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Curtea Constituțională a României
a avizat inițiativa constituțională
care definește căsătoria ca uniunea
dintre un bărbat și o femeie
CU UNANIMITATE de voturi!
Coaliția pentru Familie: Solicităm
Camerei Deputaților și Senatului
să dezbată proiectul de lege în
procedură de URGENȚĂ!

C

omitetul de Inițiativă pentru promovarea inițiativei
cetățenilor de revizuire a Constituției României, împreună
cu Coaliția pentru Familie, salută decizia unanimă a Curții
Constituționale.
Curtea a hotărât că propunerea legislativă, susținută prin semnătură
de 3 milioane de cetățeni cu drept de vot ai României, prin care se
dorește ridicarea la rang de principiu constituțional a definiției
căsătoriei din Codul Civil, îndeplinește condițiile prevăzute de lege.
În condițiile eliminării oricăror obstacole de constituționalitate,
legalitate și procedură, responsabilitatea care revine Parlamentului
României nu poate fi în nici un fel eludată. Inițiatorii propunerii de
revizuire solicită Senatului și Camerei Deputaților să dezbată și să
adopte în procedură de urgență proiectul de lege, în așa fel încât
referendumul de revizuire să poată fi organizat la data alegerilor
generale din 2016.
Considerăm că decizia Curții este firească și este o victorie a
democrației autentice asupra ideologiei. Demersul nostru este unul
democratic, întrucât legile, inclusiv Constituția, trebuie să fie consistente cu valorile majorității cetățenilor. De asemenea, propunerea de
revizuire este conformă cu obligațiile internaționale asumate de
România, în special cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului și
cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, care protejează familia
întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie.
Căsătoria și Familia sunt realități obiective, firești, verificate
istoric, din care derivă definiția lor legală: dreptul de a se căsători este
un drept comun al bărbatului și al femeii care pot întemeia în mod
natural o familie, cu scopul nașterii și creșterii de copii. Astfel, Familia
este fundația societății umane și a civilizației. Este un adevăr simplu și
universal, fără de care „binele comun” nu poate fi conceput.
MIHAI GHEORGHIU
Președintele Comitetului de Inițiativă
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ratele Gicu Stan s-a născut la 24 aprilie 1953 în
localitatea Poiana Vadului, județul Alba, în familia Nicolae și Maria Stan, fiind cel mai tânăr dintre
cei zece copii.
După absolvirea școlii profesionale în anul 1972 își continuă studiile, la seral, la liceul Mihai Viteazul din Turda, timp
în care lucrează ca strungar la fabrica de sticlă din oraș.
Din tinerețe L-a primit pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor. A încheiat legământ cu Dumnezeu prin botezul în apă
în 10 octombrie 1971, fiind botezat de pastorul Alexandru
Cherecheș în Turda.
Din 1973 se mută la Cluj, unde studiază la Institutul
Politehnic, Facultatea de Mecanică. Pentru o perioadă a
lucrat la Combinatul de Utilaj Greu (CUG) ca subinginer,
din 1978 până în 1994.
În 22 iulie 1979 se căsătorește cu Emima Dascăl.
În anul 1990 este ordinat pastor al Biserici Penticostale
„Betel” din cartierul Zorilor, slujbă pe care a deținut-o până
la plecarea acasă, la Domnul.
A lucrat și ca profesor de religie în școliile publice, între
perioda 1994-1997. În anul 1995, împreună cu sora Emima,
se înscriu la Institutul Teologic Penticostal din București,
absolvind cursurile teologice universitare în anul 1999.
Marea lui chemare din partea lui Dumnezeu a fost cea
de evanghelist și în această calitate a străbătut orașele
României, ale Europei, ale Americii predicând cu putere
Evanghelia peste tot pe unde a călătorit în timpul vieții sale.
A avut și viziunea de mari proiecte comunitare, printre
care construirea lăcașului de cult al Bisericii Penticostale
„Betel” – Zorilor, din Cluj, împreună cu mica comunitate de
frați a Bisericii Betel, proaspăt deschisă în 1990, în cartierul
Zorilor și cu colaborarea bisericii păstorită de fratele David Tonn
din Missoula, Montana, SUA.
Al doilea mare proiect a fost înființarea și construirea

