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Mulţumim celor care au colaborat la realizarea
acestui număr. Fără articolele dumneavoastră
revista nu poate exista. Ne cerem scuze pentru
articolele nepublicate, în limita posibilităţilor vom
încerca să le publicăm în numerele viitoare.
Vă așteptăm din nou pentru următorul număr cu
tot ceea ce Dumnezeu vă pune pe inimă: articole,
poezii, sugestii și întrebări.
Următorul număr va apărea în luna decembrie, iar
ca temă vom avea:
Bucuria
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Pacea
„Ferice de cei împăciuitori,
căci ei vor fi chemaţi
fii ai lui Dumnezeu!”
Matei 5:9

În mod normal când vorbim despre
pace ne gândim la lipsa războiului sau
cel puțin la o pauză între două războaie.
„Nu este suficient să vorbești despre
pace. Trebuie să crezi în ea. Și nu este
suficient să crezi în ea, trebuie să muncești pentru ea.”
Eleanor Roosevelt
„Atunci când puterea dragostei va
depăși dragostea de putere, în lume va
fi pace”
Jimi Hendrix

Created by Pressfoto - Freepik.com

Cuvântul pace provine din latinescul
pax, cuvânt care definește o stare pozitivă, liniștită, lipsită de conflicte militare.
Un studiu arată că în ultimii trei mii
de ani ai omenirii doar două sute cincizeci de ani a fost o pace absolută.
Trăim într-o Europă unită și dacă privim
în urmă constatăm că sunt 70 de ani de
când nu a mai fost război în țările din
EU cu toate că în jurul nostru există
conflicte înarmate în care zeci de mii,
chiar sute de mii de persoane își pierd
viața anual. Bunicii noștri sau chiar și
părinții noștri au trăit vremuri de război,
cel de-al doilea război mondial, război
în care și-au pierdut viața peste 50 de
milioane de ființe umane. Noi trăim vremuri de lux cum poate nici nu am visat
vreodată, trăim în pace cu țările vecine
și nici nu ne putem închipui un război
în EU care are aproximativ jumătate de
miliard de locuitori.
Dar să ne întoarcem și să privim la
individ. Ce înseamnă pacea pentru individ?
„Pacea în lume înseamnă armonie.
Pacea în suflet înseamnă iertare” Nu
poți să ai pace fără iertare, ca să ai pace
trebuie să învingi răul prin bine, ura
prin iubire, minciuna prin adevăr. Orice
individ tânjește după pace dar uneori o

4 • www.apavietii.at • Septembrie | 2017

căutăm din nefericire în altă parte unde
nu există: în succes, în visări, în frumusețe, carieră, bani, renume... Pacea
adevărată o dă numai bunul Dumnezeu prin Fiul său care a venit în această
lume ca „...Domn al păcii” Isaia 9:6b și
totuși în lume nu este pace. De ce? Ce
fac eu pentru ca să fie pace? Tot ceea ce
sunt eu urmărește pacea?
Pacea trebuie să înceapă cu mine,
cu fiecare din noi, să vină dinlăuntru,
pacea începe cu vorbirea mea. Cum
vorbesc eu despre semenul meu? Cu
ce ton, ce cuvinte folosesc? Pacea are
de-a face cu privirea mea. Privirea poate ucide sau poate înviora. Pacea se
citește pe fața mea. O față senină și un
zâmbet exprimă pace. Cel mai mult pacea are de-a face cu inima mea: dacă eu
am pace interioară dacă sunt împăcat
cu mine însumi, dacă am pace în inimă, atunci ea va izvorâ în afară și îi va
inunda pe cei din jurul meu. Pacea este
o încredințare personală a inimii că tot
ceea ce fac, ce spun sau gândesc este
aprobat de Dumnezeu. Pacea este o
stare sufletească după care toți tânjim,
este o liniște sufletească, este acceptarea de sine.

frica iudeilor și îi salută cu „Pace vouă”
(„Shalom”). E ceva extraordinar, era tocmai ceea ce le lipsea ucenicilor în acel
moment. Aveau nevoie de aceasta. Mă
gândesc cum ar fi reacționat ucenicii
dacă Isus i-ar fi salutat cu „bună seara”... Cum ne salutăm noi, ca și creștini
în ziua de azi? Sigur că „Shalom” spune mult mai mult decât salutul nostru:
„Pace”. De fapt shalom înseamnă: integritate, vindecare, sănătate, bunăstare,
siguranță, pace și liniște. Când îl saluți
pe fratele tău cu „pace” ce îi transmiți?
Dacă nu ai pace în inima ta, dacă nu ai
liniște sufletească, dacă nu ai pace și liniște în familia ta salută-l pe fratele tău
cel puțin cu „bună ziua”.
„Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot
ce este drept, tot ce este curat, tot ce
este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice
laudă, aceea să vă însufleţească.” Filipeni 4:8		
				
Puiu Timofte

Un poet creștin spune:
„Să ai pace în mijlocul necazului tău.
Să ai pace, căci tu eşti fiu de
Dumnezeu.
Când cei din jur te vor privi.
Cu pacea ta îi vei uimi.
Fii plin de pace, vei birui.”

Tu ești un împăciuitor. „Ferice de cei
împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai
lui Dumnezeu!” Matei 5:9. Pacea este un
proces care durează veșnic. Pacea face
parte din roada Duhului Sfânt.
În creștinism cuvântul „pace” este
folosit ca formă de salut. După înviere
Isus Hristos se arată ucenicilor care erau
împreună la un loc, cu ușile încuiate de
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bariera normalității.
- Acceptă pe cei din jurul tău așa cum
sunt, dacă nu te poți schimba pe tine cu
siguranță nu o să îi poți schimba pe cei
din jurul tău.
- Acceptă-L pe Dumnezeu și împacă-te cu El. Omul a fost creat să fie
în imediata apropiere a Creatorului,
nu poate funcționa altfel. Fii mulțumit
pentru ceea ce ești, pentru că o inimă
mulțumitoare îți aduce pacea minții, iar
o inimă nemulțumitoare este începutul
răzvrătirii, Romani 1:21. Nu poți avea
pacea îngrijorându-te, deci renunță la
îngrijorare, ajunge zilei necazul ei, oricum nu poți să schimbi situația îngrijorându-te.

Fii plin de pace
lor și a trebuințelor.
Nu mai suporți, simți
Lumea se frământă, împărățiile se clatină și
că explodezi, îți spui,
noi ne întrebăm deseori ce să facem. Viața demăcar ai mei ar trevine tot mai grea și ritmul tot mai alert iar noi
bui să mă înțeleagă,
de multe ori suntem depășiți de situație. În midar nu o fac și atunci
jlocul unei lumi care se frământă ne frământăm
la un moment dat te
și noi. Ne trezim dimineața uneori cu teamă,
revolți, cum? nu e de
alteori cu groază gândindu-ne la problemele
ajuns că îi suport pe
care ne așteaptă să le rezolvăm și ne întrebăm
străini, trebuie să îi
oare azi ce va mai fi? E tot mai greu să ții pasuport și pe ai casei?
sul și să faci față la provocările care vin, uneori
Explodezi, împarți în
gândurile năvălesc cu grămada înlăuntrul tău
stânga și în dreapta,
și nu mai ști cum să procedezi, te cuprinde frinu mai ții cont de nica, alteori disperarea pentru că nu vezi nici o
mic. Iar noaptea, când
ieșire. Dacă ar fi doar o zi pe săptămână ar fi
te așezi în pat și începi
bine, dar parcă în viața ta nu se mai termină,
să te frămânți, consun val aduce după sine un alt val și situația detați că ești singur și
vine insuportabilă.
neînțeles, nimeni nu
te iubește și nimeni
nu
te
acceptă
așa
cum
ești, atunci te cuAi aplicat demult îndelunga răbdare
și ți se pare imposibil să mai poți răbda, prinde frica și îți dai seama că nu ai pace.
nervii îți sunt întinși la maximum și parcă Se întâmplă că toate vin ca un tăvălug în
nimeni nu te mai înțelege. Locul de mun- viața ta și te lasă pustiu, pradă îndoielilor
că sau școala a devenit prea stresant, și ispitelor, plin de frământări și fără de
prea multe sarcini, nu mai faci față, toți pace. Și toate aceste incertitudini și frici
cer și toți vor, dar până când? Ei nu văd că le porți înăuntrul tău, le ascunzi cu grijă
tu nu mai poți. Ajungi acasă după o zi isto- la început până când ele ies la suprafață,
vitoare, frânt, gândind că aici o să fii lăsat purtând masca cea mai fină în așa fel înîn pace, dar și aici continuă seria cereri- cât nimeni să nu simtă sau să bănuiască
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ceva. Dar în interiorul tău ești sfâșiat și
vulnerabil la orice adiere de vânt, simți
cum frica și nesiguranța te învăluiesc
pas cu pas și nu ai pace. Auzi de multe
ori versul cântării: ,,Dacă-ți lipsește pace
și fericire n-ai / Nimic tu nu poți face cu
starea care o ai”. Și te cufunzi mereu mai
departe, mai adânc, tot mai adânc. Ca o
reacție la cele ce se petrec în interiorul
tău, ajungi tot mai insensibil, nimic nu te
mai mișcă, nimic nu te bucură, ești afundat în problemele tale și viața pentru tine
începe să devină gri. Gândești, dar nu te
exprimi cu voce tare de frică, că ai ajuns
ca un cadavru viu, efectiv te târăști, până
într-o zi când nu îți mai pasă de nimeni
și nimic, măștile cad dar nu-ți mai pasă.
Atunci e ziua când cei din jurul tău văd în
ce groapă adâncă ești, dar ce contează,
oricum ție nu îți mai pasă. Uneori situația
aceasta durează: luni, ani sau zeci de ani
și lasă în trupul tău urme. Nu mai poate fi
pus la îndoială faptul că conflictele noastre interioare, starea noastră emoțională
ne influențează starea de sănătate fizică.
Simțim în viața de zi cu zi cum conflictele care ne sfâșie și stările de tensiune își
pun amprenta asupra noastră și uneori
ne fac să ne îmbolnăvim. Există în multe
cazuri legături între starea psiho-emoțio-

nală și bolile fizice. Întâlnim tot mai des
boli făcute pe bază de stres, mai ales dacă
vorbim de bolile cardiovasculare sau de
diabet.
În prezent depresia este a patra boală
ca răspândire pe glob și ea reprezintă
una dintre cele mai grave probleme de
sănătate a omului contemporan. Conform estimărilor Organizației Mondiale
a Sănătății (OMS), în anul 2020 depresia
va fi a doua cauză de dizabilitate, imediat
după afecțiunile cardiovasculare. În ultima decadă numărul persoanelor la nivel
global care suferă de depresie a crescut
cu 18% potrivit OMS. și se apropie de 350
milioane de oameni. Dragul meu dacă
te-ai confruntat sau te confrunți cu situația relatată mai sus sau asemănătoare
cu ea, aș vrea să realizezi că ai nevoie de
pace. Practic toți avem nevoie de pace.
Ființa umană nu poate funcționa armonios dacă nu are pace. Dar cum să ai pace
dacă nu poți fi niciodată mulțumit, nu te
mulțumește ce ai, nu te mulțumește ce
ești, nu te mulțumește cum ești.
- Acceptă-te așa cum ești și împacă-te
cu tine însuți.
Foarte mulți sunt nemulțumiți de
felul în care arată, fă tot ce depinde de
tine, ceea ce omenește este posibil pentru a te schimba, dar nu căuta să treci de

