Raportul Consiliului Bisericesc la Congresul
al IX-lea al Cultului Creºtin Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România,
mandatul 2006-2010
Iubiþi fraþi

penticostale teritoriale formate din Bisericile Penticostale
române din diaspora.
5. Organizarea unor întruniri naþionale pastorale cu
scopul informãrii asupra unor teme de actualitate ºi larg
interes.
6. Revizuirea Regulamentului electoral, amendarea lui
ºi supunerea spre aprobare la Congresul de lucru din
noiembrie 2009 - Sovata.
7. Întãrirea disciplinei financiare, sensibilizând spiritul
de dãrnicie de la membri la biserici, de la biserici cãtre
comunitãþi ºi de la comunitãþi cãtre Centrul Cultului.
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Dupã o perioadã de patru ani de activitate (2006-2010)
suntem azi prezenþi la un nou Congres Electiv al Cultului
Creºtin Penticostal din România.
Salutãm cu toatã dragostea întreaga adunare formatã
din pastori ºi delegaþi.
La încheierea acestui mandat, putem spune împreunã
cu Samuel: „Pânã aici Domnul ne-a ajutat!” (1Samuel
7:12).
Privind la cei patru ani care s-au scurs, realiºti fiind,
recunoaºtem cã mâna puternicã a lui Dumnezeu a fost peste
A. Situaþia spiritualã
noi ºi cã El ne-a binecuvântat mai
mult decât am meritat, de aceea,
În mandatul 2006-2010,
împreunã cu psalmistul, zicem: „Nu
Evanghelia a fost rãspânditã în
nouã Doamne, nu nouã, ci
toate colþurile þãrii ºi chiar între
Numelui Tãu dã slavã pentru
românii din diaspora; cu bucurie
bunãtatea Ta, pentru credincioºia
constatând o creºtere spiritualã
Ta”. (Ps. 115:1).
a Bisericilor Penticostale.
În conformitate cu art. 82,
Consecvenþi cu Marea
83 ºi 84 din Statutul de organiTrimitere fãcutã de Domnul ºi
zare ºi funcþionare al Cultului
Mântuitorul nostru Isus Hristos
Creºtin Penticostal – Biserica lui
din Matei 28:19-20, fiecare
Dumnezeu Apostolicã din
bisericã penticostalã a înþeles
România, Adunarea Generalã
cât de important este sã îºi îneste forul suprem care conduce
drepte activitatea cel puþin în
Miºcarea Penticostalã ºi ea se
douã direcþii:
transformã, o datã la patru ani,
a. Campanii de evangheîn Congresul Cultului Creºtin
lizare cu diferite ocazii, sãptãPenticostal – Biserica lui
mâni de evanghelizare în fiecare
Dumnezeu Apostolicã din
bisericã ºi schimburi de expeRomânia.
rienþã între slujitori;
Consiliul Bisericesc care îºi
b. Programe de post ºi rugãîncheie astãzi mandatul încreciune intensivã (stãruinþã dupã
Pastorul Pavel Riviº Tipei, preºedintele Cultului,
dinþat în urmã cu patru ani a
Duhul Sfânt) ºi rugãciuni de
citind Raportul Consiliului Bisericesc
urmãrit ºi a îndrumat activitatea
întãrire ºi maturizare spiritualã.
Bisericilor penticostale din
Mulþi
români
au
Cultul nostru, pentru a fi funcþionalã, operativã, antrenantã experimentat ºi în cei patru ani care s-au scurs, o întâlnire
ºi, mai presus de orice, eficientã.
personalã cu Domnul ºi Mântuitorul lor, despovãrarea de
pãcate, transformaþi fiind prin Cuvânt ºi Duhul Sfânt, iar
Obiective de lucru ale Consiliului Bisericesc
alþii experimentând bucuria Rusaliilor (botezul cu Duhul
urmãrite în mandatul 2006 - 2010
Sfânt) ºi unii chiar vindecãri divine.
În foarte multe biserici din þarã s-au organizat studii
În mandatul care s-a scurs, Conducerea Cultului a
biblice
pe categorii de vârstã, iar unele biserici mai mari
urmãrit îndeaproape urmãtoarele obiective:
au
organizat
ºi conferinþe pe durata a douã sau trei zile cu
1. Înflãcãrarea spiritului de rugãciune în toate bisericile
tinerii,
bãrbaþii,
femeile, familiºti etc.
penticostale ºi impulsionarea slujbei de mijlocire pentru
Trimestrial
sau
semestrial, prin Comunitãþile Regiolucrarea evanghelicã.
nale
s-au
organizat
conferinþe
unde s-au dezbãtut anumite
2. Întãrirea disciplinei duhovniceºti ºi de lucru la toate
teme
biblice
la
care
au
participat
pastori, prezbiteri, diaconi,
nivelurile ºi subunitãþile Cultului.
responsabili
de
bisericã
ºi
predicatori.
3. Intensificarea ºi extinderea lucrãrii de evanghelizare
Am vegheat ºi propunem noii conduceri sã vegheze în
ºi misiune din cadrul Cultului Creºtin Penticostal atât în
continuare
pentru ca atmosfera în bisericile noastre sã fie
þarã, cât ºi peste hotare.
4. Înfiinþarea ºi organizarea unor Comunitãþi

