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„Cine va crede și se va boteza va fi mântuit...” (Marcu 16.16a)

„Până la bătrânețea voastră…” Peri albi...

O

Pe data de 17 mai 2015, în Biserica Penticostală Betel din Constanța a avut loc un botez noutestamental, prin care 12 persoane și-au
mărturisit credința în Domnul Isus Hristos. Actul de cult a fost oficiat de pastorul Lucian Rotaru și de diaconul Liviu Ciochină.

Botez în apă oficiat în data de 30 august a.c. la Biserica
Penticostală Emanuel din Moroda, județul Arad, de pastorul
Samoil Fedur. Cuvântul Domnului a fost predicat de pastorii
Teodor Dronca din Sebiș și Simon Tomuța, Biserica
Penticostală Betania din Arad (foto dreapta).

Sărbătoare la Biserica Penticostală Filadelfia din București,
prilejuită de botezul noutestamental a 6 persoane care au
încheiat legământ cu Domnul. Actul de cult a fost oficiat în
data de 29 noiembrie a.c. de pastorul Nicu Oros și de
prezbiterul Sergiu Șchiopu, iar mesajul Evangheliei a fost
proclamat de pastorul Grigore Talpoș din Zalău (foto jos).

„Noi deci, prin
botezul în moartea
Lui, am fost
îngropați
împreună cu El,
pentru ca, după
cum Hristos a
înviat din morți,
prin slava Tatălui,
tot așa și noi să
trăim o viață
nouă.” (Romani 6.4)

frumoasă și încurajatoare promisiune a Domnului o găsim la Isaia
46.3-4: „Ascultați-Mă, casa lui Iacov și toată rămășița casei lui
Israel, voi, pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe
care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră: până la bătrânețea voastră
Eu voi fi același, până la căruntețea voastră vă voi sprijini. V-am purtat, și tot
vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc.”
Am avut de-a lungul anilor mai multe inițiative ca împreună cu membrii
adunării să citim Biblia la rând într-un an de zile. Când am întrebat o dată în
luna martie, în public, cum stăm cu citirea, pe unde au ajuns frații, unul în vârstă
s-a ridicat și a spus că deja a citit-o toată în 3 luni. Întrebând cum a făcut aceasta,
mi-a răspuns: „Sunt pe cale să orbesc și de aceea m-am grăbit așa. Oricum, am
luat-o de la capăt și voi citi din nou până mă vor lăsa ochii!”
Oare cât de mult prețuiește Biblia frățietatea care are încă vederea bună?
Câți dintre noi pot declara: „Strâng Cuvântul Tău în inima mea …”?
Când ONU a declarat 1999 „Anul Internațional al persoanelor în vârstă”,
motoul ales a fost: „Să rămânem activi pentru a îmbătrâni frumos.”
Am făcut o vizită păstorului pensionar Florea Oprea de la Mediaș, pe când
avea aproape o sută de ani și l-am întrebat cum se simte și cum își petrece
timpul. Mi-a răspuns: „Cu rugăciuni și Cuvântul Domnului, dar și cu vizite.
Suntem un grup de bătrâni credincioși de la noi și de la alte culte evanghelice
care avem planuri săptămânale de vizite la bolnavi, la spitale, aziluri …”. L-am
întrerupt, întrebându-l, cum rezistă, la care mi-a răspuns zâmbind: „Încă mai
pot, slăvit să fie Domnul! Pentru El vreau să lucrez cât voi mai putea și simt că
îmi face bine, atât sufletului, cât și trupului.”
***
Vârsta înaintată a veteranilor penticostali care-și continuă slujirea ne-a
adus aminte de Caleb din vremea lui Iosua. Făcând un scurt bilanț, la 85 de ani,
Caleb declara: „Acum iată că Domnul m-a ținut în viață … Și astăzi, sunt tot așa
de tare ca în ziua când m-a trimis Moise, am tot atâta putere cât aveam atunci
…” (Iosua 14.10-11).
În vara anului 1997 la 2 august, împreună cu fratele Daniel Purdel am luat
un interviu fratelui Caraman Costică, în apartamentul său din București, cu
ocazia sărbătoririi a 85 de ani de viață. Au fost de față câțiva dintre cei mai vechi
și apropiați prieteni, printre care și Bulgăr Emil.
S-au înălțat rugăciuni, s-au evocat amintiri, s-au vărsat lacrimi și am cântat
„De ziua ta”. Eram în casa unui slujitor care a predicat și botezat, pe față și în
secret, a tradus cărți și pe misionarii veniți din Occident, a distribuit Biblii,
literatură religioasă și ajutoare materiale celor nevoiași. A fost închis de 3 ori,
ajungând și la detenția de la Canalul Dunăre-Marea Neagră. Interviul publicat
în Cuvântul Adevărului (nr.9-10/1997) sfârșește cu întrebarea: „Care este cea
mai mare dorință?” Și răspunsul a venit fără ezitare: „Să trăiesc până la
Răpire!”
A plecat la Domnul înainte de răpire așa cum au plecat nenumărați alții care
și-au manifestat în public această dorință.
Când m-am predat Domnului în anul 1947, datorită dragostei dintâi, a
predicilor, cântărilor și poeziilor despre iminenta venirii a Domnului, când
plecam de la adunare ochii mei se ridicau la cer așteptând să văd cum vine
Domnul să-Și răpească Biserica. Dar anii au trecut! Mult mai mulți decât mi-aș
fi închipuit! Așteptarea de acum, la 85 de ani, are și o altă variantă. Oricum, știu
sigur că va veni. Maranata!
CRISTIAN