ale zilei, pacientul trebuie să le noteze pe
o foaie de hârtie şi să le păstreze pentru
perioada special alocată. Instructajul
aplicat pacientului va îmbrăca următoarea formă: ,,Adesea simţi că temerile şi
îngrijorările îţi scapă de sub control. Ar
fi bine să stabileşti o perioadă din zi în
care trebuie să te îngrijorezi cât poţi de
mult, timp de 30 de minute. Notează toate îngrijorările tale pe o foaie de hârtie.
Dacă îţi mai apar astfel de gânduri în alte
etape ale zilei, notează-le pe un caiet şi
păstrează-le pentru perioada special dedicată îngrijorării’’. Este indicat ca după
acest timp de îngrijorare să citeşti în Biblie: Matei 6:25-34 şi apoi să ai un timp de
rugăciune în care să aduci la cunoştinţa
lui Dumnezeu îngrijorările tale şi să le laşi
Îngrijorarea permanentă are un efect acolo la picioarele lui Hristos.
Atunci când are loc un eveniment
activ asupra stării psihice şi asupra randamentului, ea este caracteristică perso- neplăcut, avem tendinţa de a ne conanelor care suferă de anxietate generali- centra asupra celor petrecute, ignorând
zată, tulburare obsesiv-compulsivă, fobie cât de des se produce acel eveniment în
socială, atacuri de panică şi tulburare de- viaţa noastră reală. Marea majoritate a
presiv-anxioasă. Îngrijorarea reprezintă o oamenilor pune accentul pe informaţiile
componentă de bază a tuturor tulburări- de dată recentă, relevante pentru persoanele în cauză şi care
lor anxioase. Îngrijorarea
au tendinţa de a sări în
presupune prevederea
unor consecinţe negati- ,,Şi aruncaţi asupra Lui to- ochi, ignorându-le pe
ve, ignorarea informaţi- ate îngrijorările voastre, căci cele referitoare la frecilor şi datelor realităţii, El însuşi îngrijeşte de voi.’’ venţa ce indică proba1 Petru 5:7
bilitatea de producere a
subestimarea capacităţii
unui eveniment. Nu pot
subiectului de a face faţă
situaţiilor stresante, stabilirea unor stan- să vorbesc despre îngrijorare şi să nu îmi
darde perfecţioniste şi absurde, o nevoie aduc aminte de ceea ce spune apostolul
exagerată de aprobare, precum şi intole- Petru în 1 Petru 5:7 ,,Şi aruncaţi asupra Lui
ranţă faţă de incertitudine şi ambiguitate. toate îngrijorările voastre, căci El însuşi
Mulţi oameni consideră că îngrijorările re- îngrijeşte de voi.’’ Nu putem să evităm
prezintă o modalitate de a rezolva proble- orice formă de îngrijorare, şi e normal să
ma, de a se pregăti pentru situaţia pericu- ne îngrijorăm până la un anumit nivel,
loasă sau sunt de părerea că îngrijorarea aşa cum am spus aceasta ne ajută să ne
previne pericolul. Deşi este cunoscut fap- pregătim mai bine. Fiecare fiinţă umană
tul că un anumit nivel nu prea ridicat de este unicat în felul ei şi are nivelul ei proanxietate ne poate motiva să ne pregătim priu de îngrijorare (maxim). Depăşirea nimai bine pentru o situaţie de evaluare, de velului de îngrijorare poate avea efecte nu
cele mai multe ori îngrijorarea ne dezor- tocmai plăcute în viaţa fiecăruia.
Acum, când sunt atâtea motive de
ganizează, scăzând simţitor randamentul
în activitate. Una din strategiile terapiei îngrijorare şi pur şi simplu eşti doborât de
cognitiv – comportamentale constă în li- problemele pe care le întâmpini, când nu
mitarea perioadei în care pacientul este mai ai nici o speranţă şi nu ştii ce să mai
îngrijorat. Subiecţii anxioşi se îngrijorea- faci, adu-ţi aminte că eşti fiu şi nu rob şi El,
ză aproape tot timpul la serviciu, la şco- Tatăl tău, îţi spune ,,aruncă asupra mea
ală şi mai ales înainte de a adormi, fapt toate îngrijorările tale’’. Ce te împiedică
ce le reduce semnificativ randamentul şi să-l asculţi şi să laşi toate problemele tale
le creează, în afara stării afectiv negative în mâna Lui? El este acela care îţi spune
tulburări de somn. În cazul acestora este ,,Eu îngrijesc de tine’’, ce te împiedică să-L
recomandat să stabilească o perioadă – laşi să se îngrijească de tine? Îmi aduc
şi nu un loc anume – când trebuie să se aminte de acel cântec care spune: ,, Isus
îngrijoreze. În cazul în care gândurile le- ia toată povara ta, la Calvar, la Calvar’’, ce
gate de îngrijorări apar şi în alte perioade mai aştepţi, dă-i Lui îngrijorările tale, dă-i
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Lui poverile tale şi nu te mai îngrijora. Ar
trebui să fii îngrijorat doar într-un singur
caz, dacă nu trăieşti în prezenţa Lui şi nu
poţi de fiecare dată să laşi îngrijorările
(să le arunci asupra Lui) la picioarele lui
Hristos. Scriptura ne spune foarte clar în
Iov 22:21 ,,Împrietenește-te dar cu Dumnezeu, și vei avea pace, te vei bucura astfel iarăși de fericire” iar Psalmul 29:11
,,Domnul dă tărie poporului Său, Domnul
binecuvintează pe pororul Său cu pace”.
Pacea pe care ne-o oferă Hristos nu
este absenţa oricărei activităţi, nu este
starea în care nu ne mai gândim şi nu mai
facem nimic. Nu este ceea ce simţim când
rămânem singuri şi avem la dispoziţie
câteva ceasuri de răgaz. Nu aceasta este
pacea pe care ne-o dă Domnul Hristos.
Pacea este starea de echilibru între miile de forţe care acţionează asupra minţii
omeneşti, un echilibru ce nu poate fi atins
fără încrederea și siguranța pe care o dă
prezența lui Dumnezeu în viețile noastre. Fără această încredere și siguranță pe
care ne-o dă prezența Lui în viețile noastre, pacea adevărată este imposibilă. Pacea este efectul prezenţei lui Dumnezeu
în viaţa noastră, este echilibrul dintre îndatoririle şi necazurile noastre şi puterea
şi capacitatea de a le face faţă. Pacea lui
Hristos în noi este forţa care ne face în stare să fim la înălţimea situaţiei şi să dăm
tot ce avem mai bun. Isus Hristos a venit
ca să refacă acest echilibru pierdut. Viaţa

noastră este atât de des tulburată şi afectată de nechibzuinţă, de plăceri păcătoase, de gesturi nepotrivite, de preocupări
nefolositoare şi de amintirea faptelor vinovate. Adeseori, noi căutăm să scăpăm
de problemele sufleteşti prin negarea lor
sau prin abandonarea în valul distracţiilor
şi al patimilor lumeşti. Însă conflictele
noastre interioare pot fi tratate în mod eficient numai prin puterea de sus. Ne pierdem timpul dacă încercăm să scăpăm
de ea prin soluţiile superficiale oferite
de lume. Dacă ne dorim cu adevărat pacea, trebuie să-L lăsăm pe Hristos să se
ocupe de motivaţiile noastre, de imaturitatea noastră emoţională, de păcatele
trecutului. Numai când ne ridicăm deasupra tensiunilor lăuntrice prin dragostea
lui Dumnezeu, ajungem să le stăpânim.
Nu ne putem ispăşi păcatele şi greşelile.
Domnul Hristos ne dă pace şi iertare și ne
oferă o inimă nouă. Credinţa noastră în
Tatăl ceresc iubitor va fi pe măsura păcii
noastre. Mintea noastră îşi găseşte odihna
doar în El.
Uneori suntem tentați să nu facem nimic și așteptăm ca pacea să vină din neant sau să cadă din cer și suntem mereu
într-un proces de așteptare continuă. E
adevărat că Isus Hristos ne spune în Ioan
14:27 ,,Vă las pacea, vă dau pacea Mea.
Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se
tulbure inima, nici să nu se înspăimânte”. Dar El nu ne spune că nu trebuie să

facem nimic pentru a obține pacea Lui,
ci pentru a primi pacea Lui trebuie să îl
primești pe El, nu poți avea pacea Lui fără
să-L ai pe El. Pacea este prezentată ca și
roadă a Duhului Sfânt la Galateni 5:22 și
Efeseni 2:14 ne spune: ,,Căci El este pacea noastră...”. Acum desigur tu îți dorești
pacea, dar ea nu poate exista în viața ta
fără dătătorul păcii. Te întrebi de ce ești
vulnerabil în inima ta, în gândurile tale?
Aș vrea să îți ofer răspunsul Scripturii aflat
la Filipeni 4:7
,,Și pacea lui Dumnezeu, care întrece
orice pricepere, vă va păzi inimile și
gândurile în Hristos Isus”.
Poate ai citit de multe ori acest verset, dar acum aș vrea să privești atent la
el și să înțelegi, că pacea Lui întrece orice
pricepere și pe a mea și pe a ta și că noi
nu suntem capabili cu priceperea noastră
să ne păzim inimile și gândurile (adu-ți
aminte de cazul lui Solomon, socotit cel
mai înțelept om, care n-a urmat în totul
pe Domnul, ca tatăl său David), dar că inimile și gândurile noastre pot fi păzite în
Hristos Isus de pacea lui Dumnezeu. Vrei
tu să ai pace ? Vrei tu să fi plin de pace?
Vrei să te bucuri de beneficiile păcii? Fii
plin de Hristos și pacea Lui îți va umplea
ființa și tu vei fi păzit de orice formă a răului. Fii plin de pace, fii plin de Hristos și
Domnul să te binecuvânteze.
			

Vasile Leș

,,Și pacea lui Dumnezeu, care întrece
orice pricepere, vă va păzi inimile și
gândurile în Hristos Isus”.

Trăiţi în pace!
În Evrei 12:14;15 este scris: „Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul.
Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru că nu cumva să dea lăstari vreo
rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare şi mulţi să fie întinaţi de ea.”
Ce înţeleg eu de aici este că noi trebuie să trăim în pace cu toată lumea. Este oare acest lucru posibil? Cum aş putea să trăiesc
în pace cu socrul / soacra, ginerele / nora, cu vecinul cutare sau cu şeful?… , care mi-au făcut atâta rău, m-au batjocorit, ... Dragul
meu, din fericire pentru noi creştinii acest verset este valabil încă în întregime, fără să avem alte opţiuni. Un alt verset care întăreşte
cele spuse îl găsim în Romani 12:18 „Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.” Sau în Romani 14:19,
„Aşadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea şi zidirea noastră.”
De aici ar trebui să învăţăm câteva lucruri, ca unii care căutăm pacea:

							
1. Roagă-te ca să fii un om al păcii.
Rugăciunea prin Duhul Sfânt are influenţă şi autoritate asupra tuturor lucrurilor şi a oricărei inimi. Uneori răspunsul este
imediat, şi ne bucurăm de asta, dar de obicei schimbarea este
un proces, nu un eveniment de moment.
Când ne rugăm cu credinţă Dumnezeu schimbă inimi şi lucruri în favoarea noastră.

2. Comunică cu cei cu care nu eşti într-o relaţie bună.
Rugăciunea este primul pas, dar e nevoie şi de comunicare
cu cei cu care nu trăieşti în pace. Scopul nu trebuie să fie ca să
se afle cine este corect sau cine este greşit, ci de a găsi soluţia.
Pentru aceasta este nevoie ca să vorbeşti, dar şi să asculţi (de
două ori mai mult căci de aceea avem o gură şi două urechi) pe
acela cu care trebuie să te împaci.
3. Oferă un (mic) cadou.
În Proverbe 21:14 găsim scris: „Un dar făcut în taină potoleşte
mânia...” Avem mai multe exemple în Scriptură în care un cadou
dat la timp a rezolvat unele conflicte. Un cadou dat spune celui
ce l-a primit că îl apreciezi, că are valoare pentru tine.
Este de datoria noastră să încercăm să rezolvăm orice conflict, dar cel care le rezolvă cu adevărat este Dumnezeu.
							
Mihai Borze

Filipeni 4:7
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„Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o
dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se
înspăimânte” (Ioan 14:27).

CREDINȚA NE DĂ PACEA
Pe tot cuprinsul pământului lumea vorbește
despre pace și o caută, totuși, foarte puțini o
simt. Trăim o dramă globală. Pacea este o stare de siguranță, calm și liniște.
Pacea este absența războiului, a luptelor, a violenței, a agitației, a certurilor, a terorismului. Este un loc unde totul coexistă
în armonie și perfectă libertate. Pacea este o stare de armonie
între frați, surori, prieteni, în familie și în Casa Domnului.
Pacea minții și a inimii este cea mai importantă formă a păcii
pentru fiecare persoană din lume. Această pace o găsim numai
într-o relație intimă cu Dumnezeu Tatăl, Domnul Isus și Duhul
Sfânt. Așa cum scrie în Filipeni 4:6,7 „Nu vă îngrijoraţi de nimic,
ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.” În aceste versete vedem că, atunci când apar
motive de îngrijorare, trebuie să venim imediat cu ele înaintea
Domnului, apoi să-I mulțumim pentru toate lucrurile, fiindcă El
este cel care a luat aminte, are putere să intervină și să lucreze.
Povara nu mai este asupra noastră, I-am dat-o Celui care este
purtătorul de poveri, Celui care are toată puterea, să-L credem,
noi vom primi pacea Lui care ne va proteja de atacurile celui rău.
Viața aceasta este o amenințare continuă. Domnul ne poruncește clar să nu ne îngrijorăm, fiindcă îngrijorarea este un păcat.
El știe cum îi chinuie cel rău pe cei care și-au pierdut pacea. Fără
pace nu ne putem bucura de ziua de azi, fiindcă ne gândim la
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Ștafeta este un concurs sportiv la care o echipă compusă din patru persoane care străbat succesiv distanța
repartizată cu obligația de a transmite coechipierului următor un obiect convențional (numit tot ștafetă) care
trebuie dus la punctul final. Transmiterea (predarea) obiectului este elementul cheie pentru câștigarea concursului. Dacă ștafeta nu este predată în mod corespunzător sau dacă ajunge să cadă la pământ, echipa pierde
concursul, indiferent cât de bine au alergat persoanele care o compun.
În Deuteronom 31:1-8 găsim o predare de ștafetă, însă nu la un
concurs sportiv ci în conducerea poporului lui Dumnezeu. Bătrânul
Moise predă ștafeta mai departe lui Iosua și noii generații de israeliți. Iosua este acela pe care Dumnezeu l-a ales să conducă poporul
Său, după 40 de ani în pustie, peste Iordan, în Țara făgăduită. Pentru aceasta Iosua a fost pregătit de Dumnezeu și de Moise, învățând
lecții care au rămas valabile și pentru generația tânără din biserica
de azi:
1. Înainte de-a conduce pe alții, trebuie să știi să te lași condus.

