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Editorial
Mântuit pentru a da rod
În orice investim, aşteptăm ca după un timp
„să culegem rodul” investiţiei noastre. Afaceristul
investeşte pentru obţinerea unui profit,
agricultorul seamănă cea mai bună sămânţă şi se
îngrijeşte de ea, aşteptând o recolta bună, elevul
se pregăteşte la examen cu aşteptarea unui
calificativ cât mai bun, pastorul se investeşte în
enoriaşi pentru „a culege” oameni maturi spirituali
şi... exemplele ar putea continua. Acest ciclu
funcţionează aproape tacit, aşa cum sămânţa
germinează în pământ.
Cel mai mare Investitor a fost şi este Isus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El nu a investit doar
propriile resurse, ci şi-a investit însăşi viaţa Lui, nu doar pentru a ne salva şi a ne duce
în cer, ci pentru ceva mult mai înalt: pentru a rodi caracterul Lui, în lumea în care
trăim. Această rodire, însă, nu are de a face cu un efort omenesc, ci este vorba de o
rodire naturală, care îşi are suportul în conştientizarea prezenţei Lui în noi şi
rămânerea noastră în El, prin dependenţă zilnică. Lumea în care trăim are nevoie
disperată să vadă, să atingă, să asculte pe cei care se trag din „Rădăcina şi Sămânţa
lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă.” (Apoc 22:16).
Suntem mântuiţi, cu scopul de a rodi caracterul Lui Hristos!
După cum cred că v-aţi dat seama, subiectul acestui număr vrem să fie în acord cu
anotimpul în care am intrat, şi anume: Rodirea.
Vă doresc o lecturare plăcută a articlolelor noastre legate de acest subiect şi nu
numai.