(continuare în pag. 4)
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la unii tineri din bisericile noastre de a cânta muzicã rock,
rap, metal music etc, ceea ce a dus la unele nemulþumiri ºi,
implicit la desacralizarea serviciilor divine.
Suntem conºtienþi cã între generaþii existã diferenþe de
gusturi uneori, dar dacã suntem cu toþii spirituali ºi îngãduitori se poate ajunge la înþelegere. În bisericile noastre
trebuie sã cântãm acele cântãri acceptate atât de bãtrâni
cât ºi de tineri, dar în mod deosebit acceptate de Dumnezeu,
pânã când ne vom duce acasã, în Cer, unde ne vom alãtura
tuturor celor mântuiþi ºi vom cânta laudele Domnului în
vecii vecilor.
Prin Departamentul de misiune al Cultului Creºtin
Penticostal avem 346 de evangheliºti care lucreazã pentru
Domnul în toatã þara – majoritatea fiind plantaþi în zona
de sud a þãrii, unde, din punct de vedere spiritual, situaþia
este mai aridã.
În afara þãrii avem 64 de misionari susþinuþi prin biserici
ºi diferite misiuni în þãri cu un coeficient înalt de risc, cum
sunt: Turcia, India, Albania, Iran, Kirghistan, Croaþia etc.
Mai multe biserici au înþeles sã susþinã misionari, fie
la nivel de bisericã, fie prin unele misiuni ºi ne bucurãm cã
rezultatele sunt deosebit de pozitive.
În þãrile de mai sus predominã religiile islamice ºi
hinduse. Este o bucurie sã constatãm cã dragostea pentru
Dumnezeu ºi om este mai mare decât frica de moarte, în
cazul misionarilor. Trebuie sã menþionez cã majoritatea
dintre ei sunt tineri, dar plini de râvnã ºi dragoste pentru
Domnul.
Activitatea serioasã ºi insistentã a personalului
duhovnicesc a dus la o creºtere spiritualã ºi spectaculoasã
în toatã þara. Dacã cu ani în urmã se mai puneau semne
serioase de întrebare privind unitatea noastrã în Cultul
Creºtin Penticostal, astãzi putem spune cã adevãraþii
penticostali ºi copii ai lui Dumnezeu nu pot trãi decât în
dragoste ºi unitate. Trebuie sã recunoaºtem cã mai sunt
unii care fac excepþie de la starea generalã, dar aceºtia sunt
nesemnificativi faþã de marele numãr al credincioºilor care
dovedesc multã maturitate spiritualã.
Foto: Liviu Zegrean

cât mai spiritualã, convinºi fiind cã numai aºa putem vorbi
ºi de o creºtere spriritualã.
Cele trei dimensiuni ale serviciilor divine sunt: rugãciunea, predica ºi cântarea de laudã.
Întotdeauna, pârghia de comunicare a omului cu
Dumnezeu a fost ºi este RUGÃCIUNEA. Noi, penticostalii,
ar trebui sã-l înþelegem mai mult ca alþii pe apostolul Pavel,
care a scris în 1Tesaloniceni 5:17: „Rugaþi-vã neîncetat”.
Prin predicã ne sunt transmise gândurile lui Dumnezeu,
poruncile Lui, mesajul Lui ºi, în acelaºi timp, ea este ºi
procedeul de zidire spiritualã a Bisericii. Ne bucurãm cã
bisericile noastre au fost binecuvântate de Dumnezeu cu
predicatori deosebiþi, slujitori spirituali, buni teologi ºi
smeriþi în acelaºi timp.
Atunci când nu existã suficientã spiritualitate, existã
riscul ca în unele biserici, slujitorii sã alunece pe o pantã a
profesionalismului cu pretenþii de mari teologi, dar uscaþi
ºi seci. Scriitorul bisericesc, Grigorie cel Mare, fost episcop
al Romei, supranumit „Dialogul” ºi care a trãit între anii
540-604, în lucrarea intitulatã „Liber regulae pastoralis”,
scrisã în anul 591, spunea cã: „Teolog este, nu cel ce Îl cunoaºte
pe Dumnezeu din literã, ci, acela se învredniceºte de aceastã
nobilã numire, care L-a cunoscut pe Dumnezeu pe genunchi
în rugãciune. Dacã vrei sã fii teolog trebuie sã posteºti ºi sã
te rogi, cã numai aºa înþelegi slova Cuvântului pe deplin”.
O problemã delicatã în unele biserici penticostale a fost
ºi rãmâne cântarea de laudã. Serviciile divine din adunãrile
noastre au în structura lor cântãri comune, imnuri
individuale, cântãri interpretate de formaþii muzicale
vocale ºi instrumentale. Din Biblie înþelegem cã întreaga
creaþie Îl laudã pe Creator: Isaia 6:2-3; Apocalipsa 4:8-11;
Iov 38:7; Psalmul 148, Psalmul 150:6, Psalmul 22:3,
„Pentru cã Dumnezeu locuieºte în mijlocul laudelor !”
Atât cântãrile comune, cât ºi cântãrile interpretate de
formaþiile muzicale înalþã sufletele noastre ºi le deschid
pentru Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu orice muzicã este
potrivitã pentru bisericã. În ultima vreme au existat tendinþe