ceea ce va fi mâine. Trebuie să ne oprim, să medităm profund la
Cuvântul Domnului. El este medicamentul cel mai puternic pentru noi. La Golgota s-a încheiat pacea între Dumnezeu și om. Să
rămânem în pacea Lui cea adevărată, să păstrăm în geometria
sufletului nostru, această consacrare a Domnului Isus, pentru că
ne-a iertat multiplele păcate și fărădelegi.
Fără pacea lăuntrică nu poate fi pace și împăcare în lume. Să
alergăm după pacea lui Dumnezeu, căci oricând o putem pierde
dacă nu avem ochii ațintiți la Părintele păcii și inima să ne fie
lipită de Domnul nostru. „Dumnezeul nădejdii, să vă umple cu
toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fim tari în nădejde!” (Romani 15:13) „Vă
las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să
nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte” (Ioan 14:27).
Mărturisesc că în multe circumstanțe din viața mea, timp de
79 de ani, m-a purtat în carul Său de biruință Domnul Păcii și al
îndurării. Îi mulțumesc foarte mult! Firul vieții mele, se apropie
de sfârșit și doresc să trăiesc în sfințenie și părtășie cu Domnul,
să ajung în patria cerească, țara păcii, să fiu vrednică de îndurarea și mila Domnului care mi-a salvat sufletul și mi-a dat PACEA
LUI.
Domnul Isus este Prințul păcii, Părintele veșniciilor, să-L iubim cu toată încrederea și să conștietizăm că la El găsim TOTUL.
„Să urmăriți pacea cu toții și sfințirea fără de care nimeni nu va
vedea pe Domnul.” (Evrei 12:14).
Aurelia-Eva Dobrotă

În Numeri 11:28 ne este relatat că Iosua „slujea lui Moise din
tinerețea lui”. El a fost supus conducerii și autorității lui Moise și
a învățat că înainte de-a conduce trebuie să știi să te lași condus. Episcopul Fulton J. Sheen spunea că, ”o civilizație este în
pericol când cei care n-au învățat niciodată să asculte, primesc
autoritatea să comande.” Tot în privința aceasta remarca și John
Maxwell că ”numai liderii care au învățat să urmeze bine pe alții
vor conduce bine pe alții. Cei care n-au învățat să se lase conduși
o să aibă tendința să fie mândrii, nerealiști, rigizi și autocratici.”
2. Înainte de-a asculta poporul de tine, trebuie ca tu să asculți
vocea lui Dumnezeu.

Nu este de mirare că în cartea lui Iosua, Dumnezeu începe
deja din primul verset să-i vorbească noului lider, să-l încurajeze
și să-l îndrume cu privire la noua sa responsabilitate. El a avut
deja o relație profundă cu Dumnezeu și a cunoscut înainte glasul Domnului. Exod 33:11 ne arată relația profundă a lui Moise
cu Dumnezeu. În incinta cortului întâlnirii, ”Domnul vorbea cu
Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui.” Versetul
acesta uimitor descoperă însă și faptul că ”tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului.” El stătea în
prezența lui Dumnezeu și își dezvolta relația cu El. Prioritățiile lui
Dumnezeu sunt întâi relația ta cu Sine Însuși și apoi slujirea, nu
invers. Nu putem să fim slujitori eficienți fără o relație personală
și profundă cu Dumnezeu prin care El să ne vorbească și să ne

călăuzească.
3. Înainte de al înlocui pe Moise trebuie să știi să colaborezi
cu Moise.

La Refidim s-a dat o luptă. Amalec a venit să-l bată pe Israel. Strategia lui Israel a fost unică în istoria strategiilor de război:
Moise stătea pe munte cu mâinile ridicate înspre Dumnezeu iar
Iosua se lupta în vale (Exod 17:8-16). Moise nu putea lupta, era
bătrân. De fapt era așa de slăbit încât Aaron și Hur trebuiau să-i
țină mâinile sus pentru ca mijlocirea lui înaintea lui Dumnezeu
să asigure biruința lui Israel. Totuși Iosua a înțeles că secretul
biruinței a stat în colaborarea cu Moise. Prin această colaborare
Dumnezeu l-a pregătit pe Iosua, totodată colaborarea având și
rol de filtru de selectare.
4. Înainte de a sta poporul în spatele tău, asigură-te dacă stă
Dumnezeu în spatele tău.

După moartea lui Moise, poporul a înțeles că Dumnezeu l-a
rânduit pe Iosua să-l înlocuiască. Au fost gata să asculte de el,
însă au avut niște așteptări foarte specifice de la Iosua: ”Numai
Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine, cum a fost cu Moise!” (Iosua 1:17). Exact asta a și făcut Dumnezeu: l-a însoțit pe Iosua la
trecerea Iordanului și ”în ziua aceea, Domnul a înălțat pe Iosua
înaintea întregului Israel.” (Iosua 4:14).
Poporul lui Dumnezeu n-a fost atunci și nu va fi nici astăzi
impresionat de idei noi ori funcții, ci de o însoțire proaspătă a
Duhului lui Dumnezeu în noii lideri și în noua generație.
Dumnezeu pregătește generația tânără - și în mod special pe
tinerii implicați în lucrările bisericii - pentru predarea ștafetei.
Întrebarea care rămâne este doar dacă vom fi o generație care
vom repeta tragediile dureroase produse de așa-numitele „conflicte dintre generații” ori dacă vom învăța principiile lui Dumnezeu de la Iosua.
							
Ruben Avram
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nu se bucură de nelegiuire – suferă
când apare răul (păcatul); se bucură de
adevăr – îl iubeşte; acoperă totul – iartă
şi uită; crede totul – are un optimism
real; nădăjduieşte totul – nu abandonează niciodată; suferă totul – moare
pentru celălalt. (1 Corinteni 13:1-7)

„Domnul Dumnezeu a zis:
«Nu este bine ca omul să
fie singur; am să-i fac un
ajutor potrivit pentru el»”
(Geneza 2:18)

Familia – un legământ sfânt (partea a-II-a)
Dragostea divină – natura legământului
În familie, atât soţul cât şi soţia, trebuie să se dăruiască în dragoste necondiţionată. Aceasta este diferenţa fundamentală dintre un legământ, în concept
biblic şi orice alt contract sau înţelegere
socială sau economică interumană. „Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi
Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru
ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o
prin botezul cu apă prin Cuvânt.... Tot aşa
trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta, se iubeşte pe sine însuşi” (Efeseni
5:25-28). Iubirea familială este imperativă
şi pentru femei, care trebuie „să-şi iubească bărbaţii şi copiii” (Tit 2:4). Un exemplu
de ofertă unilaterală a dragostei, spre
deosebire de un contract, care are clauze reciproce, rezultă din angajamentul lui
Rut, care pentru ea nu a cerut nimic, dar
a fost gata să ofere totul pentru soacra ei:
„Rut a răspuns: «Nu sta de mine să te las
şi să mă întorc de la tine! Încotro vei merge tu voi merge şi eu, unde vei locui tu,
voi locui şi eu; poporul tău va fi poporul

meu şi Dumnezeul tău va fi Dumnezeul
meu; unde vei muri tu, voi muri şi eu şi voi
fi îngropată acolo. Facă-mi Domnul ce o
vrea, dar nimic nu mă va despărţi de tine
decât moartea!»” (Rut 1:16-17). Ionatan,
care a „a făcut legământ cu David, pentru că-l iubea ca pe sufletul lui” (1 Samuel
18:1-4 este un alt exemplu de dragoste
care se oferă, el oferindu-i prietenului său,
nu doar obiectele ce le avea la îndemână
ci şi tronul al cărui moştenitor, de drept,
era el. Legământul are putere chiar când
o parte nu-şi respectă în totul condiţiile,
căci dragostea acţionează în favoarea celuilalt (1 Petru 3:1-2; Coloseni 3:13-14), pe
când contractul este pentru o perioadă
determinată şi este valabil doar în condiţii
de reciprocitate, altfel poate fi reziliat. „În
concept şi stare nou-testamentală, iubirea conjugală este un nou legământ în
Hristos; soţia sau soţul, cu toate valorile,
dar şi slăbiciunile lui, merită fidelitatea.
Destinul irevocabil al unirii în iubire este
datorat originii şi naturii legământului
cu Dumnezeu, la care sunt părtaşi soţii

creştini. În aceste condiţii, indiferent de
starea şi atitudinea vreunuia dintre ei,
iubirea rămâne deschisă, oferindu-se în
permanenţă şi total, până la sacrificiu,
până la moarte. De aici decurge convingerea teoretică, fermitatea practică în a
nu accepta divorţul, nici dacă cei doi soţi
ar invoca cele mai raţionale motive. Dacă
Dumnezeu i-a unit, nici la cererea lor, nu
mai există posibilitatea ruperii legăturii
conjugale.” 1
Natura (mediul) propice familiei este
dragostea - o dăruire reciprocă a soţilor
şi împreună pentru copii. Ea este opusul
primei legi a naturii păcătoase - egoismul.
Astfel dragostea (soţului, soţiei) este /
trebuie să fie: îndelung răbdătoare –
până la moarte; plină de bunătate – nu
se epuizează toată viaţa; nu pizmuieşte
– nu acceptă ura; nu se laudă – pe sine,
ci pe partener; nu se umflă de mândrie
–admiră şi apreciază pe celălalt; nu se
poartă necuviincios – este manierată;
nu caută folosul său – este interesată
de binele celuilalt; nu se mânie – tratează totul cu blândeţea înţelepciunii;
nu se gândeşte la rău – nu este geloasă;

Antonio M. Sicari, Cateheză despre căsătorie, Editura Galaxia Gutenberg, 2004
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Naşterea copiilor marchează pentru
toată viaţa familia. Ea este o lucrare naturală sub asistenţa divină (Geneza 1:22;28).
Practicile anticoncepţionale sunt un act
egoist şi lipsit de perspectiva eternă a
vieţii. Educaţia este o continuitate a conceptualizării genetice şi de mediu familial
şi trebuie să se facă potrivit cu vârsta, pentru că, în primii ani, copiii trebuie instruiţi
prin informare şi constrângere formativă
(Proverbe 4:3-4; 22:6;15), iar apoi mai
mult prin modele şi mediu de viaţă (Efeseni 6:1-4). Principiile biblice care asigură
o educaţie spirituală şi intelectual - profesională reuşită sunt: învaţă (Deuteronom
6:6-9), porunceşte (Geneza 18:19), mustră
(1 Samuel 2:23-24), sfătuieşte (Proverbe
31:1-9), posteşte şi roagă-te (Iov 1:5; Matei 9:18), fii un bun exemplu (Lois, Eunice,
Pavel – Timotei).
Comunicarea (a vorbi şi a asculta) este
un element fundamental (sângele vieţii)
al reuşitei unei familii: „Din rodul gurii lui
îşi satură omul trupul, din venitul buzelor
lui se satură. Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine o iubeşte, îi va mânca
roadele” (Proverbe 18:20-21). Ea este o
exprimare a întregii fiinţe, este declaraţia
de dragoste completată cu o vorbire înţeleaptă: „Înţelepciunea este un izvor de
viaţă pentru cine o are” (Proverbe 16:22)
şi „dulce”: „Cuvintele prietenoase sunt ca
un fagur de miere, dulci pentru suflet şi
sănătoase pentru oase” (Proverbe 16:24)
Căsătoria, a cărei vreme prielnică, cea
mai naturală este tinereţea, trebuie să
maturizeze emoţia iubirii prin făgăduinţa
şi angajamentul volitiv, căci iubirea este o
muncă şi o îndatorire „cu orice preţ”. Pentru aceasta, este necesară o cunoaştere
personală şi permanentă a lui Dumnezeu
– posibilă prin Duhul Sfânt care se sălăşluieşte în fiinţa credinciosului, chiar în trupul lui ce devine templu sfânt – care face
ca toate gândurile, vorbele şi acţiunile să
fie o conlucrare între om şi divinitate în
care se ţine cont de dimensiunea umană,
dar în care călăuzirea Duhului găseşte întotdeauna varianta optimă, în acord cu
adevărul revelat, care devine normă de
viaţă, în toate împrejurările (Efeseni 5:19;
Coloseni 4:5-6; 1 Timotei 5:13; 1 Petru 3:7).

