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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 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 Canada de Vest
Ellel Canada West
Didsbury, Alberta, T0M 0W0, Canada
+1 (403) 335 4900
Ellel Colombia
+57 312 7349106
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
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 Kwazulu-Natal
+27 (0)31 916 2134, Winklespruit, 4145
KwaZulu-Natal, South Africa
Ellel Malaezia
88300 Kota Kinabalu, Sabah
+6088 270246
Ellel Norvegia
+47 67413150; Løvenstad
info.norway@ellelministries.org
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
Frensham, Surrey, Marea Britanie
+44 (0) 1252 794060;
info.pierrepont@ellelministries.org
Ellel România
+40731.351.445; Oradea
contact@ellelromania.ro

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 locu
ieşte în creştini şi împarte pu
terea 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 pen
tru învăţătură.

Ellel ţările
vorbitoare
de limbă rusă
nina.rotkina@ellelministries.org
Ellel Scoţia
Huntly, Aberdeenshire
+44 (0) 1466 799102;
info.scotland@ellelministries.org
Ellel Singapore
+65 6252 4234
info.singapore@ellelministries.org
Ellel SUA
+1 (813) 737 4848; Lithia, Florida
info.usa@ellelministries.org
Ellel Ministries
Suedia
+46 581 93140; Vedevag
info.sweden@ellelministries.org
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 este membră a Alianţei Evanghelice şi subscriem la declaraţia de credinţă şi la teologia Alianţei Evanghelice din
întreaga lume.
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Ellel Ministries
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 o acoperire spirituală şi sub
o autoritate locală. Ellel Ministries
a fost înfiinţată pentru a sluji bisericilor locale.

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.

Viziunea Ellel
pentru România

D

umnezeu 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

Roger & Christine Pook

altora în biserica lor locală, astfel ca mireasa lui Cristos să
fie pregătită pentru venirea Mirelui.
Roger Pook, director Ellel Ministries
pentru Europa Centrală și de Est
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Să alergăm cu

PERSEVERENŢĂ!

A
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să ne entuziasmăm de nişte întâlniri
încântătoare în absenţa tăriei credinţei şi a relaţiei cu Dumnezeu, care să
ne poarte până la capătul alergării.
Pavel chiar a avertizat cu privire la
nevoia de a îndura greutăţi! Viaţa
creştină este o viaţă glorioasă, dar nu
este scutită de vremuri grele. Cineva
ar putea spune că, realmente, cu cât
experienţa noastră cu Dumnezeu
este mai glorioasă, cu atât suntem
mai vulnerabili la atacul duşmanului sufletelor noastre. Oh, cât de important este să nu ne relaxăm, să nu
lăsăm garda jos şi să nu ne pierdem
focalizarea de la motivul pentru care
ne-a chemat Dumnezeu la El!
Evrei 11 este un catalog uimitor al eroilor
şi eroinelor credinţei din Vechiul Testa-

T

U

Peter HORROBIN

utorul unei cărţi recente
şi-a exprimat mirarea vizavi de numărul tot mai
mare de lideri care nu îşi
încheie cu bine alerga
rea. Aceştia L-au slujit pe Dumnezeu
în cea mai mare parte a vieţii, dar se
pare că, de îndată ce şi-au defoca
lizat atenţia de la chemarea lor, au
căzut victime a tot felul de probleme.
Unii au căzut pradă înşelătoriei, alţii
au avut relaţii greşite, alţii chiar şi-au
pierdut credinţa.
Pavel era conştient de aceste pericole
– nu e de mirare că în atâtea ocazii a
vorbit despre nevoia de a insista şi de
a persevera, pentru a demonstra statornicie şi a continua până la traversarea liniei de sosire. Nu are niciun sens