Cei 623 de pastori ºi delegaþi prezenþi la al XI-lea Congres Electiv au umplut frumoasa Casã de rugãciune a Bisericii „Sfânta Treime” din Bistriþa
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În multe sectoare vacante au fost promovaþi
absolvenþi ai institutelor de învãþãmânt teologic
superior ºi cu bucurie spunem cã se dovedesc a
fi plini de râvnã.
Relaþiile de pãrtãºie ºi asistenþã spiritualã
au fost asigurate prin deplasarea în teren a fraþilor
din Comitetul Executiv, a celor din Consiliul
Bisericesc ºi în mod deosebit prin schimburile
de experienþã a fraþilor pãstori între ei, cu ocazia
unor acte de cult ºi a evanghelizãrilor.
Suntem conºtienþi de faptul cã o creºtere
numericã spectaculoasã se face, uneori, în
detrimentul calitãþii, de aceea trebuie sã
recunoaºtem cã am avut unele lacune ºi greutãþi.
Din dorinþa de a pãstra curatã ºi nealteratã
viaþa spiritualã a bisericilor, cu durere a trebuit
sã mergem uneori pânã la mãsurile de extremã:
- revocând un pãstor din slujbã (pentru
pãcate)
- suspendând 2 pãstori din slujbã (pentru
divorþ)
- operând unele excomunicãri prin
Comunitãþile Regionale.
Încã de la naºterea ei, Biserica a fost ºi este
þinta multor atacuri satanice, de aceea apostolul
Pavel, ca un pãrinte, vãzând pericolele la care
sunt expuse bisericile, ne îndeamnã: „Luaþi
seama dar la voi înºivã ºi la toatã turma peste
care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca sã pãstoriþi
Biserica Domnului, pe care a câºtigat-o cu
însuºi sângele Sãu” (Faptele Apostolilor 20:28).
Cred cã în viitor trebuie sã se aibã în vedere
urmãtoarele aspecte:
- intensificarea serviciilor de evanghelizare;
- o interpretare unicã ºi corectã a
Scripturilor (sã se aibã în vedere o hermeneuticã
penticostalã);
- întruniri mai dese cu slujitorii
(împãrtãºirea unor experienþe ºi diferite
consultãri);
- în programele noastre, bine pregãtite, sã
acordãm mai mult loc rugãciunii;
- organizarea unor conferinþe naþionale cu
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File de istorie penticostalã în judeþul
Bistriþa-Nãsãud

În perioada 1920-1940 s-au întemeiat primele nuclee
neoprotestante. Anii grei de opresiune îi determinã pe creºtinii de
atunci sã þinã un sfat la Maieru, cãutând ºi adoptând unele mãsuri
pentru obþinerea „AUTORIZAÞIILOR” pentru funcþionarea caselor
de rugãciune pânã în anul 1950, când a fost „legalizat” Cultul
Penticostal.
În anul 1931 a fost ordinat fratele Deac Ioan, prezbiter de pe
Valea Someºului.
În anul 1935 a fost ordinat în lucrare fratele Rusu Elisei considerat
primul misionar în zonã, ºi care, deºi a suferit persecuþii dintre cele
mai umilitoare a predicat Evanghelia pânã la vârsta de 90 de ani.
Cunoscut ca anul persecuþiilor fãrã precedent, 1936 ne rãmâne
în memorie cu imaginea fraþilor din localitatea Maieru, puºi sã tragã
un car plin cu pietre prin localitate în semn de batjocurã pentru cã
erau pocãiþi.
În anul 1946, în localitatea Rebriºoara are loc primul botez în
apã desfãºurat în public la care au asistat circa 600 de persoane.
Dupã numai un an în oraºul Beclean are loc constituirea primei
biserici penticostale de etnie maghiarã.
În anul 1955 a fost inauguratã la Cristeºtii Ciceului prima casã
de rugãciune din judeþul Bistriþa-Nãsãud.
Între anii 1955-1960 pastorii Stanciu Ioan ºi Rusu Elisei participã
la organizarea ºi coordonarea primei filiale regionale cu sediul la
Ciceu-Cristeºti, cunoscutã sub denumirea de ASOCIAÞIA
PENTICOSTALÃ FILIALA CRISTEªTII CICEULUI, asociaþie
devenitã mai târziu Comunitatea Penticostalã Regionalã cu sediul
la Cluj.
În anul 1958 pastorul Marcuº Gheorghe este ales sã coordoneze
activitatea penticostalã din judeþ.
Anul 1989 poate fi numit „ANUL DE FOC” pentru biserica Sfânta
Treime Bistriþa, când autoritãþile comuniste au terorizat membrii
bisericii culminând cu demolarea abuzivã din data de 1 septembrie.
Starea de asediu a durat pânã la 22 decembrie 1989, când braþul
puternic al Dumnezeului nostru ne-a izbãvit. Comunitatea s-a
reorganizat rapid ºi în toamna anului 1991 au început serviciile
religioase la subsolul actualului lãcaº de închinare, lucrãrile fiind
apoi terminate într-un timp record.
Comunitatea penticostalã din judeþul Bistriþa Nãsãud este
formatã din 18.800 membri ºi aparþinãtori; 126 biserici, 41 pastori,
35 presbiteri ºi 91 diaconi. Existã 3 biserici cu peste 1000 de membri
cu aparþinãtori ºi 15 biserici cu peste 300 de membri cu aparþinãtori.
Ponderea credincioºilor penticostali în totalul populaþiei
judeþului este de circa 6%.
*
Biserica Sfânta Treime s-a nãscut în anul 1988, fiind alcãtuitã la
început dintr-un grup de 350 fraþi ºi surori. Azi biserica noastrã
numãrã peste 1200 de membri iar împreunã cu aparþinãtorii numãrul
este de peste 1900 de persoane.
Mulþumim lui Dumnezeu pentru slujirea asociaþiilor ºi fundaþiilor
din biserica noastrã precum: APA – Asociaþia oamenilor de afaceri,
preponderent implicatã în misiune; ONISIM – activitate în
penitenciare; BENITA – activitate de ajutorare a copiilor din judeþ
ºi implicare în ajutorarea copiilor orfani din Tanzania; PENIEL –
activitate de tabere ºi conferinþe cu tinerii; MORALIA – activitãþi
de educaþie moral-creºtinã în licee; GHEDEONII – rãspândirea de
biblii; ALTE ACTIVITÃÞI ca emisiuni radio, TV etc.
Pastor DEAC VIOREL (foto)
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teme deosebite ºi de actualitate;
- pe perioada de varã, organizarea unor cursuri de
specializare cu slujitorii, privind metode eficiente de
consiliere spiritualã ºi de creºtere ºi conducere bisericeascã
ºi chiar unele aspecte cu caracter doctrinar.

