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Centrele Ellel Ministries
Ellel Grange (şi sediul internaţional)
Ellel, Lancaster, Lancashire, LA2 0HN,
Marea Britanie
+44 (0) 1524 751651
info.grange@ellelministries.org

☎
✉

Ellel Africa
+27 (0)12 809 0031 / 1172
Pretoria, Africa de Sud
info.africa@ellelministries.org

☎
✉

Ellel Australia sediul central (Sydney)
+61 (02) 4633 8102; Gilbulla
info.gilbulla@ellelministries.org

☎
✉

Ellel Germania
+49 (0) 7453 275 51; Altensteig
info.germany@ellelministries.org

☎
✉

Ellel Glyndley Manor
+44 (0) 1323 440440;
Pevensey, E. Sussex, Marea Britanie
info.glyndley@ellelministries.org

☎
✉

Ellel India
+91 (0) 9323036194; Varsoli,
Lonavala
info.india@ellelministries.org

☎
✉

Ellel Irlanda de Nord şi Republica Irlanda
+44 (0) 2892 607 162; Lisburn
northern.ireland@ellelministries.org

☎
✉

Ellel Australia de Vest
Northam, WA 6401, Australia
+61 (08) 9622 5568

☎

Ellel Canada de Est
+1 (613) 273 8700; Westport, Ontario
info.emc@ellelministries.org

☎
✉

Ellel Kwazulu-Natal
+27 (0)31 916 2134, Winklespruit,
4145,
KwaZulu-Natal, South Africa

Ellel Canada de Vest
Ellel Canada West
Didsbury, Alberta, T0M 0W0, Canada
+1 (403) 335 4900

Ellel Malaezia
88300 Kota Kinabalu, Sabah
+6088 270246

☎

☎

☎

Ellel Colombia
+57 312 7349106

Ellel Norvegia
+47 67413150; Løvenstad
info.norway@ellelministries.org

☎

☎
✉

Ellel Elveţia
heimetli@diakonissen-riehen.ch

✉

Ellel Europa Centrală şi de Est (şi sediul
regional)
Slujeşte în ţările în care nu există un
centru din zona Europa Centrală şi de Est
Pf. 17, Veresegyhaz, 2112 Ungaria
info.cee@ellelministries.org
Ellel Franţa
+33 (0)4 56 99 42 663;
Saint Laurent du Pont
info.france@ellelministries.org

☎
✉
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Ellel Noua Zeelandă
P.O. Box 17690, Sumner, Christchurch,
8840
+64 (0)21 269 8384

☎

Ellel Olanda
+31 575 441452; Baak
info.netherlands@ellelministries.org

☎
✉

Ellel Pierrepont
+44 (0) 1252 794060; Frensham,
Surrey, Marea Britanie
info.pierrepont@ellelministries.org
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☎
✉

Ellel România
+40731.351.445; Oradea
contact@ellelromania.ro

☎
✉

Ellel ţările vorbitoare de limbă rusă
nina.rotkina@ellelministries.org
Ellel Scoţia
+44 (0) 1466 799102; Huntly,
Aberdeenshire
info.scotland@ellelministries.org

☎
✉

Ellel Singapore
+65 6252 4234
info.singapore@ellelministries.org

☎
✉

Ellel Ministries este membră a Alianţei Evanghelice şi subscriem la declaraţia de credinţă şi la
teologia Alianţei Evanghelice din întreaga lume.

Bazele credinţei
• Dumnezeu este Trinitate.
• Dumnezeu Tatăl îi iubeşte pe toţi oamenii.
• Dumnezeu Fiul, Isus Cristos este Salvator şi
Vindecător, Domn şi Rege.
• Dumnezeu Duhul Sfânt locuieşte în creştini şi
împarte puterea dinamică prin care aceştia pot
continua lucrarea lui Cristos.
• Biblia este autoritatea inspirată în mod divin în
ceea ce priveşte credinţa, doctrina şi conduita,
precum şi baza pentru învăţătură.

Viziunea

Ellel Ministries este o organizaţie misionară
creştină non-denominaţională, cu viziunea de a oferi
resurse şi de a echipa biserica, primindu-i bine pe
oameni, învăţându-i despre Împărăţia lui Dumnezeu
şi vindecându-i pe cei care au nevoie de vindecare
(Luca 9:11). Scopul Ellel Ministries este ca ucenicizarea
şi vindecarea să fie practicate în bisericile locale, sub

Misiunea

Misiunea noastră este aceea de a îndeplini viziunea
mai sus prezentată în întreaga lume, pe măsură ce
Dumnezeu ne deschide oportunităţi, în conformitate
cu Marea Trimitere şi cu chemarea Bisericii de a
extinde Împărăţia lui Dumnezeu prin predicarea veştii
bune, vindecarea celor cu inima zdrobită şi eliberarea
captivilor. Prin urmare, suntem dedicaţi evanghelizării,
vindecării, eliberării, ucenicizării şi instruirii. Versetele
specifice pe care se bazează misiunea noastră sunt:
Isaia 61:1-7, Matei 28:18-20, Luca 9:1-2; 9:11; Efeseni
4:12, şi 2 Timotei 2:2.
Pentru mai multe informaţii:
Vă rugăm să vizitaţi website-ul nostru la adresa
www.ellelministries.org pentru informaţii la zi despre
lucrarea Ellel Ministries pe plan mondial.

Pe urmele paşilor Lui

Ellel SUA
+1 (813) 737 4848; Lithia, Florida
info.usa@ellelministries.org

☎
✉

Ellel Ministries Suedia
+46 581 93140; Vedevag
info.sweden@ellelministries.org

☎
✉

Printre poticneli și opinteli, mi s-a dezvoltat tendința
de a anticipa blocajul în traficul vieții. Din perspectiva
grabei, a prea multor lucruri de făcut în contra timp, din
hățișul vieții aglomerate, chiar aici, am dat de un luminiș…
ISUS. Pacea, liniștea în mijlocul agitației a venit împreună
cu încurajarea: „Ai timp. Nu te grăbi.” Este vreme pentru
pașii pregătiți înaintea-mi, asemenea unor încălțăminte
care așteaptă să fie încălțate, care au mărimea mea, se
potrivesc lățimii piciorului meu și au designul pe care îl
prefer. (Efeseni 2:10).