unt implicat în misiuni cam
de 55 de ani, timp în care
150.000 de oameni au lucrat
cu Operation Mobilisation și
răim într-o lume zdrobită,
cred că am învățat din pro
derutată şi rănită, însă în
pria noastră experiență a începuturilor
loc să dea speranţă şi să
că mulți oameni care vor să meargă
aducă vindecare, Trupul lui
în misiuni nu sunt pregătiți. Ei trebuie
Cristos e slab şi nepregă
cumva să primească
tit. Ellel Ministries a apărut pentru a
George Verwer
ajutor, trebuie adesea Operation Mobilisation (OM)
aduce întregire, libertate şi vitalitate
să pri
mească vindeca
bisericii. E uşor să ajugi să critici şi să
www.om.org
re pen
tru răni adânci.
fii necruţător faţă de circumstanţele
Sunt pe deplin convins că dacă vrem
din sânul şi din afara bisericii. Eu ad
să atingem lumea cu Evanghelia lui
mir slujirea Ellel Ministries pentru că
Cristos, avem nevoie de școli, avem
e un factor angajat în producerea
nevoie de slujiri ca aceasta, care se
schimbării. Marea Trimitere (Matei
bazează pe Cuvântul lui Dumnezeu,
28:18-20) se bazează pe autoritatea
pe Domnul și pe nevoile specifice ale
lui Cristos și dă asigurarea prezenței
oamenilor.”
Sale continue. Pe baza
Rev Jim Graham
acestor două realități,
Pastor emerit
nul dintre motivele-cheie
Biserica Baptistă Gold Hill, Domnul Isus ne porun
cește să mergem și să
pentru care Biserica din
Marea Britanie
facem ucenici (nu decizii
vest are probleme astăzi
www.goldhill.org
garantate!). Ucenicizarea
este lipsa unei învățături
este esența chemării lui
puternice, echilibrate din
Dumnezeu peste viețile noastre. Bi
Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul este
serica – oriunde se poate vedea ea
viața noastră – și totuși atât de mulți
– va râmâne slabă, irelevantă, și inefi
creștini încearcă
J Lee Grady
cientă până când membrii Bisericii nu
să supraviețuiască
The Mordecai Project
devin ucenici ai lui Isus Cristos.
având o alimentație de predici
www.themordecaiproject.org
slabe,
psihologie ieftină și experiențe emoționale.
Biserica e înfomentată după o învățătură care ne conectează cu Cristos și ne întărește fundamentul nostru
at fiind volumele care au
în El. Îl cunosc personal pe fondatorul
fost scrise despre metehEllel-ului, Peter 
Horrobin și îl reconele societății moderne,
mand ca pe un om al lui Dumnezeu
este remarcabil cum unii
care este un adevărat învățător al Cuautori neînsemnați au
vântului… care ajută Trupul lui Cristos
atâtea de spus despre chestiunile
să crească în maturitate.
de identitate distorsionată care stau
la baza acestor provăcări. Realitatea
obiectivă este că orașele
George Otis, Jr.
de azi sunt pline ochi cu
ar găsesc o lucrare mai echiThe Sentinel Group
orfani din punct de vepată să împlinească nevoile
producător al seriei video dere spiritual – mase fără
societăţii actuale. ÎnrădăciTransformări
căpătâi care nu știu cine
nată în integritate biblică,
sunt sau încotro ar trebui
www.sentinelgroup.org
Ellel prezintă Evanghelia
să meargă. Și ei orbecăie
într-o manieră semnificativă şi praccu aceste chestiuni nerezolvate le
tică, eliberând vindecare în vieţile
gate de identitate și destin pentru
oamenilor. Va fi o resursă extraordică s-au separat de singura persoană
nară pentru echiRev Dr Alistair Petrie
capabilă să le dea răspunsul care le
parea poporului
lipsește – Dumnezeu.
lui Dumnezeu din
Partnership Ministries
secolul al XXI-lea.
www.partnershipministries.org

ment. Ei sunt cei care au plecat înainte.
De atunci, li s-au alăturat nenumăraţi alţi
sfinţi în glorie – sfinţi pe care autorul îi
descrie ca pe un nor de martori. Eu îi urmăresc cu privirea pe cei ce încă îşi desfăşoară alergarea. Adesea simt din partea generaţiilor trecute încurajarea de a
continua alergarea şi de a nu renunţa.
Pentru scriitorul cărţii Evrei, credinţa
celor care au trecut este un imbold de
a da la o parte orice piedică şi orice
obstacol păcătos care se interpune în
calea chemării şi a destinului nostru.
El foloseşte imaginea unui atlet care
aleargă la curse şi spune: să alergăm
cu perseverenţă în cursa care ne stă
înainte. (Evrei 12:1)
Citat din cartea
„Trăiește-ți viața!” de Peter Horrobin