Sorin Zanfir
Coordonator
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Învățătură
Rodirea – o consecință a unei noi naturi
Sărbătoarea roadelor reprezintă o ocazie
de a ne bucura şi de a ne exprima recunoştinţa
faţă de Dumnezeul nostru, care ne poartă de
grijă până în cele mai mici detalii, cu
credincioşie şi mare generozitate. De
asemenea, potrivit spiritului evenimentului, se
cuvine să ne amintim şi de cei în nevoie. (Deut
26 - levitul, străinul, orfanul şi văduva.)
Inevitabil, asociat cu acest moment este şi
reflexul de a face un bilanţ, o evaluare a muncii de peste an. Suntem mulţumitori
pentru împliniri şi căutăm să vedem ce am putea face altfel, aşa încât în anul următor
roadele să fie mai bune.
În ceea ce priveşte viaţa noastră spirituală, înţelegem din Scriptură că suntem
meniţi să aducem roade. Nu a fost iniţiativa noastră, ci am fost aleşi, destinaţi pentru
aceasta, în dragoste de Dumnezeu. (Deut.7.6-8; Ioan 15.16). Pentru că nu putem face
nimic separaţi de El, Hristos ne cheamă la sine şi ne cere îi urmăm exemplul, în
smerenie şi cu blândeţe. (Matei 11.28-30). Suntem apoi îndemnaţi să rămânem în
dragostea Lui şi, astfel, să aducem roade care îl vor glorifica pe Dumnezeu şi vor
confirma faptul că suntem ucenicii lui Hristos (Ioan 15.1-17).
Venind la Hristos în termenii sugeraţi de el, ne smerim asemenea lui şi urmăm
principiul bobului de grâu care, dacă nu moare, rămâne singur, iar dacă moare, aduce
multă roadă (Ioan 12.24). Smerenia până la moartea sinelui este calea pe care a mers
Hristos şi pe care îşi însoţeşte toţi ucenicii, în toate timpurile. Smerenia este rădăcina
tuturor virtuţilor. Este singura şi cea mai sigură protecţie împotriva idolatriei, a iluziei
satanice că am putea să facem ceva prin afirmarea sinelui, independenţi de Dumnezeu.
Aceeaşi atitudine ne va feri de triumfalism – o formă frecventă de impostură, dar şi de
descurajare. Suntem în Hristos prin lucrarea lui Dumnezeu, a dragostei sale, o dragoste
dezinvoltă, plină de bucurie şi de entuziasm, mereu prezentă, palpabilă, durabilă şi, in
acelaşi timp, geloasă. Suntem îndemnaţi să rămânem în dragostea Lui şi asiguraţi că
nimeni şi nimic nu ne va despărţi de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos,
Domnul nostru (Rom 8.38-39).
Cuceriţi de această dragoste neconditionată, ne dăruim lui Hristos fără rezerve şi,
prin puterea Duhului Său care locuieşte în noi, suntem în permanenţă schimbaţi,
devenind tot mai asemănători cu El (2Cor. 3.17-18). Caracterul său se vede în noi prin
răbdare cu bucurie, dragoste şi bunătate, îngăduinţă şi blândeţe. În uniune indisolubilă
cu Domnul nostru, asistaţi de Duhul Sfânt, ieşim de sub teroarea spiritului religios atât
de subtil şi insidios (Gal. 5. 22-25). Vom înceta să încercăm mereu să câştigăm
bunăvoinţa lui Dumnezeu prin efort propriu. Intraţi în odihna Domnului, mereu în
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compania Lui, reuşim să iubim în mod autentic şi astfel să fim în stare să slujim fraţilor
şi surorilor noastre, semenilor noştri, într-o dăruire de sine realizabilă doar datorită
dragostei, după pilda Domnului nostru. Fie că am încercat să fim buni prin puterea
noastră şi am eşuat lamentabil, fie că ne-am îndepărtat de Domnul nostru, suntem
invitaţi să ne întoarcem de la căile noastre proprii şi suntem asigurati că vom fi primiţi
înapoi cu o „mare dragoste” şi că „Mă voi îndura de tine cu o dragoste veşnică, zice
Domnul, Răscumpărătorul tău.” (Is. 54. 7,8). Să nu ezităm să ne smerim – Domnului îi
place compania celor smeriţi: „Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu
omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite, şi să îmbărbătez inimile
zdrobite.”(Is. 57.15b)
Înţelegem că toate lucrurile acceptabile în ordinea divină îşi au originea in Hristos,
creatorul lumii şi cel care a înnoit natura umană. Uniunea noastră cu El este o lucrare a
harului Său, care nu anulează individualitatea noastră, ci ne redă adevărata identitate.
Prin urmare, rodirea noastră este o consecinţă normală a acestei naturi noi, în care nu
mai suntem separaţi de Hristos, ci înviaţi şi aşezaţi împreună cu El în locurile cereşti , ca
o mărturie a belşugului de har primit în Hristos, cel înviat din morţi, Domnul vieţii,
acelaşi ieri, azi şi în veci.
Să fim, aşadar, încurajaţi şi să perseverăm în dragostea lui Dumnezeu, ca astfel să
ajungem plini de roada neprihănirii, plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. În felul
acesta, prezenţa Domnului în noi şi cu noi va constitui pe de o parte un cadru prielnic
vindecării, reconcilierii, eliberării de sub robia păcatului şi al Satanei şi, pe de altă parte,
al intrării multora în Împărăţia lui Dumnezeu.
Domnul poate şi doreste să facă acest lucru, iar noi ne lipim tare de el, cu iubire
sinceră, entuziastă, cu recunoştinţă şi dăruire totală. Mandatul nostru este să fim
lumina neamurilor şi să ducem mântuirea până la marginile pământului; de aceea să nu
ezităm în a mărturisi împreună cu Robul Domnului: „căci eu sunt preţuit înaintea
Domnului şi Dumnezeul Meu este tăria Mea.” (Is. 49.5-6) Nu vom fi daţi de ruşine în
această nădejde a noastră.
Să sărbătorim cu gratitudine şi cu bucurie faptul că avem parte de cele dintâi roade,
că ne-am făcut părtaşi lui Hristos şi Duhului Său, într-o lume în suferinţă şi fără
nădejde, în care suntem chemaţi să trăim şi să proclamăm evanghelia harului. „Iar a
Celui care, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem
sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii
vecilor! Amin.” (Efes. 3. 20-21)