Ellel Ungaria
+36 (28) 362396; Órbottyán
info.hungary@ellelministries.org

☎
✉

Detaliile pot suferi modificări, iar
informaţiile la zi pot fi obţinute de pe
site-ul www.ellelministries.org
Pentru mai multe informaţii despre
lucrarea internaţională Ellel Ministries
vă rugăm să vizitaţi
site-ul www.ellelministries.org
Ellel Ministries
Ellel Ministries este membră a Alianţei
Evanghelice şi subscriem la declaraţia
de credinţă şi la teologia Alianţei
Evanghelice din întreaga lume.

o acoperire spirituală şi sub o autoritate locală. Ellel
Ministries a fost înfiinţată pentru a sluji bisericilor
locale.

Deci, la drum! Și un cuvânt dulce-amar, din partea
unui Dumnezeu în mișcare:
„Cel ce face rău, să facă rău şi mai departe; cel întinat să se întineze şi mai departe; cel drept să facă dreptate
şi mai departe; iar cel sfânt să se sfinţească şi mai departe!“ „Iată, Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine,
ca să dau fiecăruia după fapta lui.” Apocalipsa 22:11,12

Mihaela Moza
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Recomandări

Reflecții despre slujirea Ellel

Rev Jim Graham

Ce aduce nou lucrarea Ellel
Ministries?

Slujirea se bazează pe Scriptură, deci în acest
sens nu aduce nimic nou. Totuşi, căutăm să aplicăm principiile de ucenicizare şi vindecare ale
Noului Testament, care au fost folosite în Biserica
Primară şi care nu se mai folosesc în multe locuri.

Miracole
Miracolele sunt intervenţii supranaturale, ele se
petrec oriunde lucrează Dumnezeu, şi doar El
este sursa oricărei minuni. Când oamenii s-au
acordat pe frecvenţa lui Dumnezeu şi s-au supus
voii Lui am văzut că s-au întâmplat minuni.
- În Australia, o femeie a căzut de pe o stâncă şi
din această cauză a ajuns invalidă, având coloana
vertebrală fracturată în mai multe locuri. Ea a fost
complet vindecată în faţa unei audienţe de medici.
Puteţi citi povestea ei în cartea Lynda.
- În Anglia, o femeie a avut nişte probleme mintale
atât de grave, încât medicii au spus ca va trebui
să-şi petreacă restul vieţii în spital. Medicii (care
nu erau credincioşi) au recunoscut că ea a fost
complet vindecată. Puteţi citi povestea ei în cartea
Sarah.
Noi nu căutăm minuni de dragul minunilor şi în
general nu le facem publicitate. Este mai important
ca în toate lucrurile Dumnezeu să fie glorificat.

R

Pastor emerit
Biserica Baptistă Gold Hill, Marea Britanie
http://www.goldhill.org

Rev Dr Alistair Petrie

Partnership Ministries
http://www.partnershipministries.org

Roger & Christine

Pook

Teologia Ellel Ministries
Ellel Ministries este membră a Alianţei Evanghelice, şi
subscriem la declaraţia de credinţă şi la teologia Alianţei
Evanghelice din întreaga lume. Nu avem o altă teologie.
Toată învăţătura este bazată pe Scriptură.

Viziunea Ellel pentru România
Punerea în practică a Evangheliei Împărăţiei. Dumnezeu
nu ne-a chemat să fim teoreticieni, ci să aplicăm principiile
biblice în viaţa de zi cu zi. Credincioşii pot primi vindecare
si restaurare în duh, suflet şi trup, şi pot fi echipaţi pentru
a sluji altora în biserica lor locală, astfel ca mireasa lui
Cristos să fie pregătită pentru venirea Mirelui.

eco

George Verwer

ma

Operation Mobilisation (OM)
http://www.om.org

ndă

ri
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Îl cunosc personal pe fondatorul Ellel-ului, Peter Horrobin și îl recomand ca pe un om al lui Dumnezeu care este
un adevărat învățător al Cuvântului… care ajută Trupul
lui Cristos să crească în maturitate.

”Sunt implicat în misiuni cam de 55 de ani, timp
în care 150.000 de oameni au lucrat cu Operation
Mobilisation și cred că am învățat din propria noastră experiență a începuturilor că mulți oameni
care vor să meargă în misiuni nu sunt pregătiți. Ei
trebuie cumva să primească ajutor, trebuie adesea să primească vindecare pentru răni adânci.
Sunt pe deplin convins că dacă vrem să atingem lumea cu Evanghelia lui Cristos, avem nevoie de școli, avem nevoie de slujiri ca aceasta,
care se bazează pe Cuvântul lui Dumnezeu, pe
Domnul și pe nevoile specifice ale oamenilor.”

Trăim într-o lume zdrobită, derutată şi rănită, însă în
loc să dea speranţă şi să aducă vindecare, Trupul lui
Cristos e slab şi nepregătit. Ellel Ministries a apărut
pentru a aduce întregire, libertate şi vitalitate bisericii. E uşor să ajugi să critici şi să fii necruţător faţă
de circumstanţele din sânul şi din afara bisericii. Eu
admir slujirea Ellel Ministries pentru că e un factor
angajat în producerea schimbării.

Marea Trimitere (Matei 28:18-20) se bazează pe autoritatea lui Cristos și dă asigurarea prezenței Sale
continue. Pe baza acestor două realități, Domnul Isus
ne poruncește să mergem și să facem ucenici (nu decizii garantate!). Ucenicizarea este esența chemării lui
Dumnezeu peste viețile noastre. Biserica – oriunde se
poate vedea ea – va râmâne slabă, irelevantă, și ineficientă până când membrii Bisericii nu devin ucenici
ai lui Isus Cristos.