Seria II ANUL XXVI

„Ale Tale sunt, Doamne,
măreția, puterea, gloria,
biruința și maiestatea,
atât în ceruri, cât și pe
pământ! A Ta, Doamne,
este stăpânirea și Tu Te
înalți ca suveran peste
toate!” (1 Cronici 29.11)

Buletinul Cultului Creștin Penticostal

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

Colegiul de redacţie
Redactor-şef
Daniel Purdel
Membri
Moise Ardelean, Aurel Moldovanu,
Romu Mocan, Mircea Deteşan,
Ioan Gurău, Ioan Moldovan,Ioan
Filip, Simion Bumbar, Axinte Liviu

Liceului Creștin PRODEO din Cluj
– proiect în lucru – cu suportul
pastorilor colegi din Comunitatea
Regională Penticostală Cluj și a
prietenilor din SUA.
Domnul l-a chemat acasă la vârsta
de 63 de ani, în ziua de 17 iulie a.c.,
după o lungă și grea suferință.
Serviciile de priveghi din zilele de
18 și 19 iulie, respectiv serviciul de înmormântare din data
de 20 iulie, s-au desfășurat în lăcașul Bisericii Betel, pe care
fratele Gicu a păstorit-o timp de 26 de ani, la ele luând parte
frați slujitori din Comunitate, din țară și din străinătate, care
au transmis mesaje de mângâiere și de îmbărbătare. În cadrul
serviciului de înmormântare, condus de pastorul Aurel
Moldovanu, vicepreședinte al Cultului Creștin Penticostal,
au predicat din Cuvântul Domnului pastorii Moise Ardelean,
președintele Cultului și Romu Mocan, secretarul general.
Fanfara și corul Bisericii Betel au cântat spre slava
Domnului și pentru mângâierea celor prezenți.
Rămân în urmă sora Emima și celelalte rudenii, membrii
Bisericii Betel, frații slujitori, colegi de slujbă, prieteni de
aproape și de departe.
Rugăciunea noastră este ca Dumnezeul oricărei mângâieri
să dea liniște și pace celor îndurerați, și nouă, tuturor, har
divin pentru a continua alergarea până în ziua revederii, pe
plaiurile cerești.
Pastor GAVRIL COVAȘĂ
„Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de
rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos
va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin
viața mea, fie prin moartea mea. Căci, pentru mine,
a trăi este Hristos și a muri este un câștig.”
(Filipeni 1:20-21)

Secretar de redacţie
Gabriela Gherasim
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cei mai mari învățați ai Antichității,
îndemna: „Să pășim pe drumul împărătesc, noi care gândim că trebuie să
lăsăm la o parte lucrurile lumești, să
pășim pe calea nestăpânită de nimeni
în afară de Cel care împărățește cu adevărat. Cel care a apucat pe acest drum
împărătesc nu va osteni până nu-L va
întâlni pe Împăratul.”
La polul opus avem calea ocolită,
ezitantă. Este drumul acela fără demnitate și vehemență, care se furișează printre obstacole în loc să le străpungă. Întotdeauna marginal și într-o stare tehnică lamentabilă, acesta prezintă tot
felul de riscuri. Călătorul ce se aventurează pe un astfel de drum este într-o
permanentă confuzie, iar incertitudinea
legată de destinație îl îndurerează și mai
mult. Deși cultivă o boemie aparentă,
un fel de relaxare suavă, acest itinerar
furnizează o grămadă de iluzii. Acea
pretinsă stare de bine nu este decât o

momeală cu care se hrănește drumețul,
iar prețul ei poate fi fatal. Și mai este
ceva: pe acest drum umblă oamenii care
de mult și-au pierdut stima de sine și
care au uitat să se mai respecte pe ei
înșiși. Niciodată n-ai să vezi pe aici un
om de viță nobilă, conștient de originea
și devenirea sa, ci doar neaveniți și dezorientați. Traseul și traseiștii își dau
mâna, semănând izbitor de bine unii
cu alții, iar spiritual vorbind, tocmai am
descris calea păcatului și a depărtării
de Dumnezeu.
Nu degeaba se lamentează psalmistul: „O! De M-ar asculta poporul Meu,
de ar umbla Israel în căile Mele!”
(Ps. 81:13). Evreii cunoscuseră bine
standardele, doar că se abătuseră de la
ele. Dumnezeu „Și-a arătat căile Sale
lui Moise și lucrările Sale copiilor lui
Israel” (Ps. 103:7), așa că nu se pot scuza
în niciun fel. Înainte ca ei să apuce pe
calea ocolită a păcatului și idolatriei,
au avut în fața ochilor calea directă a
sfințeniei lui Dumnezeu. Au ales greșit,

