Colegiul de
redacție:
Președinte:
Ionel Vlas

2. Ce ne amintim la sărbătoarea
învierii Domnului?

Redactor șef:
Puiu G. Timofte
Redactor:
Gheorghe Bujdei

6. Principiul roții de rezervă
27

11. Mama, tata și copiii
20

Următorul număr
va apărea în luna
iunie, iar ca temă
vom avea:

„Priorițățile
creștinului “

12. Ascultarea de Dumnezeu

„Fiindcă
atât de mult a
iubit Dumnezeu
lumea, că a dat
pe singurul Lui
Fiu, pentru ca
oricine crede în
El, să nu piară,
ci să aibă viaţa
veşnică”

14. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit...
și musulmanilor
16. Interviu cu Iosif Anca

Mulţumim celor
care au colaborat la
realizarea acestui
număr.

Vă aşteptăm
din nou pentru
următorul număr cu
tot ceea ce Dumnezeu vă pune pe
inimă: articole,
poezii,
sugestii și întrebări.

învierii Domnului?

10. Importanța aprecierii

Grafician:
Liliana Stan

Ne cerem scuze
pentru articolele
nepublicate, în
limita posibilităţilor
vom încerca să le
publicăm în numerele viitoare.

Ce ne amintim la sărbătoarea

8. Pe ce cale sunt?

Membri:
Ioan Varadin,
Gabriela Bujdei,
Corneliu Buda
și Ioan Mandici.

Fără
articolele
dumneavoastră
revista nu poate
exista.

Cuprins

6

18. Isus Hristos-Darul lui Dumnezeu
19. Despre George Whitefield
20. Experienţe din spital în misiunea
din România
22. Grădina Mormântului
24. Talantul în negoţ
25. Învaţă pe copil calea pe care
trebuie s-o urmeze…
26. Botez cu Duhul Sfânt la biserica
Betania Krems
27. Misiune în India
28. Conferinţa naţională de tineret Linz 2017

S

e apropie sărbătoarea învierii Domnului pe care atât de mulți o așteptă, dar
prea puțini realizează cu adevărat ce semnificație are. Unii se gândesc la
zile libere, mâncare bună, alții pe de altă parte s-au prea obișnuit cu aceleași
practici dar pentru adevărații credincioși ea e sărbătoarea sărbătorilor adică
cea mai importantă sărbătoare a anului și totodată cea mai veche sărbătoare
creștină. Pentru credincioșii autentici sărbătoarea învierii Domnului
amintește câteva aspecte importante:

1
nire.

29. Conferinţa naţională a misiunii Gideon

Cu ocazia sărbătorii
învierii Domnului ne
amintim de dragostea lui
Dumnezeu față de ome-

Versetul cel mai cunoscut al Bibliei
spune: „Fiindcă atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui
Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară,
ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:16). Doctorul
Luca surprinde una din rugăciunile Domnului
„Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta
de la Mine! Totuşi, facă-se nu voia Mea, ci

30. Info
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a Ta. Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L
întărească.”( Luca 22:42 -43). În acel pahar erau
păcatele întregii lumi. Domnul a acceptat aceasta
de dragul nostru. Isus a luat asupra lui blestemul
păcatului și păcatul sub orice formă. El a luat acel
pahar pentru că ne-a iubit și a vrut ca noi să trăim
prin El. Dragostea se arată și în cuvintele de pe cruce
când Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!”
(Luca 23:34).
Prin învierea Domnului s-a încheiat
procesul de răscumpărare „căci ştiţi că nu cu
lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost
răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l
moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele
scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără
prihană” (1 Petru 1:18-19). „Şi cântau o cântare
nouă, şi ziceau: Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i
rupi peceţile: căci ai fost junghiat, şi ai răscumpărat
pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din
orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi
de orice neam. Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi
pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe
pământ!” (Apoc. 5:9-10).
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Cu ocazia sărbătorii învierii
Domnului ne amintim de răutatea omenirii de atunci.

De violența oamenilor
vremii de atunci a avut parte și Domnul vieții. „La
auzul acestor cuvinte, unul din aprozii, care stăteau
acolo, a dat o palmă lui Isus şi a zis: «Aşa răspunzi
marelui preot?»” (Ioan 18:22). Apostolul Petru fiind
martor la acele evenimente scrie mai târziu în 1
Petru 2:23 „Când era batjocorit, nu răspundea cu

batjocuri; şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se
supunea dreptului Judecător.” În faţa acuzațiilor
false aduse în timpu procesului, El s-a comportat cu
hotărâre și demnitate. „Pilat le-a zis pentru a treia
oară: «Dar ce rău a făcut? Eu n-am găsit nici o vină
de moarte în El. Aşa că, după ce voi pune să-L bată,
Îi voi da drumul.» Dar ei strigau în gura mare, şi
cereau de zor să fie răstignit. Şi strigătele lor şi
ale preoţilor celor mai de seamă au biruit” (Luca
23:22-23). Și soldații erau nedrepți cu El. „Oamenii,
care păzeau pe Isus, Îl batjocoreau şi-L băteau. L-au
legat la ochi, Îl loveau peste faţă, şi-L întrebau,
zicând: „Prooroceşte, cine Te-a lovit?” Şi rosteau
împotriva Lui multe alte batjocori.” (Luca 22:63-65).
Oamenii aceștia erau dintre neamuri dar și dintre
israeliții la care venise și care totuși nu L-au primit.
Pe dealul Căpățânii, Domnul Isus este răstignit între
doi tâlhari, între doi făcători de rele, și aceasta fiind o
batjocură, dar trebuia să se împlinească profețiile.
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Cu ocazia sărbătorii învierii Domnului ne amintim de
suferințele Lui.

„Când au ajuns la locul, numit «Căpăţâna»
L-au răstignit acolo, pe El şi pe făcătorii de rele:
unul la dreapta și altul la stânga” (Luca 23:33).
Evenimentele petrecute înaintea învierii Domnului,
agonia spirituală din Grădina Ghetsimani, trădarea
lui Iuda, lepădarea lui Petru, judecarea nedreaptă,
batjocorile și răstignirea — toate au fost suferințe
cumplite pentru Fiul lui Dumnezeu. Dar El a mers
de bună voie pe drumul către Golgota. Crucificarea
a fost apogeul suferințelor. „La înfăţişare a fost găsit
ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până
la moarte, şi încă moarte de cruce” (Fil. 2:8). Isus a
luat vina noastră asupra Sa, ca prin jertfa Lui noi să
avem parte de mântuire și să ne putem numi copiii
Lui. Domnul a plătit atunci ca astăzi credincioșii să
trăiască în pocăință și curăție, iar dacă au păcătuit
să le pară rău, să recunoască, să mărturisească și să
nu mai facă, cerând iertare lui Dumnezeu. Petru s-a
pocăit și a fost reabilitat, Iuda nu s-a pocăit ci s-a
spânzurat. Fără pocăință, necredința și împietrirea ne
vor cuprinde inima și ne vor duce la moarte.
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Cu ocazia sărbătorii învierii
Domnului ne amintim de puterea lui Dumnezeu.

Învierea a dovedit biruința lui Dumnezeu
asupra diavolului, păcatului și a morții. „Când
trupul acesta supus putrezirii, se va îmbrăca în
neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca
în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este
scris: «Moartea a fost înghiţită de biruinţă. Unde îţi
este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?»
Boldul morţii este păcatul; şi puterea păcatului este
Legea” (1 Cor. 15:54-56). Evenimentele petrecute
în momentul glorios al învierii Domnului arată
manifestarea puterii lui Dumnezeu: „Şi iată că
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„Când au ajuns la
locul, numit «Căpăţâna»
L-au răstignit acolo, pe
El şi pe făcătorii de rele:
unul la dreapta și altul la
stânga”

s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un
înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit
şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului, şi
a şezut pe ea. Înfăţişarea lui era ca fulgerul, şi
îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au
tremurat de frica lui, şi au rămas ca nişte morţi”
(Matei 28:2-4). Noi credem că Dumnezeu își va
dovedi puterea prin biruința totală asupra morții
„Vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi
moartea” (1 Cor. 15:26).
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Cu ocazia sărbătorii învierii
Domnului ne reîmprospătăm nădejdea învierii pentru
viață veșnică.

„Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa,
toţi vor învia în Hristos; dar fiecare la rândul cetei
lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea
Lui, cei ce Sunt ai lui Hristos” (1 Cor. 15:22-23).
Viața pe pământ este scurtă, plină de necazuri și
încercări. Trăind fără Dumnezeu se pierde și viața
aceasta și cea viitoare. Dar trăind cu Dumnezeu aici
pe pământ avem parte de binecuvântări dar și de

viață veșnică împreună cu Domnul. „Dar cetăţenia
noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca
mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba
trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea
trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care
o are de a-Şi supune toate lucrurile” (Fil. 3:20-21).
Învierea Domnului este dovedită și această lucrare
întărește nădejdea și credința noastră. „Şi dacă n-a
înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este
zădarnică, şi zădarnică este şi credinţa voastră” (1
Cor. 15:14).
Acum trăim perioada sfârșitului dinaintea
reveniri în glorie, pe norii cerului a Mântuitorului
nostru. Vă doresc o sărbătoare fericită cu Domnul
Isus. Hristos a înviat, Hristos s-a înălțat și noi îl
așteptăm să revină.

Ioan Varadin
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Orice ar spune unii doar din ISUS
HRISTOS, prin El și pentru El sunt toate
Lucrurile. Despărțiți de El nu putem face
nimic. Bine ar fi, nici să nu vrem să facem
ceva fără să avem — prin sinceritate, dreptate, echilibru și evlavie sfântă — certitudinea și evidența acordului Său.
Noi să fim niște oameni, într-adevăr
caracterizați de această descriere: „Oameni
ai Lui Dumnezeu, destoinici pentru orice
lucrare bună”, lucrând după darul și puterea pe care ne-o dă Tatăl luminilor, pentru
ca în toate lucrurile și împrejurările să fie
slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos a căruia
este slava și puterea în vecii vecilor!
Așadar, iubiți frați și oameni ai lui
Dumnezeu, pentru că nimeni dintre noi nu
este indispensabil, dar toți sunt sau pot fi
utili în lucrarea LUI, să avem dorul de a fi
destoinici, pregătiți, utili voii Sale, căutând
să învățăm și să ne însușim acest principiu
spiritual, simplu de explicat, dar complex în
a-l demonstra complet, evident și continuu
în viața de slujire.

