Editorial

Eben-Ezer
„Pânã aici Domnul ne-a ajutat!”
(1 Samuel 7.12)

A

ºa a numit Samuel piatra de aducere aminte aºezatã între Miþpa
ºi ªen, ca sã celebreze victoria pe care le-a dat-o Dumnezeu
israeliþilor în lupta împotriva filistenilor. Sunt cuvinte de
recunoºtinþã la adresa lui Dumnezeu, afiºate ºi proclamate cu reverenþã ºi bucurie
cu ocazia aniversãrilor bisericilor creºtine de pretutindeni ºi cred din toatã inima
cã ele pot fi motto-ul anului 2012 pentru toþi credincioºii Cultului Creºtin Penticostal
- Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România, la aniversarea a 90 de ani de la
înfiinþarea primei biserici penticostale la Pãuliº, în judeþul Arad.
A început modest – o adunare care la sfârºitul anului 1922, dupã numai 3
luni de la data înfiinþãrii, 10 septembrie, numãra 30 de suflete care se adunau în
casa familiei Gheorghe ºi Sida Bradin, cei care avuseserã iniþiativa înfiinþãrii noii
biserici, în urma vindecãrii miraculoase a sorei Sida de tuberculozã ºi hidropizie,
ca rãspuns la rugãciunea cu credinþã a soþului ei. Astãzi numãrul credincioºilor
penticostali din România este de ordinul sutelor de mii, care se adunã la închinare
în mii de case de rugãciune, unele adevãrate bijuterii arhitectonice, la care se
adaugã alte zeci de mii de români care au emigrat în decursul anilor pentru a
scãpa de sub teroarea comunistã sau, în ultima vreme, pentru un trai mai bun, ºi
care, odatã ajunºi în strãinãtate, au înfiinþat biserici penticostale române în care
au continuat sã se închine lui Dumnezeu aºa cum au învãþat în România.
Au fost ºi sunt încã mulþi care se întreabã cum a fost posibil o astfel de
creºtere, mai ales în contextul vremii ºi al realitãþii de atunci, aceea cã slujitorii
penticostali din primele decenii ale miºcãrii nu au fost oameni cu o educaþie
aleasã sau cu ºcoli teologice, ci, în marea lor majoritate, au fost oameni simpli.
Pentru credincioºii penticostali rãspunsul la aceastã întrebare nu mai este de
mult un mister; noi ºtim cã aceastã creºtere remarcabilã se datoreazã prezenþei
ºi lucrãrii celei de-a treia persoane a Trinitãþii, Dumnezeu Duhul Sfânt, Cel
care a inspirat pe aceºti oameni simpli ºi a însoþit predicarea Cuvântului cu
semne, minuni ºi vindecãri – lucrãri care continuã ºi în ziua de azi, aºa cum
prezentãm diferite cazuri ºi mãrturii ºi în paginile revistei.
Deºi se vãd deja semne clare ale sfârºitului veacului acestuia – aºa cum le
prezintã chiar Mântuitorul în Evanghelia dupã Matei, în capitolul 24: cutremure
devastatoare, rãzboaie ºi veºti de rãzboaie etc. –, pânã la împlinirea vremii, când
Biserica Domnului va fi rãpitã la cer, datoria noastrã este sã veghem ºi sã vestim
mai departe harul mântuirii prin jertfa Domnului Isus Hristos, însoþind vestirea
noastrã cu un mod de viaþã care sã-L onoreze pe Dumnezeu ºi sã Îi fim astfel
martori credincioºi aici, în þara unde ne-am nãscut ºi pânã la marginile pãmântului!
Mã rog ca jubileul de 90 de ani al Bisericii Penticostale din România sã fie
un prilej binecuvântat de trezire spiritualã ºi de revigorare a lucrãrii pe care
fiecare dintre noi suntem chemaþi sã o facem spre slava ºi gloria Singurului care
le meritã: Dumnezeu – Tatãl, Fiul - Isus Hristos ºi Duhul Sfânt!
Dupã publicarea în acest numãr a a ultimului referat dintre cele prezentate
la Conferinþa Naþionalã a Pastorilor penticostali de la Sovata, cel al pastorului
Ioan Brie, cred cã trebuie sã trecem la practicã: stãruinþe pentru primirea
botezului cu Duhul Sfânt ºi pentru reumplerea cu Duhul Sfânt, astfel încât toþi
credincioºii penticostali sã beneficieze de prezenþa ºi de însoþirea proaspãtã a Duhului, iar trãirea noastrã sã fie aºa cum aºteaptã Dumnezeu
de la fiecare dintre copiii Sãi! Aºa sã ne ajute Dumnezeu!

DANIEL PURDEL
Redactor-ºef

„Cine este chemat la o slujbã, sã
se þinã de slujba lui. Cine învaþã pe alþii,
sã se þinã de învãþãturã. Cine îmbãrbãteazã pe alþii, sã se þinã de îmbãrbãtare. Cine dã, sã dea cu inimã largã.
Cine cârmuieºte, sã cârmuiascã cu râvnã.
Cine face milostenie, s-o facã cu bucurie. Dragostea sã fie fãrã prefãcãtorie.
Fie-vã groazã de rãu, ºi lipiþi-vã tare
de bine. Iubiþi-vã unii pe alþii cu o
dragoste frãþeascã. În cinste, fiecare
sã dea întâietate altuia. În sârguinþã,
fiþi fãrã preget. Fiþi plini de râvnã cu
duhul. Slujiþi Domnului. Bucuraþi-vã
în nãdejde. Fiþi rãbdãtori în necaz.
Stãruiþi în rugãciune. Ajutaþi pe sfinþi,
când sunt în nevoie. Fiþi primitori de
oaspeþi. Binecuvântaþi pe cei ce vã prigonesc: binecuvântaþi ºi nu blestemaþi. Bucuraþi-vã cu cei ce se bucurã;
plângeþi cu cei ce plâng. Aveþi aceleaºi simþãminte unii faþã de alþii. Nu
umblaþi dupã lucrurile înalte, ci
rãmâneþi la cele smerite. Sã nu vã
socotiþi singuri înþelepþi. Nu întoarceþi nimãnui rãu pentru rãu. Urmãriþi
ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. Dacã este cu putinþã, întrucât
atîrnã de voi, trãiþi în pace cu toþi
oamenii. Prea iubiþilor, nu vã rãzbunaþi singuri; ci lãsaþi sã se rãzbune
mânia lui Dumnezeu; cãci este scris:
«Rãzbunarea este a Mea; Eu voi rãsplãti» zice Domnul. Dimpotrivã: dacã
îi este foame vrãjmaºului tãu, dã-i sã
mãnânce; dacã-i este sete, dã-i sã bea;
cãci dacã vei face astfel, vei grãmãdi
«cãrbuni aprinºi pe capul lui.» Nu
te lãsa biruit de rãu, ci biruieºte rãul
prin bine.”
Romani 12.7-21
Cuvântul Adevãrului

3