Reco
man
dĂri

D

R
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„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
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:

Sejur de

ucenicizare
și vindecare
Mărturii:
Am venit împovărat şi plec liber! Abia acum am înţeles ver

Oamenii mi-au pus diferite nume, dar Dumnezeu mi-a dat
un nume pe care nimeni nu mi-l poate lua: Copilul Său iu
bit!

setul: „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, dis
tant, acolo sus undeva.
Aleg să-L declar Domn şi Stăpân pe Domnul Isus în toate
domeniile vieţii mele!

6

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 închei
at 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 dra
gostea și credicioşia Sa, la întregirea noastră la toate nive
lurile: duh, suflet şi trup!

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

Scop:
Scopul unui Sejur de Ucenicizare
și Vindecare este acela de a aduce
dragostea şi puterea 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 semnifi-

cativ 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.

şi complete, dar pentru cei mai mulţi
este o vindecare progresivă, o umblare împreună cu Dumnezeu.

Istoric:

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 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.”

Sejururile de Ucenicizare și Vindecare au început în România în 2007.
La finalul lui 2016 am ajuns la Sejurul
de Ucenicizare și Vindecare nr. 47.

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.

Va rezolva Sejurul de
Ucenicizare și Vindecare
toate problemele?
Nu se pot oferi garanţii cu privire la
ceea ce va face Dumnezeu. În dreptul unora au loc vindecări puternice

Care este următorul pas
după Sejur?

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.

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
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Şcoala modulară
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 ?

Structura şcolii

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 progre
sive 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 15:0020:00 şi sâmbătă 09:00-17:00).

„A”
lii Modulare
Cursurile Şco
16
20
t
ii de vindecare- oc
Fundamentele slujir
2016
v
no
–
nt
rea Duhului Sfâ
Umblarea sub unge
16
20
c
de
–
enţă (I)
Acceptare şi aparten
ală – ian 2017
şi plinătate emoţion
ră
oa
eri
int
e
car
Vinde
(I) – febr 2017
Slujirea de eliberare
alitate – mart 2017
xu
se
re
sp
Adevărul de
de frică – apr 2017
Paşi spre eliberarea
omenesc – mai 2017
Restaurarea duhului
– iun 2017
, consiliere şi slujire
Principii de îngrijire
„B”
lii Modulare
Cursurile Şco
2017
ie
br
tom
oc
–
enţă (II)
Acceptare şi aparten
brie 2017
oirea minţii – noiem
Transformat prin înn
17
20
rie
(II) – decemb
Slujirea de eliberare
faţă? – ianuarie 2018
i
fac
îi
m
Mânia … Cu

Vindecarea victimelor accidentelor şi traumelor – mai 2018

Relaţii corecte – iunie 2018
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ruarie 2018
de dependenţe- feb
i? – martie 2018
Paşi spre eliberarea
anxietăţii şi epuizări
i,
ulu
es
str
ă
faţ
em
Cum să fac
rilie 2018
rsoanele abuzate – ap
Vindecare pentru pe

Înscriere
:
www.elle
lromania
.ro
Detalii:
Tel: 0731
.351.445
E-mail:
contact@
ellelroma
nia.ro

Istoric

Şcoala Modulară a debutat în România în anul 2006,
la Cluj-Napoca.
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
Şcoala Modulară nr. 8 A-B, Oradea, 2016-2018
Şcoala Modulară nr. 9 A-B, Bucureşti, 2016-2018

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.

Şcoală de ucenicizare şi
vindecare

ŞCOALA MODULARĂ TE VA
AJUTA ...

• Cauţi un curs fundamentat biblic prin
care să fii echipat să slujeşti în mod eficient în viaţa celor cu inima zdrobită?
• Doreşti creştere personală în relaţia ta
cu Isus Cristos?
• Tânjeşti să vezi oamenii vindecaţi şi eli
beraţi când te rogi pentru ei?
• Doreşti să ai mai multă încredere în
a-ţi folosi darurile Duhului Sfânt?