Principiul roții de rezervă în
viața slujirii creștine

Principiul roții de rezervă
Partea a I-a

„Tutti sono utili nessuno e indinspensabile”

(toți sunt utili și niciunul indispensabil) spune
un vechi și înțelept proverb italian.
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Ideal ar fi — pentru pacea noastră lăuntrică,
pentru creșterea bucuriei mântuirii și pentru „un mers
ca pe roate” al Carului Evangheliei — ca acest proverb
să se adeverească prin modul nostru de a fi, arătândune totodată destoinici pentru orice lucrare bună. În
această stare vrea Domnul să ne aducă — pentru
Împărăția Lui, venită înlăuntrul nostru prin Duhul
Sfânt și manifestată printre oameni sub privirea Celui
Atotputernic și mult răbdător față de noi, în așteptarea
ca toți să venim și să înaintăm în procesul pocăinței
prin sfințirea noastră, după principiile Evangheliei. (1
Petru 3:8,9,11,12).

Privind sinceri și nepărtinitori
înlăuntrul nostru și în preajma noastră prin
adunările creștine și așa-zis creștine, iese la
iveală tendința de a sluji în adunări publice, fie dintr-un dor de afirmare „ne-bun”,
fie dintr-o chemare și confirmare sfântă.
Diverși oameni sunt supuși unor impulsuri
sau stări lăuntrice numite dor de a ieși în
față, împinși parcă de la spate de glasul afirmării, de acele tendințe artistice, strecurate
uneori chiar în dreptul celor cu chemarea și
înzestrarea de la Dumnezeu.
Acel binecuvântat impuls al slujirii
publice trebuie să rămână nealterat de
„sindromul V.I.P.” (very important person),
căutând lepădarea de sine, călăuziți de
către marea putere a Duhului Sfânt. Acolo
unde se observă uneori prezența acelui
impuls care nu vine din voia lui Cristos, să
acționăm ca atare învățând de la modul de
mers și staționare dat de Roțile Făpturilor
Vii. Astfel acel dor de a ieși în față, va fi
combătut și vom putea zice cu încredere că
ceea ce urmărim e plinătatea formei evlavioase după chipul și învățătura Lui Cristos
Domnul. Sunt un rob netrebnic; am făcut
ceea ce eram dator să fac (Luca 17). Aceasta

reprezintă un mod complet de slujire și de menținere a
slujbașului la dispoziția Stăpânului.
Viața umană, și în special cea creștină, are la
bază anumite principii după care să ne ghidăm viața
cea de toate zilele general vorbind cât și în anumite
momente specifice ale vieții fie religioase, spirituale sau
de o altă natură și scop, „suntem ghidați de legi principiale”.
De observat prezența principiului roții de
rezervă de către cei ce doresc a fi lucrători aleși prin
biserică, dar și de către biserică în alegerea lucrătorilor.
De urmărit și de folos, atât pentru cei ce cârmuiesc lucrări creștine prin planul lui Dumnezeu, pentru a
avea o inimă disponibilă apoi de folos și de analizat de
către cei ce sunt împinși de la spate de acel „dor artistic
ne-bun de a ieși în evidență”; deopotrivă valabil pentru
toți robii Domnului buni sau răi, pentru a merge din
rău înspre bine și din bine înspre și mai bine, folosind
pocăința, atât ca medicament pentru vindecarea necesară, sau ca vaccin preventiv ca să fim păziți sănătoși în
fața acestui sindrom (V.I.P), numit și Înălțarea Umană
(o urâciune înaintea Lui Dumnezeu, dealtfel).
AȘADAR, PRIVIND LA ROATA DE
REZERVĂ A UNUI AUTOMOBIL, FIE MIC,
FIE MAI MARE, NU-ȚI DAI SEAMA PREA
MULT CÂT E DE FOLOSITOARE, DECÂT
DACĂ EȘTI PREVĂZĂTOR PENTRU MOMENTUL ACELA CE ÎNTOTDEAUNA
VINE PE NEAȘTEPTATE, NUMITĂ PANĂ
SAU EXPLOZIE SAU ÎN CLIPA UNUI CONTROL AMĂNUNȚIT DIN PARTEA CELOR
AUTORIZAȚI, RISCÂNDU-SE PENALITĂȚI
NEDORITE. IDEAL AR FI SĂ AVEM CÂT MAI
MULTE ROȚI DE REZERVĂ PENTRU A NU FI
SANCȚIONAȚI DE CÂRMUITORUL.
MENȚIUNE...DAR SĂ NU NE PIERDEM ÎN „PREA PLĂCUTA TEORIE”, CI SĂ NE
„PUNEM PE TREABĂ” ACȚIONÂND CA NIȘTE
ASCULTĂTORI DE DUHUL SFINTELOR
SCRIPTURI! (VA URMA)
					

Radu Sărmaş
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•

Calea celor răi: „ Domnul ocrotește pe cei
străini, sprijină pe orfan și pe văduvă, dar
răstoarnă calea celor răi.” (Ps. 146:9).

Căile pe care pot și trebuie să umble
cei care vor să fie mântuiți:

PE CE CALE SUNT?
Trăim într-o lume în care marea majoritate a oamenilor trăiesc după
poftele lor, fiecare încearcă să respecte, în măsura în care poate, legile țării ca să
scape de judecata și pedeapsa legii, dar legea morală și spirituală nu mai este
interesantă pentru ei. În acest context, am putea spune că trăim ca în vremurile
judecătorilor când „Fiecare făcea ce-i plăcea...” (Jud. 17:6)

Nu degeaba scria proorocul Isaia: „Căci
gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, și căile
voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul.” (Isaia 55:8).
Înțeleg de aici că există mai multe căi pe care putem
să umblăm, există căile lumii și există căile Domnului,
iar noi suntem ori pe unele ori pe altele, slujind ori
stăpânului lumii, ori Domnului și Creatorului nostru,
căci „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau
va urî pe unul și va iubi pe celălalt; sau va ține la unul
și va nesocoti pe celălalt; nu puteți sluji lui Dumnezeu
și lui Mamona.” (Matei 6:24).
În continuare doresc să menționez: patru căi
pe care nu trebuie să umblăm, și șapte căi pe care ne
putem găsi ca și copii ai Domnului.
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•

Calea celor neprihăniți: „Căci Domnul

•

Calea plăcută Domnului: „Doamne,

cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea
păcătoșilor duce la pieire.“ (Ps. 1:6).
călăuzește-mă pe calea plăcută Ție, din pricina vrăjmașilor mei! Netezește calea Ta sub
pașii mei.” (Ps. 5:8).

•

Calea adevărului: „Aleg calea adevărului,

•

Calea veșniciei: „Vezi dacă sunt pe o

pun legile Tale sub ochii mei.”(Ps. 119:30).
cale rea, și du-mă pe calea veșniciei!” (Ps.
139:24).

Doamne, dacă până acum poate am umblat
sau ai umblat pe calea celor răi, cu cei păcătoși,
care se fac vinovați de cel mai mare păcat, cel al
necredinței în Isus sau i-am asuprit pe cei credincioși,
este vremea ca să alegem calea cea DREAPTĂ,
ADEVĂRATĂ, PLĂCUTĂ Domnului, ca împreună
cu cei NEPRIHĂNIȚI, SMERIȚI care ascultă de
PORUNCILE și ORÂNDUIRILE LUI să putem alerga
pe SINGURA CALE care ne duce în VEȘNICIE.

•

Calea cea dreaptă: „Dumnezeu mă încin-

ISUS CEL ÎNVIAT, i-a zis lui Toma
(necredinciosul, sau puțin credinciosului!), și ne
spune și nouă AZI și ACUM: „Eu sunt Calea,
Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât
prin Mine.” (Ioan 14:6).

•

Calea Sa: „ El face pe cei smeriți să umble

Arătă-ne Doamne CALEA pe care
trebuie să umblăm, căci în Tine ne încredem!

•

ge cu putere și mă povățuiește pe calea cea
dreaptă.” (Ps. 8:32).

în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți
calea Sa.” (Ps. 25:9), “Învață-mă, Doamne,
calea Ta și povățuiește-mă pe cărarea cea
dreaptă, din pricina vrăjmașilor mei.” (Ps.
27:11).

(Ps. 143:8).

Mihai Borze

Calea poruncilor / orânduirilor Tale:

„Fă-mă să pricep calea poruncilor Tale, și
voi cugeta la lucrurile Tale cele minunate.
(Ps. 119:27), „ Învață-mă, Doamne, calea
orânduirilor Tale, ca s-o țin până la sfârșit!”
(Ps. 119:33).

Căile lumii:
•

Calea celor păcătoși: „ Ferice de omul care

•

Calea celor asupritori: „Cât privește legă-

•

nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe
calea celor păcătoși și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori!” (Ps. 1:1).
turile cu oamenii, eu, după cuvântul buzelor
Tale, mă feresc de calea celor asupritori.”
(Ps. 17:4).

Calea necredincioșiei: „ Depărtează-mă

de calea necredincioșiei, către Tine, și dă-mi
îndurarea Ta, ca să urmez Legea Ta!” (Ps. 119:29).

„Căci Domnul
cunoaște calea celor
neprihăniți, dar calea
păcătoșilor duce la
pieire.“ (Ps. 1:6).

„Vezi dacă sunt pe
o cale rea, și du-mă
pe calea veșniciei!”
(Ps. 139:24).
9
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Importanţa
aprecierii

MAMA, TATA ȘI
COPIII
04.04.2016 – 03.04.2017

L

a nivelul întregii Europe a fost inițiată campania (EBI) „Europäische Bürgerinitiative”
„Mama, tata și copiii” care dorește stabilirea la nivel european a definiției căsătoriei
ca uniunea dintre un bărbat și o femeie.
Căsătoria– o uniune permanentă și loială între un
bărbat și o femeie, cu scopul de a întemeia o familie.

Familia – Un tată, o mamă și copiii lor.

V

iața de zi cu zi este plină de
dificultăți care ne secătuiesc
de putere pe plan fizic, dar
și emoțional. Exprimarea aprecierii
în viața conjugală este esențială
pentru a avea o căsnicie reușită.
Totuși multe persoane nu-și mai
arată aprecierea pentru calitățile
partenerului lor și din păcate nici
nu le mai observă. Mulți parteneri
sunt mult mai preocupați cu alte
lucruri și văd ceea ce nu este bine
făcut, dar nu văd lucrurile bune.
Atunci când un soț și o
soție se apreciază reciproc, observă
și recunoaște calitățile celuilalt,
relația dintre ei se îmbunătățește,
chiar și tensiunile pot fi reduse
atunci când unul dintre parteneri
este apreciat de celălalt (pentru
ceea ce a făcut bine).
Dealtfel multe femei tind
să treacă cu vederea presiunea la
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care sunt supuși partenerii pentru
a-și întreține familia, dar de obicei
și bărbații tind să subestimeze eforturile soției indiferent că este legat
de locul de muncă, de creșterea
copiilor sau rutina zilnică (gătit,
spălat, călcat haine, curățenie etc.).

de viață îl face în folosul familiei
voastre. De asemenea laudă cu
generozitate conform cu Coloseni
3:15, ”Pacea lui Hristos, la care ați
fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile
voastre și fiți recunoscători”.