dar în cunoștință de cauză. Niciodată
evreii nu pot pune vina pe cosmos sau
pe istorie și nu pot fugi fără vinovăție de
propria răspundere. Bunul Dumnezeu
a desenat iar și iar calea cea directă
înaintea lor, dar ei au ales alte trasee,
mai dragi inimii lor. Știau bine care este
traiectoria corectă, însă au preferat drumul cel lung și incert, calea rușinoasă
a degradării.
Înțelepciunea, la rândul ei, este văzută în cartea Proverbe ca o cale dreaptă,
sigură și încântătoare. Tânărul care își
pleacă urechea la învățăturile ei, va „înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine” (Prov.
2:9). Iată un drum cu final fericit, cu o
satisfacție imediată și o binecuvântare
garantată pentru viitor. „Recunoaște-L
în toate căile tale și El îți va netezi cărările” (Prov. 3:6) – sună un îndemn
asemănător. Avem aici o legătură tainică
între calea cea bună și providența lui
(continuare în pag. 16)

așa cum este înțeles conceptul de credincioșii evanghelici, a dus la revitalizarea comunităților și la convertirea
altora. Celor care încă își mai pun întrebări în acest sens, le propun să mediteze la întrebările de mai jos:
Ce vrea Dumnezeu de la fiecare
dintre noi?
Care este locul nostru în lucrarea
lui Dumnezeu?
Ce facem în locul în care ne vrea
Dumnezeu?

Lecția cooperării, a muncii
în echipă
În jug sunt prinse două animale,
care trebuie să tragă uniform, sau, în
anumite circumstanțe, chiar patru. Dar
toate trag la același car, trebuind să ducă
aceeași povară.
Modelul biblic este cel al lucrului în
echipă și nu cel individual. Domnul Isus
i-a trimis pe ucenici în echipă, câte doi
și nu pentru că unii erau mai înzestrați
decât alții, ci pentru că lucrarea la care
IN MEMORIAM
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În ziua de duminică, 22 mai a.c., 89 de persoane, majoritatea tineri, au încheiat legământ cu Domnul Isus Hristos, intrând în apa
botezului oficiat în Biserica Penticostală ,,Elim” din Timișoara sub coordonarea pastorului Dumitru Moț. La eveniment a fost invitat
pastorul Mircea Mureșan din Deva, care a predicat Cuvântul Domnului, folosind textul din Luca 7:36-50. Au slujit prin cântare
formațiile muzicale ale Bisericii, alături de mai mulți tineri și tinere dintre candidații la botez. (GHIȚĂ DAVID)

erau trimiși era atât de importantă
încât era nevoie de efortul, dedicarea
și implicarea tuturor. Apostolul Pavel
își numește colaboratorii folosind termeni ca: tovarăș de lucru, tovarăș de
luptă, tovarăș de jug.
Lucrul de unul singur este cel care
favorizează individualismul și vedetismul, iar vedetismul alimentează invidia,
competiția și aroganța, când individul
reușește, sau dezamăgirea, frustrarea,
depresia și revolta, când eșuează. Oricum, în fiecare dintre variante, rezultatul este durere și nefericire și în nici un
caz odihnă și pace.
Lucrul în echipă, pe lângă eficiența
lui ridicată, limitează individualismul
deoarece rezultatele se răsfrâng asupra
întregului colectiv, iar personalitatea
se pierde. În domeniul economic, deoarece concurența este atât de puternică,
chiar feroce uneori, nu este loc pentru
individualisme și vedete, iar strategiile
promovate de oamenii de afaceri se bazează pe lucrul în echipă.

