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CONFERINȚA PROLIDER 2

Dezvoltarea unei echipe de conducere

G

rupul de lucru ProLider și Departamentul de Învățământ
al Cultului Creștin Penticostal
din România a organizat cea de a doua conferință: ProLider 2 - „Dezvoltarea unei
echipe de conducere” dintr-o serie de astfel de evenimente.
Conferința s-a adresat liderilor bisericilor
locale (pastorii și echipele lor de slujire) și a
avut loc în perioada 28 septembrie – 1 octombrie 2016, la Tabăra Creștină Harghita,
Vlăhița, Harghita.
Scopul conferinței: asistarea bisericilor locale în evaluarea situației prezente și
apoi în elaborarea unui plan pentru dezvoltarea echipei de conducere. Conferința a țintit
dincolo de întâlnirea de la Vlăhița, încurajând
intrarea într-un proces de aprofundare în cadrul echipelor din bisericile locale, în cel puțin
alte 4 întâlniri, când se va lucra la proiectele
de la sfârșitul fiecărei lecții. Scopul este ca bisericile participante să elaboreze și să implementeze un plan de transformare a conducerii
bisericii locale într-o echipă care conduce și
lucrează împreună.
Echipa care a lucrat la pregătirea
materialelor a fost formată din: Mihai Dumitrașcu, Corneliu Constantineanu, Doru Cîrdei, Victor Cîmpean, Laurențiu Funieru, Flaviu
Coman, Lucian Rotaru, Emil Meștereagă, Ghiță
Rițișan, Dinu Burzo, Claudiu Amarie, Adrian
Vlad, Silviu Cornea și alții.
Temele conferinței: 1. Baza biblică pentru conducerea și lucrul în echipă; 2. Identificarea domeniilor de conducere; 3. Organizarea echipei de conducere; 4. Împărtășirea
conducerii; 5. Provocări și deficiențe ale echipei de conducere: conflictele și mentalitatea
de grup.
Câteva date despre ProLider
În urma rugăciunii și a dorinței de a vedea ceva semnificativ întâmplându-se în mișcarea penticostală, Dumnezeu a pus în inima
mai multor lideri penticostali din România
chemarea de a întreprinde ceva. Am remarcat
câteva nevoi care ne-au împins spre acțiune.
Am observat că în bisericile penticostale

din România este o mare nevoie de dezvoltare
continuă și de susținere a liderilor. Nu de
puține ori pastorii se găsesc în situația de a
lupta singuri, încercând să găsească soluții
pentru biserica în care Dumnezeu i-a așezat.
Am remarcat că sunt absolvenți de școli biblice
sau seminarii teologice care pornesc cu mult
entuziasm în lucrare, dar situațiile de criză din
biserici îi aduc în stări de confuzie și, nu de
puține ori, de plafonare. Constatăm, de asemenea, că bisericile din România post comunistă se confruntă adesea cu situații de criză,
cărora nu reușesc întotdeauna să le facă față.
În acest context ne-am văzut chemați de
Dumnezeu să creăm o platformă prin care să
contribuim fiecare cu resursele spirituale pe
care Dumnezeu ni le-a dat, pentru a sluji liderilor din bisericile penticostale care vor fi interesați de o astfel de colaborare.
Ne rugăm pentru realizarea unui cadru
de instruire inductiv, practic și interactiv, care
să conducă la formarea liderilor maturi, echipați pentru a conduce Biserica lui Hristos din
România la îndeplinirea mandatului încredințat de Însuși Mântuitorul.
Pornind de la cele prezentate mai sus,
mai mulți pastori din Cultul Creștin Penticostal au constituit un grup de lucru, pe care
l-am numit ProLider. Câteva din obiectivele
pe care și le propune ProLider:
Viziunea: O rețea informală de lideri
care se dezvoltă continuu pentru biserici
dinamice, relevante și cu impact în
societatea contemporană.
Misiunea: Dezvoltarea unui cadru
relațional de formare și susținere a liderilor
creștini care să aibă impact asupra bisericii
locale.
Valori:
• Fidelitate scripturală
• Caracter hristic: integritate, smerenie etc.
• Plinătatea Duhului
• Deschiderea spre învățare și formare
continuă
• Darea de socoteală
• Unitate în diversitate