Când unul din parteneri
nu este apreciat pentru ceea ce face,
relația lor poate fi pusă în pericol.

Când soțul și soția arată
apreciere unul față de altul, relația
lor se întărește: ”Vorbirea voastră
să fie totdeauna cu har, dreasă
cu sare ca să știți cum trebuie să
răspundeți fiecăruia..” (Coloseni
4:6).

CE POTI FACE?
Pe viitor fii un bun observator și scoate în evidență calitățile
partenerului, calități pe care le-ai
considerat ca fiind ceva normal, de
la sine înțeles.
După ani de căsnicie este
posibil să nu mai observi lucrurile
bune pe care le face partenerul tău
ci te concentrezi asupra a ceea ce
nu face. Apreciază orice efort mic
sau mare pe care partenerul tău

Familia este mediul în care venim pe lume, ne
dezvoltăm şi la rândul nostru ne formăm o altă familie. Este locul unde găsim înţelegere, linişte şi soluţii la
problemele care ne frământă.
Tatăl şi mama au un rol unic şi de neînlocuit
în viaţa şi în formarea copilului. Familia creştină, în
care tatăl şi mama trăiesc potrivit voii lui Dumnezeu,
oferă copiilor acea atmosferă de dragoste jertfitoare,
bucurie, pace și bunătate.
Căsătoria și familia sunt pentru societate un
strict necesar de aceea noi avem datoria să le protejăm
și să le susținem.

Haideți să susținem împreună căsătoria și
familia în Europa!
Putem sprijini această inițiativă până în
data de 03.04.2017 prin semnătura noastră online în
germană http://www.mumdadandkids.eu/de sau în
română http://www.mumdadandkids.eu/ro, sau în
scris de pe același site se poate imprima formularul
pentru forma scrisă.

Este nevoie de 1 milion de semnături din
7 țări din Uniunea Europeană.
Conform comunicatului trimis de comitetul
de inițiativă, „Mama, tata și copiii” face posibil ca „europenii să aibă în sfârșit un cuvânt de spus în legatură
cu o realitate umană universală: căsătoria și familia
sunt singurul mediu sigur și stabil în care copiii pot
crește alături de ambii lor părinţi, tatăl și mama lor.
Este cel mai bine pentru ei, acest fapt fiind
recunoscut de Convenția internațională privind drepturile copilului și, prin urmare, este cel mai bun lucru
pentru societate.”

Și nu uitați bărbaților: un
buchet de flori îi amintește unei
soții că este apreciată.

Florica Borze
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Dumnezeu nu. Dumnezeu pretinde de la noi ascultare. În 1 Samuel
15:22 Dumnezeu ne porunceşte să
ascultăm de Cuvântul Lui şi, totodată, ne spune că ascultarea face
mai mult decât slujirea. De multe
ori noi, tinerii, slujim în bisericile
noastre locale şi o facem cu o motivaţie greşită. De exemplu, slujim
cu o atitudine de mândrie. Cântăm
în grupe de laudă şi închinare,
aşteptând aplauzele publicului.
Dăm îndemnuri ca să impresionăm
pe oameni și cât de buni motivatori suntem. Predicăm ca să iasă în
evidenţă înţelepciunea noastră şi
nu acea a lui Dumnezeu. În Proverbe 8:13 Dumnezeu ne spune că
urăşte mândria, iar în Țefania 2:3
ne îndeamnă să căutăm smerenia.

Un model de ascultare faţă de Dumnezeu a fost
Iosif. A rămas statornic lui Dum-

Ascultarea de Dumnezeu

A

nul trecut, în august,
am fost cu tinerii din
biserica Agape la Tabăra
Kairos, unde l-am avut
ca invitat special pe Claudiu din
Petroşani. Acolo am studiat câteva
trăsături de caracter ale unui
creştin adevărat. În articolul acesta
vreau să vă prezint una dintre ele,
de care tinerii creştini din ziua de
azi nu prea ţin cont: ascultarea de
Dumnezeu într-o lume infectată de
păcat.
La început, vreau să înţelegeţi că există o mare diferenţă între
a auzi şi a asculta pe cineva. A auzi
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înseamnă a recepţiona sunetele
şi comunicarea fără concentrarea
de a înţelege conţinutul lor. De
exemplu, scriem în timp ce radioul
este pornit. Auzim muzică, însă nu
ne concentrăm pentru a înţelege ce
spune. Nu ascultăm!
A asculta înseamnă a auzi
şi a fi atent la ceea ce auzi, iar în
relaţionarea cu alte persoane, înseamnă a fi atent la ceea ce spune
celălalt cu intenţia de a înţelege
mesajul pe care îl transmite. A
asculta mai înseamnă şi a împlini
mesajul primit.

„Mulţi aud, dar foarte

puţini ascultă!“ spune Flavia

Mârtac. Din păcate, acest citat este
foarte adevărat şi se potriveşte
de minune creştinilor din ziua de
azi, care frecventează biserica. Noi
în biserică auzim Cuvântul lui
Dumnezeu, dar de multe ori nu îl
ascultăm, pentru că ne frământăm
mintea cu lucruri pământeşti. De
exemplu, ne îngrijorăm cum să
găsim un loc de muncă, cu ce să ne
îmbrăcăm, ne gândim la examenele care ne stau în faţă la facultate etc. Un frate spunea odată:

„Cu trupul suntem prezenţi,
dar cu mintea înconjurăm
tot pământul.“ Mintea ne este

nezeu indiferent de circumstanţele
în viaţa lui, ascultând de poruncile
lui Dumnezeu, chiar cu preţul de a
suferi. A asculta mai înseamnă a fi
sub autoritatea cuiva. Iosif a ales să
fie sub autoritatea lui Dumnezeu
învăţând să pună legile şi poruncile
Lui în practică. Ascultarea lui de
Dumnezeu a condus la înălţarea
lui, fiind pus să administreze toate
averile lui Faraon.

Un model de neascultare faţă de Dumnezeu a fost
Eva. Omul, când nu ascultă şi nu
păzeşte poruncile lui Dumnezeu,
devine vulnerabil la ispitele celui
rău. În momentul când s-a îndoit
de porunca lui Dumnezeu, diavo-

lul a putut să o influenţeze pe Eva
în aşa fel, încât să cadă în ispită.
Neascultarea de Dumnezeu are
consecinţe ireversibile. Eva nu mai
a putut să întoarcă timpul înapoi şi
să procedeze conform Cuvântului
lui Dumnezeu. Pentru neascultarea
sa ea a plătit cu despărţirea e de
Eden.

Noi, tinerii creştini,
suntem supuşi în vremurile
acestea unor confuzii uriaşe.

Trăim într-o lume în care tinerii
creştini nu mai au abilitatea să
discearnă poruncile lui Dumnezeu.
De la grădiniţă până la facultate
suntem îndoctrinaţi cu învăţături
diabolice, care neagă într-un mod
direct existenţa lui Dumnezeu. Învăţăm de mici teoria evoluționistă
a lui Charles Darwin. Ni se spune
că noi suntem stăpâni asupra trupurilor noastre şi suntem liberi să
facem cu ele ce vrem noi. Dar Pavel
ne învaţă în 1 Corinteni 6:19 că
trupurile noastre sunt templele Duhului Sfânt. Societatea în care trăim
ne încurajează prin mas-media să
ne satisfacem poftele noastre fireşti
şi nu numai, persoanele cu care
interacţionăm ne încurajează spre
o toleranţă pervertită, împiedicându-i pe tineri să-şi împărtășească
nevoia ascultării de Dumnezeu.
Pavel ne avertisează în Romani
1:24-25 că Dumnezeu pedepseşte
pe cei care nu ascultă de poruncile
Lui şi îi lasă pradă necurăţiei, să
urmeze poftele inimilor lor ca să îşi
necinstească singuri trupurile.
La sfârşit, vreau să mă
adresez tinerilor creştini care,

poate, de mici au mers duminică
de duminică la biserică şi totuşi nu
trăiesc după voia lui Dumnezeu.
Voia lui Dumnezeu este să împlinim Cuvântul Lui. Iacov trage
un semnal de alarmă şi spune în
cartea lui în capitolul 1 cu versetele
22-23, că trebuie să fim împlinitori
ai Cuvântului, nu numai ascultători. Multor tineri creştini le place
să fie şi cu Dumnezeu şi cu lumea.
Merg, poate, cu bucurie la fiecare
program al bisericii şi ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, dar totodată
adoră şi discoteca.
Vreau să închei cu un personaj din biblie, care, mie personal,
mi-a vorbit foarte mult: tânărul bogat. La prima vedere pare a fii un
creştin excepţional. Precizez că el a
iubit pe cei din jurul lui ca pe el însuşi. Dar, totuşi, lui i-a lipsit ceva.
El nu a împlinit cea mai mare poruncă dată de Dumnezeu. Isus ne
spune în Matei 22:37: să iubeşti pe
Domnul Dumnezeul tău cu toată
inima ta şi nu cu un sfert, cu jumătate sau cu trei sferturi. El a iubit
şi pe Isus şi pe Mamona. Povestea
acestui tânăr se oglindeşte atât de
bine în trăirea tinerilor creştini din
ziua de astăzi, cărora le place să
trăiască într-o zonă gri. Haideţi să
învăţăm din greșeala acestui tânăr
şi să îi dărium lui Dumnezeu inima
noastră în întregime, ascultând şi
împlinind poruncile Lui!

Maximilian Țurcaș

oriunde, numai la Cuvântul lui
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în sute de versete ale Sfintelor
Scripturi, scriitori antici necreștini,
martori oculari, profeții împlinite
ni se spune că Mesia, Fiul lui
Dumnezeu, a murit pentru ca
oricine crede în El să nu moară, ci
să aibă viață veșnică.