Articol realizat de
Vasile Piscoi
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Grupele de casă
Un loc al expansiunii
Grupurile de casă împreună
alcătuiesc pulsul bisericii locale.
Un grup de casă dinamic și în
continuă creștere este şi cel pe
care îl coordonez și este alcătuit
din tineri, atât studenți cât și
absolvenți.
Încă
de
la
începuturile sale, grupul nostru
de casă a fost axat nu doar pe o
creștere spirituală, ci și numerică.
Membri grupului nostru au înțeles că multiplicarea reprezintă un aspect esențial al unui
grup de casă sănătos. Astfel, în primele 6 luni de activitate, numărul participanţilor s-a
dublat, crescând de la 5 persoane la 10.
Această creștere a adus cu sine o nouă dinamică în grup și a reprezentat o
provocare pentru membri vechi de a-i integra cu succes pe cei noi. Ca și lider al acestui
grup, sunt de părere că atunci când ajungem să ne mulțumim cu nivelul prezent și
uităm de misiunea noastră ca și creștini de a face ucenici, ajungem să ne complacem în
propria noastră realitate și să ne plafonăm. Deși creșterea numerică a unui grup de
casă nu este întotdeauna ușoară, este absolut necesară și benefică, aducând vitalitate
și entuziasm.
La începutul acestui nou an bisericesc, vă provoc să vă reîntoarceți la esența
constituirii grupelor de casă. Ele nu reprezintă doar un context potrivit unde noi, ca și
creștini, să ne întâlnim și să avem părtășie unii cu alții. Grupele de casă au menirea să
crească, să se dezvolte și în cele din urmă să se multiplice. Grupele care înțeleg acest
lucru și pornesc la drum cu această mentalitate sunt cele care vor avea cel mai mare
impact asupra oamenilor cu care intră în contact.
Dacă ești tânăr și dornic să faci parte dintr-un grup dinamic,
nu ezita să mă contactezi!

Cristian Chiș
Lider de grup de casă
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Motivaţional
Roadele se culeg prin credinţă
Privesc în această grădină şi vreau să-mi
imaginez ce va creşte în ea în următorii ani. Este
grădina primită în dar de la Tatăl nostru. Oare vor
creşte şi anul acesta legume, zarzavaturi, urzici
sau buruieni? Prin credinţă am văzut bogăţia
harului Mântuitorului nostru Isus Cristos, şi am
zis: „Se poate! El este un Dumnezeu bogat, El
cheamă lucrurile care nu sunt ca şi cum ar fi şi
ceea ce spune se împlineşte”. Aşadar, ca să
culegem roade avem nevoie de credinţă, ca să
avem credinţă avem nevoie de Cuvântul Adevărului. Pentru a avea Cuvântul, ne
trebuiesc câţiva fraţi şi surori (doi sau trei), ca să-L avem pe Domnul împreună cu noi.
Am pornit lucrarea din Biled cu 15 persoane şi ne-am adunat în casa unei familii,
unde lăudam şi Îl glorificam pe Dumnezeu, ceream una şi alta, punându-ne speranţa în
cuvintele arzătoare aruncate spre cer. „În bunatatea Ta, Tu ne asculţi prin minuni,
Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului
şi ale mării.” (Ps.65:5). De la 15 am ajuns la 30 într-un timp relativ scurt. Ne-am pus
nădejdea în Domnul şi am aşteptat ca El să lucreze.
Din pământul reavăn şi proaspăt pregătit a
răsărit o fundaţie din beton, apoi zidurile din
cărămidă, iar pe măsură ce ne rugam, a apărut şi
acoperişul, şi-au făcut apariţia geamurile, o fântână
forată în curte şi un gard care împrejmuieşte această
lucrare minunată a Tatălui Ceresc. I-am dat un nume
demn de Stăpânul ei: „CASA TATĂLUI MEU”.
Aceasta este rodul credinţei celor ce s-au
încrezut în Dumnezeu Tatăl şi au experimentat minunile Sale. Din „nimic” Tatăl şi-a
ridicat o casă a Lui, spre slava şi gloria Lui şi spre mântuirea locuitorilor Biledului, care
vor crede în El şi se vor pocăi de păcatele lor.
Roadele culese până acum sunt o binecuvântare şi o răsplatire a credinţei pe care o
are Biserica „Casa Tatălui Meu”, care, prin post şi rugăciuni, susţinuţi de Biserica
Aletheia, precum şi de Grupa de Casă în care am slujit pentru puţină vreme, toţi
împreună I-am făcut loc lui Dumnezeu şi ne-am bucurat de minunile Sale.