Specificul implicării şi împlinirii soţilor prin
legământul căsătoriei
Împlinirea reciprocă a nevoilor şi dorinţelor bărbatului şi ale femeii este o
componentă ce rezultă din înţelegerea
planului divin pentru familie, căci Dumnezeu i-a motivat şi-i răsplăteşte pentru
fiecare slujbă. În familie, soţul şi soţia au
idei proprii şi dorinţe specifice. Un soţ
trebuie să fie şi poate fi „îndrăgostit necurmat de dragostea ei (soţiei lui)” (Proverbe 5:19), iar o soţie trebuie să găsească
„odihnă... în casa soţului ei” (Rut 1:9)
Soţul trebuie şi poate fi împlinit prin
soţie în domeniile dorinţelor legitime
masculine, între care următoarele sunt
primordiale:
1. Fidelitate şi disponibilitate – o soţie a lui
şi numai a lui: „Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele.
Inima bărbatului se încrede în ea şi nu duce
lipsă de venituri” (Proverbe 31:10-11).
2. Asistenţă şi implicare – o soţie de ajutor în toate planurile personale şi familiale:
„Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca
omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el” (Geneza 2:18).
3. Asigurarea serviciilor casnice – o soţie
gospodină este o adevărată carte de vizită a
oricărei femei (Proverbe 31:11-28); „să aibă
copii, să fie gospodine la casa lor...” (1 Timotei 5:14); „...să-şi vadă de treburile casei, să
fie bune, supuse bărbaţilor lor, ca să nu se
vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu”
(Tit 2:5).
4. Admiraţie şi respect – o soţie supusă,
potrivit hotărârii divine rostite Evei şi
prin aceasta tuturor femeilor: „dorinţele
tale se vor ţine după bărbatul tău, iar el
va stăpâni peste tine” (Geneza 3:16); „...
nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor
voştri... sfintele femei, care nădăjduiau în
Dumnezeu şi erau supuse bărbaţilor lor;
ca Sara, care asculta pe Avraam şi-l numea „domnul ei.” (1 Petru 3:1-6)

Soţia trebuie şi poate fi împlinită prin
soţ în toate dorinţele ei feminine, între
care următoarele sunt absolut necesare:
1. Afectivitate – un soţ aproape de ea, aşa
cum îşi dorea Lea, când a zis: „Domnul a văzut mâhnirea mea şi acum bărbatul meu are
să mă iubească negreşit... De data aceasta,
bărbatul meu se va alipi de mine...” (Genesa
29:32-34). Este o dorinţă legitimă: „Pune-mă
ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe braţul
tău...” (Cântarea Cântărilor 8:6).
2. Conversaţie în sinceritate – un soţ ce
o înţelege: „Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la

rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele
voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai
slab, ca unele care vor moşteni împreună cu
voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre” (1 Petru 3:7). Cuvintele rostite
de Elcana către soţia lui, Ana, în momentele ei de întristare, explică rolul bărbatului în
conversaţiile necesare feminităţii (1 Samuel
1:7-8).
3. Asigurarea finanţelor – un soţ ce munceşte şi îngrijeşte de familie: „Căci nimeni nu
şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte,
îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica;
pentru că noi suntem mădulare ale trupului
Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui.”
(Efeseni 5:25-30) Iacov era responsabil ca soţ
şi tată când a zis: „Acum, când am să muncesc şi pentru casa mea?” (Gen. 30:30)
4. Dedicare pentru copii – un soţ tată, aşa
cum explica apostolul Pavel: „ca un tată cu
copiii lui vă sfătuiam, vă mângâiam şi vă
adeveream” (1 Tesaloniceni 2:11) şi Solomon
în cartea Proverbele. Un alt exemplu este
Iosif, soţul Mariei; lui i s-a cerut să aibă grijă
de deplasările ce trebuiau făcute cu Pruncul
Isus (Matei 2:13, 20)

În vederea îndeplinirii rolurilor specifice în familie, de soţ şi soţie, care sunt
indispensabil complementare, în familia
concepută de Dumnezeu, cu structură
heterosexuală, înţelegerea de către soţ
a dorinţelor feminine, este o ofertă ce
îşi găseşte resursele în natura divină, iar
subordonarea soţiei în raport cu scopul
familiei este o înzestrare de natură hristică,
după modelul jertfei de sânge, din care
naşte viaţa. Astfel. soţul are chemarea
(datoria) iubirii cu scopul mântuirii şi
al oferirii condiţiilor celor mai bune de
viaţă pentru soţie. Este ceea ce cred că ar
fi trebuit să dorească Adam pentru Eva:
revenirea în rai şi oferirea unor condiţii cât
mai uşoare în afara grădinii. (Efeseni 5:2530) La fel, soţia este chemată (e datoare)
să se supună (să răspundă cu respect şi
ascultare) soţului. Aşa a fost normal să dorească Eva pentru Adam: să redevină soţul
ei cum a fost înainte de cădere şi să fie din
nou împreună în Eden, dar aceasta nu se
poate decât prin ascultare de Dumnezeu
– Isus Hristos - bărbat. Astfel orice femeie
va fi un bun exemplu pentru copii. (Efeseni
5:22-24; 1 Timotei 2:11-15)
Iosif Anca
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Relaţia familiei
Familia nu este ruptă de societate. Ea este prima instituţie creată de Dumnezeu, și relaţionează cu mai multe instituţii, cum ar fi: şcoala,
spitalul, primăria, poliţia, şi alte insituţii. Apoi,
familia are legături cu Dumnezeu şi cu alte persoane, cu valori spirituale, cu valori materiale,
culturale şi altele. Este greu să amintim toate
legăturile pe care le are familia în societate.
Dar vom aminti cele mai importante cinci relaţii, care sunt relațiile cu: Creatorul, Cartea,
Comunitatea, Cărţile şi Consilierul. Aceste relații reprezintă stâlpii de bază pentru reușita
unei familii. Dacă acești stâlpi sunt bine construiți, dacă aceste relații sunt corecte, atunci
succesul familiei creștine este garantat, indiferent de împrejurările prin care trece ea în viață.

c. Lui Dumnezeu trebuie să ne închinăm.

Oamenii se închină la atâtea lucruri astăzi: bunuri materiale,
eul lor, zeităţi în spatele cărora sunt demoni, și atâtea alte lucruri
care cer închinarea oamenilor.
Când familia înțelege nevoia închinării înaintea lui Dumnezeu, perspectiva lor asupra vieții se schimbă total. Ei înțeleg că
Dumnezeu nu ne ia anumite lucruri, ci ne cere doar închinare.
La Casa Domnului creștinii se închină: dărnicia înseamnă închinare, cântarea înseamnă închinare, la fel şi rugăciunea, predicarea, recitarea, prorocia, etc.
Ce diferență majoră este între familia care înțelege adevărul
că la finalul tuturor lucrurilor urmează judecata divină, și familia
care nu crede în judecata finală a lui Dumnezeu. Ecles. 12:4; 2
Cor. 5:10.

2. Relaţia familiei cu Cartea.

a. Dumnezeu cere sfinţenie.

Sfințenia este principala cerinţă a lui Dumnezeu. Atunci când
familia este convinsă că Dumnezeu le cere sfințenie, relațiile
dintre cei doi se schimbă total. Familia în care soții se tem de
Domnul să păcătuiască, este o familie din care viciile lipsesc, iar
închinarea înaintea lui Dumnezeu devine o prioritate.
Iosif în Egipt se păstrează sfânt şi curat, datorită relaţiei pe
care o are cu Dumnezeu. El se teme să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu, și de aceea refuză o relație adulteră cu soția
stăpânului său, Potifar.
b. De Dumnezeu nu ne putem ascunde.

Psalmistul îl prezintă pe adevăratul Dumnezeu în Psalmul
139, ca pe o realitate de care omul nu se poate ascunde, pentrucă El este omniprezent.
Familia care înțelege omniprezența lui Dumnezeu, este păzită de multe lucruri rele pe care le fac oamenii în ascuns, și apoi
vine peste ei prezența lui Dumnezeu.
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Când vorbesc despre „Carte”, vorbesc despre Biblie. Cuvintele Bibliei nu se învechesc niciodată, ele sunt mereu pline de
înţelepciune.
Biblia ne învaţă cum să ne comportăm în familie, cum să vorbim cu oamenii, cum să ne respectăm părinţii, cum să fim fericiţi
în viaţă, şi mai ales cum putem moşteni viaţa veşnică. Citirea Bibliei zilnic aduce multă înțelepciune în viața de familie.
Ce fel de creştin este acela care nu a citit niciodată Biblia de
la un capăt la celălalt?
Oameni de stat celebri şi savanţi renumiţi au vorbit despre
Biblie ca despre Cartea care trebuie citită şi împlinită pentru a
fi fericiţi : indivizi, familii, biserici și naţiuni. Binecuvântarea vine
peste cei care caută faţa Domnului şi voia Domnului din Scripturi.

3. Relaţia familiei cu Comunitatea.

cţie de pregătirea pe care o au. Când citeşti cărţi bune, preferi
studiu biblic, nu fotbal la TV; preferi o seară cu familia, nu la bârfe cu prietenii; preferi slujirea pentru Domnul, nu bani mai mulţi
la ore suplimentare.
e. Prietenii.

Când începi să citeşti Biblia şi cărţi bune, prietenii tăi te vor
părăsi, şi vei fi nevoit să renunţi la unii dintre ei. Vei observa că
nu mai ai subiecte de discuție cu unii oameni, care până nu demult au fost printre prietenii tăi.
Dar este un prieten care ţine la tine mai mult decât un frate, şi
acesta este Isus Domnul. Fii prieten cu El.

d. Dumnezeu ne va chema la judecată.

1. Relaţia familiei cu Creatorul.

Cea mai importantă dintre toate relaţiile pe care individul și
familia le au în viață, este relația cu Creatorul. Credinţa în Dumnezeu nu trebuie să fie una oarbă, şi fără logică, ci trebuie bazată
pe revelaţia divină. Iată câteva lucruri, pe care dacă le ştim, ele
schimbă comportamentul de fiecare zi al celor doi soți, și astfel
bucuria și fericirea sunt la ele acasă în acea familie.

4. Relaţia familiei cu Cărţile.

5. Relaţia familiei cu consilierul.
Dacă ar fi să vorbim despre aspectul practic al vieţii de familie, ar trebui să vorbim despre relaţia familiei cu televizorul
şi cu internetul. Asta se întâmplă în cele mai multe familii. Şi rezultatele se văd, nu se lasă aşteptate: femei care doresc să fie
şefe în casă, bărbaţi care cred că au dreptul la tot felul de relaţii
extraconjugale, nemulţumire cu bunurile materiale ale familiei,
dorinţa nestăpânită de a avea „succes” (un termen greşit înţeles), şi alte rezultate care ucid valorile familiale din societatea
contemporană.
Familia ar trebui să citească mult mai mult. Să citească literatură motivaţională, cărţi care să fie practice, să te ajute să înţelegi cum sunt lucrurile în viaţa reală.
Familia nu ar trebui să citească romane de dragoste, nici romane science-fiction (științifico-fantastice), nici literatură de inspiraţie demonică, nici istorisiri care te duc în lumea viselor şi te
alungă din lumea reală.
Ce face literatura bună? De ce este necesar să citim cărţi
care explică anumite versete din Biblie? Sau cărţi care vorbesc
despre obiceiurile rele din viaţa de zi cu zi. Sau cărţi care arată
diferenţele dintre soţ şi soţie. Sau cărţi care vorbesc despre diferite metode de educare a copilului, sau alte cărţi care te ajută să
trăieşti viaţa de familie, nu să visezi. Aceste cărţi schimbă familia,
pentrucă schimbă:
a. Perspectivele.

Dacă televizorul te duce în pragul disperării, şi nu mai ai poftă
de viaţă, cărţile bune te fac să priveşti cu încredere în viitor.
b. Priorităţile.

Oamenii care nu citesc ci doar privesc, au priorităţile lor: să
arate bine, să mănânce bine, să se îmbrace bine, să se laude la
alţii cu ceea ce pot face ei, cu alte cuvinte, ei privesc doar la ceea
ce izbeşte privirea. Când citeşti cărţi bune, ai alte priorităţi: să
petreci mai mult timp cu familia, să lucrezi pentru educaţia altora, să slujeşti pe Domnul mai mult şi mai bine. Ceea ce citeşti îţi
schimbă modul în care îţi stabileşti priorităţile.

Cei mai buni consilieri pe care tinerii îi au la îndemână sunt
părinţii lor. Familiile tinere ar trebui mereu să se consulte cu
părinții lor, și apoi să decidă ce trebuie să facă în familia lor,
asumându-și riscul alegerilor făcute. Cum ştie o familie că are
nevoie de consiliere spirituală? Nimeni nu ne-a spus când trebuie să mergem la pastor pentru consiliere. Iată trei situații în
care trebuie să cerem ajutor spiritual de la un consilier, fără a
avea acordul soţului, sau a soţiei:
a. Când mergem la culcare supăraţi unul pe altul. Dacă nu
poţi să te împaci seara cu soţul sau soţia ta, ai nevoie urgentă
de ajutorul unui slujitor al bisericii. Dacă ai mers la culcare
certat cu soțul tău/soția ta, ai nevoie urgentă de consiliere
spirituală, deoarece Biblia spune să nu apună soarele peste
mânia voastră.
b. Când nu ai luat Cina Domnului două luni una după alta. A
nu lua parte la Cina Domnului nu este un lucru de apucat. Viața
de credință nu decurge normal când cineva nu se împărtășește cu trupul și sângele Domnului. Cere ajutor spiritual.

c. Părerile.

Există familii care nu sunt interesate de ceea ce spun oamenii
despre viaţa lor. Comunitatea este importantă. Dumnezeu ne-a
chemat să avem o „purtare bună”, pentruca oamenii să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.
Familia ar trebui să fie interesată de ceea ce spune 1 Corinteni 10:32: “Să nu fiţi pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici
pentru greci, nici pentru Biserica lui Dumnezeu.”
Familia este chemată să se implice activ în viaţa bisericii: printr-o purtare demnă de un creştin, prin dărnicie, prin slujire activă
în biserică, şi mai ales prin propovăduirea Evangheliei până la
marginile pământului. Familia este bine ancorată în comunitate
şi trebuie să ţină cont de modul în care trăieşte printre oameni.

Cu cât cineva este mai puţin educat, cu atât are mai multe
păreri, şi i se pare că este singura persoană din Univers care are
păreri importante. Cu cât cineva citeşte mai mult, cu atât devine
mai dornic să-i asculte şi pe alţii să vorbească şi să își schimbe
părerile. De multe ori când oamenii citesc, își schimbă părerile
lor eronate despre familie și încep să învețe lucruri practice despre viața de familie. Oamenii care nu citesc, au păreri în toate
domeniile de activitate, considerându-se specialişti.
Fiţi oameni ai cărţii şi veţi deveni specialişti respectaţi în domeniul în care v-aţi pregătit.
d. Preferinţele.

