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Conferinţa
anuală a PEF
n perioada 8-10 martie a.c., la Stockholm,
Suedia, a avut loc Conferința anuală a
Părtășiei Penticostale Europene (PEF).
Evenimentul a fost organizat în clădirea Bisericii
Filadelfia, una dintre cele mai vechi biserici penticostale din Scandinavia. Un element aparte al
acestei întâlniri europene l-a constituit faptul că
a fost organizată împreună cu Misiunea Penticostală Europeană (PEM), iar tema - Isus pentru
și dincolo de Europa - a reflectat scopul misional al conferinței. În jur de 250 de lideri penticostali, din peste 35 de țări, reprezentând biserici naționale
sau organizații de misiune, s-au bucurat în părtășie și în
închinare cu ocazia sesiunilor în plen și s-au zidit sufletește
ascultând mesaje de foarte bună calitate susținute de păstori
apreciați în mișcarea penticostală europeană: Pelle Hornmark
(președinte PEF), Niklas Piensoho (pastorul Bisericii Filadelfia), Leonid Biruk (pastor Belarus) sau Juan-Carlos Escobar (președintele AoG din Spania).
În mesajul său, Pelle Hornmark a reiterat viziunea PEF
care are ca scop central crearea unei unități mai profunde
între bisericilor penticostale din Europa, pentru a-L putea
proclama mai eficient pe Isus în acest continent secularizat,
dar și susținerea lucrării de misiune, în special în zona Balcanilor, unde sunt foarte multe nevoi spirituale .
Pe lângă sesiunile plenare, în cadrul conferinței au fost
organizate și seminarii care au acoperit teme legate de conducerea bisericii sau de misiunea externă. Un astfel de seminar – Lasă pe poporul meu să plece! – a fost susținut de
pastorul Ghiță Rițișan, președintele APME.
Un alt element foarte important al acestei conferințe, în
contextul politicilor europene deloc favorabile familiei biblice,
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l-a constituit adoptarea Declarației PEF cu privire la
căsătoria creștină. Potrivit acesteia, „Căsătoria este
creată atunci când un bărbat și o femeie, prin consimțământ reciproc formează o nouă familie, prin legământ,
înaintea lui Dumnezeu, asistată și adeverită de o adunare
a apropiaților lor și consumată în uniune sexuală”.
Biserica Penticostală din România a fost reprezentată la
conferința PEF de o delegație compusă din frații: Moise
Ardelean (președintele CCP-BDAR și membru în prezidiul
PEF), Ioan Bochian, Ghiță Rițișan și George Găvruș.
Duminica de după încheierea conferinței, frații păstori
au rămas în Norvegia și Suedia, slujind credincioșilor români din această zonă a lumii.
Un eveniment important pentru comunitatea românilor
penticostali din Suedia a avut loc la Biserica Penticostală
„Poarta Cerului” din Hassleholm, unde pastorul Moise
Ardelean a participat și a slujit la ordinarea fraților Florin
Bora și Traian Culda (foto jos).
În 2018, cu ajutorul Domnului, conferința PEF va avea
loc în perioada 7-9 martie, în Varșovia, Polonia.
GHIŢĂ RIŢIŞAN

„fâșii de pânză de in, cu miresme,” apoi
au prăvălit la ușa mormântului o piatră
enormă. Femeile ce-l urmau pe Isus priveau aceste lucruri de departe deoarece
doreau să continue cu practica evreiască
de îmbălsămare a trupului. Dar ele nu
au putut să facă atunci acel lucru pentru
că deja se lăsase seara și începea ziua sabatului. Dar s-au înțeles că vor reveni ca
să-și termine lucrul duminică dimineața.
În acest timp, Sanhedrinul evreiesc a cerut guvernatorului roman Pilat să pună
o strajă la mormânt, care a fost apoi sigilat cu sigiliul roman.
Duminică, în prima zi a săptămânii,
femeile (Maria Magdalena, Ioana și
Maria, mama lui Iacov) și-au luat mirodeniile și s-au dus la mormânt, dar au
găsit piatra mișcată de la gura mormântului, iar corpul dispăruse. Doi bărbați
„îmbrăcați în haine strălucitoare” le-au
dat vestea că Isus nu mai este acolo, că a
înviat așa cum le-a spus. Ele au povestit
aceste lucruri celor 11 ucenici, dar ei nu
le-au crezut. Petru s-a dus și el la
mormânt, dar a văzut doar pânza de in
din care corpul a dispărut.
Din acest moment încredințarea
Bisericii Primare era că Isus s-a ridicat
cu adevărat din mormânt. Acesta era
crezul Bisericii și pe acest fundament
s-a clădit credința creștină. Și este ceea
ce credem și noi în ziua de azi. Noi nu
adorăm un dumnezeu mort. Nu venerăm pe un mare învățător din trecut.
Nu căutăm să menținem viu între noi
spiritul unui mare lider. Când îl adorăm
pe Isus Hristos, noi adorăm pe cineva
care este viu.

Cum demonstrăm acest
lucru?

„Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este
vreo mângâiere în dragoste,
dacă este vreo legătură a
Duhului, dacă este vreo
milostivire și vreo îndurare,
faceți-mi bucuria deplină și
aveți o simțire, o dragoste,
un suflet și un gând.”
(Filipeni 2.1-2)

Există mai multe cărți care tratează
problema în mod exhaustiv, cum ar fi
cele scrise de Frank Morrison – Cine a
mutat piatra?, Josh McDowel, Lee Strobel sau Norman Geisler. Dar eruditul
care a dedicat cel mai mult timp studierii acestui fapt a fost Dr. Garry
Habermas. Profesor la Liberty
Baptist Theological Seminary,
dr. Habermas a studiat învierea lui
Isus timp de decade și este autor sau
coautor a 21 de cărți pe această temă.
Habermas abordează învierea prin
ceea ce el numește „dovezile minime”,
adică discută doar acele aspecte de bază
cu care sunt de acord toți erudiții, inclusiv cei liberali. Se estimează că următoarele fapte (dovezi minime) sunt
acceptate și verificate de peste 90 %
dintre scepticii ce au studiat învierea:

1. Isus a fost crucificat de către
romani. Habermas spune că acest
lucru nu este o dovadă a învierii, dar
este un fapt ce este necesar să fie
menționat.
2. Ucenicii au avut unele experiențe
prin care ei credeau că l-au văzut pe
Isus înviat din morți.
3. Datorită acestui fapt, în ei s-a
produs o schimbare radicală, din oameni fricoși și speriați, devenind bărbați curajoși, dispuși să înfrunte orice.
Au început să proclame, nu orice mesaj,
ci faptul că Isus a înviat dintre cei morți
și au fost persecutați pentru acest lucru.
„Mulți dintre aceștia au murit pentru
credința lor. Învierea le-a schimbat
radical viața și ei au fost dispuși să
moară pentru credința lor”, punctează Habermas.
4. Proclamarea învierii a fost
mesajul central încă de la începutul
mișcării creștine și nu a fost adăugat
ulterior ca un complement.
5. Unul dintre primii care au crezut
în Isus cel înviat a fost un sceptic, Iacov,
fratele lui Isus.
6. Un alt sceptic ce a fost schimbat
și care a afirmat că s-a întâlnit cu Isus
cel înviat a fost apostolul Pavel, Saul
din Tars de dinainte, un prigonitor al
creștinilor.
Din aceste dovezi minime, recunoscute, atât de liberali, cât și de conservatori, putem deduce un lucru clar.
Isus a murit pe cruce și El a fost apoi
văzut viu de mai multe persoane. Acest
lucru le-a schimbat dintr-o dată viețile,
devenind martori curajoși ai lui Isus cel
înviat. Nimeni nu este dispus să moară
pentru un lucru despre care știe că este
o minciună.
Habermas adaugă că mai sunt și alte
fapte ce sunt acceptate într-o manieră
foarte amplă de mulți erudiți, cum ar fi:
· Mormântul a fost găsit gol duminică dimineața.
· Proclamarea învierii a început în
Ierusalim, tocmai în locul unde ucenicii
nu ar fi avut curajul să facă acest lucru,
știind cât de ușor putea să fie demontată
teoria lor, fie arătând trupul, fie aducând dovezi clare cu privire la ce s-a
întâmplat.
· Ucenicii au ignorat sabatul, începând să-l adore pe Isus duminica, ca
semn că El a înviat în acea zi.
Care este cea mai bună explicație
pentru toate aceste fapte? Isus a înviat dintre cei morți! El a înviat
cu adevărat! Și nu este de mirare că
lumea întreagă a fost schimbată pornind
de la acea minune din dimineața de Paște.
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Hristos e viu!
Purtat pe aripi de credință
Cu inima arzând de dor,
Spre locul sfânt de biruință,
Spre Golgota, mă-ndrept în zbor.
Și port în suflet mulțumirea
Pentru Acel de trei ori sfânt,
Pentru Acel ce mântuirea
Mi-a câștigat-o prin mormânt.
La crucea Ta, Doamne Isuse,
În fața groaznicului chin,
În fața dragostei nespuse
Eu mă cutremur și mă-nchin.
M-arunc la poala crucii Tale
Și-Ți mulțumesc, o, Domnul meu,
Că dintr-un om căzut pe cale,
Făcut-ai fiu de Dumnezeu.
Sărut pământul ud de sânge
Din fața sfântului altar,
Și-n trupul Tău care se frânge,
Eu văd dumnezeiescul dar.
O, cât ești Tu de bun, Isuse!
Zadarnic aș căuta răspuns.
A Tale taine-s nepătrunse,
Precum și Tu ești nepătruns.
Condus de dragostea de Tată
Pe drumul cruntului Calvar,
Urcat-ai culmea blestemată,
Sorbind al morții greu pahar.
Și-acolo sus, pe vârf de munte,
Răbdând, Isuse, chinul greu,
Acolo, Te-ai făcut Tu punte
Între pământ și Dumnezeu.
Acolo-n haina de ocară,
Lovit, scuipat, disprețuit,
Purtași a lumii grea povară
Și-aceasta... fiindcă ne-ai iubit.
O, Doamne, azi venim cu toții,
La crucea Ta, să-Ți mulțumim
Că ne-ai scăpat din gheara morții
Și fii ai tăi, azi, ne numim.
Și Te rugăm de-aici, din vale,
Noi, rodul sufletului Tău,
Să mergi cu noi pe-a crucii cale
Și să ne aperi de cel rău.
Fă Tu din noi, din fiecare
Făclii aprinse pe pământ,
Fă-ne lumină, fă-ne sare!
Să răspândim al Tău cuvânt...
Plecați, sub crucea mântuirii,
Să stăm cu zel pân' la sfârșit!
Privind spre ziua întâlnirii
Cu Tine, Domnul nost iubit.
Și-Ți vom cânta mărire Ție,
Părinte-al harului divin,
Din veșnicie-n veșnicie,
În vecii vecilor! Amin!

SIMION FELIX MARȚIAN
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