Ghiţă Nergheş
Pastor
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Mulţumirea…
„Cel cu inima mulţumită are un ospăţ necurmat.” Prov. 15:15
Când te gândeşti la mulţumire, este destul de
simplu să dai un răspuns rapid despre ce înseamnă
„mulţumit”, însă aş vrea să ne uităm la ceea ce zice
Biblia în versetul citat. Ce se întâmplă cu o inimă
atunci când este mulţumită? Indiferent de
circumstanţele prin care treci, nimic nu te poate
tulbura, nimic nu poate să-ţi ia starea de bine în
care te găseşti.
Ca şi copil al lui Dumnezeu, nu pot spune decât că am foarte multe motive de
mulţumire. Anul acesta a fost un an foarte dificil pentru mine, dar Domnul mi-a dat
enorm de multe motive de mulţumire. Când am fost descurajat, am zis doar ca David:
„Suflete al meu, laudă-L pe Domnul!”, pentru bunătatea pe care El o revarsă peste
mine, laudă-L aşa cum nu ai mai făcut-o niciodată! Închină-I-te din toată inima! Când
soarele se ridică dimineaţa, LAUDĂ-L PE DOMNUL, El este Cel care îţi dă fiecare
suflare.... merită să-I mulţumeşti. El este bogat în bunătate, încet la mânie, inima Lui
este blândă! Toate aceste puţine motive te determină cu siguranţă să zici:
„MULŢUMESC, DUMNEZEUL MEU MARE! EŞTI SINGURUL CARE MERITĂ MULŢUMIREA!
Atunci când credinţa ta s-a diminuat drastic şi eşti descurajat, sufletul tău să înalţe
mulţumiri Domnului! Ajunge cu anii în care biserica se plângea mereu şi vedea doar
puterea vrăjmaşului la lucru, este timpul ca poporul Domnului să-şi vadă propriile
arme, iar spiritul de văitare să plece; este vremea ca Duhul lui Dumnezeu să fie activ în
fiecare dintre noi, este timpul ospăţului necurmat.
Trebuie să ştii că eşti în tabăra câştigătoare. Este timpul să-i mulţumeşti Domnului
pentru postul la care visezi, de exemplu: „Tată, gata sunt să mi revendic job-ul pe care
sunt conştient că doar Tu mă poţi ajuta să-l am.” Trebuie să ştii că vremea chiriei a luat
sfârşit, cere-i Domnului cu mulţumiri casa la care visezi! Trezeşte-te, creştine, eşti
RĂSCUMPĂRATUL TATĂLUI, uită natura veche care te ţine nemulţumit şi legat în
lanţurile deznădejdii.
Este vremea ca Împărăţia să fie vizibilă în tine, iar mulţumirea din inima ta, de
asemenea. Având transparenţa aceasta, cel rău nu mai are influenţă asupra minţii şi
sufletului tău. Este benefic să priveşti în urmă şi să realizezi cum Dumnezeu ţi-a purtat
de grijă în mod concret. Aşadar, este timpul ca motivele de mulţumire să înceapă să
curgă din gura ta ca „izvoarele de apă vie”. Fii hotărât şi spune: SUFLETE AL MEU,
LAUDĂ-L PE DOMNUL!
Nu te mai lăsa acaparat de lucrurile care îţi lipsesc, ci învaţă să le vezi pe cele pe
care le ai deja şi să mulţumeşti în credinţă pentru lucrurile de care ai nevoie!
Articol realizat de
Adi Cionca
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Interviu
Lynn Murdoch - salvarea generației următoare
Cu câteva luni în urmă am avut șansa să o cunosc pe
Lynn Murdoch și o parte din povestea sa. Această slujitoare
a lui Dumnezeu și-a petrecut ultimii ani în biserica noastră
lucrând cu hărnicie, căutând și aplicând metode creative și
relevante, prin care contribuie la răspândirea Evangheliei în