B. Partea administrativ - organizatoricã
Cultul Creºtin Penticostal este organizat spiritual ºi
administrativ, având urmãtoarea structurã:
- Conducerea centralã alcãtuitã din Consiliul
Bisericesc ºi Comitetul Executiv având 33 de consilieri
dintre care 9 membri formeazã Executivul.
- Comunitãþile Regionale Penticostale, în numãr de
10, cuprinzând teritorial toate judeþele þãrii ºi totalizând
un numãr de 2.706 de biserici ºi Comunitãþile Teritoriale
Penticostale Române din Diaspora.
- În Diaspora avem trei Comunitãþi Teritoriale formate dupã cum urmeazã:
Comunitatea I - Italia; Comunitatea II – Spania;
Comunitatea III – Anglia, Irlanda ºi Franþa.
Mai avem biserici care ne aparþin în Grecia ºi în Suedia,
dar pentru cã numãrul de biserici în aceste þãri este mic
vom avea în vedere asocierea lor cu alte Comunitãþi din
Diaspora.
În cadrul Consiliului Bisericesc avem 7 departamente
de lucru:
1. Departamentul de doctrinã, analizã ºi cercetare;
2. Departamentul de învãþãmânt intern ºi extern;
3. Departamentul pentru evanghelizare ºi misiune;
4. Departamentul pentru relaþii cu Diaspora;
5. Departamentul pentru familie, tineret ºi copii;
6. Departamentul pentru comunicare ºi mass-media;
7. Departamentul pentru ajutoare ºi acþiuni sociale.

Situaþia statisticã din þarã ºi diaspora
- Biserici locale (cu statut juridic) în þarã - 2.136;
- Biserici filiale în þarã
- 570;
- Biserici locale în diaspora – 124 : Spania - 62; Italia 47; Franþa - 4; Anglia - 2; Irlanda - 3; Grecia - 5; Suedia - 1.
Totalul Bisericilor Penticostale Române aparþinãtoare
Cultului Creºtin Penticostal din România este urmãtorul:
- În þarã
- 2.706 de biserici
- În Diaspora - 124 de biserici
________________________________________________

Total

2.830 de biserici

În cadrul Bisericilor slujesc fraþi pãstori, prezbiteri, diaconi
ºi predicatori, conform tabelului de mai jos:
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N r. Comunitatea

Prezbiteri Diaconi Total

crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pastori
Regionalã
CRP Arad
132
CRP Braºov
22
CRP Bucureºti
32
CRP Cluj
111
CRP Oradea
55
CRP MM-SM
25
CRP Oltenia-Ag 25
CRP Suceava
93
CRP Constanþa
18
C. Et. Maghiarã
9

244
41
79
220
72
67
44
205
23
4
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409
113
130
409
204
119
78
138
52
31

785
176
241
740
331
211
147
436
95
43

Comunitãþi
teritoriale Diaspora
11. Spania
18
42
91
151
12. Italia
19
39
62
120
13. Franþa
5
9
11
25
Anglia
2
4
5
11
Irlanda
1
3
11
15
Grecia
2
3
3
8
Suedia
1
2
3
____________________________________________________________
Total slujitori
570
1.099
1.868
3.537

În mandatul care s-a scurs, 2006-2010, au fost chemaþi
acasã la Domnul pentru odihnã veºnicã urmãtorii pastori:
1. Oprea Florea
3. Vereº Ioan
5. Giurgiu Nicolae
7. Iliesi Nicolae
9. Ianoº Antimie
11. Iepure Ieronim
13. Rafai Vasile
15. Ghergely Dezideriu

2. ªumandea Iacob
4. Ciorei Andrei
6. Haiduc Ioan
8. Moloce Constantin
10. Ulici Gheorghe
12. Ogrean Ioan
14. Mureºan Cornel

Despre fraþii de mai sus putem spune ceea ce Daniel a
primit din partea lui Dumnezeu, cã: „Cei înþelepþi vor strãluci
ca strãlucirea cerului ºi cei ce vor învãþa pe mulþi sã umble
în neprihãnire vor strãluci ca stelele în veac ºi în veci de
veci!” (Daniel 12:3).
În mandatul 2006-2010 au fost promovaþi în lucrarea
Domnului mai mulþi slujitori: 106 pastori, 328 prezbiteri ºi
492 diaconi.

