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sincer ca fiecare să răspundem la întrebarea dacă
criza pandemică ne-a unit sau ne-a dezbinat...
Cred din toată inima că singura soluție care
poate ajuta cu adevărat Biserica Domnului Isus
Hristos să traverseze cu bine, atât perioada actuală, cât și cea viitoare este acceptarea sfatului
transmis de Domnul Bisericii din Efes: „ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi.
Adu-ți, dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel,
voi veni la tine și-ți voi lua sfeșnicul din locul
lui, dacă nu te pocăiești” (Apocalipsa 2:4-5).
Conștienți fiind de faptul că singurul liant
al unei „legături desăvârșite” nu îl constituie prezența noastră în unele edificii de închinare special
amenajate, nici chiar apartenența noastră la un
sistem religios cu istorie, ci doar acea dragoste
sfântă și frățească care este singurul ingredient de
susținere a unei unități sfinte și reale. Vă îndemn să
renunțăm la relații pur instituționalizate și uneori
reci și să aprindem în inimile noastre acel foc
sfânt al dragostei divine, iubindu-ne cu căldură
unii pe alții și înțelegând că relația noastră corectă
cu Dumnezeu și cu Biserica Lui nu poate fi realizată decât prin intermediul dragostei. Iar emblema
noastră într-o lume seculară trebuie să fie aceeași
,,dragostea sfânta”. Rămân relevante și neschimbate
cuvintele Mântuitorului Isus Hristos: „...vă dau
o poruncă nouă: «să vă iubiți unii pe alții; cum
v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții.
Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru
alții.»” (Ioan 13:34-35).
Într-o perioadă cu multe tulburări și provocări
ale Bisericii atât din exterior, cât și din interior,
apostolul Pavel scria bisericii din Roma: „Cine ne
va despărți pe noi de dragostea lui Hristos?
Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau
foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris: „Din pricina
Ta suntem dați morții toată ziua; suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin
Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat
că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum,
nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea,
nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în
Isus Hristos, Domnul nostru.” (Rom. 8:35-39)
Așa să ne ajute Dumnezeu!

Schimbarea formulării la persoana a doua plural nu înseamnă, însă,
că mântuirea sau responsabilitățile care decurg din ea nu mai sunt personale sau individuale, ci subliniază importanța unității pentru urmașii
lui Hristos, fiind îndemnați „Să veghem unii asupra altora, ca să ne
îndemnăm la dragoste și la fapte bune” (Evrei 10:24).
Apostolul Pavel le scria galatenilor: „Am fost răstignit împreună cu
Hristos, și trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.
Și viața, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui
Dumnezeu care m-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru mine.” (Gal. 2:20).
Asta implică să fim cu ochii în patru și să veghem asupra gândurilor, vorbelor
și faptelor noastre, ca să nu întristăm cumva pe Duhul Sfânt „...al lui
Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării”
(Efes. 4:30), fiindcă El este în zilele noastre Mesagerul lui Dumnezeu, având
sarcina să ne „...călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El,
ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare” (Ioan 16.13)
și, în același timp, este agentul prin care primim puterea de a fi martori
ai lui Isus Hristos „...în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la
marginile pământului.”
Dacă vom eșua în vegherea noastră și vom adormi, s-ar putea să nu
mai realizăm dacă L-am întristat pe Duhul Sfânt, și nici dacă Acesta ne-a
părăsit, o situație cu consecințe tragice pentru veșnicie!
Dumnezeu să ne păzească de o astfel de stare! Amin!

Te roagă și veghează...
e timpul pe sfârșit!
Sunt multe semne clare ce ne vestesc acum
Că Domnul Îndurării este deja pe drum...
Mai e puțin și iată...pe nori va reveni
Să-și ia mireasa scumpă, s-o ducă-n veșnicii!
Se-apropie răpirea! E timpul pe sfârșit...
Iubirea-ncet se pierde...poporu-i risipit...
Credința ce odată era un rug aprins
Abia clipește-n lume...aproape că s-a stins!
Ne asaltează știri ...de foamete, război,
Atâtea boli ucid...atâția oameni goi...
Cutremure și ape distrug și-aduc durere
Iar sufletele plâng și-s fără de putere!
Din cerul Lui de slavă, suspină Dumnezeu
Când vede apăsarea peste poporul Său...
Și se coboară-n taină prin Duhul Său cel Sfânt
S-aducă mângâiere și pacea din Cuvânt!
„Veghează-n rugăciune, poporul Meu iubit...
Te roagă și veghează...E timpul pe sfârșit!
Să ai ulei în vase când ora va suna
La nunta-mpărătească să fii mireasa Mea!”
MARIA LUCA
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Ședința Consiliului Director al ITP București
n data de 8 februarie a avut loc ședința Consiliului Director al Institutului Teologic Penticostal din București. Această
întâlnire a avut ca scop evaluarea activității și situației financiare a ITPB în anul 2021 și discutarea bugetului
pentru anul 2022.
Pe ordinea de zi s-a regăsit și proiectul de construire a noului campus și au fost aduse în discuție câteva aspecte precum:
stadiul lucrărilor la momentul prezent, lucrările programate pentru perioada următoare și resursele financiare pentru
finalizarea proiectului.
Ședința a avut loc la Institutul Teologic Penticostal și au participat toți membrii Consiliului Director împreună cu
rectorul ITPB, pastorul Ioan Brie.
Din Consiliul Director fac parte președintele CCP-BDAR, pastor Moise Ardelean; secretarul general al CCP-BDAR,
pastor Simion Bumbar; pastor Valeriu Mocan (președintele Consiliului Director); pastor Emil Meștereagă (secretar
Consiliu Director); pastor Victor Cîmpean; pastor Ioan Repede; pastor Victor Șuteu; pastor Liviu Axinte; Ioan Sighiartău;
Mitric Florin; Arghir Șăulean; George Beju; Mihai Cornel; Matei Baciu și Radu Țîrle.
Consiliul Director al ITPB asigură gestionarea aspectelor economice și administrative ale Institutului.
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