Rar găsesc o lucrare mai echipată să împlinească nevoile
societăţii actuale. Înrădăcinată în integritate biblică, Ellel prezintă Evanghelia într-o manieră semnificativă şi
practică, eliberând vindecare în vieţile oamenilor. Va fi
o resursă extraordinară pentru echiparea poporului lui
Dumnezeu din secolul al XXI-lea.

George Otis, Jr.

The Sentinel Group
producător al seriei video Transformări

http://www.sentinelgroup.org

J Lee Grady

The Mordecai Project
http://www.themordecaiproject.org

Unul dintre motivele-cheie pentru care Biserica din vest
are probleme astăzi este lipsa unei învățături puternice,
echilibrate din Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul este
viața noastră – și totuși atât de mulți creștini încearcă
să supraviețuiască având o alimentație de predici slabe,
psihologie ieftină și experiențe emoționale. Biserica e
înfomentată după o învățătură care ne conectează cu
Cristos și ne întărește fundamentul nostru în El.

Dat fiind volumele care au fost scrise despre metehnele societății moderne, este remarcabil cum unii autori neînsemnați au atâtea de spus despre chestiunile
de identitate distorsionată care stau la baza acestor
provăcări.
Realitatea obiectivă este că orașele de azi sunt pline
ochi cu orfani din punct de vedere spiritual – mase fără
căpătâi care nu știu cine sunt sau încotro ar trebui să
meargă. Și ei orbecăie cu aceste chestiuni nerezolvate
legate de identitate și destin pentru că s-au separat
de singura persoană capabilă să le dea răspunsul care
le lipsește – Dumnezeu.
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Ucenicizare şi Vindecare

Sejur de
Fundamente

Sejurul de Ucenicizare și Vindecare reprezintă principala piatră de temelie a fundaţiei slujirii Ellel, conform viziunii originare primite în 1976 şi elaborate de Dumnezeu de-a lungul anilor. Are un rol aparte faţă de şcolile,
cursurile şi conferinţele organizate.

Descriere:

Un Sejur de Ucenicizare și Vindecare este o oportunitate specială de 3 zile în care fiecărei persoane i se oferă
slujire personală într-un mediu sigur şi plin de dragoste.
Învăţătura include principii biblice de bază referitoare
la vindecarea duhului, a sufletului şi a trupului. Subiectele tratate includ:
- Iertarea
- Inima de Tată a lui Dumnezeu
- Dorinţa lui Dumnezeu de a vindeca, de a restaura şi
de a ne umple cu Duhul Sfânt
- Războiul spiritual
- Importanţa de a face alegeri după voia lui Dumnezeu
- Păstrarea stării de vindecare

„Dar pentru voi, care
vă temeţi de Numele
Meu, va răsări Soarele
neprihănirii, vindecarea va fi sub aripile Lui
şi veţi pleca liberi.”
Maleahi 4:2

rea de
vindecare
a lui
Dumnezeu în viaţa
cuiva. În mod normal nu este
posibil să ne ocupăm odată de toate
problemele de-o viaţă ale unui om, însă scopul Sejurului este de a se face un pas semnificativ în umblarea creştină. Nevoile individuale şi călăuzirea Duhului
Sfânt vor hotărî aspectele particulare de rugăciune.
Totodată, fiecărui participant i se dă ocazia de a avea
un timp de reflecţie personală.

Istoric:

Sejururile de Ucenicizare și Vindecare au început în
România în 2007. La finalul lui 2015 am ajuns la Sejurul de Ucenicizare și Vindecare nr. 40.

Care sunt rezultatele?
Dumnezeu lucrează diferit cu oameni diferiţi. Unii
mărturisesc schimbări imediate, în timp ce alţii observă că îmbunătăţirile continuă pe parcursul a luni sau
chiar ani. Aproape toată lumea a depus mărturie cu
privire la creşterea credinţei, a puterii şi a speranţei.
În cazul unora, dat fiind faptul că pentru prima oară se
ating nivele profunde de durere, este posibil ca iniţial
să se simtă mai rău. Pe parcurs, se oferă încurajare
şi sfaturi practice. Există multe mărturii profunde în
favoarea vindecării pe care Dumnezeu a adus-o fiecăruia în parte.

roagă cu dvs. vă pot sugera anumite cursuri de instruire, care v-ar fi utile. În mod special vă recomandăm
cursul „Cum să ne păstrăm vindecarea.”

Cum slujim bisericii?
Ellel Ministries nu este o biserică, ci caută să slujească şi
să ofere resurse bisericii. Putem să le trimitem pastorilor un pachet informativ şi le putem răspunde oricăror
întrebări pe care le-ar putea avea. La modul ideal, Ellel
Ministries lucrează împreună cu biserica locală în a-i ajuta pe cei care participă la Sejur. Cu toate că, pentru a
participa la un Sejur de Ucenicizare și Vindecare, nu este
necesară o aprobare oficială din partea pastorului sau
a unei biserici, credem că este de preferat să se caute
binecuvântarea şi aprobarea bisericii. Noi le recomandăm persoanelor interesate să îşi informeze pastorii cu
privire la dorinţa lor de a participa la un astfel de sejur.

Mărturii:
Am venit împovărat şi plec liber! Abia acum am înţeles
versetul: „Eu am venit ca oile Mele să aibă viaţă din
belşug.”
Îi mulţumesc Domnului pentru modul deosebit în care
m-a surprins, prin vindecarea primită, pentru ajutorul
pe care mi l-a dat să ies din cercul vicios în care trăiam!
Am primit îndemn să mărturisesc că Dumnezeu este
viu, prezent şi lucrător, iar eu l-am perceput până azi
rece, distant, acolo sus undeva.
Aleg să-L declar Domn şi Stăpân pe Domnul Isus în toate domeniile vieţii mele!
Oamenii mi-au pus diferite nume, dar Dumnezeu mi-a
dat un nume pe care nimeni nu mi-l poate lua: Copilul
Său iubit!

