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E viu cu-adevărat!

CUPRINS

A fost odată-un Ghetsimani, grădină de mistere,
Rămasă pildă peste ani, spre post și spre veghere.
A fost o noapte de cleștar, ce răspândea solia,
Anticipând un greu calvar, al Domnului – Mesia.

Chemare la post și rugăciune
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Domnul meu și Dumnezeul meu!
Daniel Purdel
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Crucea în lumina Sfintelor Scripturi
Pastor Moise Ardelean
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Cu Duh mâhnit, înfiorat, în tainica-I ființă,
Stătea Isus îngenunchiat, în suflet cu credință.
Din ochii mari, cădeau în snop, amare lacrimi, însă,
Știa că jerfa-I are-un scop, că moartea e învinsă.
Simțind ca Om, ar fi dorit, să nu guste amarul,
Dar Dumnezeu L-a întărit și a băut paharul.
O cupă plină de venin și-o cruce de ocară,
Primit-a Isus, Domn divin, în prag de primăvară.
Mult prea ușor uitat-au toți, doar trei zile trecură,
A fost vândut pe câțiva zloți, de-o iudă plin de ură.
Uitat-au laurii ce-au pus, ghirlande pe cărare,
Precum un miel a fost răpus, în surle-asurzitoare.
Nu S-a zbătut, n-a ripostat, în suflet cu iubire,
Lui Dumnezeu El S-a rugat, s-aducă izbăvire:
„O, iartă-i Tată, căci nu știu ce fac, le iartă vina!
Trimite-n duhul lor pustiu, Iubirea și Lumina!
Când s-or trezi din somnul greu, în care zac acuma,
Vor înțelege ce sunt Eu și ce înseamnă huma.
Dar Tată, Tu ai hărăzit, să mor și în trei zile,
Să Mă înalț, cum s-a prezis în ale Cărții file.”
Treceau grăbiți romani, evrei, o zarvă infernală,
Șoptind, strigând, duceau prin sat, o veste colosală.
Deși mormântu-a fost păzit, străjerii-s plini de teamă,
„Isus acela, răstignit, a dispărut, ia seamă!”
Se văd în zare, în fundal, trei cruci, dar numai una,
Transmite lumii un semnal, precum în noapte, luna.
Mormântu-i gol, privesc uimit, Hristos a înviat!
Prin moarte, moartea-a biruit, e viu cu-adevărat!
LUCICA BOLTAȘU

Chemare la post și rugăciune

C

onsiliul Bisericesc cheamă toți credincioșii penticostali la un
timp de 3 zile de post și rugăciune, în zilele de joi – 16, vineri
– 17 și sâmbătă – 18 iunie a.c., înainte de sărbătoarea Cincizecimii – Pogorârea Duhului Sfânt.
Ne rugăm Domnului cu stăruință pentru o revărsare abundentă a
Duhului Sfânt peste bisericile noastre, printr-o ungere proaspătă, aducătoare de har, de sfințire și de binecuvântare.
De asemenea, ne vom ruga pentru țara noastră: „pentru toți cei ce
sunt (și pentru cei ce vor fi) înălțați în dregătorii, ca să putem duce
astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea.
Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la
cunoștința adevărului.” (1 Tim. 2:2-4).
Rugăm păstorii să anunțe această chemare în bisericile pe care le
slujesc, așa încât toți credincioșii să ia cunoștință de această solicitare.
Consiliul Bisericesc își exprimă aprecierea față de cei care vor
răspunde la acest apel, unindu-se cu toți ceilalți care vom avea zilele
respective puse deoparte pentru post și rugăciune.
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Închinarea și lauda în Noul Legământ
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Indicativ și imperativ în predicare
Pastor Ciprian Terinte
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Salvat... de cel pe care îl salvase!
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Sedentarismul Bisericii zilelor noastre
Pastor Ghiță Rițișan
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Pustiul și țara fără apă se bucură
Pastor Samuel Trif
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Ezekiel s-a întors acasă! Lupta continuă
prin post și rugăciune!
Pastor Cristian Ionescu
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Cifre ale protestului global
Pro Bodnariu
Legământ