2

Un argument istoric

Noi propovăduim pe
Hristos cel răstignit...și
MUSULMANILOR
1 Cor. 1:23: „...noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care
pentru iudei este o pricină de poticnire, și pentru Neamuri, o
nebunie”
Înainte de înălțarea
Sa la cer, Domnul Isus le-a
poruncit ucenicilor să ducă
mesajul Evangheliei până la
marginile pământului. Apostolul
Pavel, chemat în mod special
să evanghelizeze neamurile, le
aduce același mesaj atât iudeilor
cât și grecilor. Deși, din punct de
vedere religios, cultural și filosofic
cele două popoare erau distincte,
mesajul apostolului a fost același:
Isus Hristos cel răstignit. Acest
mesaj trebuia să fie relevant atât
pentru unii, cât și pentru alții. Și a
fost relevant.
Ne-a fost încredințat un
singur mesaj pe care să-l ducem
celor nemântuiți. Dar, oare Hristos
cel răstignit este relevant și pentru
musulmanii care trăiesc printre
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noi în Europa secolului 21? În
continuare, în linii mari, generale,
prezint câteva argumente deosebit
de importante în evanghelizarea
musulmanilor, argumente care au
ca pivot tocmai versetul citat mai
sus.
Mai întâi trebuie precizat
faptul că cea mai evidentă
contradicție a Bibliei de către
Coran este cea cu privire la
moartea Domnului Isus. Printrun singur verset, Allah se așează
împotriva a ceea ce reprezintă
mesajul central al Evangheliei, pe
care creștinii sunt însărcinați să o
ducă la orice făptură:
Sura 4.157,158: „Ei (evreii
- n.a.) spun (cu îngâmfare): „Noi
l-am omorât pe Hristos Isus fiul

Mariei, mesagerul lui Allah” – dar
ei nu l-au omorât, nici nu l-au
crucificat, ci doar li s-a părut așa
și cei care au alte păreri sunt plini
de îndoială, fără cunoștință certă,
mânați doar de bănuială, căci cu
siguranță nu l-au omorât – nu,
Allah l-a ridicat la el, iar Allah este
înălțat în putere și slavă.” (Yusuf
Ali)

1

 argument
Un
proporțional

Un „profet”,
într-o peșteră, într-o carte, într-un
verset, de la un „înger” primește
o revelație că Isus Hristos nu fost
crucificat și nu a murit pe cruce.
De cealaltă parte, în zeci de cărți
din Biblie, zeci de scriitori biblici,

Trei dintre cei mai
importanți istorici ai
antichității, cum ar fi Tacitus, Iosif
Flavius și Lucian menționează
faptul că Domnul Isus a murit
crucificat sub Pilat din Pont. Pe
lângă aceștia, cele peste 5700 de
manuscrise grecești ale Noului
Testament confirmă faptul că, din
punct de vedere istoric, moartea
pe cruce a Domnului Isus este
evenimentul cel mai puternic
atestat din antichitate.

3

Un argument
revelațional

Biblia și
Coranul sunt printre puținele
cărți religioase din lume care au
pretenția de a fi revelație divină. În
multe locuri Coranul afirmă faptul
că Tora, Psalmii și Evanghelia
sunt revelații ale lui Dumnezeu
(Sura 2:40-42,126,136,285; Sura
3:3,71,93; Sura 4:47,136; Sura 5:4751, 69,71-72; Sura 46:11 și altele).
Însă, când ne uităm în Biblie, în
Vechiul Testament, centrul de
greutate este mielul pascal, iar în
Noul Testament este Domnul Isus,
Mielul de jertfă. Dacă Tora, Psalmii
și Evanghelia au fost revelate
înainte de Coran, iar Coranul a
venit să confirme ceea ce a fost
revelat înainte (Sura 2.41, Sura 3.3,
Sura 5.48), prin urmare, sarcina de
a-și dovedi autenticitatea cade pe
umerii cel care urmează Coranul.
Dar, în ciuda multor istorisiri
vechi testamentare pe care, deși
distorsionate, le întâlnim în Coran,
nu se află nici o aluzie la mielul
pascal. Cât despre moartea pe
cruce a Domnului Hristos este

contrazisă vehement în versetul
coranic mai sus citat.

4

Un argument al
incongruențelor

Allah afimă faptul
că cei care au dispute în ceea ce
privește moartea Domnului Isus
pe cruce sunt mânați de îndoială
și nu au cunoștință sigură despre
aceasta. Totuși, la o atentă citire
multe aspecte neclare ies în
evidență care ridică întrebări ce
așteaptă răspuns:

.
.
.

Evreii nu l-au recunoscut
ca Mesia, cum să se laude
spunând: „Noi l-am omorât pe
Mesia...”?
Conform Coranului, Isus a
venit să continue revelația dată
prin Moise. Atunci, care a fost
motivul pentru care au vrut
să-l omoare?
Conform Sura 61.14, Allah a
promis lui Isus că mesajul lui și
mesagerii lui vor triumfa. Dacă
urmașii lui Isus au fost înșelați
și au suferit degeaba martiraj
trei secole de-a rândul după
înălțarea lui Isus, atunci cum
au triumfat Isus și urmașii lui?

.
.

Dacă Allah i-a înșelat pe
oameni încă de la Isus, atunci
cum putem crede că nu-i
înșeală și acum chiar prin
mesajul Coranului?
Conform Sura 5.15, Isus a
fost trimis ca să amintească
creștinilor ceea ce au uitat din
cea ce a fost revelat înainte
și de aceea a fost nevoie de
o revelație clară, nouă. Dar
creștinii au împânzit încă de
la începuturi peste tot pe unde
au umblat vestea salvării prin
moartea răscumpărătoare a lui
Hristos. Dacă aceasta a fost o
înșelăciune, atunci nu cumva
Allah este vinovat pentru că a

făcut să li se pară că Hristos a
murit?

5

Un argument teologic

Moartea
Domnului Isus pe cruce
este parte a firului roșu ce străbate
Biblia de la început până la sfârșit:

.
.
.
.

plata păcatului este moartea:
Geneza 2:17, Romani 6:23;
sângele este viața: Lev.
17:11, Deut. 12:23 ;
prin vărsare de sânge se face
răscumpărare de păcat: Lev.
17:11, Evrei 9:22;
prin sângele Domnului Isus,
vărsat pe cruce la Golgota,
avem iertare de păcate: Ioan
6:53, Romani 3:25.

Concluzie:
La cruce, chiar înainte
de moarte, unul dintre tâlharii
răstigniți împreună cu Domnul
Isus, în urma căinței, primește
asigurarea intrării în Raiul lui
Dumnezeu: „Isus a răspuns:
Adevărat îți spun că astăzi vei
fi cu mine în Rai!” De atunci, și
pentru tot restul veacurilor, cei ce
cred în moartea răscumpărătoare
a Domnului primesc siguranța
salvării de pedeapsa eternă și
promisiunea vieții veșnice.
Cu toate că în Coran
se vorbește despre păcat și
despre mila lui Allah, nicăieri
nu există un suport pentru
siguranța mântuirii. Tocmai de
aceea, pentru credinciosul, biblic
moartea Domnului Isus Hristos
nu este doar un fapt istoric, ci
este temelia adevărului prin care
omul poate ajunge în Raiul lui
Dumnezeu. Încă odată, Cel care
în multe feluri a dovedit că Biblia
este, într-adevăr, Cuvântul Său,
a dovedit faptul că reverberația
acestui mesaj își găsește relevanța
și în zorii mileniului al treilea
în inima musulmanului care se
află în derivă în ceea ce privește
găsirea drumului spre salvare de la
moartea eternă.
				
Romică Ciocan
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Un familist convins

Un familist convins

.

Interviu cu Iosif Anca

Gabi Bujdei: Care e scopul
venirii dumneavoastră în
Austria?
Iosif Anca: Sunt venit
împreună cu soţia mea, Dena,
pentru două zile și jumătate, mai
exact cinci întâlniri pe teme de
familie, în care am tratat cronologic
expusele: istoria relaţiilor familiale
(principii şi probleme), relaţia celor
două legăminte pentru cei doi soți,
o sesiune specială pentru bărbați și
respectiv femei, relațiile părinților cu
copiii necăsătoriți și relaţiile cu ceilalţi
membrii ai familiei.

.

Soțul să facă din viața
familiei o biserică mică.
Gabi Bujdei: Care este rolul
unui soţ credincios din punct
de vedere biblic?
Iosif Anca: Potrivit celor scrise
în Scripturi, soţul şi respectiv soţia
sunt dotaţi separat de Dumnezeu cu
abilităţi care nu sunt interschimbabile
şi în acest sens soţul este creat de
Dumnezeu cu atribuţii de coordonare,
de a întreprinde în scop spiritual,
având ca scop fundamental și prioritar
mântuirea lui şi a familei lui, având
menirea implementării învăţăturii
sfinte în viaţa de familie, iar în plan
secund pentru a asigura existența în
lumea aceasta rolul soţului este de
agonisire, de acumulare a resurselor
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financiare şi materiale. Prima misiune
a soțului este să-și mântuiască soția,
iar pe pământ rolul soțului este de a
asigura familiei un suport material,
necesar unei bune vieţuiri.

.

Gabi Bujdei: Practic, ce
trebuie să facă un soţ creștin?
Iosif Anca: Este scris că Cuvântul
a fost dat în primul plan soțului în
vederea implementării învățăturilor
sfinte și, în mod practic, el trebuie
să-și facă timp acasă pentru părtășie
sfântă împreună cu soția. Apoi, când
Dumnezeu le va da copii, împreună
cu toată casa. El trebuie să se asigure
de faptul că învăţătura primită de la
Dumnezeu a fost asimilată de cei din
familie; trebuie să se asigure că soţia
lui, la rândul ei, poate să îl completeze
şi să-l ajute în educația copiilor, în
așa fel, încât să aibă asigurarea că
copiii, pe care Dumnezeu li-i va da, în
următoarea generaţie, să poată să le
transmită adevărul sfânt, neștirbit. În
vederea aceasta cuvântul Scripturilor,
rugăciunea și cântarea să facă din
viața familiei o biserică mică, asta e
responsabilitatea soțului, o părtăşie
sacră.

.

Biserica trebuie să-și asigure
menirea în a ajuta familia.
Gabi Bujdei: De ce credeţi
că soţii din ziua de azi nu-şi
îndeplinesc această condiţie?
Iosif Anca: Poate că nevinovăţia
este dată în parte de lipsa educaţiei

care nu le-a fost oferită la rândul
lor; poate, în parte, o vină o poartă
societatea noastră orientată în prim
plan spre cele economice, spre o
evoluție materială; dar credem că
Biserica trebuie să-și asigure menirea
în a ajuta familia să-și înțeleagă şi să-și
îndeplinească menirea.

.