Multele poverii din viaţa mea El le-a purtat pe cruce!
Dacă pot spune ceva este că doresc să alerg în continuare pe Calea Domnului! Mulţumiri fie aduse Domnului!
S-au pus fundamente noi în viaţa mea. Simt că s-a încheiat un capitol şi începe un nou capitol, care va fi
mult mai minunat decât cel încheiat, conform Cuvântului Său!
Am înţeles că D-zeu ne iubeşte şi lucrează cu toată dragostea și credicioşia Sa, la întregirea noastră la toate
nivelurile: duh, suflet şi trup!
Înscriere:
www.ellelromania.ro
Formularele de înscriere se găsesc la titlul Sejur
de Ucenicizare și Vindecare
Detalii:
Tel: 0731.351.445
E-mail: contact@ellelromania.ro

Va rezolva Sejurul de Ucenicizare
și Vindecare toate problemele?

re
iza
nic are
uce ec
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Scop:

Scopul unui Sejur de
Ucenicizare și Vindecare este acela de a
aduce dragostea şi
pute-
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Nu se pot oferi garanţii cu privire la ceea ce va face
Dumnezeu. În dreptul unora au loc vindecări puternice
şi complete, dar pentru cei mai mulţi este o vindecare
progresivă, o umblare împreună cu Dumnezeu.

Care este următorul pas după Sejur?

Recomandăm dedicare faţă de biserica locală şi îi încurajăm pe participanţi să primească îngrijire şi slujire în
continuare, ori de câte ori este posibil. Cei ce se

7 | Ellel România - 2016

Modulară

Şcoala

Şcoala Modulară cuprinde o serie de cursuri
fundamentate biblic care:
- Echipează Biserica pentru a împlini nevoile oamenilor
răniţi şi zdrobiţi.
- Te ajută să găseşti soluţiile necesare ucenicizării şi
slujirii de vindecare.
- Te învaţă principiile unei slujiri conduse de Duhul
Sfânt, nu doar nişte tehnici, împărtăşind din
experienţa câstigată pe parcursul a peste 25 de ani,
în care Ellel Ministries a slujit multor oameni din
întreaga lume şi care are rezultate durabile.

Ce este Şcoala Modulară ?

Cursurile Şcolii Modulare „A”
Fundamentele slujirii de vindecare- oct 2014
Umblarea sub ungerea Duhului Sfânt – nov 2014
Acceptare şi apartenenţă (I) – dec 2015
Vindecare interioară şi plinătate emoţională
– ian 2015
Slujirea de eliberare (I) – febr 2015

Grupele de mentorat şi temele de casă

Şcoala Modulară are mentori dedicaţi, care sunt disponibili
pentru discuţii mai detaliate în cadrul sesiunilor de mentorat. Aceste sesiuni nu fac parte din cursurile de instruire
obişnuite – sunt o caracteristică specială a Şcolii Modulare.
Studenţii le consideră un loc al dragostei, al acceptării şi al
părtăşiei, cât şi un loc în care procesul învăţării este intensificat. Mentorii le dau teme de casă celor care doresc să
aprofundeze studiul cursurilor.

ala ră
şco ula
d
mo
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Paşi spre eliberarea de dependenţe- februarie 2016
Cum să facem faţă stresului, anxietăţii şi epuizării? –
Adevărul despre sexualitate – mart 2015
martie 2016
Vindecare pentru persoanele abuzate – aprilie 2016
Paşi spre eliberarea de frică – apr 2015
Vindecarea victimelor accidentelor şi traumelor –
Restaurarea duhului omenesc – mai 2015
mai 2016
Principii de îngrijire, consiliere şi slujire – iun 2015 Relaţii corecte – iunie 2016

- Tânjeşti să vezi oamenii vindecaţi şi eliberaţi când te
rogi pentru ei?

ŞCOALA MODULARĂ TE VA AJUTA ...

• SĂ EXPERIMENTEZI MAI MULT DIN PUTEREA ŞI DRAGOSTEA VINDECĂTOARE A LUI DUMNEZEU
• SĂ POŢI SLUJI ALTORA ÎN PUTEREA DUHULUI SFÂNT
• SĂ DEZVOLŢI ÎNGRIJIREA, CONSILIEREA ŞI SLUJIREA DE
VINDECARE ÎN BISERICA TA

Structura şcolii
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Mânia … Cum îi faci faţă? – ianuarie 2016

- Doreşti să ai mai multă încredere în a-ţi folosi
darurile Duhului Sfânt?

Şcoala Modulară cuprinde o serie de cursuri de instruire
destinate creştinilor născuţi din nou, care sunt interesaţi de
slujirea de vindecare şi eliberare. Studenţii care au parcurs
Şcoala Modulară au descoperit că umblarea lor personală
cu Dumnezeu s-a aprofundat, iar relaţia cu Isus a fost deopotrivă intensificată şi extinsă. Pe lângă aceasta, pe măsură
ce propriile lor baze au devenit mai solide, chemarea lor
personală a fost confirmată.

Şcoala Modulară este alcătuită din 9 module desfăşurate
în cadrul a 9 weekend-uri. Cursurile sunt progresive în ce
priveşte conţinutul învăţăturii, motiv pentru care studenţii
sunt încurajaţi să le parcurgă în ordinea stabilită, culminând
cu Şcoala Aplicativă, care le oferă experienţă practică în
slujirea de ucenicizare şi vindecare, alături de membrii
experimentaţi ai echipei de slujire Ellel. Cursurile au
fost selectate pentru a oferi învăţătură şi înţelegere
spirituală, precum şi creştere, vindecare şi restaurare personală. Acestea sunt elemente vitale
care îi echipează pe creştini pentru a le sluji
altora în dragostea şi puterea Sa vindecătoare, înţelegând realitatea vieţii şi
având experienţă personală. Fiecare
curs este tratat într-un weekend
pe lună, din octombrie până
în iunie (vineri 14:0020:00 şi sâmbătă
09:00-17:00).