Constantin Crețan
1937 - 2016

D

uminică, 10 aprilie 2016, credincioșii din Craiova l-au condus pe ultimul drum pe pastorul
Constantin Crețan, pionier al credinței penticostale din Oltenia.
Născut la 3 mai 1937 în comuna Voineasa, județul Olt,
fratele Costică, așa cum era numit cu afecțiune de către credincioși, a cunoscut credința penticostală la vârsta de 19 ani.
A fost primul convertit din familia lui, iar la scurt timp i-au
urmat exemplul părinții și apoi frații săi.
Se stabilește în Craiova și își întemeiază o familie căsătorindu-se cu Mandela (născută Petrescu) din Mărăcineni,
Argeș. Dumnezeu i-a binecuvântat cu șase copii: Elena, Luca,
Emanuel, Rodica, Felicia și Maria. Lucrează ca sudor la
Electroputere și apoi I.M.M.R Craiova până la pensionare,
în anul 1990.
În anii '60, biserica penticostală din Craiova era mică,
doar câteva familii de credincioși. Fratele Constantin Crețan
se remarcă prin atașamentul său față de lucrarea lui Dumnezeu și râvna pentru înaintarea Evangheliei într-un ținut
atât de arid. Prin urmare, biserica îi încredințează răspunderi,
mergând de la sarcini administrative – a fost mulți ani casierul bisericii – până la predicarea Cuvântului lui Dumnezeu.
După 1977, biserica intră într-o nouă etapă. Controlul
pe care regimul comunist îl exercita asupra bisericilor se
relaxează, iar credincioșii se bucură de mai multă libertate.
Pe fondul acesta, frații Crețan împreună cu pastorul Ioniță
Alexandru reușesc să obțină mutarea casei de rugăciune în
locația sa actuală, pe strada Alexandru cel Bun. Biserica
crește și în anul 1978 cunoaște o trezire spirituală. În acest
context, fratele Alecsie Vamvu, secretarul Cultului Penticostal, el însuși cu origini pe acele meleaguri, se implică în
lucrarea bisericii din Craiova și județul Dolj. El îl promo-

Seria II ANUL XXVI

Buletinul Cultului Creștin Penticostal

CUVÂNTUL ADEVĂRULUI
„Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17)

29
30-31

Atenție, PERICOL!
Diacon Viorel Udriște

32

Stephen Curry și Filipeni 4:13

33

Crucea: Metoda lui Dumnezeu de salvare
Recenzie carte
34
Constantin Crețan – 1937-2015
In memoriam

35
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Moise Ardelean, Aurel Moldovanu,
Romu Mocan, Mircea Deteşan,
Ioan Gurău, Ioan Moldovan,Ioan
Filip, Simion Bumbar, Axinte Liviu

vează pe fratele Constantin Crețan
diacon și mai târziu prezbiter.
În anul 1990, fratele Crețan
primește recunoașterea de pastor și
i se încredințează un sector de
activitate în județul Dolj. Biserica
din Craiova era păstorită încă din
1988 de către fiul său, Luca.
Constantin Crețan, acum la
pensie, își dedică timpul și energia
acțiunilor de evanghelizare și
plantare de biserici în tot sudul
Olteniei, de la Orșova până la Slatina. Numele său este
legat de începuturile a 18 biserici din Mehedinți, Dolj și Olt.
În măsura în care el s-a dedicat lucrării Domnului, soția
lui a fost devotată familiei. Cu răbdare, dragoste și multe
rugăciuni, soții Crețan au avut satisfacția să-și vadă copiii,
nepoții și strănepoții urmându-le credința cu aceeași pasiune
ca a lor. O notă aparte trebuie adaugată cu privire la ospitalitatea familiei lui Constantin și Mandela Crețan. Practic,
timp de câteva decenii, pentru orice credincios care trebuia
să ajungă prin Craiova, numele lor și celebra adresă de pe
strada Calea București erau asigurarea că vor găsi găzduire.
Pastorul Constantin Crețan lasă în urmă o moștenire
spirituală valoroasă. Veteran al credinței penticostale în
Oltenia, slujitor devotat al Evangheliei, este considerat de
mulți părintele lor spiritual.
Imaginea inconfundabilă a fratelui Costică încurajându-i pe credincioși, niciodată timorat, niciodată comod, cu
o credință de neclintit, va rămâne neștearsă în inimile celor
ce l-au cunoscut, respectat și iubit.
L.C.

„Scumpă este înaintea Domnului
moartea celor iubiți de El.”
(Psalm 116:15)
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