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EVENIMENT

Marșul pentru viață 2017
n ziua de 25 martie 2017, în 138 de orașe din România și 149 de localități din Republica Moldova s-a desfășurat ediția 2017 a Marșului
pentru viață, sub motto-ul „Ajută mama și copilul! Ei depind de tine”.
Aflat la a VII-a ediție națională, în România, marșul a strâns aproximativ
110.000 de participanți, cu aproape 50% mai mulți decât în 2016, când au
fost circa 75.000 de participanți. Printre ei s-au numărat și anul acesta
mulți credincioși penticostali. Am spicuit câteva gânduri din mesajul pastorului Moise Ardelean, președintele CCP-BDAR, care a luat cuvântul în
cadrul Marșului desfășurat la Arad:
„Am participat astăzi la Marșul pentru viață și pentru familie pentru că
avem convingeri biblice, pentru că suntem urmașii Domnului nostru Isus
Hristos și credem în revelația Sfintelor Scripturi. Biblia sau Sfânta Scriptură,
cartea lui Dumnezeu ne vorbește despre viață și despre familie. Omul este
coroana creațiunii, fiind făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. A fost
încununat cu slavă și cu cinste și Dumnezeu i-a dat autoritate peste Creație.
Omul a fost creat nemuritor, dar datorită păcatului a devenit muritor. Biblia
scrie, în Eclesiastul 3.11, că Dumnezeu a pus în inima noastră gândul veșniciei,
chiar dacă omul nu poate cuprinde toate lucrurile de la început până la
sfârșit. Pentru că avem gândul veșniciei, iubim viața, de aceea am venit la
marșul acesta. Iubim viața și vrem să o apărăm, vrem să ne rugăm și să luptăm pentru viață.
Conform Scripturilor, noi credem că omul are viață din momentul concepției și că omul este o entitate veșnică, de aceea suntem împotriva
avortului. Nu suntem de acord cu uciderea copiilor nenăscuți. Dumnezeu
este suveran peste viață – El dă viața și numai El are voie să ia viața.
Noi credem că viața continuă pe Pământ de mii de ani prin familie, cea
mai veche instituție de pe pământ. Dumnezeu a gândit familia astfel ca, în
familie, să ne împlinim, să ne bucurăm și să ne pregătim pentru veșnicie.
Când Mântuitorul Isus Hristos era pe pământ, a fost ispitit cu o întrebare
despre divorț, și El a spus atunci câteva cuvinte pe care vreau să vi le aduc
aminte, din care înțelegem lucruri importante despre viață și despre familie:
„Oare n-ați citit că Ziditorul, de la început i-a făcut parte bărbătească și
parte femeiască și a zis: «De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama
sa și se va lipi de nevasta sa, și cei doi vor fi un singur trup»? Așa că nu
mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să
nu despartă” (Matei 19.4-6). Din aceste cuvinte ale Domnului Isus învățăm
câteva lucruri:
- De la începutul lumii, Dumnezeu „i-a făcut parte bărbătească și parte
femeiască”. Fiecare om trebuie să fie mulțumit cu genul pe care l-a primit
din partea lui Dumnezeu.
- Domnul Isus a spus clar ce este familia, repetând cuvintele pe care

Î

(continuare în pag. 21)

Sărbătoare la Elim, Beasain

CUPRINS
Surprizele Învierii
Daniel Purdel

3

Înviați împreună cu Hristos
Pastor Emil Meștereagă

4

EVENIMENT

2

„Nu putem să nu vorbim despre Isus!”
Tabletă - Cristian
7
Dovezi minime ale Învierii
Pastor Beni Drădici

8

Ce înseamnă Paștele pentru tine?
Diacon Fănel Șuteu

10

Cum te ridici dacă ai căzut?
Pastor Valerian Jurjea

12

Ordinări

15

Conferința anuală a PEF

16

Caleidoscop

17

Mărturia din grădină
Pastor Lazăr Gog

18

Legământ

21

Calomnierea lui Isus, Erwin Lutzer
Recenzie carte

22

Sărbătoare la Elim, Beasain

23

Admitere 2017 - ITP București

24

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 - 1,
vineri - 2 și sâmbătă – 3 iunie a.c., înainte de sărbătoarea Cincizecimii - Pogorârea Duhului Sfânt.
Ne rugăm Domnului să reverse din plin Duhul
Său cel Sfânt peste credincioșii penticostali și nu
numai, botezând și umplând pe cei care stăruiesc
cu credință după aceasta!
De asemenea, ne vom ruga pentru protejarea familiei, pentru ca viața să trimfe în România,
pentru decizii înțelepte și cu frică de Dumnezeu la
nivelul Parlamentului și a celorlalte instituții ale
statului!
Rugăm păstorii să transmită această chemare în bisericile pe care le slujesc, așa încât toți
credincioșii să ia cunoștință de această dorință
sfântă și să-i dea curs.
Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Sa din
România și din întreaga lume, poporul român
și conducerea țării noastre! Amin!
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uminică 12 martie a.c., în Biserica Penticostală
„Elim” din Beasain, Spania s-a desfășurat festivitatea de absolvire a Seminarului Biblic organizat
în colaborare cu Comunitatea Regională Penticostală a Maramureșului și Sătmarului.
Cei 27 de absolvenți, frați și surori, care au urmat cursurile acestui seminar biblic cu durata de doi ani și-au văzut
încununate eforturile depuse prin primirea diplomei de
absolvire. Dintre ei, 21 provin din Biserica Elim, iar ceilalți
șase sunt din Biserica Betel, Pamplona, Spania.
Seminarul Biblic din Beasain a fost coordonat de pastorii
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