Cursurile Şcolii Modulare „B”
Acceptare şi apartenenţă (II) – octombrie 2015
Transformat prin înnoirea minţii – noiembrie 2015
Slujirea de eliberare (II) – decembrie 2015

CE SPUN STUDENŢII ŞCOLILOR
MODULARE…

Istoric

Şcoala Modulară a debutat în România în anul 2006, la ClujNapoca.
Şcoala Modulară nr. 1 A-B, Cluj-Napoca, 2006-2008
Şcoala Modulară nr. 2 A-B, Timişoara, 2008-2010
Şcoala Modulară nr. 3 A-B, Bucureşti, 2010-2012
Şcoala Modulară nr. 4 A-B, Oradea, 2012-2014
Şcoala Modulară nr. 5 A-B, Bucureşti, 2012-2014
Şcoala Modulară nr. 6 A-B, Oradea, 2014-2016
Şcoala Modulară nr. 7 A-B, Bucureşti, 2014-2016

Şcoală de ucenicizare şi vindecare
- Cauţi un curs fundamentat biblic prin care să fii
echipat să slujeşti în mod eficient în viaţa celor cu
inima zdrobită?
-D
 oreşti creştere personală în relaţia ta cu Isus
Cristos?

Le mulţumesc din toată inima profesorilor noştri
care ne dau o învăţătură corectă şi o perspectivă reală
asupra vieţii şi a lumii spirituale.
Atacurile de panică, depresia, anxietatea, oboseala
cronica erau prăpastia prin care urma să merg alaturi
de Cristos. Duhul Sfânt mi-a luminat calea şi am văzut
paşii Tatălui meu pe care în sfârşit Îl urmez…
Aș putea numi la final de Școală Aplicativă: mai
mult loc in inima mea pentru Isus și pentru cei din jur
:) M-am simtit o cenușăreasa, m-am simțit folosită..
Și mesajul lui Dumnezeu a fost: dragostea care curge
acum pentru mine e reală, mă acoperă și îmi spune: Ești
Fiica mea!! Și de fapt ceea ce am vrut să spun e că am
adus pe cruce reputația mea… Toată gloria lui Isus!
Înscriere:
www.ellelromania.ro
Detalii:
Tel: 0731.351.445
E-mail: contact@ellelromania.ro
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Quiver

TABĂRA

25-30 IULIE 2016
Tabără pentru tineri între 18 şi 35 de ani

De ce Quiver?

GOSTE, CREDINŢĂ ŞI SPERANŢĂ şi mai ales VIAŢĂ FĂRĂ
COMROMIS !

“Quiver” este un eveniment creştin care doreşte
să-i provoace pe tinerii care caută răspunsuri la
aspectele complexe ale vieţii de creştin.
Este un eveniment care îşi doreşte edificarea tinerilor, cu scopul de a-i ajuta să-şi trăiască destinul pentru care au fost creaţi.

Cui se adresează Quiver?

... tinerilor între 18 şi 35 de ani care vor să fie
provocaţi să-şi reconsidere tot ceea ce credeau că
ştiu despre viaţa lor.
... tinerilor care la anii bătrîneţii nu doresc să spună: „Dacă aş fi ştiut asta acum 30 de ani!”
…tinerilor care doresc să crească în umblarea
personală cu Domnul.

Temele generale ale învăţăturii
– FUNDAMENTELE CREDINŢEI
– ACCEPTARE ŞI APARTENENŢĂ
– EXPRIMAREA EMOŢIILOR
– RELAŢIILE, SEX ŞI SEXUALITATE
– CREATIVITATE

Istoric

Tabăra Quiver a început în România în anul 2008.
În 2016 vom ajunge la cea de-a IX-a ediţie.

Impresii
Pentru mine Quiver a fost și va fi locul unde Dumnezeu
mă încurajează, mă vindecă, mă eliberează și îmi leagă
rănile provocate în timpul ”anului de razboi”...

Quiver-ul pentru mine au fost câteva zile de regăsire
spirituală, unde mi-am reîncărcat bateriile şi unde am
învăţat să-I dau Domnului toate emoţiile mele… Mă
bucur că am cunoscut oameni adevăraţi lângă care am
putut râde, şi mai important decât atât... lângă care am
putut plânge. Acele clipe sunt o adevarată binecuvantare. Sper să ne revedem curând, şi mă rog ca Domnul să
binecuvânteze lucrarea în continuare. Sunteţi tari :)
Înscriere:
www.ellelromania.ro
Detalii:
Tel: 0731.351.445
E-mail: contact@ellelromania.ro

Am învăţat să iert cu adevărat şi să fiu LIBERĂ. Am
învăţat să râd şi să mă bucur cu toată fiinţa mea.
Înainte de Quiver lumea mea era ca un desen neterminat, un desen fără culori, însă Quiver a colorat desenul
vieţii mele. Acolo, alături de oamenii minunaţi ce au
ales să fie unelte în mâinile Marelui Creator am primit
vindecare. Rănile care încă sângerau au fost închise şi
multe dintre cicatricile trecutului au fost îndepărtate.
Dacă ar trebui să descriu Quiver în câteva cuvinte aş
spune aşa: LIBERTATE,VINDECARE, BUCURIE, DRA-

Ellel România - 2016 | 10

11 | Ellel România - 2016

„Aventura curajului“

TABĂRA PENTRU BĂRBAŢI
2-6 AUGUST 2016
Un eveniment dedicat bărbaţilor:

… care vor să iasă din banalitatea unei vieţi
normale
… care vor să trăiască din plin aventura cu Isus
… care vor mişcare şi aer de munte

Săptămâna de miere cu

Mai ţineţi minte cum era când v-aţi
întâlnit pentru prima oară?

Cât de frumos era să fiţi doar voi doi...
Nu făceaţi decât să petreceţi timp împreună, vorbind, râzând, fiind... „îndrăgostiţi”... Când v-aţi căsătorit, aţi făcut un
jurământ pe viaţă unul faţă de celălalt,
înaintea lui Dumnezeu şi a martorilor.