Gabi Bujdei: Care sunt
măsurile care se iau asupra
unui astfel de soţ, care nu-şi
îndeplineşte acest rol?
Iosif Anca: Cred că, pe de o parte,
soţia poate să-l ajute să conştientizeze
nevoia de a fi un preot al casei şi cred
că biserica trebuie să vină în ajutor la
slujbele comune în a promova această
învățătură așa cum de exemplu s-a
procedat la această conferință pe
familii, pe care am avut-o, pe subiecte
despre familie. Mai mulți soți să-și
preia atribuțiile și să fie fericiți ei și
casele lor.

.

Să avem ca prioritate lucrurile
sfinte.
Gabi Bujdei: Aţi spus
că rolul secund al soţului
este acela de a se ocupa
de nevoile financiare ale
familiei. Unde este graniţa
între surplusul financiar şi
minimul necesar?
Iosif Anca: Trebuie să admitem că
Dumnezeu pe unii oameni i-a rânduit
să fie mai bogaţi, iar pe alţii să-şi ducă
viaţa în condiţii mai restrânse, dar

ca principiu, Scriptura ne învaţă să
nu constituie cele materiale pentru
noi o pasiune, o primordialitate. Aici
trebuie să avem în vedere căa , în
primul rând, timpul sacru de părtăşie
cu familia să nu fie afectat. Trebuie să
ne bazăm pe ceea ce Scriptura numește
binecuvântare și avem aici ca exemplu
istoria Israelului. Dumnezeu le cerea
ca în anumite zile, în anumite sărbători
să nu lucreze și li se asigura că nu vor
fi văduviți de ceea ar fi avut dacă ar fi
muncit. Asta este binecuvântarea lui
Dumnezeu dacă avem ca prioritate
lucrurile sfinte.

.

Gabi Bujdei: Cât trebuie să
muncească un bărbat ca să-și
mențină echilibru mediu în
familie?
Iosif Anca: Cred că aici societatea
își spune cuvântul. Timpul de muncă
este impus de orarul normal al unui
loc de muncă și diferă de la individ
la individ, în funcție de pregătirea
profesională, de vârstă. Cred că munca
în plus— și spun asta bazându-mă pe
studii de specialitate — îl ajută pe soț
să nu sufere din punct de vedere psihic.
Pe lângă activitatea de la serviciu, soțul
își poate ajuta soția acasă.

.

Femeia să fie disponibilă cu
sufletul și cu mintea.
Gabi Bujdei: Care este rolul
soţiei?
Iosif Anca: Supunerea are de-a
face cu două dimensiuni. În primul
rând, cu aspectul organizării. Femeia
nu este inferioară, după cum nici
Fiul nu este inferior Tatălui, dar se
subordonează în vederea organizării
unui plan al lui Dumnezeu. Iar pe
de altă parte, cred că subordonarea
soției are de a face cu scutirea ei de
anumite aspecte pe care trebuie să le
dezbată și trebuie să le rezolve soțul.
Cu alte cuvinte, să nu cadă pe umerii
ei, pe mintea ei acele probleme care
pentru soț sunt ușor de rezolvat. Iar
femeia să fie disponibilă cu sufletul și
cu mintea pentru acele dimensiuni și
aspecte ale familiei pe care soțul nu
le poate rezolva, nu este dotat și nu
are menirea din partea lui Dumnezeu.

Subordonarea în familie, supunerea
despre care vorbește Scriptura, trebuie
să facă bine promovării ansamblului
familiei prin specificului celor doi, felul
în care au fost creați.

.

Gabi Bujdei: Foarte
multe femei sunt deficitare
la punctul respectiv, de ce
considerați lucrul acesta?
Iosif Anca: Cred că are de a face
cu firea noastră păcătoasă, după
cum noi, în general, avem tendința
să nu ne supunem lui Dumnezeu. La
fel și femeile, la rândul lor, datorită
mișcării feministe din ultimele decenii
cu orientarea societății și în general,
datorită — cum spuneam — ispitirii
firii noastre pământești, de către
diavolul care s-a răzvrătit, duce la o
lipsă de supunere. După cum și copiii,
de exemplu, sunt ispitiți la rândul lor să
nu asculte la modul general și care la
soție se manifestă în felul acesta.

Aproape de Dumnezeu putem
să ne îndeplinim mai bine menirea
de soți.

.

Gabi Bujdei: Sunt soluții
pentru remedierea acestor
deficiențe?
Iosif Anca: Cred că și asta am
dezbătut la tema referitoare la relațiile
celor două legăminte: legământul cu
Domnul și legământul cu partenerul
de viață. Spiritualitatea, o împărtășire
a naturii divine într-o formă cât mai
bogată, poate să ajute pe cei doi în
ambele aspectele ale vieții. Deci, cu cât
suntem mai aproape de Dumnezeu,
cu atât putem să ne îndeplinim mai
bine și mai ușor menirea și raporturile
dintre noi să fie cât mai amicale și mai
plăcute.

.

Gabi Bujdei: Care sunt
responsabilitățile soției?
Iosif Anca: Dacă ne rezumăm
strict la ceea ce ține de interiorul
familiei, trecând peste alte atribuții
de ordin social sau bisericesc, cred
că rolurile soției sunt cele specifice
potrivit naturii pentru care a fost
creată. Spre exemplu, a legăna un

copilaș se pricep și bărbații, dar să-l
alăpteze se pricep numai ele. Îmi place
să ajut soția la bucătărie, dar pe post
de muncitor necalificat pentru că
specificul ei, aspectele în care femeia
este superioară bărbatului pe natura
funcției ei, acolo o face să fie mai
calificată în primul rând prin natura
ei de femeie și în al doilea rând prin
îndeletnicirile cu pasiune în care o
femeie își înțelege rolul ei din casă.

.

Gabi Bujdei: Rata de
divorțuri este ridicată, care
sunt motivele?
Iosif Anca: Ceea ce observăm
din imediata noastră apropiere sau din
statistici la nivelul întreg al societăți
se observă că suntem tributari
gândirii din jur, într-o societate care
a devenit ceea ce eu am denumit
familia firmă. Firmele se descompun,
se reasamblează în alte structuri, cu
alți asociați, cu alți angajați, pe când
din punct de vedere biblic cred că
aici este esențialul. Dau o dovadă
statistică: în Africa divorțurile sunt o
raritate, în America este o chestiune
de ordinul zilei; totul depinde cum
conceptualizează oamenii fenomenul
și apoi cum se expun acestor riscuri
sociale cu toate afecțiunile de ordin
economic sau filozofic care apar.

.

Sunt un familist convins.
Gabi Bujdei: Un mesaj
pentru toate familiile
creștine?
Iosif Anca: O familie sănătoasă!
Le spun soților că trebuie să fie într-o
relație bună cu Domnul și cu doamna.
Surorile să fie într-o relație bună cu
Domnul de sus și cu domnul de jos.
Sunt un familist convins, căsătorit
de peste 30 de ani și pot să afirm că
Dumnezeu, când a gândit familia, a
gândit ceva frumos. Bunul Dumnezeu
să binecuvânteze toate familiile chiar și
pe cele care au nevoie să fie refăcute; și
dacă nu au gustat din plin frumusețea
familiei, măcar în timpul care a mai
rămas să aibă parte de harul acesta.

Gabriela Bujdei
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Isus Hristos-Darul
lui Dumnezeu
	Î

n timp ce majoritatea oamenilor
au fost cuprinşi de efervescenţa
specifică sărbătorilor de iarnă,
acaparaţi de febra cumpărăturilor
şi a cadourilor, tinerii dornici de
a celebra într-un mod spiritual
Naşterea Mântuitorului, au putut
lua parte la o seară de sărbătoare,
organizată pe data de 20 decembrie 2016 în onoarea acestui
eveniment unic în istoria omenirii,
de către departamentul de tineret
al Bisericii Penticostale Elim Viena.
A fost un prilej pentru cei prezenţi,
tineri atât din biserica locală cât
şi din alte biserici de a se bucura
cântând colinzi, în rugăciune,
ascultând mesaje evanghelice
specifice acestei sărbători, precum
şi mărturii ale fraţilor misionari
trăite în timpul misiunii din
Vanuatu.

Invitat special pentru a
aduce mesajul lui Dumnezeu în
aceea seară a fost evanghelistul
Gabriel Achim din Portland Oregon, SUA, fondatorul şi coordonatorul centrului de reabilitare God
Will Provide din Austria. Centrul
are ca scop reabilitarea şi reintegrarea în biserica lui Dumnezeu a
persoanelor căzute în dependenţe
de alcool, narcotice etc. Mesajul
prezentat, având ca bază textul din
Evanghelia după Matei 1:18-25, a
definit scopul venirii în lume a lui
Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi
anume acela de a ne arăta un model de viaţă a unui copil autentic a
lui Dumnezeu, de a purta povara
păcatelor noastre şi de a muri pe
cruce în locul nostru, pentru ca noi
să fim mântuiţi şi ca oricine crede
în EL, Îl acceptă, îşi schimbă viaţa
şi trăieşte fiecare zi în dragoste şi
ascultare precum Hristos a trăit, să
aibă şansa reabilitării relaţiei per-

sonale cu Dumnezeu şi dreptul de
a se numi copilul lui Dumnezeu.
Seara s-a încheiat cu o părtăşie la
o masă de dragoste, un loc prielnic de socializare pentru tinerii
creştini.
An de an sărbătorim întrun mod tot mai tradiţional Naşterea lui Isus Hristos, ignorând de
multe ori faptul că El este cadoul
cel mai de preţ pe care îl poate
primi cineva. Atunci când El se
naşte cu adevărat în viaţa unui păcătos, întreg cerul e în sărbătoare.
Fie dar, ca Hristos să se nască, să
crească şi să domnească cu adevărat în viaţa fiecăruia dintre noi,
lăsându-ne transformaţi de EL şi
dând dovadă în fiecare zi din viaţă
de o trăire, ascultare, răbdare, credincioşie, dragoste, milă, bunătate,
aşa precum El ne-a arătat.