Situaþia Bisericilor noastre penticostale, din punct de
vedere numeric, în þarã ºi diaspora se prezintã astfel:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comunitatea
regionalã
CRP Arad
CRP Braºov
CRP Bucureºti
CRP Cluj
CRP Oltenia-Ag.
CRP Oradea
CRP MM-SM
CRP Suceava
CRP Constanþa
CP Et.Maghiarã

Numãr
biserici
435
80
125
479
89
252
152
436
52
36

Numãr
filii
176
23
54
82
63
5
31
97
36
3

Comunitãþi Teritoriale
Diaspora
11. Spania
62
12. Italia
47
13. Franþa
4
Anglia
2
Irlanda
3
Grecia
5
Suedia
1

Total
611
103
179
561
152
257
183
533
88
39

62
47
4
2
3
5
1

___________________________________________________________________________

Total Biserici

2.260

570

2.830

Privind situaþia numericã a credincioºilor penticostali
din România trebuie sã precizãm cã ea este instabilã
datoritã unei mari fluctuaþii în Europa. Mulþi dintre credincioºii noºtri sunt plecaþi în diaspora pentru a-ºi câºtiga
existenþa, dar nu s-au integrat în bisericile constituite în
þãrile unde lucreazã. Uneori suntem surprinºi sã constatãm
cã la slujbele care se þin numãrul participanþilor este mai
mare decât dublul numãrului membrilor bisericii respective. Pastorii bisericilor din þarã, din localitãþile de unde au
plecat i-au scos pe majoritatea din evidenþã pentru a nu plãti
contribuþie la Comunitatea Regionalã pentru ei.

Raport
Faptul de mai sus creeaza destulã confuzie privind situaþia
numericã a membrilor. Iatã ce raporteazã Comunitãþile:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comunitatea
regionalã
CRP Arad
CRP Braºov
CRP Bucureºti
CRP Cluj
CRP Oltenia-Ag.
CRP Oradea
CRP MM-SM
CRP Suceava
CRP Constanþa
CP Et.Maghiarã
Comunitatea
teritorialã Diaspora
11. Spania
12. Italia
13. Franþa
Anglia
Irlanda
Grecia
Suedia

Membri
majori
42.569
5.932
11.100
35.000
4.935
18.620
12.285
36.084
3.463
1.648

7.800
6.766
1.200
600
950
980
150

Membri
aparþinãtori
26.640
4.880
7.850
18.600
4.994
11.030
8.398
34.431
1.056
778

6.000 + 3000
5.500 + 5000
900 + 1000
450 + 400
590 + 600
376 + 300
110 + 100

Total
69.209
10.812
18.950
53.600
9.929
29.650
20.683
70.515
4.519
2.426

16.800
7.266
3.100
1.450
2.140
1.656
36o

____________________________________________________________

Total

190.082

142.983

333.065

Foto: Daniel Purdel

Comparând cifrele cu cele din anul 2006 observãm
urmãtoarea diferenþã:
- Am avut o creºtere a numãrului de membri majori de
19.627 reprezentând 10,32 %
- Am avut o creºtere a numãrului de membri aparþinãtori
de 4.572 reprezentând 3,19%.
Trebuie sã facem menþiunea cã mai multe biserici din
Spania nu au încheiat protocol de colaborare cu noi, ci
s-au încadrat în Church of God. Aceeaºi situaþie o întâlnim
în Italia, unde unele biserici s-au asociat ºi au format o
organizaþie românã penticostalã încorporându-se în ADI
(miºcarea autohtonã italianã). Germania a asimilat în
organizaþia lor naþionalã aproape toate bisericile române
sau române –sãseºti (excepþie fac doar trei care nu aparþin
de nici o organizaþie ºi sunt independente). De la început,
în Austria toate bisericile române care s-au constituit s-au
încadrat în Church of God sau Assemblies of God.