Apoi a urmat rutina zilnică a vieţii...
Serviciu, copii, biserică… eraţi din ce
în ce mai ocupaţi. Nu se ştie cum, dar
aţi uitat să mai priviţi unul la celălalt,
în mijlocul tuturor lucrurilor care trebuiau făcute. Ce s-a întâmplat cu voi?

Câteva dintre temele discutate:
•
•
•
•
•
•

Puterea transparenţei
Biruinţă asupra ispitelor
Cum să te pregăteşti pentru o căsnicie împlinită
Cum să menţii o căsnicie care să dureze
Importanţa mentorării
Cum să devii un ucenic curajos
•Cum să fii plin de Duhul Sfânt

Redescoperiţi-vă unul pe celălalt în timpul „Săptămânii de miere”. Învăţaţi cum să
vă faceţi fericiţi unul pe celălalt. Reaprindeţi
flacăra pasiunii. Bucuraţi-vă să fiţi împreună
din nou, fără presiunile vieţii de zi cu zi.

Mărturii:
Am avut mult timp unul pentru celălalt, în
care am discutat despre interesele noastre comune şi despre chestiunile cu care nu
eram de acord înainte.

Otto şi Sharon

Bixler

A fost uimitor să descoperim adevărul Bibliei care ne-a ajutat să rezolvăm problemele din căsătoria noastră. Relaţia noastră
s-a intensificat pentru că ne-am înţeles mai
bine unul pe celălalt şi pentru că am comunicat mai profund unul cu celălalt.
Am plecat de la Săptămâna de miere întăriţi, relaxaţi şi cu un set de valori înnobilate.
Reînnoirea legământului nostru a fost o binecuvântare în plus pentru noi.
Am venit într-o stare foarte proastă, dar am
plecat într-o stare mult mai bună.

Înscriere:
www.ellelromania.ro

„A

i
baț
băr ui”
ru jul
ent ra
a p a cu
băr ur
Ta vent

Detalii:
Tel: 0731.351.445
E-mail: contact@
ellelromania.ro
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„Slujirea prin rugăciune“

CURSUL

Toţi să-I dea slavă lui Isus, Regele
regilor şi Domnul domnilor,
într-o lume căzută şi zdrobită!
Descriere

Curs de 6 zile, desfăşurat într-o biserică locală,
ca urmare a cererii unui păstor.
Planul sau scopul lui Dumnezeu pentru omenire este ca oamenii să-şi împlinească destinul în
El, să aibă relaţii pline de semnificaţie cu semenii
lor şi să-şi folosească, plini de bucurie, toate darurile şi abilităţile primite de la Dumnezeu. Totuşi,
mulţi oameni n-au avut niciodată această posibilitate. Ei au devenit creştini, dar trăiesc într-o luptă
continuă, înfrânţi de problemele nerezolvate şi de
domeniile nevindecate din vieţile lor – multe dintre ele cauzate de circumstanţe pe care ei nu le-au
putut evita sau alege.
Acest curs dinamic vă va inspira (ajutându-vă
să vă găsiţi locul în Împărăţia lui Dumnezeu) şi vă
va încuraja, cu speranţa că Dumnezeu vă va da
vindecarea de care aveţi nevoie.

Câteva din titlurile cursului
„Slujirea prin rugăciune”
sunt:

rea ne
uji ciu
Sl ugă
nr
pri

• De ce să ne rugăm unii pentru alţii?
• Natura umană
• Legile spirituale
• Legăturile sufleteşti
• Adevărul lui
Dumnezeu despre
sexualitate
• Puterea
cuvintelor
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•
•
•
•
•

Binecuvântări și blesteme
Vindecarea interioară
Duhul Sfânt astăzi
Dezvoltarea darurilor spirituale
Ce este eliberarea?

la biserici

VIZITE

O

parte importantă a viziunii slujirii Ellel este de
a reprezenta o resursă pentru biserica locală,
prin intermediul liderilor bisericii. Dorinţa
noastră este de a stabili relaţii cu pastorii şi liderii
bisericilor, de a-i încuraja şi de a-i ajuta în lucrarea lor
de pastoraţie şi de instruire a echipelor de slujire.

Formatul unei vizite la o biserică

Istoric

Aceste cursuri de bază au început în România
cu mai bine de 10 ani în urmă şi s-au desfăşurat în
diferite oraşe ale României, precum: Lipova, Craiova, Cluj-Napoca, Timişoara, Bucureşti, Oradea,
Baia-Mare, Reghin.
Cursul de 6 zile se desfăşoară în urma invitaţiei
scrise din partea unei biserici locale.

O vizită la o biserică poate dura o zi sau
de vineri seara până duminică dimineaţa.
Conţinutul învăţăturii acoperă, în mod obişnuit, fundamentele slujirii de vindecare şi
subiecte importante de învăţătură, care pot
include:
• Domnia lui Isus Cristos
• Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt
• Iertarea
• Acceptarea şi apartenenţa
• Păcatul genealogic
• Legăturile sufleteşti
• Vindecarea interioară
• Restaurarea în urma eşecului

Scop:

… de a ajuta Trupul lui Cristos să înţeleagă atât
nevoile oamenilor răniţi şi zdrobiţi, cât şi puterea
dragostei lui Dumnezeu şi felul în care aceasta
poate fi dăruită altora.
… este destinat celor care doresc să crească în
umblarea personală cu Domnul.
… este un instrument pentru instruirea în consiliere creştină şi în slujirea prin rugăciune.
Aceste subiecte aduc o înţelegere mai
clară a importanţei ocupate de slujirea de
vindecare în viaţa creştină de zi cu zi. Am
observat că acest format al vizitelor la biserici este de mare folos, chiar şi acolo unde
membrii unei biserici au deja experienţă în ce priveşte slujirea de

vindecare. Învăţătura este, de obicei, ilustrată prin dramatizări scurte şi mărturii din
viaţa de zi cu zi despre felul în care principiile trăirii în Împărăţie şi ale vindecării se
aplică la fel de mult astăzi ca şi în timpul
vieţii lui Isus.
Nu percepem nicio taxă pentru vizitele
la biserici – aceasta face parte din dorinţa
noastră de a sluji şi de a oferi resurse Trupului lui Cristos. Bisericilor li se cere, totuşi,
să pună la dispoziţia echipei Ellel cazare şi
masă şi să facă o colectă care să binecuvinteze lucrarea. De asemenea, este posibil
să lucrăm cu o reţea de biserici locale, pentru a organiza un anume curs de instruire
în zona dvs., la care vom percepe o taxă
pentru participanţi.

a
l
e
t
i
Viz biserici
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Adaptare din articolul scris de Peter Horrobin

Cum să abordăm realitatea amestecului
în Biserică!

