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Sãrbãtoare la Biserica
EBEN-EZER din
Castellon, Spania

P

entru Biserica Penticostalã Românã din
Castellon – Spania, data de 28 octombrie
2007 a marcat o nouã paginã din istoria
acestei biserici prin dedicarea unui nou locaº de rugãciune
(foto jos). La acest frumos eveniment au participat numeroºi
slujitori din alte biserici române din Spania, reprezentanþi
ai bisericilor evanghelice din Castellon [i, din România,
Pavel Riviº Tipei – preºedintele Cultului Creºtin Penticostal
din România ºi Radu Þîrle, senator în Parlamentul României.
Serviciul divin a fost deschis cu rugãciune de Mihai
Morar, pastorul bisericii, dupã care au rostit cuvinte de salut
reprezentanþii celorlalte biserici române din Spania. Fratele
Radu Þîrle a adus un salut din partea autoritãþilor române ºi
a citit un comunicat adresat bisericii din partea ministrului
român de externe, Adrian Cioroianu. În mesajul sãu, fratele
Radu Þîrle a subliniat faptul cã orice locaº de închinare trebuie sã fie o casã a rugãciunii, o casã a regenerãrii spirituale,
o casã a reconcilierii ºi o casã a recunoºtinþei.
Fratele Pavel Riviº Tipei a citit textele din 2 Cronici
7:16 ºi Isaia 32:18, mesajul sãu concentrându-se asupra faptului cã în vremea de har, pe care o trãim noi, biserica trebuie
sã fie o bisericã a pãcii, o casã fãrã grijuri ºi un adãpost
liniºtit, iar în final a rostit cuvintele de dedicare a noului
locaº, urmate de rugãciunea de consacrare (jos, în medalion).
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Biserica
,,Eben Ezer” din
Castellon este
cea mai mare
bisericã românã din diaspora europeanã,
numãrând 900
de membri majori ºi circa 400
de copii, dispune de cor mixt, cor bãrbãtesc, fanfarã, ºase
grupe de copii pentru ªcoala Duminicalã ºi editeazã o
revistã creºtinã (foto sus).
Privind ,,urma paºilor noºtri în vale” ne aducem aminte
de începutul acestei biserici în luna august 1999, când un
grup de 15 fraþi au început sã se adune într-o bisericã
spaniolã, de deschiderea primului locaº propriu, în luna
mai 2001, apoi de deschiderea celui de al doilea locaº în
luna iunie 2003, datã la care biserica numãra deja 300 de
membri, iar astãzi, la dedicarea celui de al treilea locaº de
închinare, putem sã spunem, împreuna cu proorocul
Samuel, „pânã aici Domnul ne-a ajutat”.
Este de remarcat dãruirea ºi interesul frãþietãþii române
din aceastã bisericã la amenajarea acestui locaº, investi-

Evanghelizare

Timiºoara, iulie 2008

Un Consiliu de Referinþã, format din lideri creºtini
importanþi, oferã asistenþã în ceea ce priveºte latura spiritualã ºi organizatoricã a Festivalului. Din acesta fac parte:
preºedintele Consiliului, Ionel Tuþac, secretar general al Uniunii Baptiste; Pavel Riviº
Tipei, preºedinte al Cultului Creºtin Penticostal; Ioan Moldovan, preºedinte al Alianþei Evanghelice; Otniel Bunaciu, preºedinte al Uniunii Baptiste; Virgil Achi-

B

isericile din denominaþiile creºtine
principale din România au înaintat o
invitaþie evanghelistului Franklin Graham (foto) de a veni la Timiºoara pentru ca, împreunã cu
bisericile locale, sã proclame Evanghelia mântuitoare
a Domnului Isus Hristos. Invitaþia a fost acceptatã ºi
s-a stabilit cã Festivalul Speranþei – cum a fost denumit
evenimentul – va avea loc în perioada 4-6 iulie 2008.
Cele trei seri de evanghelizare se vor þine pe stadionul
„Dan Pãltiniºanu” din Timiºoara. Înainte de începerea
Festivalului, în 3 iulie, pe stadion se va þine un serviciu
de binecuvântare cu participarea creºtinilor.
Franklin Graham a vizitat România împreunã cu
tatãl sãu, Billy Graham, în luna septembrie 1985. În
timpul acelei vizite memorabile au fost în Suceava, ClujNapoca, Oradea, Arad, Timiºoara, Sibiu ºi Bucureºti,
predicând în diferite biserici despre harul ºi dragostea lui
Hristos. La serviciul divin din Timiºoara, care s-a þinut la
Catedrala Ortodoxã, au participat aproximativ 150 000
de oameni. Amintindu-ºi de binecuvântarea adusã de acea
vizitã, Mitropolitul Nicolae Corneanu i-a scris lui Franklin
Graham: „Acum, când ne-am câºtigat libertatea prin sacrificii ºi sânge vãrsat, împreunã cu fraþii din bisericile evanghelice, mã alãtur creºtinilor ortodocºi din þara noastrã ºi
vã adresez invitaþia sã susþineþi o cruciadã evanghelisticã
în luna iulie 2008.” „Festivalul Speranþei” se anunþã a fi
cel mai mare eveniment de acest gen din istoria recentã a
României, pastori din numeroase judeþe arãtându-se
interesaþi sã participe.

hai, preºedinte al Cultului Creºtin dupã Evanghelie; Paul
Negruþ, vicepreºedinte al Uniunii Baptiste.
S-a constituit ºi un Comitet al Festivalului, prezidat de
Samuel Tuþac (preºedinte) ºi Dumitru Moþ (vicepreºedinte),
care va conduce organizarea evenimentului. Asociaþia Evanghelisticã Billy Graham este reprezentatã de directorul
Festivalului, Viktor Hamm.
În anticiparea Festivalului se va investi mult timp ºi
efort în mobilizarea creºtinilor ºi pregãtirea lor pentru
sarcinile care-i aºteaptã. În centrul tuturor lucrãrilor este
rugãciunea. Creºtinii sunt încurajaþi sã se roage în mod
individual, în grupuri sau împreunã cu întreaga bisericã
pentru Festivalul Speranþei. În fiecare searã, la orele 22:00,
toþi creºtinii sunt invitaþi sã se roage împreunã pentru Festival.

VIKTOR HAMM & SAMUEL TUÞAC

þiile fiind destul de consistente, ºi, nu în
ultimul rând, deschiderea ºi sprijinul autoritãþilor locale în acordarea tuturor permiselor de ºantier ºi de funcþionare în legalitate a acestei biserici penticostale române,
care are o misiune importantã în oraºul ºi
provincia în care îºi desfãºoarã activitatea,
comunitatea românã de aici fiind foarte
numeroasã (cifrele oficiale menþioneazã
peste 30000 de români – oameni care au
nevoie de o reconciliere spiritualã într-o
bisericã a pãcii) ºi, de ce nu, sã se constituie
într-o bisericã misionarã ºi pentru poporul
în mijlocul cãrora Dumnezeu ne-a aºezat
sã locuim pentru o vreme, ca strãini.
BENI DRÃDICI
~n foto: Comitetul Bisericii Eben Ezer
[i pre[edintele Cultului, Pavel Rivi[ Tipei
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