Apel

Între
bucurie ºi
tristeþe

N

eavând biserici mari
ºi nici slujitori renumiþi, oraºul, ºi chiar
judeþul Bacãu este o zonã de multe
ori trecutã cu vederea în peisajul
public penticostal.
Dacã pânã nu de mult se vorbea despre acest judeþ doar atunci
când erau calamitãþi naturale, mai
ales inundaþii, în anul 2008 Dumnezeu a început sã priveascã mai
mult cãtre aceastã zonã. Astfel, El
a pregãtit inimile copiilor Lui, s-au
organizat mai multe evanghelizãri
în Casa de Culturã, împreunã cu
bisericile evanghelice, iar roadele
nu au întârziat sã aparã. Un grup
de persoane care au ascultat
Cuvântul Domnului s-au convertit, au experimentat naºterea din
nou ºi s-au pocãit. Aceste persoane au fost apoi catehizate ºi
pregãtite pentru a-L mãrturisi pe
Domnul Isus ºi în apa botezului.
Biserica penticostalã de aici,
însã, are credincioºi puþini ºi de
condiþie socialã modestã, de
aceea întâmpinã greutãþi din toate
punctele de vedere. În luna sep-

tembrie 2008 s-a organizat botezul în apã cu grupul de noi
convertiþi, însã, neavând condiþiile necesare, au solicitat sprijinul
unei biserici din oraº, care le-a
închiriat localul într-o zi de
sâmbãtã.
Momentan slujbele religioase
ale bisericii sunt þinute într-o casã
amenajatã temporar pentru aceasta.
Noul locaº de închinare se
aflã în construcþie, dar datoritã
acumulãrii de datorii la constructor, de peste douã miliarde de lei
vechi (200.000 RON), lucrãrile s-au
blocat.
Acesta este motivul pentru
care inimile credincioºilor sunt
împãrþite între bucurie ºi tristeþe.

Pe de-o parte bucuria faptului cã
Dumnezeu Îºi aratã mila faþã de
oamenii din acest oraº, dar ºi
amãrãciunea produsã de lipsa
unui locaº dedicat lui Dumnezeu,
în care aceºti oameni sã poatã sã
I se închine nestingheriþi.
Dacã simþiþi cu nevoile lor,
contactaþi la urmãtoarele numere
de telefon: 0744518806 (Liviu
Axinte) sau 0720058419 (Goanþã Vasile). Ataºãm poza bisericii
în construcþie (sus) ºi poza de la
sãrbãtoarea botezului în apã a 18
persoane (jos), oficiat de pastorii
Gheorghe Hergheligiu ºi Petru
Huþuþui în data de 27 septembrie
a.c.
AXINTE LIVIU,
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