Marian-Ionel Cutoi

Despre George Whitefield
(1714-1770)

S

-a născut în 1714 la
Gloucester, într-o familie
modestă. La vârsta de 15
ani, întrerupe școala și
studierea limbi latine ca
să-și ajute mama cu întreținerea
hanului pe care îl dețineau. Întrun final, mama lui a renunțat să
se mai ocupe de han. La vârsta de
18 ani, intră ca bursier la Pembroke Collenge în Oxford unde se
și integrează într-un grup numit
„Holy Club”. La vârsta de 22 de
ani este chemat de episcopul Benson din Gloucester să servească
în prima duminică după Rusalii.
Acolo a predicat pentru prima
dată.
Lucrarea lui e asemănătoare cu cea a apostolilor. Dat
afară din bisericile catolice, pentru
că era protestant, a început să
predice pe străzi. Iată un mic pasaj
din ceea ce el a experimentat,
vorbind unor mineri din Hannam
Mount din Matei 5:1-3: „Întrucât

oamenii aceștia nu aveau o dreptitudine proprie, s-au bucurat să
audă despre Isus, care era prieten
cu perceptorii (vameșii) și care nu
venise pentru cei drepți, ci pentru cei păcatoși, ca să-i cheme la
pocăință. Primul semn al faptului
că erau impresionați au fost lacrimile care se prelingeau pe obrajii
negri și lăsau dâre pe fețele lor, de
abia ieșite din mină.”
Omul acesta predica câte
40-60 ore pe săptămână, cu toate
că obosea fizic, nu a renunțat niciodată să evanghelizeze, spunând
„Nu pot să merg un sfert de oră
cu cineva, fără să îi vorbesc de
Isus Cristos.”
Pe data de 28 septembrie
1770, în drum spre New Hampshire la Newburyport, s-a insistat
să predice într-o localitate numită
Exeter. Deși era bolnav, a acceptat.
A stat în picioare în fața adunării
de oameni, fară să vorbească. La
un moment dat, a răstit o rugăciune „Doamne Isuse, lucrarea pentru

tine m-a obosit cu adevărat, dar nu
din cauza ei mă simt eu obosit. Dacă
nu mi-am terminat alergarea, lasă-mă
să mai predic o dată sub cerul liber
adevărul Tău. Du-mă apoi acasă și
lasă-mă să mor.” A predicat timp
de două ore din 2 Corinteni 13:5.
Un martor ocular spunea: „ El s-a sculat de pe scaun și
a stat în poziția de drepți. Doar
înfățișarea sa în sine era o predică
plină de putere. Fața palidă și trasă, lupta vădită de a da expresie
scânteii cerești într-un corp slăbit
erau remarcabile. Spiritul era doritor, dar carnea era pe moarte.”La
sfârșitul predicii a spus „Mă duc
într-un loc care a fost pregătit pentru
mine.”
Două zile mai târziu, prietenii
l-au rugat să se așeze, la care el a
răspuns „Prefer sa fiu epuizat, decât
să ruginesc.” Câteva ore mai târziu,
a murit.
(Toate textele sunt din cartea: „Mai bine să arzi decât să
rugineşti”J. C. Ryle/R. Elliot)

Mihai Pop
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constatăm că oamenii în suferinţă erau mai doritori să
asculte cuvântul lui Dumnezeu şi să fie încurajaţi, faţă
de cei pe care îi întâlneam pe străzi. Pe lângă o Biblie şi
un zâmbet, am dăruit şi câte o plasă cu diferite alimente pacienţilor din spital. La despărţire ceream permisiunea de a ne ruga pentru ei şi, slăvit să fie Dumnezeu,
răspunsul lor a fost afirmativ.
Experienţa care am avut-o cu oamenii din
spital ne-a încurajat mult şi am primit putere pentru a
continua şi pe străzi să răspândim mai departe mesajul
evangheliei. Chiar dacă oamenii ne respingeau deseori,
Dumnezeu a dat biruinţă!

Experienţe din spital în
misiunea din România

Slăvit să fie Domnul pentru această lucrare şi
pentru harul pe care l-am avut să îl propovăduim şi la

„…am fost bolnav, şi aţi venit
să Mă vedeţi …“ Matei 25:36
cei bolnavi!

Alexandru-Emil Mitric

„Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe
care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, că
să umblăm în ele” Efeseni 2:10

C

u ajutorul Lui Dumnezeu, vara acestui an 2016,
am avut ocazia de a împlini versetul menţionat
mai sus în lucrarea de misiune din Drobeta
Turnul Severin. Au fost desfăşurate diferite
activităţi sociale pentru a putea ajunge cu evenghelia la
inimile oamenilor.
La îndemnul Duhului Sfânt, cu o echipă de fraţi,
am avut pe inimă ca în fiecare zi, pe lângă celelalte activităţi care le desfăşurăm, să vizităm şi spitalul municipal din acel oraş. Acolo am întâlnit foarte mulţi oameni
bolnavi şi disperaţi de situaţia în care se aflau. Intrând în
discuţie cu ei, fraţii au mărturisit pe Dumnezeu şi dragostea Lui faţă de omenire. Am avut plăcuta surpriză să
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„Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu,
de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost
pregătită de la întemeierea lumii.
Căci am fost flămând şi Mi-aţi dat de
mâncat; Mi-a fost sete şi Mi-aţi dat de
băut; am fost străin şi M-aţi primit;
am fost gol şi M-aţi îmbrăcat; am
fost bolnav şi aţi venit să Mă vedeţi;
am fost în temniţă şi aţi venit pe la
Mine. Atunci, cei neprihăniţi Îi vor
răspunde: « ‘Doamne, când Te-am
văzut noi flămând şi Ţi-am dat să
mănânci sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am
dat de ai băut?
Când Te-am văzut noi străin şi Te-am
primit sau gol şi Te-am îmbrăcat?
Când Te-am văzut noi bolnav sau în
temniţă şi am venit pe la Tine?“
Drept răspuns, Împăratul le va zice:
„Adevărat vă spun că, ori de câte ori
aţi făcut aceste lucruri unuia din
aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei,
Mie Mi le-aţi făcut. «“ Matei 25:24-40

P

entru prima dată am hotărât să merg în vara
anului 2016 într-o misiune de evanghelizare
în România. Alături de câţiva tineri, fraţi şi
surori, am fost o săptămână în Drobeta Turnu-Severin, judeţul Mehedinţi, pe câmpul evangheliei.
Pe lângă evanghelizarea pe străzi şi case ne-am făcut timp să mergem în vizită la spitalele din judeţ.
O singură dată am reuşit să merg într-un spital.
Tot drumul înspre spital mă frământau gânduri,
„Cum o să fie? Ce o să zică oameniii când ne vor
vedea? Ne vor primi?” Însă după multe gânduri
am ajuns la spitalul programat în ziua respectivă.
Noi pregătisem săculeţe pentru pacienţii
spitalului. Acestea conţineau fructe, napolitane,
suc alături de o biblie şi diferite tratate. Fiecare
din noi a luat câte putea duce din aceste săculeţe
şi începea să meargă din cameră în cameră prin
spital. Intrând într-o camera plină de oameni
bolnavi şi necunoscuţi era ceva nou pentru mine.
Se vedea deseori durerea în ochii lor. Mulţi abia
se mişcau. Alţii stăteau pe pat plini cu diferite
furtune care-i înconjurau. Am avut posibilitatea
să stăm cu ei de vorbă. Unii s-au deschis mai
mult, alţii mai puţin. Dar se bucurau aşa de mult
de prezenţa noastră că nu puteau să-şi oprească
lacrimile. M-au marcat foarte mult două doamne
care în momentul când le dădusem Biblia în mâna
au luat-o şi au strâns-o tare în braţe. Ne mărturiseau că se roagă şi au speranţa că Dumnezeu este
cu ele.
Însă nu doar pacienţii se bucurau de noi,
ci chiar asistentele se mirau cum noi, tineri din
Austria am venit doar cu scopul de a aduce vestea
bună în locurile respective.
Dumnezeu e mare şi am avut harul să
ducem evanghelia şi la aceste persoane. Condiţiile
de acolo sunt foarte grele în comparaţie cu spitalele din Austria. Însă a fost o mare bucurie pentru
mine să pot fi parte la această lucrare din spitalele
din România.

Kevin Cirţ
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Grădina Mormântului

N

u știm dacă acest loc a
fost locul adevărat al
crucificării, îngropării
şi Învierii lui Isus, dar
cu siguranță Grădina Mormântului
se potrivește cu detaliile descrise
în Evanghelii şi ajută pe mulți să-şi
imagineze minunatele evenimente
ale dimineții primului Paște. «Dar
îngerul a luat cuvântul şi le-a zis
femeilor: „Nu vă temeți; căci știu
că voi căutați pe Isus care a fost
răstignit. Nu este aici; a înviat,
după cum zisese. Veniți de vedeți
locul unde zăcea Domnul;” (Matei
28:5-6).
Deși ar putea exista dispute cu privire la locul unde aceasta
s-a întâmplat, noi nu avem nici o
îndoială că Isus Cristos a fost dovedit că este Fiul lui Dumnezeu: „în
ce privește duhul sfințeniei dovedit
cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților;…” (Romani 1:4 ). Isus însuși a spus: „Eu
sunt învierea şi viața. Cine crede
în Mine, chiar dacă ar fi murit,va
trăi. Și oricine trăiește, şi crede în
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Mine, nu va muri niciodată. Crezi
lucrul acesta?” (Ioan 11:25-26).
Această grădină a fost păstrată cu grijă ca un loc creştin sfânt
pentru că mulţi cred că ar putea fi
grădina lui Iosif din Arimateea în
care Isus a fost înmormântat după
crucificarea Lui. Este întreținută
de o fundație de caritate engleză,
Asociaţia Grădinii Mormântului.
Sunteţi bineveniţi să
vă plimbați prin Grădină şi să
explorați semnificația ei spirituală.
Privind de pe platforma situată în
colţul îndepărtat al Grădinii, veţi
observa o stație de autobuz. Spre
stânga veţi vedea o stâncă abruptă iar spre dreapta zidul Hardie
al orașului vechi. Această zonă a
fost parte dintr-o carieră de piatră
antică. Potrivit tradiției, cariera
era folosită de către evrei ca loc de
execuție prin împroșcare cu pietre,
iar de către romani, ca loc de crucificare. Crucificările erau de obicei
duse la îndeplinire lângă drumurile aglomerate pentru a servi ca
o pildă vie pentru alți potențiali
rebeli. Acesta era tocmai un loc cu

drumuri principale spre Damasc şi
Ierihon.
Biblia ne spune că l-au
scos pe Isus din cetate ducându-Și
crucea spre locul zis al „Căpățânii”
(Golgota în aramaică, Calvar în
latină). Acolo a fost crucificat cu
alţi doi tâlhari, în faţa unei mulţimi dispreţuitoare, în timp ce
trecătorii Îl huiduiau. Nu putem fi
siguri unde a avut loc crucificarea,
dar locul în sine este de mai mică
importanță faţă de semnificația
spirituală a ceea ce s-a întâmplat.
Isus s-a dus de bunăvoie să moară
crucificat. Totul a fost parte din
planul plin de iubire al lui Dumnezeu prin care să ne aducă iertarea.
Biblia ne spune că: „El a purtat
păcatele noastre în trupul Său, pe
lemn, pentru ca noi, fiind morți
faţă de păcate să trăim pentru
neprihănire; prin rănile Lui am
fost vindecați.” Şi „Cristos, de
asemenea, a suferit o dată pentru
păcate, El, Cel neprihănit, pentru
cei nelegiuiți, ca să ne aducă la
Dumnezeu.” (1 Petru 2:24 și 3:18).
Locul tradițional al acestui măreț

eveniment este Biserica Sfântului
Mormânt care datează din secolul
al 4-lea, de pe vremea împăratului
Constantin. Acest loc este acum
în interiorul zidurilor orașului
vechi şi de mai bine de 200 de ani
s-au ridicat întrebări cu privire
la autenticitatea lui. Generalul
Charles Gordon a fost susținătorul
cel mai faimos al teoriei potrivit
căreia cariera (autogara de acum)
putea să fi fost locul crucificării lui
Isus, în afară zidurilor cetăţii. Nu
putem fi siguri dar este interesant
să vedem trăsăturile unui craniu
uman în stânca din partea stângă.
În fotografia fixată pe platforma
construită, puteți vedea cum arăta
acest loc în 1900. De asemenea,
Biblia ne spune că: „În locul unde
fusese răstignit Isus, era o grădină; şi în grădină era un mormânt
nou, în care nu mai fusese pus
nimeni.” (Ioan 19:41) Grădina aceea
aparținea lui Iosif din Arimateea,
un discipol pe ascuns al lui Isus,
care primise permisiunea specială
să îngroape trupul lui Isus în mormântul său din apropiere înainte
de a se intra în Sabat.