Apostolul Pavel scoate în evidență
acest lucru când face din Apolo nu concurentul său, ci tovarășul său: „Cine
este Pavel? Şi cine este Apolo? Nişte
slujitori ai lui Dumnezeu, prin care aţi
crezut; şi fiecare după puterea dată
lui de Domnul. Eu am sădit, Apolo a
udat, dar Dumnezeu a făcut să crească”
(1 Cor. 3:5-6), iar concluzia apostolului
este: „Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu” (1 Cor. 3:9).

Lecția exclusivismului
O ultimă învățătură a acestui text
are o perspectivă exclusivistă. Domnul
Isus vorbește aici de Jugul Meu, adică
El nu lasă nici o altă alternativă. Cu alte
cuvinte, căutarea fericirii trebuie să fie
canalizată doar pe această cale – jugul
lui Hristos. Este adevărat că acest lucru
se poate interpreta într-o manieră individualistă, poate chiar arogantă, dar Cel
ce face această afirmație nu este un om,
ci Dumnezeu însuși. De fapt, această
(continuare în pag. 16)

Neculai Zegrea
1952-2016

ratele Zegrea Neculai s-a
născut la data de 5.02.1952,
în comuna Dersca, județul
Botoșani, într-o familie creștină,
Dumitru și Margareta Zegrea, binecuvântată de Domnul cu șapte copii,
fratele Nicu fiind al doilea copil și cel
mai mare dintre băieți.

Petrică Huțuțui l-au ordinat în slujba
de prezbiter în Biserica Penticostală
Betel din Constanța, unde a slujit timp
de 40 de ani, implicându-se atât în activitățile spirituale, cât și în cele administrative, fiind membru în echipa de
coordonare a construcției bisericii de
la început și până la finalizare.

Murfatlar pierd
un slujitor devotat, cu principii
sănătoase, un
om de nădejde,
un prieten adevărat, un bun
coleg de slujire.

Încă de la vârsta adolescenței l-a
cunoscut pe Domnul Isus și a încheiat
legământ cu El în apa botezului în anul
1966, la scurt timp fiind botezat și cu
Duhul Sfânt.

În ultimii 5 ani a slujit cu multă
dragoste și dăruire în biserica Betania
din localitatea Valu lui Traian, județul
Constanța.

Slujitori din bisericile din județul
Constanța, și nu numai, au adus mesaje
de încurajare în serile de priveghi, iar
la slujba de înmormântare a predicat
pastorul Ștefan Ivan, care a fost însoțit
de fanfara bisericii Betel din București.

În anul 1970, datorită serviciului,
se mută la Constanța, unde frecventează
biserica penticostală din casa familiei
Tănăsache. În anul 1978 se căsătorește cu
sora Lucica Munteanu, formând o familie creștină cu o trăire demnă de urmat.
Slujește cu devotament fiind implicat
în diferite activități ale bisericii: administrație, cor și predicarea Cuvântului.
În anul 1990 a fost ordinat în slujba de
diacon de pastorii Ioan Gurău și Nicolae Topciu și de prezbiterul Nicolae Man,
iar în anul 1998, pastorii Pavel Riviș
Tipei, Emil Bulgăr, Ioan Bochian și

Domnul l-a chemat acasă în seara
zilei de joi 12 mai a.c. Serile de priveghi
de vineri, 13 mai și sâmbătă, 14 mai și
slujba de înmormântare de duminică,
15 mai, au avut loc în lăcașul de cult al
Bisericii Maranata, din Murfatlar, constituind un prilej de evanghelizare și de
aducere aminte a celui ce a fost prezbiterul Neculai Zegrea, un om al lui Dumnezeu care și-a dedicat întreaga viață
slujirii semenilor, fiind o binecuvântare,
atât pentru cei mici, cât și pentru cei
mari. Prin plecarea fulgerătoare a fratelui Neculai Zegrea, biserica Betania
din Valu lui Traian și zona de slujire

Prin rugăciunea de final s-a cerut
Domnului mângâiere pentru familia
îndoliată, în mod deosebit peste sora
Lucica Zegrea.
Cu durere în suflet, dar cu credință vie în Domnul Isus, păstrăm
nădejdea reîntâlnirii, de aceea, la
despărțirea vremelnică spunem: „La
revedere, frate Nicu, în veșnicii”!
Pastor MARICEL IORDACHI

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