Încet, se duc, ne pleacă, cărunți, bătrânii toți,
Căci și-au sfârșit cărarea și au ajuns la porți.
La porțile Ierusalimului ceresc – sfânta cetate,
De Domnul lor, acuma, nimic nu-i mai desparte.
Ei au luptat cu râvnă în tinerețea lor
Și ne-au deschis-nainte un drum strălucitor.
Un drum stropit pe-alocuri cu sânge de martir,
Căci mulți băut-au fiere din al jertfei potir.
Potirul plin, amar și greu al suferinței
Păstrând aprinsă-n inimi flacăra credinței,
O flacără ce astăzi parcă-i aproape stinsă
Bătrânii noștri, însă, încă o țin aprinsă!
Ei ne-au lăsat smeriți această moștenire,
Vibrând în ei credința și lacrimi de iubire.
Dar e târziu acuma și parcă-au obosit
Bătrânii noștri, iar mulți ne-au părăsit…
Ei au plecat acasă, căci vremea s-a sfârșit,
O viață întreagă, zilnic, pe Domnul L-au slujit.
Noi am rămas și parcă nu știm de vom ajunge
Să prindem anii lor sau vom plăti cu sânge…
În vremi de pace lină sau aspră prigonire
Oare vom fi ca ei, cu-aceeași îndârjire?
Oare lupta-vom vajnici, plătind chiar prețul vieții,
Ca să păstrăm credința din anii tinereții?
Sau ne vom lepăda, ca alții ce-au făcut-o
Trădând neprihănirea, ce nici n-au cunoscut-o?
Exemplu minunat ne-au dat acești martiri,
Haideți ca să urmăm și noi a lor trăiri!
Astăzi, printre noi, încă mai sunt exemple,
Cât mai avem bătrâni în ale noastre temple.
Să prețuim, deci, anii și părul lor ca lâna,
Și astfel, împreună, toți vom primi cununa!
VALI JOIȚA

„Cei sădiți în Casa Domnului, înverzesc în
curțile Dumnezeului nostru. Ei aduc
roade și la bătrânețe, sunt plini de suc și verzi, ca să arate că Domnul este
drept, El, Stânca mea, în care nu este nelegiuire” (Psalmul 92.13-15)
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LA NAȘTEREA DOMNULUI ISUS

Credincioși până la capăt
n orice vreme de întuneric va exista
un punct de lumină. Oricât de grele ar
fi vremurile pe care le trăim, știm că
Dumnezeu are o turmă mică, o biserică care
nu se pleacă sub jugul robiei celui rău.
Nicăieri nu existe pilde de credincioșie
mai frumoase ca în Biblie. În preajma Nașterii Domnului Isus Hristos să lăsăm pe
Duhul Sfânt să ne întărească inima prin
exemplul de credință al lui Zaharia și
Elisabeta.
Una dintre cele mai frumoase definiții
ale neprihănirii este aceasta: „Amândoi erau
neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu şi păzeau
fără pată toate poruncile şi toate rânduielile
Domnului” (Luca 1:6). Dumnezeu cere omului
să păzească poruncile Sale. Deși sistemul social
căruia îi aparțineau cei doi era corupt, deși
preoții nu erau la înălțimea chemării lor, iar
descoperirile Domnului erau rare, totuși ei
au ales să împlinească poruncile lui Dumnezeu indiferent de alegerile celor din jur. Să
folosești circumstanțele economice, sociale,
familiale ca pe o scuză în nedesăvîrșirea duhovnicească este o autoînșelare. S-au asprit
vremurile, s-au liberalizat atitudinile, se legitimează păcatul, se aruncă ocară asupra celor
ce vor să trăiască potrivit Sfintelor Scripturi,
dar toate acestea nu pot justifica o trăire cu o
inimă împărțită. Zaharia și Elisabeta reprezintă
dovada că neprihănirea este o alegere personală care nu depinde de circumstanțe, ci de
voința de a-L iubi pe Dumnezeu.
O imagine care ar trebuie să ne dea de
gândit este întâlnirea celor două femei sfinte:
Maria, mama Domnului Isus și Elisabeta.
Biblia spune: „Cum a auzit Elisabeta urarea
Mariei, i-a săltat pruncul în pântece, şi Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt” (Luca 1:41).
Mulți oameni sunt secătuiți și istoviți și au
sentimentul înstrăinării pe zi ce trece. Cât de
frumos zugrăvește Duhul Sfânt dragostea dintre cei credincioși! Atunci când rostești cuvinte
de binecuvântare la adresa semenului tău,
Duhul Sfânt coboară și umple inima. Vremurile noastre sunt sărace în cuvinte de
încurajare, de binecuvântare a aproapelui.
Gâlceava a devenit o practică curentă, iar
vorbirea de rău este pandemică. În preajma
acestor sărbători binecuvântate, cele mai
frumoase podoabe pot fi cuvintele de îmbărbătare și apreciere pentru cei de lângă noi:
„Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca
nişte mere de aur într-un coşuleţ de argint”
(Proverbele 25:11).