fixată pe un copac. Sunteți deasupra unei cisterne de apă - a treia
ca mărime în Ierusalim - care are
o capacitate de aproape 1 milion
de litri. Această cisternă, în forma
de astăzi, este din timpul cruciadelor; dar, este posibil ca o altă
cisternă să fi fost şi aici în primul
secol, folosită într-o grădină, cu
o vie, în timpul lui Isus. Un mic
ocol vă va aduce faţă în faţă cu un
teasc bine păstrat. A fost excavat în
1924. Descoperirea lui sugerează
că această grădină a fost inițial o
extinsă plantație de viță de vie, şi
posibil grădina acelui om bogat, Iosif din Arimateea. Coborând scările
spre pardoseala de piatră din faţa
mormântului, ajungeţi la punctul
culminant al turului Grădinii. Mormântul a fost scos la lumina zilei în
1867. Din nefericire intrarea lui a
fost deteriorată, posibil de către un
cutremur iar mai târziu reparată
cu bolțari de piatră. Anul în care
mormântul a fost săpat în stâncă
este disputat, totuși este remarcabil
că toate caracteristicile menţionate
în relatarea biblică a mormântului
lui Isus, pot fi întâlnite aici:

Va rugăm acum să vă
întoarceți în Grădină, făcând
dreapta la indicatorul spre mormânt. În continuare veți observa în
partea dreaptă o fotografie colorată

•

este săpat în stâncă şi el nu
a fost o grotă naturală (Mat.
27:60)

•

a fost pecetluit cu o mare

piatră prăvălită aşa cum este
indicat de canalul din faţa
peretelui frontal(Mat. 27:60)
•

înăuntru este loc pentru mai
mulți îndoliați să stea în antecamera de jelire (Luca 24:10).

Aceste detalii, cum ar fi
construcția unei mari cisterne şi a
unui teasc, sugerează starea materială bună a unui om bogat de felul
lui Iosif din Arimateea. În plus,
locul de înmormântare este în partea dreaptă a mormântului (Marcu
16:5) şi ar fi fost vizibil de afară
(Ioan 20:5). În anii care au venit,
mormântul a fost probabil folosit
de creștini ca loc de închinare atât
în perioada bizantină cât şi în cea
cruciată. Există indicații ale unei
structuri de biserică, posibil a unui
baptistier şi a două cruci din care
una este înăuntrul mormântului.
www.mihailmanole.com

© www.gardentomb.com
Mihail Manole
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Agenda

TALANTUL ÎN NEGOŢ
în Austria
TALANTUL ÎN NEGOȚ
o lucrare pentru toți

M

ulţumim Domnului că şi în Austria această lucrare funcţionează.
Cea mai mare luptă se dă când este vorba
de Cuvântul lui Dumnezeu, dar acesta este cel mai
important.
Am întâlnit oameni care ziceau: În biserica
noastră avem atâtea activităţi: şcoală duminicală,
avem orchestră, cor , fanfară, studiu biblic,
programe la biserică, copiii cât şi adulţii sunt
implicaţi foarte mult şi şi şi şi… da este adevărat şi
este foarte bine, dar câţi din aceştia citesc acasă din
Biblie nu la biserică?
Multe lucruri sunt prioritare dar să cerem
de la Dumnezeu înţelepciune să ne putem împărţii
timpul în aşa fel să citim zilnic din el. Făcând aşa
avem putere să facem şi celelalte lucruri, mult mai
bine.

Nu te lăsa convins de idea că nu
ai timp! uită-te numai la ziua de azi, ce puteai

să faci cu timpul tău? şi atunci cum rămâne cu zeciuiala din timpul nostru 10% ? În Austria sunt în
prezent 30 de biserici, numai în Gemeinde Gottes,
şi nu ar fi rău dacă fiecare biserică ar avea numai 7
participanţi la acest proiect (adică la fiecare categorie de vârstă doar unul); fără memorare.

Faza naţională pe
Austria
1 iulie 2017
la Graz
Faza
internaţională
18-20 august 2017
la Bistriţa

,,Învaţă pe
copil calea pe
care trebuie s-o
urmeze, şi când va
îmbătrâni, nu se
va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

Î

n februarie 2012 a fost inaugurarea Bisericii noastre. La scurt timp după aceea,
fraţii din conducerea bisericii au hotărât
să se facă şcoală duminicală, deoarece
erau destui copii.
Într-o duminică dimineaţa, la sfârşitul programului, au fost anunţate surorile care să facă această lucrare: Pseriuc Ani şi Soporan Daniela. Eu (Sora Soporan
Daniela) nu am vrut să accept această slujbă, crezând
că nu era potrivită pentru mine, având în vedere faptul
că nu aveam nici un fel de experienţă. Dar, datorită
încurajării soţului meu, am acceptat. Pe parcurs m-am
rugat şi am primit din partea Domnului confirmare că
acolo era locul unde El vroia să fiu. Am auzit de seminarele EGM (Echiparea Generației de mâine), unde am
participat împreună cu sora Ani, îmbunătățindu-ne în
acest fel foarte mult cunoştinţele în domeniu respectiv
care era pentru noi inedit.

Trăim într-o societate în care timpul este foarte
limitat şi preţios, însă am ales să slujim în acest fel
deoarece rodul muncii noastre va fi răsplătit de Dumnezeu care este bogat în îndurare. Chiar dacă roadele
sunt aşteptate de multe ori cu înfrigurare, noi ştim că
răbdarea are rădăcini amare, dar roadele sunt cele mai
dulci. La ora actuală avem 26 de copii între 3-14 ani. Ne
bucurăm de ei văzând cum Dumnezeu lucrează cu ei şi
în vieţile lor, de asemenea mulţumim Domnului pentru
fiecare copil în parte şi pentru părinţii lor. Ne rugăm ca
fiecare dintre ei să ajungă un lucrător în via Domnului.

„De aceea, preaiubiții mei fraţi, fiţi tari,
neclintiţi, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneală voastră în Domnul
nu este zadarnică.” 1 Cor. 15:58

Ani Pseriuc,
Daniela Soporan

Vezi ce poţi face şi nu amâna,
astăzi este timpul, oricum se anunţă vremuri

grele şi peste Austria! şi dacă acum nu avem timp
pentru Cuvântul vieţii cum vom avea atunci?
Dumnezeu să te binecuvânteze să iei decizia care este veşnică.

Sanda Ardelean
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BOTEZ CU
DUHUL SFÂNT

LA BISERICA
BETANIA KREMS

L

a întrebarea: ,,cine vrea

să stăruiască pentru a
primi botezul cu Duhul
Sfânt?” au arătat interes

cinci sau şase persoane. Stăruinţa a durat o săptămână, seară de
seară, din data de 06.02 până pe
11.02.2017.

A fost ceva deosebit în
comparaţie cu alţi ani. În fiecare
seară adunarea a fost arhiplină, iar
stăruitorii, care au fost mult mai
mulţi decât ne aşteptam, abia mai
aveau loc în spaţiul alocat pentru
stăruinţă. În loc de cinci sau şase
stăruitori, seară de seară de la ora
19.00 până la ora 21.30 sau 22.00
veneau pentru stăruinţă 15 până la
24 de fraţi şi surori, tineri şi tinere,
care şi-au deschis inima înaintea
Domnului stăruind pentru a primi
botezul cu Duhul Sfânt. În aceste
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seri de stăruinţă, Domnul Isus a
lucrat cu multă putere botezând cu
Duhul Sfânt 23 de persoane, dintre
care 19 din adunarea noastră. Slăvit să fie Domnul! Ceilalţi au fost
de la Viena şi Wr. Neustadt.
Alături de fraţii din Comitetul bisericii, care au fost nelipsiţi
seară de seară, am invitat şi câţiva
fraţi din Austria despre care am
ştiut că obişnuiesc să se îndeletnicească cu rugăciunea, pentru a da
o mână de ajutor în această lucrare. Bineînţeles, fiecare a venit cu
o mică echipă de slujitori dedicaţi
lucrării de stăruinţă, iar rezultatele
au fost pe măsură, chiar mai mult
decât ne aşteptam. Slăvit să fie
Domnul!
Isus a lucrat într-un mod
deosebit anul acesta. Iată numele
celor care au primit Duhul Sfânt:
Melanie Burlacu, Klaus Burlacu,

Ana-Maria Sava, Radu Mandici,
Simona Burlacu, David Gafiţa,
Dacian Păcurar, Daniel Leah,
Christopher Florea, Lucia Gafiţa,
Roberto Burlacu, Andreas Burlacu, Elisabeta Coldea, Penina Nati,
Betina Burlacu, Markus Boldor,
Darius Burlacu, Ruben Burlacu și
Victor Gafiţa de la Biserica Betania;
Leo Spiridon de la Viena; Maria
Moţu, Lukas Micurescu, Andrei
Andru de la Biserica Wr. Neustadt
Domnul Isus să-i binecuvinteze pe
toți și să-i țină pe calea Sa până la
capăt.

