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Duminică, 22 noiembrie 2015, la
Biserica Penticostală „Elim” din
Arganda del Rey (Spania) a avut
loc festivitatea de absolvire a
primei promoții de 40 de cursanți
ai Colegiului Biblic „Diaspora”.
Acest eveniment a fost coordonat
de pastorul Gavrilă Zăgrean împreună cu lect. dr. Ciprian Terinte
și lect. dr. Eugen Jugaru, decanul
și președintele senatului Institutului Teologic Penticostal din
București. Mulțumim Domnului
pentru izbândă și pentru
frumosul număr de absolvenți,
care nădăjduim că vor fi de folos
în lucrarea Domnului din
Peninsula Iberică.

În data de 22 noiembrie 2015,
în Biserica Penticostală „Eben
Ezer” din Ibiza a avut loc un botez în apă, prin care 9 persoane
au mărturisit public credința lor
în Domnul Isus. Slujba a fost
condusă de conducătorul bisericii locale, fratele Alin Curta, iar
din Cuvântul Domnului au predicat Petrică Vrăbioru (prezbiter în
Biserica Filadelfia din Suceava)
și Cosmin Ilioni (prezbiter în
Biserica Eben-Ezer din Castellon).
Fratele Daniel Hârtie a slujit
Domnului prin cântare. Actul
de cult a fost oficiat de prezbiterii Petrică Vrăbioru și Cosmin
Ilioni. Domnul să fie slăvit pentru
harul Său!

Ziua de 15 noiembrie 2015 a
fost o zi de mare bucurie
pentru Biserica „Betania” din
Zaragoza, o zi în care 17
suflete au intrat în apa
botezului, mărturisind
credința în Domnul Isus
Hristos. A fost al treilea botez
noutestamental din anul 2015.
Botezul a fost oficiat de fratele
Ghiță Pop – pastorul Bisericii
„Betania”. Sărbătoarea a continuat și la slujba de seară prin
vizita corului din Biserica
„BETEL” Valencia, însoțiți de
pastorul Viorel Pavăl, care a
slujit din Cuvântul Domnului.

Căci din inimă ies gândurile rele,
uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele.
Iată lucrurile care spurcă pe om...»”.
Sigur că orice om poate să îmbrace
haine frumoase, să se dea cu parfum,
dar înăuntrul inimii unui om care trăiește fără experiența regenerării, tot urât
mirositor este, tot există murdărie!
Nici unul dintre noi nu am invita pe
cineva care ne vizitează, să vină să stea
cu noi în poiată, în staul și să aibă parte
de acele mirosuri care se găsesc în astfel de locuri în timp ce servim ceva împreună. Este normal să invităm oaspeții să stea cu noi în camera de zi, în locul
care este plăcut și frumos.
Câți oameni nu pozează la aceste
sărbători în oameni curați, drepți, corecți! La suprafață pot să pară așa. Dar
în interiorul inimii? Acolo ce se află?
Ai invita pe cei din familia ta sau
niște oaspeți care te vizitează, să vadă
ce este în inima ta, să-ți cunoască gândurile, preocupările, viața ascunsă?
Ai avea libertatea de a face aceasta?
De fapt, fiecare dintre noi, ceea ce
suntem în ascuns, aceea suntem în
realitate!
Dumnezeu acceptă, însă, dragii
mei, o astfel de invitație a noastră, a
fiecărui om, de a veni în cele mai ascunse locuri ale existenței noastre. El
ne cunoaște exact așa cum suntem noi
în ascuns. El vrea de fapt să umple cu
prezența Lui locul acela al inimii noastre. Chiar așteaptă să-L invităm acolo.
Cu toate că este Sfânt și știe că
omul are inima păcătoasă, Domnul
iubește lumea întreagă. Pavel spune
că: „Dumnezeu Își arată dragostea
față de noi prin faptul că, pe când
eram noi încă păcătoși, Hristos a
murit pentru noi” (Romani 8:5).
Da, Isus dorește să intre în inimile
noastre. În ciuda murdăriilor care se
află în inima umană, El acceptă să intre.
Dacă dorea un loc excepțional, rămânea în cer, pentru că acolo este foarte
curat și frumos. Dar ne-a iubit și a acceptat să vină la noi și s-a născut într-un
staul ca să ne arate că este dispus să
intre în absolut orice inimă, dacă
aceasta se deschide pentru El, ca și