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

CE SPUN STUDENŢII ŞCOLILOR MODULARE…
 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 croni
ca 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 rep
utația mea… Toată gloria lui Isus!
9
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Tabăra Quiver

Înscriere:
www.ellelromania.ro
Detalii:
Tel: 0731.351.445
E-mail: contact@ellelromania.ro

Tabără
pentru tineri
între
18 şi 35 de ani

De ce Quiver?
“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.

uiver

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.
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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”...
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: LIBER
TATE,VINDECARE, BUCURIE, DRA
GOSTE, CREDINŢĂ ŞI SPERANŢĂ şi
mai ales VIAŢĂ FĂRĂ COMROMIS !

Quiver-ul pentru mine au fost câteva
zile de regăsire spirituală, unde miam reîncărcat bateriile şi unde am în
văţat să-I dau Domnului toate emoţiile
mele… Mă bucur că am cunoscut
oameni adevăraţi lângă care am pu
tut 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 :)
11
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săptămâna de miere

Apoi a urmat rutina zilnică a
vieţii...

Otto și Sharon
Bixler

de miere

ăptămâna
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.

TABĂRA PENTRU BĂRBAŢI

„Aventura
curajului“
Câteva dintre temele
discutate:

… 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

• 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

12

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.
A fost uimitor să descoperim adevărul
Bibliei care ne-a ajutat să rezolvăm
problemele din căsătoria noastră.
Relaţia noastră s-a intensificat pen
tru 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.

Un eveniment dedicat
bărbaţilor:

Înscriere: www.ellelromania.ro
Detalii: Tel: 0731.351.445; E-mail: contact@ellelromania.ro

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?
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.

13

Ellel România 2017

recomandări

Ellel România 2017

recomandări

CURSUL

„Practica
slujirii
prin

rugăciune“

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

urs de 6 zile, desfăşurat într-o biserică locală, ca urmare a cererii unui păstor.
Planul sau scopul lui Dum
nezeu 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 spe
ranţa că Dumnezeu vă va da vindeca
rea de care aveţi nevoie.

Câteva din titlurile cursului
„Slujirea prin rugăciune”
sunt:
• De ce să ne rugăm unii pentru alţii?
• Natura umană
• Legile spirituale
• Legăturile sufleteşti
• Adevărul lui Dumnezeu despre

sexualitate
• Puterea cuvintelor
• Binecuvântări și blesteme
• Vindecarea interioară
• Duhul Sfânt astăzi
• Dezvoltarea darurilor spirituale
• Ce este eliberarea?

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.

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.

la biserici

VIZITE

Descriere

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
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

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.
15
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cursuri speciale

Problematica alergiilor

A

cest curs explorează motivele pentru care trupul
nostru reacționează une
ori într-un mod nociv la
ceea ce par a fi medii,
mâncă
ruri și substanțe inofensive.
Dumnezeu a predestinat ca această
lume pe care El a creat-o să fie supusă
omenirii și o binecuvântare pentru El.
Neascultarea omului a adus tulburare
designului divin.
Dumnezeu a creat trupul nostru într-un mod minunat. Vom explora
cum funcționează trupul nostru după
voia Lui. Vom descoperi care sunt
disfuncționalitățile, vom începe să
înțelegem de ce s-a ajuns aici și să explorăm împreună cu Isus răspunsurile
Lui la problema alergiilor.

În acest curs vom explora:
 Legea și ordinea lui Dumnezeu
 Autoritatea pe care o are omul sub
Dumnezeu
 Efectul păcatului asupra trupului și

a mediului înconjurător
 Pângărirea terenului și a clădirilor
 Noi tipare comportamentale
 Restabilirea ordinii lui Dumnezeu

Vindecare prin creativitate

V
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PARTENERI
în misiune

Cursuri speciale

indecare prin creativitate
– o modalitate prin care
Dumnezeu vrea să te surprindă cu darurile Sale:
bucurie, bunătate, viață.
Nu este atât un curs, cât o experiență!
O vindecare profundă prin faptul că
ești liber să fii tu și nu să faci ceva.

