumesc tuturor celor care au contribuit
la această lucrare a Domnului în Salzburg
până acum, prin propunere, accept, post,
sfat și rugăciune și totodată binecuvântarea
Domnului să fie peste ei și peste toți cei ce
vor veni și se vor integra în această biserică.
În încheiere un îndemn sau un
gând pentru toți cei implicați: biserica să
rămână la forma ei biblică de organizare,
(Fil. 1:1; Efes. 4:11), biserica să nu-și
părăsească viziunea, (Mat. 28:19-20), iar ca
motto: - Dacă nu acum, când? Dacă
nu eu, cine? Dacă nu aici, unde? (Ier.
29:11). Esențială este integrarea bisericii
în Austria, în sensul de a influența și a nu
se lăsa influențată în închinare, slujire,
evanghelizare, ucenicizare, părtășie; Ioan
4; Mat. 22:37-40. Iar lucrul acesta să-l facă
Domnul atât pentru românii din Austria cât
și pentru austriecii cu care vine în contact.
Domnul să ne binecuvânteze pe toți.
21.05.2015

Mihai Bumb, Biserica
Gloria Salzburg
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pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru,
adică trupul Său”.

Conferință la
BISERICA
Philadelphia
Wels

Totodată dorința noastră în calitate de organizatori
este unitatea credincioșilor pasionați de Isus Hristos.

Pastor Adi Cristzea

Conferința s-a desfășurat în perioada 22-25 mai
2015; în cadrul acesteia au avut loc 5 sesiuni principale
și 4 seminarii. Vorbitorii principali ai conferinței au fost
pastorul Adi Cristea și pastorul Claudius Sămărtinean.
Timpul de laudă și închinare a fost condus de către: IHOP
Timișoara, Alexandra Luca, Inimi deschise Freilassing și
Philadelphia Wels.
Cele patru seminarii au fost susținute de către:
Pastor Ilie Popa – Lucrarea Duhului Sfânt de vindecare
interioară pentru a intra în Locul Preasfânt (Partea 1 și 2),
Pastor Neluțu Ștefan – Despachetarea Darurilor Spirituale
și Christian Vițelar – Dumnezeu și creația Sa.

Mărturii de la conferință

„ Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă,
am intrat în această stare de har în care
suntem şi ne bucurăm în nădejdea slavei
lui Dumnezeu.“

Pastor Daniel Vițelar

Romani 5:2

„Astfel dar,
fraților, fiindcă
prin sângele lui
Isus avem o intrare slobodă în
locul Prea-sfânt,
pe calea cea nouă
și vie pe care ne-a
deschis-o El, prin
perdeaua din
lăuntru, adică
trupul Său”.
20
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onferința „Un
Lucru“ Austria s-a
desfășurat în orașul
Wels în biserica Philadelphia și a avut
ca temă Duhul Sfânt. Conferința
a fost organizată de către tinerii
din Wels împreună cu biserica
locală și Casa Internațională
de Rugăciune din Timișoara.
Această conferință a avut ca
scop pregătirea și echiparea
participanților pentru a intra în
acel Loc Preasfânt. Textul de bază
a fost din Evrei 10:19-20

„Astfel dar, fraților, fiindcă
prin sângele lui Isus avem o
intrare slobodă în locul Preasfânt, pe calea cea nouă și vie

Pastor Claudius Samartinean

„Conferința Un Lucru Austria a fost odihnă pentru
sufletul meu. Mi-am adus aminte cine sunt eu în Cristos și
că am valoare în El. Am prins puteri noi și curaj să merg
înainte cu El pentru că El îmi este îndeajuns... Conferința
Un Lucru a fost o mare binecuvântare pentru sufletul
meu.“ – Persida
„Pentru mine a fost o oportunitate unde am primit
revelații noi și cuvânt proaspăt împuternicit de Duhul
Sfânt. Și timpul de laudă și închinare a fost intens și m-a
stârnit să-L laud pe El din toată inima!“ – Mirel O.
„La această conferință am găsit exact ceea ce sufletul meu căuta, am găsit pace, liniște... Sufletul meu a fost
vindecat, Dumnezeu a vărsat untdelemn peste sufletul
meu și am fost eliberată de orice durere și amărăciune pe
care sufletul meu o purta de mult timp. Pe lângă faptul că
mi-am descoperit identitatea în Hristos, aici am întâlnit
oameni frumoși, oameni pe care știu că Dumnezeu i-a pus
în viața mea cu un scop.“ – Roxana
„Pentru mine conferința acesta a fost ca o treaptă,
pe care urcând-o am ajuns la nivelul următor, glorie Lui!“
Paul

Christian Vițelar
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Copii, ascultați de
părinții voștrii
„Ascultă, fiule, învățătura
tatălui tău și nu lepăda
îndrumările mamei tale!”

„Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte,
ca să pricepeți; căci eu vă dau sfaturi bune: nu lepădați
învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și
fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci
și-mi zicea: „Păstrează bine în inima ta cuvintele mele,
păzește învățăturile mele și vei trăi!”
(Proverbe 4:1-4).

Ce înseamnă pentru voi cuvântul „tată”? Ce
amintiri păstrați cu cei care au avut bucuria să le fiți
copii? Oare veți putea înțelege valoarea sfaturilor lor,
după cum îndemna înțeleptul Solomon: „Ascultă,
fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările
mamei tale!” (Prov. 1:8).
De multe ori învățătura tatălui este ignorată
și vocile din lume par mai atractive, apărându-vă astfel în față posibilitatea de alegere între a respecta cele
învățate acasă sau de a nu lua cu voi sfaturile atunci
când nu sunteți sub ochii lui. Solomon te îndemnă
respectuos: „Fiule, păzește sfaturile tatălui tău...”
(Prov. 6:20). Aceasta va aduce împlinire tatălui tău:
„un fiu înțelept este bucuria tatălui” (Prov. 15:20)
fapt pe care îl merită prin faptul că împreună cu
mama ta ți-a dat viață.
SUNTEȚI în viață fiindcă ați ascultat. Alții
și-au pierdut viața fiindcă nu au ascultat. Dar ce vrea
să exprime prin cuvântul „ascultare“? Haideți să
privim la un exemplu foarte simplu: dacă atunci când
corpul nostru, făcut într-un mod minunat, ne dă un
avertisment, este atât de vital să nu-l ignorăm! Dacă
trupul tău te îndeamnă acum să te odihnești, nu poți
spune că te vei odihni mâine sau poimâine. Vedem
adunându-se norii negri și auzim tunete. Începe să
bată vântul. Pentru cei conștienți de pericol, acestea
sunt semne că trebuie să se adăpostească imediat.
Vine furtuna, iar fulgerele și grindina ne pot pune
viața în pericol!
Dragii mei, fiecare aveți nevoie de avertizare privind eventuale pericole, iar tatăl și mama
voastră au responsabilitatea să vă avertizeze. Poate vă
amintiți că vi s-a zis: „Să nu pui mâna! E fierbinte!“,
„Nu cumva să intri în apă! E adâncă!“, „Înainte să
traversezi strada, uită-te în stânga și-n dreapta!“ Din
nefericire, unii copii au fost răniți sau chiar și-au pierdut viața pentru că nu au ascultat. Prin urmare, este
drept, corect și potrivit, să ascultați de părinți. Dar e
și înțelept (Prov. 8:33). De asemenea, lucrul acesta îi
este plăcut Domnului nostru Isus. Da, Dumnezeu vă
poruncește să ascultați de părinți! (Col. 3:20);
Dacă veți asculta de părinți, veți fi ocrotiți în
viața prezentă, dar vă veți putea bucura și de viața
viitoare, numită în Biblie „adevărata viață“ (1Tim. 4:8;
6:19). Pentru majoritatea dintre noi, adevărata viață
este viața veșnică în lumea nouă a lui Dumnezeu,
pe care el o promite celor ce respectă cu credincioșie
poruncile Sale. O poruncă foarte importantă este:
„Onorează-i pe tatăl tău și pe mama ta“. Este prima
poruncă însoțită de o promisiune: „ca să-ți meargă
bine și să trăiești mult timp pe pământ“. Așadar,
dacă asculți de părinții tăi vei fi fericit. Vei avea un
viitor sigur: viață veșnică în Paradis, nu singur, ci
alături de ei și de Dumnezeu!
Ce foloase îți aduce ascultarea? Când asculți
de tatăl tău și de mama ta, tu le produci bucurie. Iar
când ei îți vor arăta în diverse feluri că sunt bucuroși,
tu însuți vei dobândi fericire. Părinții tăi te iubesc,
deoarece pentru ei ești comoara lui Dumnezeu, care

le-a fost încredințată. Iubirea lor față de tine își are
rădăcina sfântă în veșnicie.
Însă lucrul cel mai important este că dacă dai dovadă
de ascultare, îi produci bucurie Tatălui tău ceresc,
iar el te va răsplăti într-un mod minunat. Așadar,
apleacă-te spre acest izvor de fericire, și nu ezita să te
adăpi din răsplătirile minunate promise de Domnul
tău Isus Hristos.