unele biserici au gãsit cã este bine sã-ºi rezolve situaþia
juridicã pentru a putea funcþiona, din cele 302 de Biserici
din diaspora, pânã la data actualã, doar 124 au semnat
protocolul de colaborare ºi asociere cu organizaþia mamã
din România.
În România, pe lângã bisericile aparþinãtoare Cultului
Creºtin Penticostal mai funcþioneazã 238 de biserici
aparþinând unor organizaþii din afara þãrii , cum ar fi: Assemblies of God; Neemia; Holiness - Oradea; Uniunea
Bisericilor Independente etc.
Trebuie sã menþionãm faptul cã în România de astãzi,
sub umbrela unor asociaþii mai funcþioneazã biserici care
pretind cã sunt penticostale, dar pe care noi nu le-am
recunoscut niciodatã, din cauza ereziilor lor. Aceste biserici
sunt: Biserica Penticostalã de Ziua a ªaptea, Biserica
Apostolicã Penticostalã Patriarhalã, Adunarea Penticostalã
Maruþionistã, Asociaþia Creºtino-Penticostalã Inochentistã, Biserica Universalã etc.
Ereziile nu sunt întâlnite doar la bisericile enumerate,
suntem siguri cã mai sunt ºi alþii care probabil nu s-au
înregistrat, dar numãrul lor este nesemnificativ.
Bisericile Penticostale din þarã au în proprietatea lor
1599 Case de rugãciune, 702 funcþionând în casele
închiriate de la persoane particulare, iar 32 de biserici au
repartizate locaºuri de rugãciune de cãtre statul român,
prin primãriile locale.
În mandatul care s-a scurs s-au construit ºi finalizat
125 de Case de rugãciune dupã cum urmeazã (pe Comunitãþi): 25 în Arad, 3 în Braºov, 23 în Bucureºti, 18 în Cluj, 15
în Oradea, 17 în Maramureº-Sãtmar, 8 în Oltenia – Argeº, 5 în
Suceava, 10 în Constanþa ºi 1 în Comunitatea Etnicã Maghiarã.
Alãturi de locaºurile de cult de mai sus, construite ºi
finalizate, pentru buna desfãºurare a activitãþii, douã Comunitãþi Regionale Penticostale - Arad ºi Oradea - ºi-au construit sedii administrative moderne ºi corespunzãtoare
nevoilor de astãzi.
În ciuda crizei cu care ne confruntãm la nivel de þarã,
astãzi avem în proces de
construcþie un numãr
destul de mare (142) de
locaºuri de Cult (pe Comunitãþi): 47 în Arad, 8
în Braºov, 11 în Bucureºti, 15 în Cluj, 16 în
Oradea, 17 în Maramureº-Sãtmar, 15 în Oltenia
– Argeº, 3 în Suceava, 6
în Constanþa ºi 4 în Comunitatea Etnicã Maghiarã.
Cultul Creºtin Penticostal are în patrimoniu:
- Sediul Central din
Bucureºti;
- Sediul a patru Comunitãþi Regionale Pentilãudat pe Domnul la timpul de
costale: Arad, Oradea, Cluj
ºi Suceava;
- Sediul Institutului Teologic Penticostal din Bucureºti.
- Casa Memorialã de la Pãuliº, judeþul Arad.

Corurile reunite ale Bisericilor Penticostale din Bistriþa au
închinare de la începutul Congresului.

Bisericile din Belgia, Olanda, Danemarca ºi Elveþia,
cari sunt în numãr de 18, sunt în tratative cu noi pentru a se
încadra ºi ele în Cultul Creºtin Penticostal din România.
Datoritã situaþiei de mai sus ºi privind modul în care

(continuare în pag. 8)
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Situaþia învãþãmântului
Cultul Creºtin Penticostal din România are în atenþie
ºi activitatea educativ formativã. La sfârºitul mandatului
2006-2010 vã informãm cã avem în familia noastrã penticostalã mai multe forme de ºcolarizare, dupã cum urmeazã:
13 grãdiniþe autorizate ºi încã 30 care funcþioneazã pe
lângã biserici ºi sunt susþinute de acestea; 4 ºcoli primare;
3 ºcoli gimnaziale; 7 licee; 2 forme de învãþãmânt universitar: ITP Bucureºti ºi Teologie Didacticã Penticostalã
Arad.
În mandatul care s-a scurs ITP Bucureºti a obþinut
acreditarea, iar specializarea de Teologie Penticostalã
Didacticã Arad a fost integratã ca formã de învãþãmânt în
cadrul Universitãþii de Stat Nr. Anul
Sold
crt.
la 01.01.
„Aurel Vlaicu” din Arad.
1. 2007
153.862
- Pe lângã toate Comunitãþile
2. 2008
529.509
Regionale Penticostale func3. 2009
272.545
þioneazã Seminarii Biblice sub
4. 2010
574.029
(pt. 9 luni)
directa coordonare a Comunitãþii respective, unde sunt pregãtiþi diaconi, prezbiteri ºi
pãstori care nu au absolvit o ºcoalã teologicã universitarã.
- Privind misiunea externã, mai mulþi tineri care au pe
inimã câmpul de misiune extern sunt pregãtiþi în Scolile
de misiune din: Arad – Team-Action; Timiºoara – Misiunea
Creºtinã Cristos pentru România; Medgidia – ªcoala de
Ucenicizare Betleem ºi Constanþa – Centrul de studii
transculturale.
Ne bucurãm în mod deosebit de construcþiile Liceului
Teologic Penticostal din Oradea (extindere) ºi cel din BaiaMare (modernizare). Liceul Teologic Penticostal din
Suceava, prin funcþionalitate ºi modernizare iese în mod
deosebit în evidenþã. La fel ºi Liceul Teologic Penticostal
„LOGOS” din Timiºoara.
La Arad, Liceului Teologic Penticostal i-a fost atribuit
un teren de 10.900 mp în zonã rezidenþialã pentru o nouã
construcþie.