Oamenii preferă anumite lucruri şi resping alte lucruri, în fun-

c. Când ai o problemă specială, pe care n-o poţi rezolva
singur, şi consideri că ai nevoi de ajutorul unui slujitor al bisericii, nu ezita să ceri acest ajutor de la un consilier. Slujitorii
bisericii sunt oameni încercați în viață, prin care Dumnezeu te
va sfătui.
Familia a fost creată ca o mare binecuvântare pentru oameni.
Pe măsură ce familia se va relaționa corect la Creator, la Carte, la
comunitate, la cărți și la consilier, va fi binecuvântată de Domnul
și își va îndeplini mandatul încredințat de Dumnezeu în lumea
aceasta. 						
Marius Govor

Septembrie | 2017 • www.apavietii.at • 15

1. Aprofundarea Scripturilor (Biblia)
„Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se
după Cuvântul Tău“ (Ps. 119:9). Biblia este harta pe care omul
trebuie să o urmeze dacă vrea să ajungă la viața veșnică împreună cu Isus. Ea nu reprezintă un manual oarecare, o carte
pentru păstori, predicatori, părinți sau învățători de școală duminicală ci este destinată fiecăruia dintre noi încă din fragedă
pruncie. „Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să îți
dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Isus“. (2 Tim. 3:15). Citiți Cartea aceasta cu reverență ca pe
Cuvântul lui Dumnezeu, nu al omului, crezând fără să vă îndoiți
că ceea ce aprobă ea e corect, iar ceea ce condamnă e greșit.
Citiți-o cu regularitate, deoarece o privire rapidă din când în
când nu face prea mult bine. Depozitând însă în mintea noastră
Cuvântul Scripturilor vom descoperi valoarea și puterea Lui în
vremuri de ispită. Dorința de a păstra o tinerețe curată izvorăște
tocmai din acest Cuvânt plin de bogăție „Strâng Cuvântul Tău în
inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta“ (Ps. 119:11). Dragi
tineri, dați-i Bibliei cinstea care se cuvine! Poate un ziar, o revistă,
un roman sau oricare altă carte să-ți producă mai mult interes,
însă nimic nu-ți poate fi mai de folos ca Sfânta Scriptură. E calea
prin care Dumnezeu poate produce sfințirea în viețile noastre
„Sfințește-i prin adevărul Tău. Cuvântul Tău este Adevărul!“ (Ioan
17:17). De aceea vă îndemn citiți, iubiți și împliniți Cuvântul Sfânt
în viața voastră!

ani când a ajuns împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim.....
În al optulea an al domniei lui pe când era încă tânăr a început
să caute pe Dumnezeul tatălui său David“ (2 Cron. 34:1-3). Felul de gândire încurajat de lume vorbește despre o urmare a lui
Dumnezeu la bătrânețe când sătul de poftele tinereții ai putea
încerca ceva nou. Biblia condamnă o astfel de atitudine și îndeamnă ca toată energia, resursele și mădularele tale să fie puse
în slujba lui Dumnezeu încă din tinerețe. Este adevărat că vor
exista dificultăți, însă Dumnezeu dăruiește harul prin care să biruiți asemenea tinerilor Scripturii: Daniel a fost tânăr în Babilon,
înconjurat de ispite și totuși viața lui a fost una ireproșabilă. De
asemenea tânărul Iosif, tânărul Iosua, tânărul Samuel, tânărul
Timotei, tânărul David, toți aceștia au fost biruitori demonstrând
că Dumnezeu poate fi slujit încă din tinerețe. Implicarea în slujire te va face mai responsabil privind astfel păcatul cu alți ochi,
conștient că slujirea ta trebuie făcută în urma unei vieți trăite în
curăție.

3. Prezența Duhului Sfânt în viața noastră.

2. Sluijrea lui Dumnezeu încă din tinerețe.

Tinerețea trăită din perspectiva Bibliei!
Tinerețea, spun unii, nu reprezintă vârsta lucrurilor serioase sau a celor spirituale, mai degrabă pentru
majoritatea a fi tânăr înseamnă: distracție, plăcere, libertate, dorința de a trăi fiecare clipă la intensitate
maximă indiferent de consecințe. Și totuși nu este decât o percepție greșită, deoarece Dumnezeu transmite
prin cuvântul Său cum trebuie să arate viața unui tânăr creștin. Sunt atâtea greșeli și păcate în jurul cărora
se învârte generația tinerilor de astăzi, lucruri care pot afecta viitorul fiecăruia, atât în viața aceasta cât și
în veșnicie.
Alegerea de a trăi o tinerețe plăcută Domnului aparține fiecărui individ în parte, de aceea Creatorul a pus în noi puterea de a
discerne binele de rău și de a acționa cu responsabilitate, lăsând
însă decizia în mâinile noastre, nu fără a ne reaminti consecințele unei alegeri greșite. „Bucură-te tinere în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema
Dumnezeu la judecată“. (Ecles. 11:9)
Nu există numai pretenția de a trăi viața de tânăr la standardele lui Dumnezeu, există și soluții care pot fi pentru fiecare ajutorul potrivit în a fi plăcut Domnului zi de zi. Voi prezenta trei
lucruri care aduc rezultate sigure și garantate în fața păcatului
care ne poate despărți de Dumnezeu pentru totdeauna:
„Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli...“. (1 Sam.
3:1). Poți fi prea tânăr pentru a deveni independent sau poate
prea tânăr pentru a-ți întemeia o familie, însă niciodată nu poți
fi prea tânăr pentru a nu putea sluji pe Creator „Iosia avea opt
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„Și Faraon a zis slujitorilor săi: Am putea noi oare să găsim
un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? „(Gen.
41:38). Unul din rolurile pe care le are Duhul Sfânt este acela
de a ne da putere în lupta noastră împotriva păcatului. Având
în vedere lumea în care trăim, lucrurile care se promovează,
păcatele care îmbracă astăzi diferite forme putem recunoaște
că fără prezența Duhului în viața noastră suntem predispuși în
orice clipă căderii. G. D. Watson afirmă următorul lucru: „Duhul
Sfânt va pune o strajă foarte strictă asupra ta dintr-o dragoste geloasă, te va mustra pentru cuvinte nefolositoare sau sentimente
greșite, pentru risipirea timpului tău, pentru lucruri de care alți
creștini nu se simt niciodată deranjați.“
Dragi tineri, Duhul Sfânt nu este o poveste, e o realitate incontestabilă, e împlinirea promisiunii lui Dumnezeu“ și Eu voi ruga
pe Tatăl și El vă va da un Mângâietor care să rămână cu voi în
veac și anume Duhul Adevărului... „(Ioan14:16). Duhul Sfânt va
cultiva în viața noastră dragoste, bucurie, răbdare, pace, bunătate, credincioșie, blândețe și stăpânire de sine doar atunci când
vom căuta să fim plini de Duh! Aceasta va da farmec și frumusețe
tinereții tale!
Mihai Negrilă
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Gânduri pentru
început de an scolar

schimbări semnificative în ce privește sistemul școlar austriac și
nu numai. Nu trebuie decât să vă amintesc de Zentralmatura,
Neue Mittelschule, NOST (die neue Oberstufe) adică modularizarea - introdusă în mod obligatoriu din 2018/19, Schulcluster,
Autonomiepaket,… schimbări care au ca scop primordial financiarul.
Școala este pe lângă familie, biserică și societate, unul
dintre locurile fundamentale ale devenirii noastre, locul în
care ne întâlnim cu ceilalți, depășim propriile individualități și singurătăți, învățând lecția comunicării, a deschiderii
spre cei din jur. Școala înseamnă în egală măsură, cunoaștere, știință și cultură, dar din păcate mult prea puțină morală, spiritualitate și dragoste. Mă refer aici la acea morală,
spiritualitate și dragoste revelată de Dumnezeu prin Scriptură, iar nu la ceea ce promovează lumea cu standardele ei.

2. Nevoia cunoașterii Cuvântului lui Dumnezeu

„Fiindcă oricine cere
capătă, cine caută găsește,
și celui ce bate i se deschide.” Luca 11:10

Nu de puține ori auzeam pe meleagurile țării natale expresia „să ungem școala cu «clisă» s-o mănânce câinii.“
Această expresie venea aproape întotdeauna din partea celor ce aveau tot atât de multe în comun cu școala câte avea
nuca cu peretele. Mai târziu am auzit și expresia „cine n-are
carte, n-are parte”, menită să aprindă în noi speranța unui
trai mai bun.
Dintr-un anumit punct de vedere, septembrie devine în fiecare din noi, inevitabil, sinonim cu ideea de început de școală. Ne
regăsim toți în universul școlii. La început ca elevi, mai târziu ca
părinți sau dascăli, încercând să înțelegem și să definim concepte și idealuri. Începerea școlii era și este, trebuie să recunoaștem,
un prilej de bucurie pentru unii, dar și unul de necaz și întristare
pentru alții.
O parte din elevi visează încă să trăiască într-o eternă vacanță, lipsiți de griji și de efortul de a învăța, o altă parte așteaptă
cu nerăbdare noul an școlar, pe care îl văd nu numai ca o treaptă
necesară din viață, dar și ca un prilej de a absorbi ori de a se
îmbogăți cu noi cunoștințe.
Nu dintotdeauna a existat posibilitatea ca fiecărui om, indiferent de sex, culoare, stare socială, apartenență politică ori religioasă, să i se ofere posibilitatea frecventării unei școli așa cum o
știm noi astăzi.
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1. Școala în egală măsură înseamnă cunoaștere
Școala în forma ei actuală nu a existat dintotdeauna.Educația,
în forma ei de început – a citi, scrie și calcula – a fost rezervată
doar copiilor din familiile bogate. Nu existau școli, ci mănăstiri,
unde copii erau duși spre a fi învățați, iar familiile mai sus-puse
își permiteau dascăli particulari. Sate și familii întregi de oameni
din pătura mai săracă a societății nu știau nici măcar scrie sau
citi. În această perioadă exista și o altă idee larg răspândită și
anume, că fetele să se ocupe de „lucruri mai nobile”, cum ar fi
cântatul la pian sau canto.
Începutul sistemului școlar de stat din Austria este strâns
legat de reforma școlară din 1774, reformă inițiată de Maria
Teresa, în urma căreia s-a înființat școală publică de stat cu învățământ obligatoriu de șase ani, asta însemna de la al șaselea
la al doisprezecelea an de viață. Desigur că nu au putut fi deodată toți copiii învățați, acesta fiind un proces continuu de dezvoltare atât a mentalității umane, cât și a infrastructurii școlare,
astfel încât în anul 1780 erau deja 500 de școli funcționale. Din
1869 învățământul obligatoriu s-a stabilit până la al patrusprezecelea an de viață.
Nu vreau să insist prea mult pe dezvoltarea școlii în Austria sau la nivel general, însă chiar și în zilele noastre asistăm la

Apostolul Ioan ne spune în 1 Ioan 2:15-17 următoarele cuvinte: „Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva
lumea, dragostea Tatălui nu este în El. Căci tot ce este în lume:
pofta firii pamântești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este
de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece; dar cine face
voia lui Dumnezeu, rămâne în veac.” Este foarte important ca și
în timpul școlii, acolo unde părinții și biserica nu prea au acces,
să avem tineri tari care să biruiască pe cel rău. Tot apostolul Ioan
scrie în versetul anterior: „V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari
și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău.“
Un lucru foarte important de remarcat aici este nevoia cunoașterii Cuvântului lui Dumnezeu și a rămânerii lui în noi. Dacă acești doi piloni rămân în picioare în viața noastră, biruința asupra
celui rău va veni aproape de la sine, iar rezultatele pe plan spiritual și școlar nu se vor lăsa prea mult așteptate.
Îmi aduc și acum foarte bine aminte de mesajul unui bilețel
care într-una din diminețile însorite de duminică ale începutului
de iulie a acestui an a venit la amvonul bisericii cu următorul text
de mulțumire la adresa lui Dumnezeu: ”Doamne Dumnezeule,
îți mulțumesc că m-ai ajutat la școală în acest an și am terminat
clasa întâi cu Sehr gut.”
Doresc să vă reamintesc de asemenea de îndemnul pe care
Apostolul Pavel îl dădea lui Timotei în prima lui carte la capitolul
4 cu versetul 15 și anume: „ Pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți.” Această înaintare văzută de toți nu trebuie să prindă
contur doar pe plan spiritual, ci ea este de dorit să influențeze
și celelalte domenii ale vieții noastre, cum ar fi bunăoară școala
sau relația cu colegii de clasă dar și cu profesorii. Nu cred într-o
relație bună cu Dumnezeu, dar una „la cuțite” cu profesorii sau
cu colegii din clasă. Aduceți-vă aminte ce spunea Domnul nostru
Isus Hristos într-o împrejurare: „Cine crede în Mine, din inima lui
vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele
acestea despre Duhul, pe care aveau să-l primească cei ce vor
crede în El.” Aceste râuri de apă vie au menirea să schimbe și să
împrospăteze atât viața noastră, cât și a celora care vin în contact cu noi, fie ei colegi de clasă, fie profesori. Dacă încă nu se
întrevede luminița de la capătul tunelului în viața ta, fie cea spirituală ori cea școlară: nu deznădăjdui! Dumnezeu poate schimba totul într-o clipă, însă nu uita, trebuie să fii și tu un lucrător
împreună cu El. Cred într-o implicare activă a lui Dumnezeu, nu
numai în viața noastră spirituală, ci și în activitatea noastră școlară. Partea pe care trebuie să ți-o faci, nu o va face El în locul tău.