staulul din Betleem.
Staulul este o imagine a inimii
noastre care trebuie să fie gata să-L
accepte pe Isus Hristos.
Isus născut în staul, un loc
destinat animalelor – imagine a
faptului că El vine ca și Mielul
de jertfă
Ioan Botezătorul Îl prezintă pe
Domnul Isus spunând despre EL: „Iată
Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” (Ioan 1:29). În cartea Evrei
găsim menționat faptul că „După Lege,
aproape totul este curățit cu sânge;
și fără vărsare de sânge, nu este iertare” (Evrei 9:22).
Atunci când primul cuplu de oameni a păcătuit, Domnul a jertfit un
animal, a vărsat sângele unui animal
din care a confecționat îmbrăcăminte
pentru Adam și Eva, ca ei să-și acopere
goliciunea. Apoi, la formarea națiunii
Israel, El a stabilit ca în fiecare an, la
sărbătoarea Paștelor să fie jertfit un
miel fără nicio meteahnă, pentru iertarea păcatelor poporului – imagine a
unui viitor „miel de jertfă” care urma
să fie sacrificat pentru întreaga omenire.
Răscumpărarea prin jertfa unui miel
a îmbrăcat forma cea mai frumoasă
tocmai atunci când Fiul lui Dumnezeu,
Isus Hristos, a fost jerfit pentru păcatele noastre, ale întregii omeniri, luând
locul nostru în pedeapsa pentru păcat,
pentru ca noi toți să avem astfel drept
la iertarea lui Dumnezeu.
Nu putea fi un loc mai potrivit și
mai sugestiv pentru a se naște Mielul
lui Dumnezeu, decât tocmai un staul
care adăpostea niște oi. Nu a fost o întâmplare faptul că Iosif și cu Maria nu
au găsit un alt loc de poposire în vreo
altă parte în Betleem, ci doar un staul
și o iesle. Trebuia ca Isus, fiul Cel întâi
născut al Mariei, care este Fiul lui Dumnezeu, să se nască în cel mai sugestiv
loc pentru ceea ce El era în planul etern
al Domnului.
Iar acum, Isus așteaptă ca fiecare
inimă să se deschidă pentru a-L primi:
„Iată Eu stau la ușă, și bat. Dacă aude
cineva glasul meu și deschide ușa, voi

intra la el, voi cina cu el, și el cu Mine”
(Apocalipsa 3:20). Acesta este Cuvântul Lui! El dorește în continuare să intre
în orice inimă care este doritoare să-L
primească. Vrea să fie Cel care aduce
transformarea și iertarea. Pentru că El
este Singurul care poate oferi iertare
și o viață nouă!
Ce frumos descrie apostolul Pavel,
inspirat de Duhul lui Dumnezeu, slujba
la care am fost chemați ca urmare a mântuirii oferite de Isus: „Căci dacă este
cineva în Hristos, este o făptură nouă.
Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile
acestea sunt de la Dumnezeu, care
ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos,
și ne-a încredințat slujba împăcării;
că, adică, Dumnezeu era în Hristos,
împăcînd lumea cu Sine, neținându-le
în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei
împăcări. Noi dar, suntem trimiși
împuterniciți ai lui Hristos; și, ca și
cum Dumnezeu ar îndemna prin noi,
vă rugăm fierbinte, în Numele lui
Hristos: Împăcați-vă cu Dumnezeu!
Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat,
El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi
să fim neprihănirea lui Dumnezeu
în El” (2 Corinteni 5:17-21).
Tot Pavel ne arată atitudinea pe
care trebuie să o avem față de harul
lui Dumnezeu arătat prin Hristos:
„Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu
pentru darul Lui nespus de mare!”
(2 Corinteni 9:15).
Este Isus Hristos stăpânul inimii
tale? Dacă da, atunci mulțumește-I
din nou cu ocazia acestor sărbători
pentru că El a acceptat să vină și în
inima ta! Nici ea nu a fost curată. Tot
ca și un staul a fost! Dar El a venit și a
adus transformare, viață, iertare. Fii
recunoscător Lui pentru aceasta!
Dacă încă nu ai permis ca EL să
stăpânească deplin inima ta, dacă încă
nu L-ai primit ca și Mielul care s-a jertfit
și care aduce transformare, te îndemn
să-L inviți pe Isus chiar acum, la aceste
sărbători, să intre și în inima ta și să
fie stăpân deplin pe ea. Nimic altceva
nu este mai minunat decât aceasta!
Sărbători cu har și bucurii!
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