parteneri în misiune

Acest minunat curs nou ne dă posibilitatea de a explora implicarea în arte
care poate juca un rol dinamic în vindecarea și restaurarea personalității
cu care ne creat Dumnezeu. Deși sunt
câteva sesiuni de învățătură, acest
curs este în special unul practic și
interactiv. Relația dintre identitate și

creativitate va fi explorată atât prin învățătură, cât și prin modul nostru de
exprimare. Improvizarea în care ne
folosim darul imaginației cu care ne-a
înzestrat Dumnezeu va fi o experiență
a acestui week-end, oferindu-ne totodată opotunitatea muncii în echipă.
Explorarea profunzimii creativității
noastre deschide ființa noastră interioară și aceasta ne determină atât
să aflăm mai multe despre noi înșine,
cât și să permitem ca vindecarea lui
Dumnezeu să atingă inimile noastre
într-un mod nou.
Orice abilitate, vârstă sau nivel de fitness te califică! Restaurarea, împros
pătarea și vindecarea te ating profund, eliberând stresul, poverile și
legăturile pe care le ai.

Mărturie:
„Mă simt reîmprospătat și reînnoit.
Dumnezeu a revărsat peste mine dra
gostea Sa și mi-a permis să fiu cine
sunt, fără să se exercite vreo presiune
sau vreo așteptare asupra mea. Aș
recomanda acest week-end oricărei
persoane care vrea să Îl întâlnească pe
Dumnezeu.”

rugăciunile lor.
Slujirea Ellel depinde de Dumnezeu. De la El primim
De asemenea, vă puteţi alătura unui Grup de Sprijin
ungere, călăuzire, protecţie şi resursele necesare
prin Rugăciune aflat în zona dvs.
pentru a continua lucrarea. Suntem, aşadar, deosebit de recunoscători pentru tot sprijinul pe care
îl primim prin rugăciune, financiar sau printr-un
Grupuri de Sprijin prin Rugăciune
angajament practic.
Grupurile de Sprijin prin Rugăciune au fost şi
sunt
în centrul viziunii lucrării Ellel. De la începuParteneri
tul
misiunii,
din 1986, numărul GSP-urilor care se
prin rugăciune
întâlnesc în fiecare lună spentru a se ruga pentru
nevoile slujirii şi pentru a-I mulţumi Domnului penSusţinerea în rugăciune este vitală pentru tot ceea ce face El, a crescut în mod constant.
tru orice lucrare creştină. Dacă doriţi
În România există, la ora actuală, 5 astfel de grupuri la:
să sprijiniţi slujirea Ellel în acest mod,
Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Oradea, Timişoara.
vă punem la dispoziţie Jurnalul de
Rugăciune care prezintă nevoile
de rugăciune ale centrelor şi luParteneri prin
crărilor Ellel din întreaga lume.
sprijin financiar
Astfel, cei care se roagă pot
avea o imagine de ansambMai multe mâini care ţin de o frânghie pot trage o
lu a întregii lucrări şi se pot
încărcătură mai mare.
bucura de răspunsul pe
probleme, fizice sau psiho„Suntem împreună parteneri pentru a răspândi dracare îl dă Dumnezeu la
logice, stau în bagajul de îngostea şi vindecarea lui Isus într-o lume zdrobită.”
văţături Ellel. Investind în Ellel,
Ellel Ministries este o organizaţie nonprofit şi, datorită
de fapt investeşti în oamenii
acestui fapt, donaţiile ajută la continuarea lucrării.
de lângă tine... şi investind în
Dacă doriţi, puteţi sprijini financiar organizaţia prin:
ceilalţi, poţi spune implicit că îţi
 donaţii;
faci ţie viaţa mai uşoară. În plus,
 sponsorizare regulată, ca parte a programului
dacă nu-i poţi ajuta pe oameni fiind
”Parteneri în misiune”
parte integranta din lucrarea Ellel (ca
 sponsorizare specifică (pentru un anumit
slujitor, de exemplu), măcar poţi oferi
obiectiv).
sprijin financiar celor care îşi fac timp să
Cont bancar: ALPHA BANK
ofere ajutor voluntar. Timpul lor şi ajuto
Cont lei: RO39BUCU597985612511RO01,
rul nostru financiar, corelat cu învăţătura
Cont euro: RO93BUCU597985612511RO01
Ellel pot salva un om, o familie, o biserica
chiar... sau societatea însăşi.”
De ce investesc în Ellel?
Suzana Apetroaiei,
Franţa
„Primul răspuns care mi-a venit in minte a fost: pentru că şi Ellel România a investit în mine. Nu este o
Vă mulţumim pentru sprijin,
răsplată pe care o ofer asociaţiei în sine, ci oamenilor
Echipa Ellel
care caută sprijin şi vin la Ellel pentru a găsi răspuns
România
la problemele lor. Din proprie experienţă, atât personală, cât şi profesională, soluţiile la rădăcina multor
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EDITURA ELPIS