El nu va învăța niciodată în locul tău. Noi trebuie să înțelegem
ce înseamnă a lucra împreună cu El. Un alt pasaj din Scriptură
de la Evrei capitolul 11 ne spune: „Și credința este o încredere
neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd.“ Sunt multe lucruri în viața noastră
care încă nu se văd, dar prin credință le putem vedea și tot prin
credință le putem și avea. Spunea tot Domnul Isus Hristos în
Evanghelia după Luca: „Fiindcă oricine cere capătă, cine caută
găsește, și celui ce bate i se deschide.” (Luca 11:10). Evanghelistul Luca descrie parcă începutul unei zile de lucru a lui Isus,
care se ruga într-un anumit loc. Nu mă îndoiesc de faptul că Isus
se ruga în locul acela anumit destul de dimineață, poate odată
cu venirea zorilor, poate chiar puțin înainte de răsăritul soarelui. După cum prin răsăritul soarelui începea o nouă zi, cred
eu că tot la fel, Isus se pregătea, se reîmprospăta prin rugăciune în prezența slavei lui Dumnezeu, pentru a începe o nouă zi.

3. Părinții au o mare responsabilitate
Te îndemn să accepți și tu această provocare, fie în calitate de
părinte, fie dascăl, fie elev, acum când noul an școlar este gata
să înceapă să vezi prin credință ceea ce până acum nu ai văzut,
pregătindu-te în prezența slavei lui Dumnezeu.
O altă piatră de hotar pe care doresc să o amintesc este credința neprefăcută din viața lui Timotei, stare care doresc să însoțească pe toți cei ce frecventează o școală, de orice formă ar
fi ea. Nu uitați că această credință neprefăcută s-a sălășluit întâi
în bunica Lois și în mama Eunice (1 Timotei 4:5). Știți ce înțeleg
eu de aici?
Avem o responsabilitate imensă în calitate de părinți.
În fața acestei responsabilități, invitația pentru părinți este să
se implice activ în educația copiilor, să fie prezenți în viața școlii, alături de profesori. Implicați pe Dumnezeu în viața copiilor
voștri, dar aduceți-i și pe copii în prezența lui Dumnezeu!
Asaf scria într-una din cântările lui din Psalmul 78:3-7
următoarele cuvinte: „Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti
neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea
Lui și minunile pe care Le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și
învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după
ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari,
să vorbească despre ea copiilor lor; pentru ca aceștia să-și
pună încrederea în Dumnezeu și să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui.”
În fața acestei responsabilități uriașe, îndemnul pentru fiecare părinte este să nu renunțe la a investi în viețile copiilor lor
cunoașterea de Dumnezeu, valori și idealuri înalte, să nu se lase
influențați de vremuri, ci să se ridice deasupra lor, să fie biruitori
și demni, modele vrednice de urmat pentru copiii lor. Fie ca împreună, dascăli, copii, părinți, biserică să ne unim eforturile în
folosul celor ce sunt pe drumul cunoașterii, al descoperirilor și
formării personalității dar și al caracterului divin.
În încheiere permiteți-mi să le adresez copiilor și elevilor
noștri atât provocarea competiției, a muncii, a disciplinei și a
studiului cu seriozitate, a alegerilor înțelepte și reușite pe măsura efortului depus, cât și a unei vieți pline de existența lui Dumnezeu; părinților și cadrelor didactice multă răbdare, decizii
înțelepte și să ne bucurăm împreună la sfârșitul anului școlar,
văzând satisfacția care va licări în ochii copiilor noștri.
Adi Buzaș
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lor pot să inspire într-un mod unic, cu totul deosebit. Asemeni lui David, ei și mulți
alții asemeni celor trei decid să se poarte cu ,,Mefiboșet al lor“ cu o ,,bunătate
ca bunătatea lui Dumnezeu“ (2 Samuel
9:3), să slujească și să iubească ,,agape“
până la capăt (1 Corinteni 13). Nu oricine
poate răspunde unei asemenea chemări,
dar pentru cei ce răspund, prin puterea lui
Dumnezeu, există o împlinire unică, iar El
oferă și resurse pe măsură!
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2. E frumos să îngrijești de 		
alții.
Ca și părinte dar și ca partener al unei
persoane cu deficiențe e important să
înțelegi că fiul/fiica/ soțul si soția îi aparține Domnului și nu ție! El ți-a încredințat
acest suflet pentru un timp limitat, ca să
îl îndrumi și să îl ajuți să aleagă ascultarea de Dumnezeu și astfel veșnicia. Orice
ar îngădui Dumnezeu (deficiență, boală,
pierdere, abandon sau chiar moarte), tu
trebuie să fii în stare să accepți asta, bazându-te pe puterea și pe resursele Lui,
nu pe ale tale. Iar Dumnezeu nu te va
lăsa singur niciodată! Fă o rugăciune de
predare totală a copilului/ partenerului
tău în mâna lui Dumnezeu! Tu fă-ți doar

partea ta, purtând de grijă fizic, emoțional și spiritual, iar rezultatul final predă-L
întru totul în mâna lui Dumnezeu. Acest
tip de rugăciune este una extrem de greu
de făcut pentru că ne constrânge să recunoaștem că nu noi deținem controlul,
oricât de mult am încerca să îngrijim, să
ajutăm și să găsim soluții... E o rugăciune
care trebuie să fie făcută nu doar cei care
au pe cineva cu dizabilități, ci și de cei în
cauză, dar și de persoanele fără dizabilități, sau care nu au deficienți în familie.
Dacă vei face această rugăciune cu toată
mintea și cu toată inima ta, ea va deveni
o adevărată jertfă de bun miros înaintea
Domnului iar tu vei găsi o autentică bucurie, o adevărată libertate și o pace care
întrece orice pricepere, în Hristos!
Să nu uităm că așa-zisa ,,normalitate“
nu aduce cu sine în mod automat fericirea. Vorba Ligiei Seman: poate exista
în cadrul ,,normalității“ un ,,handicap al
conștiinței“— o conștiință plină de egoism, comoditate, mândrie. Aceasta ne poate face să pierdem veșnicia dacă nu ne
trezim și nu trăim o autentică pocăință.
Cel rău va încerca mereu să ne îndepărteze de Dumnezeu, de veșnicie. El nădăjduiește ca deficiențele înnăscute, provocate
de boli sau de accidente ne vor înstrăina

de Dumnezeu, făcându-L pe El responsabil de suferința noastră și împietrindu-ne
inima.

3. Binecuvântată
poartă este veșnicia.
Dar Dumnezeu este Cel ce ne poate
trezi, arătându-ne că miza întregii vieți
este pregătirea pentru veșnicie mai degrabă decât a avea o viață confortabilă,
fără suferință. El poate să ne convingă să
privim cu alți ochi propria durere, propriile limitări. Astfel vom înțelege că suferințele pot să ne ajute să căutăm sensul
vieții, să-L căutăm pe Dumnezeu Însuși!
,,Durerea de a fi altfel“ riscă să devină o
cauză a singurătății și însingurării, a răzvrătirii și împietririi noastre. Și totuși,
aceeași ,,durere de a fi altfel“ poate fi acceptată, asumată, ea însăși devenind o
,,binecuvântată poartă“ înspre apropierea de Dumnezeu, ajutând la cunoașterea
Lui, la creșterea dependenței de El și a
încrederii în El. Poarta va fi urmată de un
drum greu și tare îngust, dar destinația e
veșnicia!			
Daniela Milinceanu

Mai pot fi eu astăzi fericit?
Aparent sunt „altfel“ cei cu deficiențe senzoriale, motrice, emoționale, cognitive. Indiferent de momentul
constatării lor (la naștere sau la un moment dat în decursul vieții) sau de cauza apariției lor (o boală acută
sau cronică, o intervenție chirurgicală nereușită sau un accident), deficiențele aduc cu sine dificultăți.
Primul lucru dificil constă în a accepta situația. E dificil, indiferent dacă ești
părinte, persoana în cauză sau soțul,
soția acesteia. În unele cazuri pot să
apară probleme legate de îngrijirea zilnică (timp, efort, resurse financiare, medicamente etc). Este posibil de asemenea (dar nu în toate cazurile) să survină
diferite limitări care vor afecta găsirea
unui loc de muncă, întemeierea unei familii, îngrijirea copiilor sau alte domenii
ale vieții. Pentru unii dintre aparținători
sau pentru persoanele în cauză există riscul unor ,,înăspriri sufletești, amărăciuni
acumulate, înverșunări, răzvrătiri împotriva lui Dumnezeu”. Întrebările cu care se
confruntă atât familia cât și persoana în
cauză sunt: „De ce eu, Doamne?”, „De ce
pentru alții pare totul perfect?“, „Mai pot fi
eu fericit dacă sunt atât de «altfel»?“

1. De ce eu, Doamne?
Dacă cei din jurul nostru nu vor fi suficient de maturi spiritual, vor manifesta
un spirit de judecată, căutând așa-zise
„vinovății” datorită cărora ar fi survenit
deficiențele, pierderile. O astfel de întrebare pripită puneau și ucenicii Domnului
Isus: ,,Cine a păcătuit: omul acesta sau
părinții lui de s-a născut orb?“. Răspunsul
lui Isus ,,N-a păcătuit nici omul acesta
nici părinții lui; ci s-a născut așa, ca să se
arate în el lucrările lui Dumnezeu“ (Ioan
9:3) este mai mult decât suficient și concludent! Așadar, în loc să judecăm sau să
acuzăm, să alegem să le fim aproape persoanelor cu nevoi speciale. Ele și familiile
lor nu au nevoie de judecăți, sfaturi gratuite, versete biblice care să ne susțină propriile teorii teologice. Mai degrabă să alegem să mijlocim pentru ei ca și cum am
face-o pentru cineva din familia noastră!
E important să îi încurajăm, să îi apreciem
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pentru eforturile pe care le fac, pentru că
nu s-au dat bătuți. Să îi acceptăm, să-i
privim cu dragoste pur și simplu recunoscând chipul lui Dumnezeu și amprenta
Lui în ei, minunăția lucrării Sale formate
în urma suferinței. De asemenea putem
să îi ajutăm în lucruri cât se poate de concrete și practice care țin de viața de zi cu
zi!
Sunt de apreciat părinții care decid
să-și îngrijească copiii cu deficiente, nu
să îi abandoneze, plătind întregul preț în
acest sens: dedicare, angajament și jertfă.
De asemenea, este onorantă decizia făcută de creștinii maturi de a deveni soți
sau soții prin căsătoria lor cu persoane
cu deficiențe. Doresc să amintesc aici
doar 3 persoane: pe soția fratelui Sergiu
Nichescu și pe Ken Tada, soțul sorei Joni
Earekson Tada precum și pe soția lui Nick
Vujicic - ale căror mărturii pot fi găsite
ușor în internet dar și în cărți. Mărturiile

Copii și părinți nu uitați de bursă!
Ministerul austriac al
învățământului are un program
de ajutor financiar pentru elevi
începând cu clasa a-X-a, a căror
părinți au salarii mici.
Cererea se obține de la școala
unde este înscris copilul, adeverință de venit și meldezettel.
Termen limită este 31 decembrie 2017. Mai multe informații
pe pagina web:
schulerbeihilfen.bmbf.gv.at
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Dragoste pentru Dumnezeu &
pasiune pentru oameni
MISIUNE ÎN INDIA

Suntem în anul 2017 și din tot
mai multe biserici lipsesc tinerii. Unii
pleacă la alte biserici iar alții vin doar
pentru a-i face fericiți de moment pe
părinții lor. Dar sunt și mulți care nu
mai vin deloc. Tinerii aceștia au fost
duși la binecuvântare, au fost la școala duminicală în bisericile
noastre, iar unii din ei au fost chiar botezați în apă. Din ce cauză
oare nu sunt atrași de Biserică? Datorită faptului că acest subiect
este unul destul de sensibil, voi încerca să fiu cât mai sincer în
exprimarea gândurilor mele. Ca unul care sunt încă tânăr cunosc mulți tineri care nu mai sunt cu noi în Biserică, dar și dintre
cei rămași prea puțini îl slujim pe Domnul și suntem implicați în
lucrarea Domnului.

Unde este acum
Samson?

1. Nevoile tinerilor.

Generația părinților noștri care s-au stabilit în Austria acum un
sfert de secol s-a concentrat și se concentrează într-un mod exagerat asupra implicării și a slujirii lor în toate departamentele
Bisericii, iar tinerii au rămas în mare măsură neglijați.
Elementele închinării din Biserici (muzică, predică, rugăciune) au rămas prea clasice și prea vechi pentru mintea generației
născută în Austria, care sunt crescuți într-o societate cu multă
ordine și disciplină, iar cărora școlile le-au inoculat un mod de
gândire și de acumulare a informațiilor clar și sistematic. S-a
creat un gol în inima lor care nu poate fi umplut, numai printr-o
reformă a închinării, după Scriptură, care să satisfacă această
nevoie a lor. Nu se folosesc toate resursele financiare și spirituale pentru a fi atrași tinerii în Biserică.
Consider că este biblic în primul rând să facem totul pentru
tinerii născuți și crescuți în Biserică, și numai după ce problema
aceasta este rezolvată, să ieșim în afară, investind timp, energie
și foarte mulți bani pentru oamenii nemântuiți din alte zone și
din alte țări.
Privind acum în viața acestor tineri, consider după observațiile și cunoștințele mele că la acești tineri există cel puțin trei
piedici care îi țin departe de Biserică.