Viorel Boldor

Misiune în India

A

m plecat din Budapesta cu directorul
misiunii Speranța și alți frați din
România. Cu alți frați ne-am întâlnit
în Dubai, iar cu pastorul Endreo în Sri
Lanka, unde am deschis 3 biserici în 2
zile, după care am zburat în India. Am
vizitat un orfelinat, după care am mers spre est 6 ore cu
mașina și am mai vizitat încă 5 biserici; asa ca am ajuns
la hotel la ora 23 seara de la 4 dimineata. Astăzi, după
micul dejun, am plecat spre Coimbatore cu mașina, din
nou, 6 ore, unde vom vizita un orfelinat, iar pe urmă
zona cu crocodili. Spre întoarcere vom vizita o biserică
construită de o familie din Austria.
Drumurile sunt foarte aglomerate. Oamenii nu

sunt stresați, se claxonează foarte mult. Este foarte multă sărăcie, dar oamenii sunt amabili și prietenoși. Copiii
din orfelinat au fiecare povestea lui: unii nu au părinți
deloc, alții numai câte un părinte. Spre exemplu, o fată
a cărei tată a murit, iar mama ei s-a sinucis a ajuns la
orfelinat. A venit la mine și m-a rugat să fac o poză cu
ea, iar alții de la tsunami din 2007 au ajuns la orfelinat.
Nu știu multe despre ei. Au găsit aici în orfelinat un
adăpost și o ,,familie”, iar un frate păstor cu soția și alți
învățători se ocupă de copii până ajung la majorat. Pentru ca o fată din India să se poată căsători are nevoie de
zestre de 5000 €. Unele fete se căsătoresc din dragoste
cu tineri crescuți în biserică neavând nevoie de zestre.
Unele fete sunt învățătoare în cadrul orfelinatului.

Ioan Secheli
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Conferinţa naţională
de tineret Linz 2017

Conferinţa naţională
a misiunii Gideons

Plini de Duh

N

e-am întâlnit în data
de 25.02.2017 în localul
bisericii Speranţa Linz
pentru a serba ,,În zilele
din urmă“ceea ce am dori a fi zorii
cinzecimii generaţiei noastre. Câteva lucruri au fost inedite atât în
organizare cât şi în manifestări.
În primul rând tema nu a fost
modernă ci clasică, aleasă nu în
funcţie de ce e la modă ci de nevoia
stringentă a fiecărei generaţii.
Un alt lucru inedit a fost acela al
slujirii autohtone care raportat la
tema, relevă faptul că aşteptările noastre nu au vizat capacităţi
ieşite din comun, nici personalităţi
marcante ale spaţiului evanghelic,
ci ungerea Duhului. Altfel spus, în
Dumnezeu ni s-a încrezut inima.
Nu în ultimul rând aş dori
să menţionez simbioza minunată
ce originează în însăşi natura Duhului Sfânt. Acolo unde e El prezent graniţele de vârstă dispar iar
barierele se ridică lăsând loc miracolului trezirii spirituale. Cândva,
în trecut, avusesem ca temă ,,Pod
între generaţii“ iar acum îl vedeam
pe Măreţul Meşter construind acel
pod. În adevăr profetul bătrân s-a
unit în legătură Duhului cu tânărul
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închinător iar Dumnezeu în bunătatea Sa a revărsat harul Său.

să încorporeze acele daruri în lucrarea bisericii.

Cred cu tărie că acel timp
petrecut acolo va lasa urme adânci
în generaţia noastră, ca în puterea
Duhului, multe vieţi au fost atinse
şi mandatate să slujească generaţiei lor. Mai cred şi că în viitor „
fiii şi ficele voastre vor proroci“
iar cel bătrân va fi acolo pentru
a-şi înviora duhul. Este acesta un
ideal? Da, este, însă nu unul formal
ci unul pentru care ne rugăm de
multă vreme. Se va împlini acest
vis frumos? Cu siguranţă da. Şi nu
îmi bazez afirmaţia pe speculaţie
ori intuiţie, ci pe mesajele profetice
transmise la conferinţă. Dumnezeu
vrea să atingă această generaţie, să
folosească tineri în lucrarea Sa.

Biserica în general să
înţeleagă că traiul lumesc, în firea
pământească ne mutilează sufletul
că ,,nu am adus nimic în lume şi
nici nu vom lua nimic din ea“, ci că
există lucruri mai preţioase decât
banii şi luxul.

Ce-i de făcut?
Aici doar de am lua
aminte. Pentru că fiecare are ceva
de făcut. Tinerii să se curățească,
sfințindu-şi trupul, sufletul şi
duhul. Vor putea fi astfel vase
de cinste. Păstorii să organizeze
în bisericile pe care le păstoresc
mişcări de trezire, stăruinţe după
umperea cu Duhul Sfânt, rugăciuni
pentru daruri spirituale şi să înveţe

Închei rugându-mă:
Doamne fă ca tot mai mulţi oameni
să audă glasul ce cheamă trezirea,
să înceapă să strige şi ei, să formăm
astfel un cor al trezirii. Atunci trezirea va veni pentru că somnul ne va
fi devenit o povară. Doamne atinge
biserica Ta cu Duhul, atunci mirajul fericirii lumeşti se va destrama,
iar noi, eliberaţi de farmecele ei,
vom începe să umblăm în Duhul.
O, câtă fascinaţie vom
descoperi atunci, câtă putere, câtă
bucurie. Drumul nostru va deveni
drept şi îngust, vom descoperi miracolul la fiecare pas, iar pasul nostru nu va mai şovăi, nu se va mai
poticni, ci va fi ferm. Vom şti de
unde am venit şi încotro mergem,
fiind că vom merge de mâna cu El.

Florin Ost

Cu ajutorul Domnului şi cu susţinerea grupelor locale Gideons şi a bisericilor
din Austria, în perioada 3-5 martie 2017 a avut loc la Pyramide în Vösendorf, Conferinţa Naţională a Misiunii Gideon Internaţional din Austria.

Cu această ocazie am sărbătorit 60 de ani de activitate a Misiunii
Gideons în Austria, 500 de ani de la Reforma lui Luther şi distribuirea a
peste un million de Biblii şi Nou Testamente în aceşti 60 de ani.
Pe parcursul a două zile am învăţat cum să evanghelizăm mai eficient
prin donarea şi distribuirea de Biblii, având ca temă de studiu: Cuvântul
lui Dumnezeu este lucrător (Gottes Wort Wirkt).
La eveniment au participat peste 80 de membri Gideon din Austria,
Elveţia şi Germania, iar vorbitorul invitat a fost Doug Vaughan, director
internaţional de la sediul central al Gideons Internaţional din Nashville / Tennessee şi Walter
Isenring, directorul regional
pentru Europa de Vest şi Orientul Mijlociu.
În seara de vineri am luat cina împreună cu păstori şi
lucrătorii din peste 50 de biserici din Viena şi din toată Austria.
Pentru toate îi mulţumim lui Dumnezeu şi îi dăm laudă numai
Lui, pentru că El este cel ce face să crească această lucrare şi tot
mai multe suflete să fie mântuite.
Mulţumim tututor Bisericilor şi susţinătorilor, care se
roagă pentru această lucrare şi se implică, fiindcă este o lucrare
şi misiune comună a tuturor creştinilor.

Teofil Mărginean
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CONFERINȚA NAȚIONALĂ A BISERICILOR
PENTICOSTALE
Pe data de 13-14 mai 2017 la St. Pölten va
avea loc cea de a XXVI-a întâlnire anuală, numită
în termeni obișnuiți Conferință. Ca și la celelalte
întâlniri vrem să predomine rugăciunea, lauda la
adresa Domnului și vestirea Cuvântului Evangheliei.
Conferențiar va fi fratele pastor Luigi Mițoi din
S.U.A. care va predica în cele patru servicii divine.
În unul din serviciile divine vom avea și un mesaj în
limba germană transmis de fratele superintendent
Erich Schneider din Germania. Tema mesajelor

Biserica Elim din Viena organizează o tabără
pentru tinerii necăsătoriţi între 18 - 25 de ani în
perioada 19 – 25 august 2017 la Flachau. Tabăra
costă 300 de euro și se dorește a se achita un avans

Ordinare la Biserica Elim Viena

va fi „Dimensiunile bisericii”, iar programul se
va desfășura sâmbătă orele 1400-1600 când se va
trata tema Misiune, sâmbătă 1730-2000, Închinare,
duminică 1000-1300, Părtășie și duminică 1600-1900,
Așteptare.
Vă rugăm să susţineți lucrarea prin
rugăciune, ca Domnul Isus Hristos să fie prezent
și să lase ungerea Duhului Sfânt pentru a fi toţi
binecuvântaţi.

de 100 de euro până pe 1 mai 2017. Înscrieri pentru
tabără se fac completând un formular pe site-ul
bisericii Elim Viena.

În data de 12 martie 2017, la Biserica Elim
din Viena a avut loc ordinarea fratelui Ioan Zlibuț
în slujba de pastor și a fraților Augustin Barna și
Samuel Dem în slujba de presbiteri. Slujba a fost
condusă de pastorul Ionel Vlas, având încurajări din
partea slujitorilor: Ioan Irimuș – ,,să nu fie sfâșiați

de lupi!”, Traian Soporan – ,,calitățile unui sluijitor
adevărat” și Ioan Varadin – ,,cum să trecem biruitori
prin ispite”. Evanghelistul Matei ne îndeamnă „Mare

este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! Rugați
dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la
secerișul Lui” Mat. 9:37

SEMINAR DE PREGĂTIRE
ÎNVĂȚĂTORI

Biserica Elim din Viena organizează un
Seminar de pregătire pentru învățătorii de Școală
Duminicală cu/fără experiență în perioada 7-9 aprilie

În perioada 7 iulie - 19 august 2017,
Biserica Elim din Viena organizează mai multe
grupe de evanghelizare în România, în județele
Gorj și Buzău, dar și în orașe cum ar fi: Drăgășani,
Pitești, Cetate, Turnu-Severin, Văleni și Balș. Pentru
a merge la evanghelizare trebuie să participați la
întâlnirile de pregătire organizate în zilele de 15
martie, 7 aprilie, 25 aprilie, 15 mai și 15 iunie la
Biserica Elim începând cu ora 1900.
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2017 la JUFA Weinviertel – Hotel in der Eselsmühle.
Mai multe detalii la adresa: invatatori@elim.at

Î

ncepând cu data de 1 februarie 2017, cetățenii români din
străinătate beneficiază de prestarea cu titlu gratuit a serviciilor consulare în materie de întocmire a actelor de stare
civilă, a actelor notariale (autentificări, legalizări, certificări),
eliberare a titlurilor de călătorie, acordare/redobândire a
cetățeniei române, procurare de acte judiciare și extrajudiciare,
verificare a valabilității permiselor de conducere, precum și a
altor servicii consulare.

EVANGHELIZARE ÎN
ROMÂNIA
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