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 2016 am ajuns la 30 de titluri publicate, ultima apariţie fiind cartea lui Peter Horrobin, „Vindecarea urmărilor accidentelor, șocurilor și traumelor”.

Trăiește-ti viața
carte + DVD

Vindecare
prin eliberare

Iertarea miraculoasa
cheie divină

Sarah

Denise
cross

Otto
Bixler

Carți tematice

Eliberare
spirituală de
sub influența
comunismului
(Văduve,
orfani și
prizonieri)

ruth
hawkey
Cum să ne rugăm Păcatul
pentru copii
genealogic

Thomas
Sappington
Restaurarea
duhului
omenesc

Lasă-l pe
Dumnezeu
să judece!

Prins în capcana
controlului

max
lucado

Hermie - o
simplă omidă

Lynda

Respingerea

Vindecarea urmărilor
accidentelor, șocurilor
și traumelor

Legături
sufletești

Pericolele
metodelor
alternative de
vindecare

Autobiografii
Sarah Shaw
Lynda Scott

Titlurile apărute la Editura Elpis:
Peter Horrobin

Mijlocire și
vindecare

www.elpis.ro

David cross

Ken
Hepworth
Revendicarea
teritoriului

jill southern

paul și liz griffin

Adevărul lui
Dumnezeu despre
Sexualitate

Mânia... Cum
îi faci față?

Dr. Henry
Cloud
și John
Townsend

lee grady
10 minciuni pe
care le cred
bărbații

Hermie:
Dumnezeu
mă ascultă
când mă rog

Abuzul

Seria «Adevăr şi libertate»

E

ditura Elpis are drept scop producţia de cărţi şi materiale, care
să ajute la extinderea şi la edificarea Împărăţiei lui Dumnezeu.
Ne dorim ca oamenii să-şi cunoască şi 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. Viziunea Editurii

fiona
horrobin

Seria DVD

soluții reale la
probleme reale

Ellel România 2017

EDITURA ELPIS

Seria «Adevăr şi libertate»
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Duhul Sfânt nu
e de vânzare!

Seria
”Adevăr și
libertate”
Set 6 dvd-uri

Dincolo de
limite
Trăiește-ti viața

Limite

Limite pentru copii

Conferința
”Vindecare
și împărăție”

Seria «Limite»
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Septembrie
Sapt.

Școala Modulară Școala Modulară
ORADEA
BUCUREȘTI
SM – 13-14 ian
SM – 17-18 febr
SM – 3-4 mart
SM – 31mart-1 apr
SM –12-13 mai
SM – 2-3 iun
SM – 6-7 oct
SM – 3-4 nov
SM – 8-9 dec

SM – 20-21 ian
SM – 24-25 febr
SM –10-11 mart
SM – 7-8 apr
SM – 19-20 mai
SM – 9-10 iun
SM – 13-14 oct
SM – 24-25 nov
SM – 15-16 dec

Sejur de
ucenicizare și vindecare
26-28 ian, SV 48
16-18 mart, SV 49
25-27 mai, SV 50
21-23 sept, SV 51
28-30 nov, SV 52

30 ian- 4 febr, 16-21 oct
Practica slujirii prin rugăciune
1-2 apr
Separare și anxietate
2 – 9 sept
Stând la picioarele lui Isus
10-11 noiembrie.
Problematica alergiilor
17-18 noiembrie.
Vindecare prin creativitate
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22-26 iun
Saptămâna de miere
27-30 iun
Aventura curajului
18-23 iul
Tabăra Quiver
29 aug – 2 sept
Şcoala Aplicativă A
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