rândul copiilor.
Spuneți-ne, vă rog, câteva cuvinte despre
dumnevoastră!
M-am născut la Londra, am crescut într-o familie
armonioasă și am avut parte de o educație bună. Nu provin
dintr-o familie creștină, dar am simţit mereu preocuparea şi
dragostea părinţilor mei. Am devenit creştină în ultimul an de liceu, mai exact, la acla
16 ani în Marea Britanie. Mi-am continuat studiile la Cambridge pentru a deveni
profesor de actorie și teologie, iar apoi m-am căsătorit și am avut doi copii. După ce am
avut copii, noi am decis ca în loc să continui să predau teologie, să îi slujesc lui
Dumnezeu, indiferent în ce mod îmi va cere El. Ca și rezultat al acestei decizii, am avut
parte de câteva lucruri extraordinare la care Dumnezeu m-a chemat și care aveau
legătură directă cu predarea în școli despre creștinism și despre evanghelizarea în
rândul copiilor. Astfel, am ajutat la startul mai multor organizații din Anglia, iar din
1996 am început să lucrez cu organizația Bobul de Grâu, care au sediul în Elveția și sunt
implicați în lucrarea cu copii în peste 30 de țări din întreaga lume. Aceștia m-au
desemnat, datorită experienței pe care am acumulat-o în Anglia, să fiu responsabilă de
lucrarea lor din Ungaria, Ucraina și România.
Cum v-au condus toate acestea la implicarea în România, în mod special?
În 2002 Bobul de Grâu a avut propriul loc de tabere
pentru copii în Moneasa. Ulterior am decis că ne dorim o
lucrare la nivel național, iar în acest punct Bobul de Grâu a
început în anul 2006 parteneriatul cu Biserica Aletheia, iar
cele două împreună au format organizația Alo! Copii și l-au
numit pe Răzvan Duminică directorul acesteia. Am venit aici
de multe ori pentru a monitoriza evoluția lui Răzvan. Skype-ul
și email-ul au fost utile, dar pastorul Lucian Chiş m-a invitat să
vin aici. Copiii mei aveau în jur de 30 de ani și astfel m-am
simțit liberă să pornesc într-o nouă aventură venind în
România și am fost de-a dreptul surprinsă de cât de mult mi-a
plăcut aici. La început am venit pentru câte un trimestru, iar treptat am venit din ce în
ce mai mult și am ajutat, așa cum Lucian mi-a cerut, la dezvoltarea lucrării cu copiii
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la nivel național. Inițial am făcut asta prin Alo! Copii, iar în prezent și prin One Way
România, prin care încercăm să punem la dispoziția lucrătorilor cu copiii resurse cu
ajutorul cărora să conceapă modalități creative și relevante, prin care adevărul lui
Dumnezeu să poată ajunge la copii.
Ce anume v-a motivat să alegeți România şi nu Ungaria sau Ucraina?
Dumnezeu a pus în inima mea o dragoste specială pentru România și pentru
români, ceea ce nu s-a întâmplat și cu Ungaria sau Ucraina. De altfel, am renunțat să
mai lucrez în acestea din urmă tocmai pentru a mă putea concentra pe România. Știu
doar că Dumnezeu ne dă ceea ce ne dorește inima, iar Dumnezeu a pus România pe
inima mea.
În ultimii 6 ani ați petrecut mult timp în România. Spuneți-mi, vă rog, cu ce vă
ocupați în prezent?
Petrec aici câte opt luni pe an lucrând pentru Alo! Copii cu o echipă de patru
persoane și ajut la construirea unei strategii naționale care include cluburi, tabere și