2. Piedici în calea tinerilor.
• Anturajele și prieteniile necreștine i-au atras pe cei mai
mulți foarte devreme, înainte de a avea o întâlnire reală cu Domnul.
• Au părăsit cadrul creștin și, asemenea lui Samson, s-au angrenat în relații nepotrivite cu persoane care nu sunt din poporul
lui Dumnezeu. În lupta lor pentru a-și satisface propriile dorințe,
dar și de a fi în același timp și pe placul părinților lor, duc o viață
lipsită de sens și într-o mare confuzie. Acolo, departe de Biserică,
și-au format un mod de gândire după care cred că pot să se de-
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nului.

scurce singuri în viață, fără Biserică, fără Dumnezeu și chiar fără
părinți. Samsonul secolului 21 își
pierde puterea și vlaga cu lucruri
nefolositoare pentru că a ieșit din
zona Bisericii și a prezenței Dom-

• Viața îndestulată pe care o au ei îi împiedică să vadă că
aceasta nu este o întâmplare, ci este harul și binecuvântarea lui
Dumnezeu pentru ei, prin părinții lor. Nu au puterea să răspundă
afirmativ la chemarea Domnului și a părinților lor de a reveni în
Biserică, acolo unde a fost locul lor, unde este locul lor și unde le
este asigurat viitorul.

3. Soluții practice.

Ar fi lipsit de sens să scriu cele de mai sus fără să propun și o soluție practică care să se adreseze nouă, tuturor celor care avem
convingerea că aceasta este o nevoie mare și foarte urgentă a
Bisericii. Acum nu mai este important ce și cât ne costă; a venit
vremea să facem totul pentru revenirea lor acasă.
Această soluție, pe care aș vrea să o propun, ne cere să
renunțăm la părerile noastre acuzatoare despre ei, și să începem
un proces practic de post și rugăciune, contactarea personală
a fiecăruia dintre ei de către slujitorii Bisericii în colaborare cu
părinții lor, precum și constatarea stării în care se află fiecare
dintre ei și tratarea problemelor lor după natura și gravitatea lor.
Ar fi de dorit și consultarea părerilor lor cu privire la ce ar vrea
ei să fie Biserica, apreciind toate părerile lor bune și dovedit cu
Scriptura că părerile lor nebiblice nu pot fi puse în aplicare.
Stabilirea unor relații de prietenie prin întâlniri periodice, nu
neapărat la Biserică, dar într-un cadru în care ei să poată să își
spună deschis toate dorințele lor.
Formarea de grupuri care conțin tineri implicați în slujire,
care să întrețină o atmosferă creștină care să poată face posibilă întâlnirea lor cu Domnul. Și când ei se vor întoarce la Casa
Domnului, chiar dacă e doar pentru un eveniment mai special
sau pentru totdeauna, să îi primim cu brațele deschise, așa cum
sunt și cum am primi pe cineva care ar veni pentru prima dată în
Biserică. Fără reproșuri sau multe întrebări despre trecutul lor, și
îndreptându-i spre Dumnezeu, lăsându-L pe Dumnezeu să analizeze și să cântărească trecutul lor.
Toți acești pași ar trebui parcurși în colaborare cu conducerea Bisericii și cu părinții lor. Îmi doresc foarte mult realizarea
acestui lucru, ca unul care am trecut și eu prin ispitele și problemele tinerești și prin care la vremea mea am înțeles sensul vieții
și satisfacția slujirii adevăratului Dumnezeu.

Pentru a patra oară o echipă Helping
Hands a slujit din nou pe câmpul de
misiune în colorata Indie pentru o perioadă de o lună - aprilie 2017 - prin proiecte medicale şi educaţionale cu scop
evanghelistic. Deşi la începutul anului
proiectul pe 2017 privind echipa şi resursele necesare erau nefavorabile,
Dumnezeu a făcut să fie unul din cele
mai favorabile şi productive proiecte
de până acum.
Dumnezeu ne-a surprins plăcut când
pe ultima sută de metri a aranjat în aşa fel
lucrurile încât să avem şi echipa completă
şi resursele necesare, ba mai mult, de la
3 persoane a făcut să fim anul acesta în
total 7. Având echipa formată din Gligor
Amos, Gligor Selina, Dămăcuș Mirela şi
Magda Adela şi resursele necesare pe 1
aprilie am pornit spre India nerăbdători
să vedem ce pregătise Dumnezeu pentru
noi acolo.
O primă bucurie a fost reîntâlnirea cu
fratele Dragomir Rafael care a slujit pentru 9 luni în Nepal. El nu a venit singur ci
împreună cu fratele pastor Som Prasad
Rijal şi soţia lui Jessy. Cei doi de aseme-

nea au fost o mare binecuvântare pentru
lucrare deoarece au făcut mai uşoară comunicarea cu oamenii (fratele Som trăind
20 ani în India). Ca în fiecare an am fost
implicaţi într-un centru în care se află
peste 400 de persoane care au fost luate
de pe stradă, unii dintre ei cu probleme
medicale foarte mari şi foarte grave, de
asemenea au fost şi oameni cu probleme
psihice. Anul acesta având o studentă la
medicină am reuşit să facem partea medicală mult mai ordonat şi cu o eficiență
mult mai mare. Din progam nu au lipsit
şi progamele cu copiii şi în fiecare seară
după tratarea rănilor petreceam un timp
cântând vorbind cu ei despre Dumnezeu.
Dumnezeu a făcut la sfârşitul timpului
petrecut în acel centru ca un om care era
demonizat şi era legat în fiecare seară de
un stâlp să nu îi atace pe ceilalţi să vină
să mărturisească că Dumnezeu ne-a trimis acolo să se întâlnească cu El şi să îşi
schimbe viaţa. Şi-a manifestat dorinţa să
îi cumpărăm o Biblie şi cu cel mai mare
drag am luat-o a doua zi. De asemenea
prin fratele Som am participat la progamele mai multor biserici locale unde am

fost implicaţi prin vestirea Cuvântului,
ajutorare şi activităţi cu copiii.
Am fost şi la o Leprozerie unde trăiesc
într-o comunitate izolată peste 34 de familii. Urmele aceste boli crunte erau foarte vizibile pe corpurile multora din ei, deşi
sunt sub control. Toţi am fost puternic
mişcaţi de această experienţă.
Dumnezeu ne-a surprins în fiecare zi.
Suntem mulţumitori lui Dumnezeu care
ne-a ajutat şi ne-a binecuvântat cu asemenea experienţe vii. Tuturor care v-aţi
implicat într-un mod sau altul, Dumnezeu să reverse din belşugul Lui peste voi.
Următorul proiect misionar la care vă invităm să vă implicaţi va fi în 2018.
Luca 10:2-3 „Și le-a zis: „Mare este
secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar, pe Domnul secerişului să scoată
lucrători la secerişul Său! Duceţi-vă; iată,
vă trimit …”
Contact: www.helpinghands.life
facebook.com/helpinghands.life
(+43) 660 150 9500
Amos Gligor

Andreas Ciupe
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MISIUNE ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI
„Apoi le-a zis: „Duceți-vă în toată
lumea și propovăduiți Evanghelia la
orice făptură. Cine va crede și se va
boteza va fi mântuit; dar cine nu va
crede va fi osândit.” (Marcu 16:15;16)
”... am fost bolnav și ați venit să mă vedeți” (Matei 25:36).
Cu dorința de a împlini aceste versete și cu ajutorul Domnului, o echipă de 41 de persoane au
plecat în perioada 22.07-28.07.2017 cu scopul de
a aduce oamenilor vestea minunată, aceea că Isus
Hristos este singurul mântuitor și unicul mijlocitor
între Dumnezeu și oameni.
Misiunea a avut loc în mai multe sate din apropierea orașului Drobeta Turnu-Severin, județul
Mehedinți. Alegerea satelor în care s-a propovăduit
Evanghelia nu a fost la întâmplare. Frații din Biserica
Maranata Turnu-Severin au stat înaintea Domnului
cu zile de jertfă și rugăciune apoi prin tragere la sorți,
ca în Faptele Apostolilor 1:26, au hotărât locațiile. Unele din ele au fost la distanțe de peste o oră de oraș,
în locuri de munte, unde Evanghelia este mai rar auzită, iar celelalte în apropierea orașului.
Prin rotație fiecare persoană a avut oportunitatea
să ia parte la vizitarea bolnaviilor din spitalul județean Turnu-Severin. Pacienții care au dorit să primească un dar, li s-au oferit câte un Nou Testament și
alimente. Finalul vizitei se termina cu cântări de încurajare și chemare la pocăință și cu rugăciune pentru cei care au cerut.
Mulțumim lui Dumnezeu care a fost cu frații și
surorile în această slujire, le-a dat izbândă în toate
lucrările care au fost făcute spre slava Numelui Său.
Dumnezeu să binecuvinteze și pe cei care i-au
susținut în post și rugăciune ,dar și biserica Elim pentru tot suportul.
				

Alex Mitric

„Căci Mi-a fost foame şi Mi-aţi dat să
mănânc, Mi-a fost sete şi Mi-aţi dat să
beau, am fost străin şi M-aţi primit între
voi, 36 am fost gol şi M-aţi îmbrăcat, am
fost bolnav şi M-aţi vizitat, am fost în închisoare şi aţi venit pe la Mine.“
Matei 25:35-36
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MISIUNE ÎN BUZĂU
A trecut iarăși o vară de evanghelizare în care putem mărturisi
cu toți că am văzut brațele Domnului nostru Isus Hristos întinse
peste lucrarea Sa. De aceea mai înainte de toate se cuvine chiar și
în acest articol, noi care avem harul să ne numim copii ai lui Dumnezeu, să binecuvântăm pe Cel ce este Amin, Martorul credincios
și adevărat. În credincioșia Sa, Domnul a fost și vara acesta credincios față de răscumpărați Săi și nu a îngăduit să se întâmple
ceea ce este scris în Sfânta Scriptură: “...și veți ști atunci ce înseamnă să-Mi trag Eu mâna de la voi” (Num. 14:34)
Măcar că Domnul nu și-a tras mâna de la noi, totuși faptul că
noi nu am mers în numele unei religii sau în numele unei cult, ci
în numele Domnului Isus Hristos, diavolul a încercat să intimideze pe copiii lui Dumnezeu prin tot feluri de lovituri spirituale
dar și prin lovituri pământești. Geamuri de la mașini sparte, o
soră transportată de urgență la spital, un frate care o primit un
pumn în piept, o roată de la mașină spartă, tineri care au fost
vorbiți de răi și multe alte lucruri cu care Satana a încercat să ne
lovească, dar în mijlocul acestor lovituri demonice noi nu ne-am
bizuit nici pe carele noastre și nici pe caii noștri, ci pe Numele
Domnului Dumnezeului nostru care a zis: “Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpioni și peste toată puterea
vrăjmașului: și nimic nu vă va putea vătăma.” (Luca 10:19). Și împlinirea acestei promisiuni dumnezeiești am putut-o experimenta cu toți în Buzău.
Adevărul este că am putut să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, după cum zice Scriptura. Duhul lui Dumnezeu ne-a
învățat un lucru deosebit și anume: dacă vrei să ai mari biruințe
să te aștepți și la mari împotriviri, dacă vrei să seceri cu cântări
de veselie să știi că mai întâi vine semănatul cu lacrimi. De aceea

să fim întotdeauna gata să plătim prețul călătoriei cu Hristos, la
urma urmei ne așteptă, nu doar o cunună, ci darul cel mai mare,
Isus Hristos.
Lucrarea din Buzău nu s-a sfârșit, pentru că încă mai sunt oameni pe care Dumnezeu îi are în planul lui de mântuire. Depinde
numai de noi dacă așteptăm doar venirea zilei lui Dumnezeu sau
o și grăbim, lucrând la mântuirea altora, smulgându-i din foc; să
ardem pentru cei căzuți în păcat și să începem să fim o mărturie
vie pentru lumea aceasta. Sămânța a fost semănată, iar acum
noi suntem chemați să o udăm cu lacrimile noastre, cu rugăciune și post, pentru ca la urmă să aducă slavă și cinste celui ce face
să crească sămânța.
Toți vrem să fim înălțați, dar puțini acceptă smerenia și zdrobirea; toți vrem mantaua lui Ilie, dar puțin iau sacul și cenușa
lui Ilie, toți am vrea să vedem minuni și semne în evanghelizări,
dar puțini sunt gata să plătească prețul cuptorului pentru a umbla printre flăcări și nevătămați împreună cu Hristos. Am ajuns
la concluzia că cu adevărat mare este secerișul dar puțin sunt
lucrători adevărați. După cum este scris: “Caut printre ei un om
care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea
pentru țară, ca să n-o nimicesc; dar nu găsesc niciunul!” (Ezec.
22:30)
Nu ai vrea să fi tu un astfel de om care să te pui la dispoziția
lui Dumnezeu și să te dăruiești Lui în întregime, ca să te minunezi văzând cum Domnul își lărgește împărăția Sa, folosindu-se
te tine?
Ultima porunca pe care Domnul Isus Hristos ne-a dat-o tuturora este următoarea:
“Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la
orice făptură.” (Marcu 16:15)
De aceea mă gândesc la prima întrebare pe care mi-o va pune
mie și ție Domnul Isus Hristos la venirea Sa: “TE-AI DUS?”
				