Activitatea editorialã ºi mass-media
Activitatea principalã mediaticã în Cultul Creºtin
Penticostal se desfãºoarã prin revista „CUVÂNTUL
ADEVÃRULUI”, care apare lunar. Tirajul lunar al acestei
reviste, în anii care s-au scurs, a ajuns la 13.400 de exemplare (20-24 de pagini policromie) ºi ea este difuzatã în 23
de þãri din 4 continente. Regretãm faptul cã nu toate bisericile noastre au înþeles cât de important este sã ai un abonament la aceastã revistã care ne þine la curent cu evenimentele importante din cadrul Cultului.
În cadrul acestui compartiment, în mandatul care se
încheie astãzi s-a tipãrit Regulamentul Electoral (editia a
doua), Statutul Cultului Creºtin Penticostal ºi Legea
Cultelor 489/2006.
Pe lângã publicaþiile editate la Centrul Cultului Creºtin
Penticostal mai apar ºi alte reviste ( aprox.10) elaborate de
unele biserici din þarã.
Societatea Biblicã Românã, cu sediul la Oradea, prin
activitatea pe care o desfãºoarã a fost alãturi de noi cu
donaþii de Biblii, Cãrþi de cântãri pe note, cãrþi teologice
ºi agende telefonice care cuprind numerele pastorilor
penticostali din þarã ºi strãinãtate.
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În anii 2006-2010 a existat o colaborare susþinutã din
partea pastorilor penticostali cu posturile de radio ºi
televiziune localã ºi chiar la emisiunea „Pãstorul cel bun”,
difuzatã pe un post naþional de televiziune.
Cultul Creºtin Penticostal din România, împreunã cu
cel Baptist ºi Creºtin dupã Evanghelie, prin postul de radio
Vocea Evangheliei, transmite programe creºtine în 7 mari
oraºe din þarã. Local, mai sunt ºi unele posturi de radio ºi
televiziune care au acceptat sã transmitã programe din
Bisericile Penticostale.

Situaþia financiar-contabilã la Centrul Cultului
În mandatul care s-a scurs am putut încasa ºi contabiliza la Centrul Cultului urmãtoarele venituri ºi cheltuieli:
Planificat

Realizat

Procent

Cheltuieli

911.951
1.151.076
1.247.739
982.463

942.650
1.267.877
1.494.862
973.612

103,34%
110,15%
119,81%
99,1%

985.025
1.142.679
1.227.191
972.706

Sold
la 31.12.
529.509
272.545
574.029
586.161

Situaþia financiar- contabilã la Casa de pensii
Amintim faptul cã în timpul celor 4 ani care se încheie
10 pensionari au plecat în veºnicie. Astãzi, la finele
mandatului, avem 104 pensionari, dintre care:
-

Cu vechime completã – 42
Cu vechime incompletã - 25
Invaliditate gradul II - 11
Invaliditate gradul III - 13
Pensie de urmaº – 11
Pensie anticipatã – 2

Faþã de anul 2006, numãrul pensionarilor a crescut cu
43. Pensia medie lunarã este de 276,52 lei, iar ajutorul
mediu lunar este de 120,48 lei. Cea mai mare pensie este
de 1338 lei.
Ajutoarele trimestriale, care se acordã celor care au
slujit cel puþin 10 ani ca pãstori pânã în 1989 ºi care nu au
primit salariu, se ridicã în 2010 la 497,60 lei pe trimestru.
Numãrul de contribuabili la Casa de pensii a Cultului
Creºtin Penticostal în 2010 este de 452 de salariaþi. Sumele
care se aflã în depozitele Casei de pensii a Cultului Creºtin
Penticostal au ajuns la 10.030.082 faþã de 3.882.855 cât
erau la finele anului 2006.
Biserica a înþeles dintotdeauna cã trebuie sã se implice
în societate ºi sã primeascã lumina de la soarele Isus care
ne învaþã „ Tot aºa sã lumineze ºi lumina voastrã înaintea
oamenilor, ca ei sã vadã faptele voastre bune, ºi sã
slãveascã pe Tatãl vostru care este în ceruri !” Matei 5:16
Þinând cont de cele de mai sus, fraþii noºtri s-au implicat
ºi în activitãþi sociale, la nivel naþional existând 27 de
centre sociale.