cursuri de pregătire pentru lideri. Momentan mă focalizez pe partea de marketing a
resurselor publicate de One Way Romania, deoarece am realizat că liderii pe care îi
pregătim nu prea au resursele potrivite. Am fost implicată în Anglia în lucrarea cu copiii
o perioadă lungă de timp și, văzând multitudinea de resurse care există în Vest, cred că
Dumnezeu m-a plasat aici într-un mod strategic, deoarece cunosc multe persoane din
ţările occidentale cu care putem colabora și putem aduce aceste resurse de calitate și
în România. Chiar acum facem demersurile necesare pentru traducerea și publicarea
câtorva cărți.
Care considerați că este cel mai mare obstacol cu care vă confruntați slujind în
România?
Principalul obstacol este, după părerea mea, faptul că liderii bisericilor nu pun preț
pe copii și pe lucrarea cu copiii ca și cei din Vest. Acolo s-au preocupat de acest lucru de
sute de ani, iar aici doar după Revoluție s-au putut face întâlniri cu copiii, iar o mulțime
de biserici încă nu au prins această viziune, fiind preocupați mai mult de binele propriei
familii şi nu să evanghelizeze în afara bisericii, iar acest lucru este puternic pe inima
mea și m-aș bucura să văd o schimbare majoră în atitudinea bisericilor faţă de copii.
Acesta este şi motivul pentru care am publicat ultima noastră carte.
Prezentați-ne puțin această carte și cum ați ajuns în
contact cu aceasta!
Prin intermediul organizației Bobul de Grâu, beneficiez
de multe contacte la nivel internațional. Astfel, l-am
cunoscut pe Dan Brewster, autorul acestei cărți, cu care am
lucrat la alte proiecte. El lucrează pentru Compassion
International în departamentul juridic, iar cartea sa „Child
Church in Mission” a fost tradusă în 12 limbi, aşa că i-am
cerut permisiunea de a o traduce și în limba română.
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Cred că Dumnezeu va folosi această carte pentru a schimba atitudinea bisericilor din
România. Am primit aprobarea și organizația sa ne-a ajutat să o publicăm recent sub un
nou titlu „Salvează generația următoare”, deoarece considerăm că acest mesaj
reprezintă o urgență pentru România. Această carte a fost lansată recent la București la
Conferința Teologică a Bisericii Penticostale, care a oferit un cadru propice, iar autorul
Dan Brewster a fost prezent, oferind o sesiune de autografe. Acum ne rugăm ca aceste
cărți să ajungă peste tot în România.
Cum considerați că a reacționat Biserica Aletheia la faptul că sunteți aici și la
slujirea pe care o faceți?
Mă bucur foarte mult că sunt în Aletheia, îmi place foarte mult închinarea de aici și
regret că nu vorbesc prea bine limba română și nu pot să cunosc pe toată lumea. Cred
că este o biserică extraordinară. Mă simt binevenită aici! Mă simt ca acasă și atât fiul
meu, cât și fiica mea au vizitat Aletheia. Consider că este o biserică care preţuieşte
copiii și apreciez susţinerea totală pe care ne-o acordă conducerea bisericii în ceea ce
facem prin Alo! Copii și One Way Romania, reprezentând o fundație foarte bună pentru
o lucrare amplă, la nivel național.
Interviu realizat de
Georgiana Hinoveanu