ACTIVITATE:
Arborele familiei mele.
Concentrează-te asupra următoarei sarcini: desenează
în interiorul conturului de măr chipul fiecărui membru al familiei tale, decupează-le și apoi lipește-le în
copac în ordinea potrivită. Acum, gândește-te pentru
fiecare membru al familiei tale, la un moment în care
ai fost neascultător și i-ai întristat. Mergi la fiecare
dintre aceștia, spune-le despre momentul și modul în
care ai greșit, cere-ți iertare cu sinceritate și totodată
ia hotărârea de a nu mai repeta acea greșeală.

Ilioni Beniamin-Claudiu
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Știați că?
Evreii sunt
majoritari în
Cernăuți

Botez la biserica Gloria Salzburg

C

onform recensământului efectuat
în anul 1919, provincia Bucovina,
era formată din români, ucraineni,
evrei, germani și polonezi. Românii
erau numeroși în Suceava 78,5%, Gura Humorului
73,1%, Rădăuți 71,9%, Câmpulung 69,1%, Storojineț
67,7%. Ucranienii dețineau majoritatea în Zastavna
90,2%, Coțmani 89,2%, Vijnița 81,1%, Cernăuți 39%.
Evrei erau majoritari în orașul Cernăuți 47,4%,
județul Vijnița 14%, Suceava 9,8%, Vășcăuți 9,4%,
Storojineț 8,4%. Comunitatea germană era mai
numeroasă în Câmpulung 21,7%; Gura Humorului
14,9%; Rădăuți 12%. Iar comunitatea poloneză era
prezentă în Rădăuți 12,3%; Storojineț 6,7%; Gura
Humorului 5% și Vășcăuți 5,5%. În 14 iunie 1925
Bucovina este împărțită în cinci județe: Câmpulung,
Cernăuți, Rădăuți, Storojineț și Suceava. La
recensământul populației din 1930, populația
Bucovinei era formată din români (44,5%); ucraineni
(29,2%); evrei (10,8%); germani (8,9%); polonezi
(2,7%) și unguri. În prezent trăiesc în toată România
aproximativ 11 000 de evrei. În Europa, cea mai
mare comunitate de evrei se află în Franţa (483.500),
Anglia (292.000) şi Germania (119.000).

În data de 21.06.2015
în Biserica Gloria din Salzburg, cu ajutorul și prin harul
Lui Dumnezeu a avut loc un
botez nou testamentar unde
trei persoane și-au mărturisit
credința în Isus Hristos.
		
Acest eveniment dovedește pentru noi
faptul că Biserica Domnului
are o chemare și o trimitere
care este actuală și în secolul
XXI (Matei 28:19). 		
De asemenea, în
ultima vreme conducerea bisericii a fost preocupată întrun mod mai intens de acest
lucru și se înălțau rugăciuni
către Dumnezeu în această
direcție. Mulțumim Domnului că El este Cel ce cunoaște
și hotărăște toate lucrurile în
dreptul Bisericii Lui.
Două dintre persoanele
botezate sunt întoarse din
lume și ne bucurăm că Dumnezeu mai lucrează și azi și
întoarce oameni la pocăință.

A treia este din familie de
credincioși, și de asemenea
ne bucurăm că odată ajuns
la vârsta maturității (18 ani)
a căutat să facă voia Domnului înțelegând Cuvântul
Domnului cu privire la botez
menționat în Marcu 16:16.
La această bucurie a Bisericii
pe lângă prieteni și cei de-ai
casei, a fost invitat și fratele
Gusti Barna (Elim Viena) care
a avut și predica de bază.
Subiectul predicii a fost: Botezul, singurul și unicul pas
înspre mântuire.
Dorim pe această
cale să încurajăm Bisericile din Austria să aducă cu
îndrăzneală în rugăciunile lor
pe românii din Austria care
nu cunosc pe Domnul; și zic:
împlinească Domnul cuvintele cântării care spune: „când
nu mai poți tu, poate El”
Amin! Vă binecuvântăm din
Salzburg - pentru „Gloria
Domnului “