Cum pătrunde amestecul în Biserică?

Sursele principale ale amestecului în Trupul lui Cristos sunt:
1. Lumea în Biserică,
2. Lideri care nu au discernământ și care nu sunt
vindecați,
3. Profeții false,
4. Ignoranță față de uneltirile duşmanului,
5. Semne și minuni înşelătoare (manifestări supranaturale care își au originea în puterea lui Satan și nu
în puterea lui Dumnezeu).

Vindecarea și ucenicizarea

ânt
năm al
cer itu
dis spir

Vindecarea, fără disciplina ucenicizării, lasă oamenii și Bisericile vulnerabile la multe influențe
înșelătoare. Atenția lor este îndreptată spre vindecare și nu spre Isus. Isus nu este o tehnică sau o magie, El este o persoană. Atunci
când Isus devine o sursă de putere, în
afara unei relații personale în care
există supunere, dragoste și ascultare, poți fi sigur că duşmanul
dă târcoale! Pe de altă parte,
ucenicizarea, fără vindecare, forțează liderii în direcția
păstoririi
apă-
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Peter Horrobin

S

lujirea Ellel depinde de Dumnezeu. De
la El primim ungere, călăuzire, protecţie
şi resursele necesare pentru a continua
lucrarea. Suntem, aşadar, deosebit de recunoscători pentru tot sprijinul pe care îl primim prin
rugăciune, financiar sau printr-un angajament
practic.

Parteneri prin rugăciune
sătoare pentru a controla oameni nevindecați! Oamenii
își pierd apoi capacitatea de a-și exercita liberul arbitru.
În interior, ei devin slabi și trebuie susținuți de rigiditatea
regulilor externe. Apoi ei ajung să fie vulnerabili la ispite și
nu este neobișnuit pentru astfel de oameni să cadă brusc
victime pronografiei, drogurilor, unei relații imorale etc.
Vindecarea împreună cu ucenicizare reprezintă norma biblică pentru Trupul lui Cristos. Dacă îi ridicăm pe
oamenii nevindecați în poziții de putere și de autoritate
îi punem în situația în care ei devin mai vulnerabili la ispitele duşmanului, crescând posibilitatea ca în Biserică
să pătrundă o înșelare mai profundă.

Concluzii

Trebuie să fim cu garda pusă, pentru că nu un critic
al zilelor noastre a fost cel care a spus: „Mulţi Îmi vor
zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele
Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?”
Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut;
depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege”
(Matei 7:22-23). Acestea sunt cuvintele lui Isus. Ele sunt o
provocare zilnică pentru propriul meu suflet, pe măsură ce
caut să umblu în ascultare față de Domnul în procesul ucenicizării și al vindecării.
Nu mă îndoiesc de faptul că majoritatea oamenilor
care, din neatenție, sunt prinși în lumea spiritualității
false nu încearcă în mod deliberat să înșele sau să fie
înșelați. Pentru cei care încep să pună întrebările dificile și își doresc un răspuns clar, mă rog ca acest articol,
scris dintr-o frică sfântă față de Domnul, să-i ajute în
căutarea exercitării discernământului.
Peter Horrobin, director
internațional Ellel Ministries
http://www.newchristian.org.uk/mixtureinthechurch.html

Susţinerea în rugăciune este vitală pentru orice
lucrare creştină. Dacă doriţi să sprijiniţi slujirea
Ellel în acest mod, vă punem la dispoziţie Jurnalul
de Rugăciune care prezintă nevoile de rugăciune
ale centrelor şi lucrărilor Ellel din întreaga lume.
Astfel, cei care se roagă pot avea o imagine de
ansamblu a întregii lucrări şi se pot bucura de răspunsul pe care îl dă Dumnezeu la rugăciunile lor.
De asemenea, vă puteţi alătura unui Grup de
Sprijin prin Rugăciune aflat în zona dvs.

Grupuri de Sprijin prin Rugăciune

Grupurile de Sprijin prin Rugăciune au fost şi
sunt în centrul viziunii lucrării Ellel. De la începutul misiunii, din 1986, numărul GSP-urilor
care se întâlnesc în fiecare lună spentru a se
ruga pentru nevoile slujirii şi pentru a-I mulţumi
Domnului pentru tot ceea ce face El, a crescut în
mod constant. În România există, la ora actuală,
5 astfel de grupuri la: Bucureşti, Cluj-Napoca,
Craiova, Oradea, Timişoara.

Parteneri prin sprijin financiar

Mai multe mâini care ţin de o frânghie pot trage
o încărcătură mai mare.
„Suntem împreună parteneri pentru a răspândi
dragostea şi vindecarea lui Isus într-o lume
zdrobită.”
Ellel Ministries este o organizaţie nonprofit şi,
datorită acestui fapt, donaţiile ajută la continuarea lucrării. Dacă doriţi, puteţi sprijini financiar
organizaţia prin:
- donaţii;
- sponsorizare regulată, ca parte a programului
‚Parteneri în misiune’
- sponsorizare specifică (pentru un anumit
obiectiv).

Cont bancar: ALPHA BANK
Cont lei: RO39BUCU597985612511RO01,
Cont euro: RO93BUCU597985612511RO01

De ce investesc în Ellel?

