CUVÂNTUL ADEVĂRULUI

CONFERINȚA PASTORALĂ 2016

Conferința Națională 2016
n perioada 19-21 octombrie a.c., în sala de conferințe a hotelului
Danubius din Sovata Băi, județul Mureș, s-a desfășurat Conferința
Națională 2016 a Păstorilor din Cultul Creștin Penticostal - Biserica
lui Dumnezeu Apostolică din România.
Tema conferinței „Recuperarea valorilor pierdute ale Bisericii” - a fost
și titlul mesajului transmis în prima seară de pastorul Ioan Filip, președintele Comunității Regionale Penticostale Arad, pe care îl publicăm în numărul de față, alături de referatul prezentat de pastorul Pavel Riviș-Tipei,
„Recuperarea unității apostolice”.
În numerele viitoare vom publica și referatele prezentate de pastorii
Aurel Moldovanu, „Recuperarea puterii apostolice” și Ioan Brie, „Recuperarea spiritului misionar apostolic”.
Au fost prezenți aproape 300 de păstori și delegați, având în vedere faptul
că în după amiaza zilei de 20 octombrie conferința s-a transformat în Congres
de lucru pentru aprobarea unor modificări ale Statutului de organizare și funcționare al CCP-BDAR. În urma dezbaterilor, congresul a hotărât ca Agenția
Penticostală de Misiune Externă să fie integrată în cadrul CCP-BDAR și a
împuternicit Consiliul Bisericesc să se ocupe juridic și administrativ de procesul de integrare.
De asemenea, Congresul a adoptat în unanimitate un comunicat prin care a
statuat că CCP-BDAR dezavuează atacurile la persoană din partea liderilor
spirituali ori a credincioșilor din spațiul religios românesc, considerând că în
relația dintre instituțiile statului și exponenții mediului confesional este necesară păstrarea unei atitudini de respect reciproc, chiar și atunci când părțile
aflate în dialog se situează pe poziții opuse și au convingeri radical diferite
cu privire la menirea căsătoriei, instituție considerată fundamentală pentru
buna funcționare a societății și a statului.
În virtutea ancorării sale în revelația scripturală, Biserica Penticostală din
România nu poate cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste o altă formă de
uniune maritală decât cea consacrată din zorii umanității și întemeiată pe cuvintele: „Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu
l-a creat; bărbat și femeie i-a creat. […] De aceea va lăsa omul pe tatăl său și
pe mama sa și se va lipi de soția sa, și cei doi vor fi un singur trup” (Geneza 1:27;
2:24). Orice altă poziționare cu privire la acest subiect ne-ar pune într-o gravă
și ireconciliabilă contradicție cu ethosul comun întregii tradiții iudeo-creștine,
de aceea, în comunicat s-a reafirmat și faptul că Biserica Penticostală susține
demersurile întreprinse de Coaliția pentru Familie, concretizate în strângerea
celor trei milioane de semnături din partea cetățenilor care doresc fixarea în
art. 48 din Constituție a declarației că familia se întemeiază pe căsătoria liber
consimțită „între un bărbat și o femeie”.
DANIEL PURDEL

Î

Decembrie 2016 CUVÂNTUL ADEVĂRULUI 23

Decembrie 2016

CUPRINS
Conferința Națională 2016

2

„A venit la ai Săi...”
Daniel Purdel

3

Întruparea Mîntuitorului – o mare
bucurie
Pastor dr. Victor-Vladimir Neamțu

4

Anii vieții noastre
Tabletă - Cristian

7

Recuperarea valorilor pierdute
ale Bisericii
Pastor Ioan Filip

8

Salvat de două ori
Prezbiter Florian Ionel

12

Recuperarea unității apostolice
Pastor Pavel Riviș Tipei

14

Doi ani de har și binecuvântări la
Trossingen

16

Caleidoscop

17

Când istoria te scoate la tablă
Pastor Ghiță Mocan

22

80 de ani de istorie penticostală în
Câmpia Turzii

23

Abonamente și calendare 2017/
Materiale didactice pentru copii

24

Redacția revistei

„Cuvântul
Adevărului”
urează tuturor
cititorilor
Sărbători cu har
și bucurii sfinte
alături de cei dragi
din familie
și din Biserica
lui Hristos!

Când „un grăunte dă... de zece ori o sută”
80 de ani de istorie penticostală în Câmpia Turzii

C

e se întâmplă în lumea de jos când „un grăunte
dă o sută” (Mt. 13:23)? Dar când din același bob
se formează de zece ori o sută de boabe de grâu?
În data de 7 august a.c., Casa de Cultură „Ionel Floașiu”
din Câmpia Turzii a adăpostit sute de oameni care au participat la Conferința aniversară a 80 de ani de istorie penticostală în Câmpia Turzii. Pastorii bisericilor „Betel” și
„Betania” – Nelu Aron și Daniel Pintilie – au rostit câte un
cuvânt introductiv de „bun sosit acasă!”, dedicat participanților. Sub coordonarea lor succesivă, au luat cuvântul
pastorii: Matei Trif („Betania”, Câmpia Turzii), Samuel
Rusu („Filadelfia”, Turda), Pavel Dan („Alfa și Omega”,
Turda), Nelu Mureșan („Alfa și Omega”, Turda) și Titi
Aron („Betel”, Dublin).
Pastorul senior al bisericilor penticostale din Câmpia
Turzii, Ghiurcă Gheorghe a citit un istoric redactat de pastorul Clement Pintilie. Fratele Mircea
Deteșan (pastorul bisericii „Alfa și Omega” din
Turda – membru în Comitetul Executiv) a rostit
o predică inspirată din 1 Petru 2:9-10, urmat de
pastorul Moise Ardelean, președintele Cultului
Creștin Penticostal din România, care a încadrat
mișcarea locală în istoria penticostalismului
național și internațional, subliniind că: „Nu este
meritul nostru; este meritul Lui, al Aceluia care
în ținutul Cezareii lui Filip a spus: «Eu Îmi zidesc
Biserica Mea și porțile Locuinței morților nu o
vor birui.» Să mulțumim lui Dumnezeu pentru
cei 80 de ani de istorie penticostală la Câmpia
Turzii. Apoi, să încercăm o evaluare a stării în
care ne găsim și să-I cerem Domnului să ne ajute
să fim întotdeauna în dragostea dintâi, să fim
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„Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17)
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plini de putere și bisericile noastre să fie în clocot.”
Oaspeții din Australia, Statele Unite, Irlanda, Anglia, Norvegia,
Danemarca, Portugalia, Spania, Franța, Italia, Grecia, Germania,
Austria și-au reunit glasurile în cântarea de laudă, alături de corul
bisericilor și de grupul Mesis din Cluj-Napoca.
În 80 de ani de istorie a penticostalismului am încercat „să dăm
viață trecutului, valoare prezentului și speranță viitorului. În această
perioadă Dumnezeu ne-a dăruit multe cântări de laudă, multe predici,
am rostit multe rugăciuni și s-au înregistrat multe botezuri cu Duhul
Sfânt.” (Pavel Dan). Bisericile noastre nu vor înainta decât pe genunchi.
Dintr-un om care a adus credința penticostală în Câmpia Turzii,
au răsărit, în 80 de ani, mai mult de o mie. Nu este o minune? Un
grăunte a dat de zece ori o sută; „Domnul a făcut lucrul acesta și
este o minunăție înaintea ochilor noștri.” (Psalmul 118:23).
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