Î

Pastor FLORIN IANOVICI,
Președintele Comunității
Regionale Penticostale București

„Amândoi
erau neprihăniţi
înaintea lui
Dumnezeu şi
păzeau fără pată
toate poruncile şi
toate rânduielile
Domnului.”
(Luca 1.6)

Zaharia și Elisabeta au trăit potrivit cu
voia lui Dumnezeu și au rezistat presiunii
timpului lor. Nu au fost lipsiți de încercări,
pentru că știm că nu aveau copii. Mulți credincioși găsesc puterea să meargă înainte,
chiar dacă Dumnezeu nu împlinește unele
cereri deosebite. Mai greu este atunci când ți
se refuză normalitatea. A avea un copil este
un lucru normal, obișnuit, natural. În contextul
evreiesc, faptul de a nu avea copii te expunea
judecății semenilor și erai considerat că fiind
lipsit de binecuvântarea lui Dumnezeu. Ce ar
trebui să facă omul credincios atunci când
viața îi refuză normalitatea: pâinea de pe masă,
sănătatea, o familie, un serviciu decent? Ce
dorește Dumnezeu să ne spună prin pilda celor
doi oameni credincioși?
Continuă să slujești
„Dar, pe când slujea Zaharia înaintea
lui Dumnezeu, la rândul cetei lui [...] după
obiceiul preoţiei, a ieşit la sorţi să intre să
tămâieze în Templul Domnului” (Luca 1:8-9).
Sunt convins de faptul că această familie
s-a rugat și a postit pentru ca Dumnezeu să îi
ajute să aibă copii. Dovada biblică stă în faptul
că îngerul care i s-a descoperit i-a spus: „Nu
te teme, Zahario; fiindcă rugăciunea ta a fost
ascultată...” (Luca 1:13). E limpede că s-au rugat
și au primit făgăduințe de la Dumnezeu. Dar
anii au trecut și nimic nu s-a întâmplat. Vârsta
celor doi era înaintată și din punct de vedere
omenesc posibilitatea unei nașteri nu mai intra
în discuție. Nu e povestea multora dintre noi?
Viața ne rezervă dureri la care nu ne așteptăm.
Ne luptăm cu armele luminii și ne punem nădejdea în Dumnezeu pentru a avea biruință,
dar vine un timp când trebuie să acceptăm o
realitate dureroasă: Dumnezeu nu a intervenit.
În acest punct, în inima multora vine amărăciunea, apar resentimentele și un soi de revoltă. De ce nu m-a ascultat Dumnezeu? De
ce nu intervenit? Cei doi, Zaharia și Elisabeta
erau neprihăniți și știau acest lucru, erau credincioși și știau acest lucru. Cât de greu este
să trăiești cu sentimentul că faci voia lui Dumnezeu, iar El îți refuză o împlinire omenească
pe care o au cei mai mulți: un copil.
Zaharia era preot, Elisabeta era din neam
de preoți și, cu toate acestea, Dumnezeu nu
intervine. Care este mesajul lui Dumnezeu
pentru cei ce trec prin încercări similare? Tu
trebuie să continui să slujești lui Dumnezeu.
Biblia spune despre Zaharia că: „...după obi(continuare în pag. 8)

Botez noutestamental în
Biserica Penticostală „Betania”
din Deva, oficiat de pastorii
Liviu Rad și Mihai Ionescu în
data de 10 mai a.c. În fotografie,
alături de cei 11 candidați care
au încheiat legământ cu
Domnul, prezbiterul Emil
Brândușesc, pastorii Liviu Rad,
Iuliu Centea din Oradea, care a
proclamat mesajul Evangheliei,
Dimitrie Avrămescu,
prezbiterul Costică Cazacu și
pastorul Mihai Ionescu.
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Botez Nou-testamental oficiat in data de 11 Octombrie
2015, la Biserica Penticostala Emanuel Ploiesti.Cei 10
canditati ( in poza 9) alaturi de fr.Pastor George Uiuiu.

În data de 22 noiembrie 2015, în Biserica Penticostală
„Betel” Botoșani a avut loc un botez noutestamental prin
care au încheiat legământ cu Domnul în apa botezului 18
persoane. Un mesaj de motivație pentru candidați a avut
fratele Cristi Talpă din Sibiu. Alături de candidații pentru
botez, de la stânga la dreapta sunt frații slujitori: Mircea
Căuneac, Mihai Hrebenciuc, Culiță Onofrei, Cristi Talpă și
Fănel Maftei, actul de cult fiind oficiat de pastorii Fănel
Maftei și Culiță Onofrei.
S.M.P