Misiune
Închinarea şi misiunea
O privire spre câmpul de misiune din Albania

Ştii ce au cele două în comun? Ştii care e relaţia dintre cele două funcţii ale bisericii?
Dacă misiunea are rolul de a aduce mai mulţi închinători în faţa tronului Regelui, tot
aşa închinarea trebuie să determine mai mulţi misionari. Nu poţi să-mi spui: „Ce faină a
fost inchinarea!” şi după aceea să îţi vezi de ale tale, ca şi când nimic nu s-a întâmplat.
Da, în cazul acesta chiar nimic nu s-a întamplat. Sună prea dur?
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Isaia 6 ne oferă descrierea perfectă a relaţiei celor două roluri esenţiale ale
credinciosului. Momentul revelaţiei maiestăţii lui Dumnezeu este, astfel, precedat
automat de închinare, închinarea fiind primul răspuns pe care o fiinţă umană sau
angelică îl poate oferi celui „sfânt, sfânt sfânt”. Mai există, însă, unul. Imediat Isaia
exclamă: „Iată-mă, trimite-mă!” (Isaia 6:6)
Lucrarea misionară reprezintă scopul oricărei comunităţi creştine. Orice biserică
care înţelege chemarea la misiune înţelege, de fapt, scopul existenţei sale. Imperativele
misiunii sunt conţinute în cuvintele Celui Înviat: Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea
şi spuneţi Vestea Bună la orice făptură.” (Marcu 16:15)
Astfel s-a născut şi lucrarea misionară din Pinet şi Romanat, Albania. Din dragoste
pentru Cel ce a iubit si continuă să iubească atât de mult oamenii. Aceasta este Vestea
cea bună: că Dumnezeu, prin Fiul Său Isus, ne oferă viaţa!
Misunea din Albania este rodul lucrării lui Dumnezeu, care merită toată slava, dar şi
sacrificiului celor care au înţeles trimiterea divină. Felicia şi Marcel, Adi şi Reni, precum
şi alţii, pot fi bucuroşi chiar dacă nu pe deplin, astăzi, să vadă ceea ce face Domnul
acolo. Apostolul Pavel spune:„Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să
crească”. (1 Corinteni 3: 6)
Anul acesta Pinetul şi Romanatul, două sate localizate între capitala Tirana şi Marea
Adriatică, au fost vizitate de câteva ori de echipe misionare. În vară, o echipă misionară
formată din prietenii și fraţii nostri olandezi, studenţi inimoşi de la Colegiul Biblic din
Oradea şi cei de-ai casei, de aici, din Aletheia, au fost o reală binecuvântare în aşa de
multe case și vieţi ale copiilor, tinerilor şi oamenilor de acolo.
Aş dori să apreciez foarte mult inima mare a acestei echipe, abilităţile şi
disponibilitatea lor. De asemenea, vreau să îmi exprim aprecierea pentru toţi cei care,
din ţară sau din străinătate, au susţinut anul acesta proiectele de misiune din Albania,
forajul apei şi ajutorul financiar pentru Blerina. Tuturor celor ce au ajutat în cadrul
proiectului „Prăjitura”, vă mulţumesc şi spun „Domnul să vă răsplătească implicarea şi
inima mare!”
Rezultatele iubirii şi dăruirii se pot vedea într-o generaţie nouă, treptat eliberată de
sub presiunea unui crez opresiv și fals. Da, copiii au dreptul la zâmbet, tinerii la
cunoaştere şi oamenii, în general, la viaţa oferită de puterea Evangheliei.
Acolo, pe câmpul misiunii, în momentul de faţă avem doi oameni minunaţi, Blerina
şi Afrim. Sunt fraţii noştri, pentru care trebuie să continuăm să ne rugăm, să-i susţinem,
chiar scriindu-le şi dăruind.
Vom reveni în numerele următoare cu multe alte detalii de actualitate.

Dan Mioc
Responsabil Misiune Albania
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Rubrica copiilor
Găseşte versetul

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _: _ _ _ _ _ _ _ _ _,
_ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _,
__________ ________
(Galateni 5:22)