Mihai Bumb

M

Copiii noștri beneficiază
de bursă

Botez la biserica Philadelphia Wels

inisterul austriac al învățământului, Bundesministerium für Bildung und Frauen, are
un program de ajutor financiar pentru elevi începând cu clasa a X-a a căror părinți au
salarii mici, atât pentru cetățeni austrieci cât și pentru cetățeni ai altor state membre
UE:
Media generală a notelor NU reprezintă o condiție pentru acordarea sprijinului financiar. Ajutorul
financiar reprezintă un sprijin social pentru familiile cu venit minim.
Pentru a beneficia de acest sprijin financiar este nevoie de:
Completarea formularului de cerere, care se poate obține de la școala unde este înscris copilul sau poate fi
descărcat de pe pagina web: http://schuelerbeihilfen.bmbf.gv.at; odată completat formularul trebuie apoi semnat de către directorul școlii și de către diriginte. Dacă elevul urmează să meargă o săptămână
în excursie, trebuie să semneze și profesorul de sport.
Adeverința de venituri de la finanțe pentru părinți.
Meldezettel.
Termenul limită de depunere a dosarului este 31.12.2015. Începând cu luna septembrie se poate
depune dosarul la fiecare capitală de Land, și se poate trimite prin poștă. Dosarul trebuie însă să conțină
toate documentele menționate mai sus. Se poate depune dosarul și după data de 31 decembrie, dar ajutorul
va fi diminuat. Ajutorul este de 1 130 de euro pentru un an școlar.

Ghiță Bujdei
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Prin harul Domnului Isus
Hristos în data de 05 Iulie 2015 a
avut loc un botez nou testamentar
în cadrul bisericii Philadelphia
Wels având 4 candidați.
Ne bucurăm pentru cei
care l-au primit pe Isus Hristos ca
Domn și Mântuitor în viețile lor.

„Cine va crede şi se va
boteza va fi mântuit,
dar cine nu va crede va
fi osândit.“
Apa Vieții
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Botez la Elim

Despre slujire
În data de 14.06.2015 au intrat în apa botezului 25 de persoane la biserica ”Elim” Wien.
Programul cu ocazia oficierii botezului a fost condus de pastorul Patriciu Ciupe, iar vestitorii
Cuvântului Scripturii au fost pastorii Dionisie Drăghici din Bistrița (România) și Ionel Vlas.
Dumnezeu să binecuvânteze sufletele care l-au mărturisit pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor al lor!

Botez la BETEL Bruck an der Leitha
În data de 29 Martie 2015
la Biserica Penticostală BETEL din
Bruck an der Leitha a avut loc un
botez nou testamentar.
În imagine frații lucrători
împreună cu cei 4 tineri de la stânga
la dreapta după cum urmează: pastor Gabi Iszak, prezbiter Dănuț Don,
Sebastian Kamergruber, Cosmin
Magda, Lois Don, Ștefan Recalo, diacon Cristian Kamergruber si pastor
Daniel Lucuța.

Christian Kamergruber
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„Să aveţi în voi gândul
acesta, care era şi în
Hristos Isus: El, cu toate
că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca
un lucru de apucat să fi
deopotrivă cu Dumnezeu,
ci S-a dezbrăcat pe sine
Însuşi şi a luat un chip de
rob”

P

avel le scria credincioșilor din Filipi:

„Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus:
El, cu toate că avea chipul lui
Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de
apucat să fi deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a
dezbrăcat pe sine Însuşi şi a luat un chip de
rob” (Filipeni 2: 5-7). Pentru a-L sluji pe Dumnezeu,

trebuie să te concentrezi asupra altora mai mult decât
asupra ta. Uitarea de sine este o luptă zilnică, o lecţie
pe care trebuie să o învăţăm și să o practicăm zi de zi.
Poţi măsura inima ta de slujitor prin felul în care reacţionezi când ceilalţi te tratează ca pe un slujitor. Cum
reacţionezi când eşti tratat fără respect, când eşti privit
de sus sau considerat ca fiind inferior? Domnul Isus a
spus: „Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o
milă de loc, mergi cu el două” (Matei 5:41). Probabil spui că nu e corect din punct de vedere omenesc
ca, făcând celor din jurul tău bine, să fi răsplătit cu rău
sau cu indiferență, dar tu continuă să slujeşti, ştiind că

„fiecare … va primi răsplată de la Domnul,
după binele pe care-l va fi făcut” (Efeseni 6:8).
În încheierea acestui gând despre slujire,
am onoarea să vă anunț că în data de 23.08.2015 la
biserica Maranatha din Wiener-Neustadt a avut loc
punerea în slujba Domnului, în calitate de diacon,
a fratelui Adrian Gavriș. La această sărbătoare au
slujit Domnului prin cântare, atât familia acestuia,
cât și tinerii Bisericii Maranatha, iar Cuvântul Lui
Dumnezeu a fost rostit de către frații Ioan Varadin și
Ionel Vlas.
Doresc ca și Tatăl ceresc să-L binecuvânteze
pe Adrian Gavriș cu tot ce crede El că are nevoie și să
rămână supus în slujba Domnului, slujind altora.

Loredana Gavriș
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