„Primul răspuns care mi-a venit in minte a fost:
pentru că şi Ellel România a investit în mine.
Nu este o răsplată pe care o ofer asociaţiei în
sine, ci oamenilor care caută sprijin şi vin la
Ellel pentru a găsi răspuns la problemele lor.
Din proprie experienţă, atât personală, cât
şi profesională, soluţiile la rădăcina multor
probleme, fizice sau psihologice, stau în
bagajul de învăţături Ellel. Investind în Ellel,
de fapt investeşti în oamenii de lângă tine...
şi investind în ceilalţi, poţi spune implicit că
îţi faci ţie viaţa mai uşoară. În plus, dacă nu-i
poţi ajuta pe oameni fiind parte integranta din
lucrarea Ellel (ca slujitor, de exemplu), măcar
poţi oferi sprijin financiar celor care îşi fac timp
să ofere ajutor voluntar. Timpul lor şi
ajutorul nostru financiar, corelat cu
învăţătura Ellel pot salva un om,
o familie, o biserica chiar... sau
societatea însăşi.”
Suzana Apetroaiei, Franţa

Vă mulţumim pentru
sprijin,
Echipa Ellel
România

P
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Trupul lui Cristos

Darurile Duhului includ și darul discernământului, care
este astăzi probabil cel mai necesar dar dintre toate. Mii
de oameni au scris și au vorbit despre profetic și despre
vindecare, dar unde sunt vocile care laudă învățătura ce
vizează aplicarea sfatului dat de Pavel lui Timotei și discernerea adevărul de fals? Cu siguranță că Dumnezeu ar
vrea ca Trupul lui Cristos să acorde o egală importanţă
darului care poate fie valida, fie provoca nelinişti sincere
în privinţa practicii celorlalte daruri. Adesea, cei care au
fost îndeajuns de curajoși să vorbească, chiar și cei cu
argumente echilibrate, au fost dați la o parte, fiind consideraţi o intruziune nedorită în ceea ce „face Dumnezeu”!

în misiune

PARTENERI

Discernământ în
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www.edituraelpis.ro

soluții reale la probleme reale
Otto Bixler

Editura Elpis are drept scop producţia de cărţi ELIBERARE SPIRITUALĂ
DE SUB INFLUENŢA
şi materiale, care să ajute la extinderea şi la
COMUNISMULUI
edificarea Împărăţiei lui Dumnezeu.
(Văduve, orfani şi
Ne dorim ca oamenii să-şi cunoască şi să-şi împlinească
prizonieri)
destinul în El, să aibă relaţii pline de semnificaţie cu

David Cross - LEGĂTURI
SUFLETEŞTI, Pericolele
metodelor alternative de
viondecare
Jill Southern – Adevărul
lui Dumnezeu despre
SEXUALITATE

Paul şi Liz Griffin
– MÂNIA...CUM
ÎI FACI FAŢĂ?,
ABUZUL

semenii lor şi să-şi folosească, plini de bucurie toate
darurile şi abilităţile primite de la Dumnezeu.

Viziunea Editurii Elpis este aceea de
a oferi materiale care să ofere soluții
reale la probleme reale.
Istoric

Editura Elpis a debutat în 2008 cu Ghidul de studiu
“Adevăr şi libertate”. La finele anului 2015 am ajuns la 27
de titluri publicate, ultima apariţie fiind cartea lui Henry
Cloud si John Townsend, ”Limite pentru copii” care face
parte din seria ”Limite”.

Titlurile apărute la Editura Elpis:
Peter Horrobin

Cărţi
tematice

Seria «Adevăr şi
libertate»
Fiona Horrobin
– MIJLOCIRE ŞI
VINDECARE

Thomas Sappington – LASĂ-L
PE DUMNEZEU SĂ JUDECE!

Ruth Hawkey – Cum să ne rugăm
pentru copii, Păcatul genealogic

Ken Hepworth
– Revendicarea
teritoriului

Autobiografii

Sarah Shaw – SARAH
Lynda Scott – Lynda

Lee Grady

10 minciuni pe care le cred bărbaţii,
Duhul Sfânt nu e de vânzare!

Seria „Limite”

Limite, Dincolo de limite, Limite
pentru copii

MAX LUCADO
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Hermie – o simplă omidă,
Hermie: Dumnezeu mă
ascultă când mă rog
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Ed Elpis
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FEBRUARIE / FEBRUARY
S L M MI J V S D
5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
9 29

MARTIE / MARCH
S L M MI J V S D
9
1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
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Evenimentele Ellel Romania 2016
Sejur de Vindecare
SV nr. 41, 25-27 febr
SV nr. 42, 24-26 mart
SV nr. 43, 21-23 apr
– Bucuresti
SV nr. 44, 19-21 mai
SV nr. 45, 22-24 sept
SV nr. 46, 29 sept – 1 oct
– Bucuresti
SV nr. 47, 27 -29 oct
SV nr. 48, 24-26 nov

Scoala Modulara
Oradea
B04 – 8-9 ian
B05 – 12-13 febr
B06 – 11-12 mart
B07 – 8-9 apr
B08 –6-7 mai
B09 – 10-11 iun
A01 – 7-8 oct
A02 – 11 -12 nov
A03 – 9-10 dec

Tabăra Quiver - 25-30 iul
Tabăra ”Aventura curajului” - 2-6 aug
Becky's Hope - 29 aug - 1 sept
Grup de sprijin prin rugăciune
București, Cluj-Napoca,
Craiova, Oradea, Timișoara

Şcoala Aplicativă B - 5-9 sept

Cursul ”Slujirea
prin rugăciune”
25-30 ian
29 febr - 5 mart
31 oct - 5 nov
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Şcoala Modulară
Bucureşti
B04 – 15-16 ian
B05 – 19-20 febr
B06 –18-19 mart
B07 – 15-16 apr
B08 – 13-14 mai
B09 – 17-18 iun
A01 – 14-15 oct
A02 – 18-19 nov
A03 – 16-17 dec
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