Să colorăm!
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Anunţuri
Atelierul de Creație își reia activitatea
După o bine-meritată, dar destul de lungă vacanță,
Atelierul de Creație Aletheia și-a reluat activitatea din data
de 4 octombrie. L-am intitulat „Fă-ți timp!”, deoarece
dorim ca în toată alergătura zilnică să ne facem timp
pentru a petrece momente de calitate cu persoane de
calitate din jurul nostru.
Am început cu un proiect cu care am pornit în urmă cu
4 ani la prima noastră întâlnire, atunci când s-a născut atelierul, adică cu un borcan
artistic cu murături creat cu mâinile noastre, și am demonstrat ce pot face două mâini
dibace, iar la sfârșitul întâlnirii participantele au plecat acasă cu borcanul lor frumos
decorat și aranjat, pentru a se bucura de el cu întreaga familie.
Atelierul este deschis tuturor persoanele dornice să petreacă acest timp de calitate,
fie că este vorba de doamne, domnișoare sau prietenele lor.
Am avut și adolescenți, chiar și băieți tineri care s-au simțit
confortabil să ni se alăture în anumite proiecte. Nu se
adresează doar doamnelor din biserică, ci tuturor prietenelor
noastre care pot participa pe bază de invitație, care trebuie
urmată de confirmare, pentru a putea apoi să le punem la
dispoziție materialele necesare pentru desfășurarea
atelierului.
Ligia Dima
Coordonator Atelier de Creație

Conferinţa „Conducerea eficientă în biserica locală”
Biserica Aletheia organizează o conferință locală adresată pastorilor și liderilor, cu
tema „Conducerea eficientă în biserica locală”. Aceasta va avea loc în clădirea
Centrului Creștin Aletheia, în perioada 25-26 octombrie 2013.
Seminariile conferinței vor avea loc vineri, interval orar 19:00 - 21:15, și sâmbătă,
9:00 - 15:00. Temele tratate vor fi:
Principiile conducerii
Cum să introduci schimbările în biserică
Rezolvarea conflictului
Conducere și integritate
Pentru detalii și înscrieri vă rugăm să ne scrieți la adresa de email:
contact@aletheia.ro sau să apelați la telefon: 0372 704 917.
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Aniversări
Le urăm “La mulți ani!” celor care își sărbătoresc ziua de naștere:
04 Oct – Butnaru Mădălina
04 Oct – Groza Beniamin
06 Oct – Mocanu Anca
12 Oct – Ionese Ligia
13 Oct – Abulil Raida (Liza)
15 Oct – Barbu Mihail
– Călinescu Emanuela
– Demian Graţian
– Trifon Adriana

17 Oct – Bivol Cristinel
– Bulz Mariana
– Drăghici Gheorghe
– Szabadi Janos
19 Oct – Maxim Iulian
22 Oct – Milotin Maria
26 Oct – Ciornei Brânduşa
27 Oct – Cosma Darius

Programul bisericii Aletheia
Luni:

18:00 Timp de rugăciune - femei

Marţi:

06:00 Timp de rugăciune - bărbaţi tineri
19:00 Studiu biblic - bărbaţi tineri

Joi:

19:00 Studiu biblic - bărbaţi seniori

Vineri:

20:00 Serviciu special de laudă şi închinare

Duminica:
09:30 – 10:15 Timp de rugăciune în care-I aducem mulţumiri lui
Dumnezeu şi mijlocim pentru semeni;
10:15 – 10:30 Timp de relaţionare, la o cafea sau un ceai;
10:30 – 12:30 Celebrarea lui Dumnezeu prin muzică, urmată de
învăţătură biblică cu aplicare practică în vieţile noastre;
Învăţătură biblică pe înţelesul celor mici, în cadrul Şcolii
Duminicale;
18:00 – 20:00 Laudă şi închinare, predică
Grupe de casă
Vrei să faci parte dintr-un grup ce îţi poate schimba viaţa? Să relaţionezi cu
oameni care te apreciază pentru ceea ce eşti, te încurajează şi te susţin în
rugăciune?
Trebuie doar să trimiţi un e-mail la adresa aletheia@aletheia.ro, sau să ne
contactezi telefonic, apelând secretariatul bisericii la numărul de telefon:
+40-356-458381.
Apoi, vei fi îndrumat către grupul care se potriveşte cel mai bine cu profilul tău,
unde vei avea parte de dragoste şi inimi deschise să te cunoască.
Bulevardul Dr. Iosif Bulbuca
Nr. 15, Cod: 300736
Timişoara, România

CONTACT
Tel/Fax: +40-356-458381
E-mail: aletheia@aletheia.ro
www.aletheia.ro / www.facebook.com

