COMUNICAT AL COMITETULUI EXECUTIV
AL CULTULUI CREªTIN PENTICOSTAL
Iubiþi fraþi,
Privitor la acuzaþiile aduse unora dintre fraþii noºtri din conducerea Cultului Creºtin
Penticostal în cadrul unor emisiuni televizate, avem motive sã credem cã nu se urmãreºte prin
acestea decât denigrarea acestor fraþi ºi implicit a Cultului Creºtin Penticostal.
Aceasta deoarece pânã acum nu s-a primit la Consiliul Bisericesc nici un fel de sesizare
cu privire la cele prezentate în mod public la televiziune. Excepþie face cazul Bisericii din
Zerveºti, judeþul Caraº Severin, în care s-a implicat la vremea respectivã ºi Consiliul Bisericesc
al Cultului Creºtin Penticostal ºi alte instituþii ale statului (Garda financiarã, Parchet, Poliþia
economicã, Judecãtorie), care au dat verdicte negative reclamanþilor în ce priveºte gestionarea
fondurilor din bisericã.
Consiliul Bisericesc alcãtuit din 31 de pastori din toatã þara ºi care este forul suprem de
conducere în Cultul Creºtin Penticostal ar fi avut posibilitatea, în cazul unor sesizãri, sã
cerceteze ºi sã soluþioneze cele semnalate în limitele competenþelor sale statutare.
Credem cã, din rea intenþie, cei ce au apelat direct la mass-media prezentând public
elemente denigratoare pentru Cultul Creºtin Penticostal ºi pentru slujitorii cultului au eludat
forurile de conducere ale cultului, neaducând de altfel nici un argument în sprijinul afirmaþiilor
denigratoare fãcute.
În ceea ce priveºte persoanele vizate de aceste acuzaþii defãimãtoare amintim Cuvântul
lui Dumnezeu care spune:
„Ferice va fi de voi când din pricina Mea, oamenii vã vor ocãrî, vã vor prigoni ºi vor spune
tot felul de lucruri rele ºi neadevãrate împotriva voastrã” (Matei 5. 11)
Poziþia Comitetului Executiv al Cultului Creºtin Penticostal este urmãtoarea:
Cei care au fãcut publice aceste acuzaþii denigratoare, neurmãrind de fapt îndreptarea
faptelor pretins incriminatorii, ci defãimarea, sunt vinovaþi de o atitudine pãgubitoare pentru
Numele ºi lucrarea lui Dumnezeu.
De asemenea, Comitetul Executiv a decis cã nu va rãspunde acuzaþiilor aduse prin
intermediul televiziunii prin folosirea dreptului la replicã deoarece limbajul folosit de cei ce fac
investigaþia s-a dovedit virulent ºi nedemn. Considerãm cã este imposibil un dialog decent ºi
apreciem cã investigaþia nu are un caracter obiectiv ci doar se doreºte denigrarea Cultului
Creºtin Penticostal ºi a unor persoane din cadrul cultului. Totuºi se va face o sesizare scrisã la
C.N.A. prin care vom arãta abuzurile ºi afirmaþiile calomnioase fãcute împotriva Cultului
Creºtin Penticostal prin mass-media.
Dacã cineva deþine dovezi clare în sprijinul celor afirmate în mod public împotriva unor
slujitori ai Cultului Creºtin Penticostal, sã le prezinte în scris Consiliului Bisericesc, for care are
competenþa ºi responsabilitatea de a le cerceta ºi soluþiona.
Dacã cineva deþine dovezi asupra unor fapte de naturã penalã în sarcina celor
menþionaþi, sã se adreseze organelor oficiale abilitate prin lege sã rezolve aceste fapte ºi acestea
vor constata adevãrul.
Îndemnãm pe toþi fraþii noºtri sã considere cu toatã responsabilitatea cuvintele inspirate
de Domnul:
„Omul lesne crezãtor crede orice vorbã, dar omul chibzuit ia seama bine…” (Prov. 14. 15)
„Prea iubiþilor, sã nu daþi crezare oricãrui duh; ci sã cercetaþi duhurile, dacã sunt dela
Dumnezeu.” (1Ioan 4. 1)
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