Info
Chemare în slujire
În data de 02.07.2017, a avut loc la Biserica
Elim din Viena punerea în slujba de prezbiter a
fraților Vasile Năstasi și Florin Rusu. Au fost rostite mai multe mesaje de încurajare și motivare
pentru slujitori. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin
legătura păcii.
Dumnezeu să binecuvinteze slujitori ordinați!

Daniel Cruceru

Tabăra de copii - Wagrain - Salzburg
Când se încheie anul şcolar, tabăra
este unul dintre cele mai aşteptate evenimente de către copii. Şi în acest an
tabăra s-a desfăşurat la Wagrain- Salzburg, în perioada 7-14 iulie, participând
aproximativ 145 copii cu vârste cuprinse
între 7-16 ani.
Pentru copiii de la „Mini“ şi cei de la
„Maxi“ titlul temei sub care s-a desfăşurat
tabăra a fost „Aventuri pe patru roţi“. Copiii au învăţat că şi în viaţa de credinţă, la
fel ca şi în circulaţia rutieră, pentru ca totul să funcționeze corect, trebuie respectate anumite condiţii şi reguli. „Umblarea
cu Hristos“ trebuie să fie scopul principal
al vieţii, pe care să şi-l dorescă fiecare copil. Când îţi „setezi GPS-ul“ trebuie să ai
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clar în faţa ochilor locul unde vrei să ajungi. Dar ca să ajungi acolo, prima condiţie
este să „alimentezi corect“. O minte şi o
inima echipată cu Cuvântul lui Dumnezeu
îi vor pregăti să ia decizii înţelepte în orice
împrejurare şi vor acţiona în consecinţă.
Când vor fi adânc înrădăcinaţi în Cuvântul lui Dumnezeu, chiar de vor veni ispite,
vremuri de criză, nu se vor lăsa abătuţi
de pe Cale şi vor trece biruitori peste încercări. Dar pentru aceasta trebuie să fie
„Cu ochii în patru“, repectând învăţăturile biblice, cerând permanent ajutorul lui
Dumnezeu. Şi dacă într-o cursă de maşini, toate virajele trebuie luate în funcţie
de indicatoarele de orientare, la fel şi în
viaţa spirituală trebuie să „ții direcţia“,
subordonând lui Hristos toate acţiuni-

le, gândurile, vorbele ... Iar mai apoi
„claxonând“, copiii trebuie încurajaţi să îşi
afirme credinţa în faţa celorlalţi cu îndrăzneală, făcându-i conştienţi de misiunea
încredinţată şi lor de către Mântuitor:“
Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi
Evanghelia la orice făptură“.
Pe lângă acest timp de învăţare, copiii
s-au bucurat şi de activităţi sportive, competiţii, seri de părtăşie şi nelipsitul foc de
tabără. Iar în ultima seară copiii au putut
să lase amprenta mâinii pe o pânză, ca
semn de aducere aminte, dar şi ca promisiune a dorinţei de a-L urma pe Hristos
aşa cum au învăţat.
Violeta Drăgoi
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Info
Botez la biserica Emanuel Amstetten

Botez Elim Viena-37 de persoane

Poporul Tău este plin de înflăcărare, când îți
aduni oștirea; cu podoabe sfinte, ca din sânul
zorilor, vine tineretul Tău la Tine, ca roua.”
				Ps. 110:

La data de 25 iunie 2017, la programul de
dimineață a avut loc un botez nou testamentar
la Biserica Elim din Viena, unde 37 de persoane
au încheiat un legământ cu Domnul în apa botezului.

În data de 4 iunie 2017, a avut loc în Biserica
„Emanuel” din Amstetten un botez noutestamentar. S-au decis pentru Hristos: Katia Sălăgean, Simone Cătană, Philip Deac, Kasian Popa,
Alex Sălăgean, Dennis Băldeanși David Cătană.
În fotografie sunt liderii de tineret: Cristi Cristescu, Elisei Bogdan, Filip Murza și pastorul Daniel
Cătană.

Majoritatea dintre candidați au fost tineri care
au participat la Școala Duminicală a bisericii și
la programul de tineret. Programul a fost coordonat de fratele Ionel Vlas, iar la predică Patriciu
Ciupe și Mihai Urs din Satu-Mare, România. Au
cântat spre slava Domnului, iar un tânăr a avut o
mărturie personală.

Mulțumim Domnului pentru această zi!

Dumnezeu să binecuvânteze tinerii biserici Elim!

						
			
Daniel Iancu

Botez nou testamentar
- Betania Krems
Prin harul lui Dumnezeu în data de 4 iunie 2017 a avut loc în
biserica Betania din Krems un botez nou testamental în care 13
persoane au încheiat legământ cu Dumnezeu. Numele lor sunt:
Markus Boldor, Bettina Burlacu, Klaus Burlacu, Darius Burlacu, Roberto Burlacu, Andreas Burlacu, Sarah Cerep, Christopher Florea, David Gafița, Daniel Leah, Erwin Lenart, Radu
Mandici și Dacian Păcurar.
				
Din cauza spațiului restrâns și a numărului mare de invitați,
atât botezul, cât și serviciul divin, s-au desfășurat într-o sală
închiriată din Krems. Printre oaspeți, au fost frați din România
și din Austria: fratele pastor Viorel Roșca, fratele pastor Cornel
Țună, familia Niță, familia Asoltanei și alții. Primarul localități
Rohrendorf, domnul Gerhard Tastl împreună cu soția lui, au fost
deasemenea prezenți.
Slujba a fost condusă de fratele pastor Viorel Boldor, care a
efectuat botezul împreună cu fratele diacon Elisei Vizitiu. Cuvântul lui Dumnezeu a fost predicat de fratele pastor Viorel Roșca
și tradus în limba germană. Fiecare candidat de botez a avut
o mărturie scurtă despre întâlnirea personală cu Dumnezeu și
apoi decizia de a-L urma pe Dumnezeu toată viața. Menționez
că toți cei botezați în apă au primit și botezul cu Duhul Sfânt în
urma stăruinței din data de 06-11 februarie 2017.
În timpul Serviciului Divin, a fost o lucrare prin care
Dumnezeu ne avertiza că diavolul vrea să întoarcă în lume două
suflete dintre cei ce se botează, astfel că în Biserică s-a anunțat
post și rugăciune pentru susținerea lor și s-a început un studiu
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în fiecare miercuri seara, cu tema „Și învățați-i să păzească tot ce
v-am poruncit“. Nădăjduim că diavolul nu va avea nici un câștig,
iar biruința va fi deplină în numele Domnului Isus!
Biserica din Krems se bucură de lucrarea care Dumnezeu a
făcut-o în viața acestor tineri și îi dăm slavă pentru că El are în
vedere viitorul lucrării Lui!
Emanuel-Vlad Mandici

Botez în apă la Biserica
Emanuel Viena
În data de 4 iunie 2017, Biserica Emanuel Viena s-a bucurat
de prezența Domnului având o triplă bucurie sărbătorind
Rusaliile, Cina Domnului și un Botez nou testamentar unde
șaisprezece persoane au încheiat un legământ cu Dumnezeu.
Naomi Benzar, Sergiu-Mihai Buzea, Alin-Petrică Cuciureanu,
Damaris Gabor, Kerstin Holicsek, Carina Iocșa, Costel Logofătu, David Merca, Oana-Patricia Merca, Denisa-Naomi Nedelea, Damaris-Johanna Noane, Ioan Pandrea, Adrian-Vasile
Panta, Denisa Popa, Beniamin Tcaciuc și Ionela-Loredana Tuica au mărturisit în apa botezului că vor să-L urmeze pe Domnul
Isus până la moarte.
				
Invitat să slujească din cuvântul Domnului cu această ocazie
a fost fratele Marius Boca din Bistrița care a subliniat în mesajul său adresat bisericii că mântuirea e un dar din partea lui
Dumnezeu, dar și o datorie a celui mântuit să-L urmeze pe Isus
Hristos. Au mai slujit din cuvântul Domnului frații pastori Petrică
Stoian și Ioan Noane.

rândul din spate, de la stânga la dreapta: Darius Burlacu,
Daniel Leah, Andreas Burlacu, Klaus Burlacu, Roberto Burlacu, Radu Mandici, Elisei Vizitiu
rândul din fața, de la stânga la dreapta: Viorel Boldor, Erwin Leart, Dacian Păcurar, Bettina Burlacu, Sarah Cerep, David Gafița, Markus Boldor, Christopher Florea

Actul botezului a fost oficializat de către frații pastori Leontin
Sătmărean și Ioan Noane.
Domnul Isus Hristos să-Și reverse îndurarea peste cei
șaisprezece candidați și peste noi toți să ne ducem mântuirea
până la capăt.
Adrian Belbe
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Info
Botez nou testamentar la
Biserica Speranța Linz
Pe data de 25 iunie 2017 încă 13 persoane au încheiat
legământ cu Domnul. Botezul a fost efectuat de fraţii prezbiteri Coste Nicu şi Mal Marius .

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din
toate neamurile, botezându-i în
Numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh
Matei 28:19
Vasi Doci

Tabăra de tineret - Hope Youth Linz
Poporul Tău este plin de înflăcărare când Îţi aduni oştirea;
cu podoabe sfinte, ca din sânul
zorilor, vine tineretul Tău la
Tine, ca roua.
Psalmul 110:3

Tabăra de tineret
Tabăra de tineret din anul acesta a avut loc la data de 19-25
august 2017 în Flachau (Salzburg). Au participat aproximativ 60
de tineri din mai multe biserici din Austria, dar majoritatea dintre tineri sunt membrii în Biserica Elim din Viena.

„Menirea mea? Să-L cunosc pe El... şi să-L fac cunoscut!” este
afirmația care dă titlul taberei creştine de tineret 2017, organizată de Biserica Penticostală Elim Viena în perioada 19-25 august localizată în Salzburg, Flachau.

Tema taberei a fost: „Menirea mea? Să îl cunosc pe El, și să
Îl fac cunoscut!” Lider prinicipal a fost fratele prezbiter Augustin Barna, care a fost ajutat de către frați: Denis Roteliuc, Ruben
Avram, Dragoș Străteanu și Gabriel Achim. Acești lideri au pregătit studii biblice despre Apostolul Pavel, care a fost chemat, echipat, încercat și trimis de Dumnezeu. Pe lângă că am avut activități sportive, ne-am întâlnit în fiecare dimineață la rugăciune
și seara la părtășie cu toți tinerii unde am putut să ne închinăm
Domnului!
Mulțumim lui Dumnezeu, care ne-a purtat de grijă și ne-a
binecuvântat cu un timp frumos și călduros.

Studiile zilnice, centralizate pe dorința de înțelegere mai profundă a misiunii unui creştin autentic, au îndrumat tinerii prezenți spre perceperea chemării, echipării, încercării și trimiterea
creştinului veritabil. Timpul de rugăciune, de învățătură, de slujire prin cântare, prin mărturii personale au contribuit asemenea,
într-o măsură, la creşterea spirituală. Pe lângă sursele de oxigenare sufletească, drumețiile în natură, activitățile sportive şi jocurile în echipă au ajutat la completarea programului echilibrat.

Motivaţi de acest verset tinerii bisericii Speranţa din Linz, au petrecut clipe
deosebite în tabăra „Pasiune fără compromis“. Într-un cadru natural deosebit,
care te lasă uimit de măreţia creaţiei lui
Dumnezeu, am avut un timp în care am
putut să îl cunoaştem mai îndeaproape
pe Domnul nostru, să-I înălţăm cântări
de laudă, să ne deschidem în totalitate

inima prin rugăciune, să studiem Cuvântul Scripturii şi să-I mărturisim lucrările
pe care Le-a făcut El în vieţile nostre. În
tabără ne-am simţit aproape unii de alţii
şi toţi împreună aproape de Dumnezeu.
Am avut ca invitaţi în tabără pe Silviu
Cornea, pastor în biserica Speranţa
Timişoara şi Ovidiu Țiprigan profesori în
cadrul Colegiului Biblic Veritas. Având ca
scop central al taberei înflăcărarea inimiilor noastre cu pasiune pentru Cuvântul
lui Dumnezeu şi pentru o închinare autentică în Duh şi în adevăr, am învăţat în
cele 4 zile să trăim doar pentru Dumnezeu
şi să lăsăm la o parte orice compromis.
În perioada taberei s-a văzut cum
Dumnezeu lucrează şi în generaţia actuală de tineri, aprinzând pasiunea pentru
studierea Cuvântului în aşa fel încât el să

devină hrană zilnică a sufletului şi mesajul personal a lui Dumnezeu pentru fiecare tânăr care îşi doreşte să-şi păstreze
curată cărarea. Plecând din tabără, toţi
tinerii am luat hotărâri noi de a ne pune
la dispoziţia lui Dumnezeu toată energia,
tot entuziasmul tinereţii noastre, toată
inima şi mintea dornică să-L cunoască zi
de zi mai mult pe EL. Într-o societate în
care există atâta compromis ne dorim ca
Dumnezeu să se atingă de tinerii noştri
şi să-I ajute să-şi ţină vie o „Pasiune fără
Compromis“ pentru EL.
Abel Homoşdean

Mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul binecuvântat.
Lavinia Borsa

Lukas Burlacu
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