Relaþii interne ºi externe ale Bisericilor
Penticostale din România
a. Relaþii interne
Cultul Creºtin Penticostal din România, împreunã cu
cel Baptist ºi al Creºtinilor dupã Evanghelie, printr-o bunã
înþelegere, au format Alianþa Evanghelicã. Preºedinþia
Alianþei Evanghelice, pânã în toamna anului 2010, a
aparþinut Cultului Creºtin Penticostal, iar preºedinte a fost
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fratele Ioan Moldovan, care a fost ºi vicepreºedintele
cultului nostru în mandatul care s-a scurs.
În relaþiile cu toate cultele recunoscute din þara noastrã,
Biserica Penticostalã are o atitudine de respect faþã de
dogmele acestora ºi aºezãmintele lor bisericeºti.
Privind relaþia Bisericã-Stat, întotdeauna credincioºii
penticostali au înþeles cã trebuie sã se roage pentru cei
care conduc destinele þãrii, fãrã sã manifeste nesupuneri,
pentru cã Biblia ne învaþã: „Oricine sã fie supus stãpânirilor celor mai înalte, cãci nu este stãpânire care sã nu
vinã de la Dumnezeu” (Romani 13:1).
Supunerea noastrã nu va fi însã o supunere oarbã. Atât
timp cât nu ni se cere sã încãlcãm Biblia ºi dogmele Bisericii
Penticostale, vom înþelege sã respectãm toate legile
statului. Din nefericire, statul român are legi ºi opþiuni pe
care Biserica Penticostalã niciodatã nu le va accepta, ca
de exemplu: libertatea avortului, concubinajul legal,
legalizarea homosexualitãþii, legalizarea prostituþiei,
fecundarea in vitro.
Într-o împrejurare, Mântuitorul Isus Hristos a spus:
„Daþi Cezarului ce este al Cezarului ºi lui Dumnezeu, ce
este al lui Dumnezeu” (Matei 22:21).
Cu bucurie vom da Cezarului ceea ce îi aparþine, dar
astãzi, aici, vreau sã ºtie toþi, ºi chiar Cezarul, cã din ce
este al lui Dumnezeu nu vom da nimãnui, nici mãcar o
centimã.

b.Relaþii externe
Astãzi, în lume, sunt o mulþime de Biserici
Penticostale Române rãspândite în diferite þãri ºi
continente, dar care încã mai pãstreazã legãturi cu
organizaþia mamã din România.
De la începutul miºcãrii penticostale, Biserica
Penticostalã Românã a colaborat cu marile organizaþii
penticostale mondiale;
- Prin Gheorghe Bradin - cu Church of God, care are
sediul central în Cleveland, Tennessee, USA;
- Prin Bodor Eugen - cu Assemblies of God, cu sediul
central la Springfield, Missouri, USA.
În mandatul care s-a scurs am primit vizite din partea
liderilor acestor organizaþii, cât ºi ai altor organizaþii:
- În anul 2007 am fost vizitaþi de dr. Dennis McGuire
– General Overseer al Organizaþiei Church of God.

- În anul 2008 am fost vizitaþi de rev. Tim Ravan –
secretar general al Organizaþiei Church of God.
- În anul 2008 am fost vizitaþi de cãtre Greg Mundis –
director pentru Europa al Organizaþiei Assemblies of God.
- În anul 2009, împreunã cu cei din Cultul Baptist, pe
stadionul Dan Pãltiniºanu din Timiºoara, timp de trei zile
am fost parte la Cruciada evanghelistului Franklin Graham.
Suntem recunoscãtori lui Dumnezeu ºi fraþilor din
diaspora pentru tot sprijinul dat personal cât ºi prin misiuni.
Zonele care au fost lovite de calamitãþi au fost deosebit de
binecuvântate prin ajutorul fraþilor din afara þãrii.
Astãzi avem în România 6 misionari ai organizaþiei
Assemblies of God ºi 2 ai organizaþiei Church of God.
La nivel european pastorii Mircea Demean ºi Ioan
Bochian au fost aleºi în prezidiul Pãrtãºiei Europene
Penticostale (PEF), în timp ce, la nivel mondial, în
comitetul de conducere al Federaþiei Penticostale a fost
ales ºi Pavel Riviº-Tipei, preºedintele cultului nostru.

Iubiþi fraþi,
În raportul acesta nu pretindem cã am fãcut tot ce
trebuia sau cã v-am prezentat tot ce am fãcut, prezentãrile
au fost succinte ºi sumare. Astãzi ºi aici, conducerea
Cultului Creºtin Penticostal din mandatul 2006-2010
recunoaºte sincer, înaintea lui Dumnezeu ºi înaintea
dumneavoastrã cã multe probleme au rãmas nerezolvate,
iar pentru cele rezolvate mulþumim lui Dumnezeu care ne-a
ajutat.
Realizãrile au fost prezentate sumar ºi parþial, poate
pe unele le-am ºi uitat, dar suntem convinºi cã Dumnezeu
nu va uita nici una din ostenelile noastre.
În încheiere, fraþilor, fosta conducere a Cultului Creºtin
Penticostal, care a slujit pânã astãzi, vã mulþumeºte pentru
colaborare ºi cerem Domnului prin rugãciune sã
binecuvânteze noul Consiliu Bisericesc ºi Comitetul
Executiv cu mai multã luminã, cãlãuzire ºi mai mult succes
în viitor.
Urarea nostrã, în încheiere, este cea pe care apostolul
Pavel o fãcea Bisericii din Corint: „Vegheaþi, fiþi tari în
credinþã, fiþi oameni, întãriþi-vã. Tot ce faceþi sã fie fãcut
cu dragoste.” (1 Corinteni 16:13-14). AMIN!

Fratele Liviu Zegrean prezentând Congresului raportul comisiei de cenzori.

Pastorul Demean Mircea,
membru în Consiliul
Bisericesc, a fost ales sã
conducã biroul de zi ºi
lucrãrile celui de-al IX-lea
Congres Electiv al Cultului.
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