• Orientare spre misiune
• Viață de familie echilibrată
Practici:
• Orientarea pe scop, nu pe programe
• Conducerea și lucrul în echipă
• Ucenicia ca mod de viață
• Slujirea sub împuternicirea Duhului
Sfânt
• Echipare pentru misiune internă și
externă
Obiective:
• Retreat-uri cu scopul de dezvoltare
personală
• Școli de vară
• Conferințe de echipare
• Întâlniri de aprofundare și
implementare
• Elaborarea unor materiale
• Website
• Publicații.
În noiembrie 2015, la Valea Drăganului,
județul Cluj, am organizat prima conferință
de echipare a liderilor, ProLider 1 „Dezvoltarea unui plan de lucrare pentru biserica locală”. Cei 160 de participanți au fost chemați
atunci să investească, împreună cu echipa de
conducere, la elaborarea unei filosofii de lucrare care să conțină: un sistem de valori, scopul
bisericii, viziunea, misiunea, strategia, metode
și activități, evaluare.
Anul acesta am mers mai departe și în
cadrul conferinței ProLider 2 „Dezvoltarea
unei echipe de conducere”, participanții au
fost provocați să lucreze la dezvoltarea unei
echipe care să conducă și să lucreze împreună.

La vindecarea slăbănogului adus de cei
patru oameni, Domnul Isus răspunde
întrebărilor nerostite ale celor care Îl judecau în mintea lor că se face deopotrivă
cu Dumnezeu îndrăznind să spună că
păcatele îi sunt iertate, cu următoarele
cuvinte: „...dar ca să știți că Fiul Omului
are putere (sau autoritate) pe pământ să
ierte păcatele – „scoală-te» a zis El slăbănogului „ridică-ți patul și du-te acasă”
(Matei 9.6).
Această putere autoritate exercitată
de Domnul Isus era sesizată de cei din
vremea lui și le-a stârnit curiozitatea,
vrând să știe de unde vine. Așa se face că
la un moment dat, când Domnul Isus a
intrat în Templu și învăța norodul „au
venit la El preoții cei mai de seamă și
bătrânii norodului și I-au zis: cu ce putere (autoritate) faci Tu lucrurile acestea
și cine Ți-a dat puterea aceasta?” (adică
cine Te-a autorizat - Matei 21.23).
Dar Domnul Isus a dat această putere
autoritate și ucenicilor Săi. Când a chemat la Sine pe cei doisprezece ucenici și
a început să-i trimită doi câte doi le-a dat
putere „asupra duhurilor necurate”
(Marcu 6.7). Această putere pe care au
exercitat-o în lucrarea lor asupra duhurilor necurate era expresia autorității pe
care au primit-o de la Domnul Isus.
Apostolul Pavel a folosit această putere când a poruncit duhului de ghicire
să iasă din roaba care se ținea după ei

zicând: „în numele lui Isus Hristos îți
poruncesc să ieși afară din ea. Și a ieșit
chiar în ceasul acela.” (Fapte 16.8).
b. O putere abilitate
Termenul grecesc DUNAMIS, folosit de circa 120 de ori în N.T. se referă
la forță, putere, abilitate. Abilitatea poate
fi definită ca aptitudinea de a face ceva.
Este adevărat că uneori abilitatea sau
aptitudinea de a face ceva este legată
de învățare sau experiență. Dar când
este vorba de putere abilitate, adică
aptitudinea de a face ceva în numele
Domnului, aceasta este legată de ceva
primit și nu învățat.
Puterea abilitate este ceea ce ne dă
capacitatea unei trăiri creștine autentice. Noi nu trăim viața creștină cu puterea noastră, ci cu puterea primită de
la Dumnezeu. Cu acest „DUNAMIS”
care ne împuternicește să împlinim voia
Lui. De aceea Domnul Isus a spus „Eu
sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine
rămâne în Mine și în cine rămân Eu,
aduce multă roadă. Căci despărțiți de
Mine nu puteți face nimic” (Ioan 15.5).
De asemenea, puterea aceasta ne dă
capacitatea de a gestiona investiția divină. În pilda talanților, Domnul Isus
a spus: „Atunci Împărăția cerurilor se
va asemăna cu un om care când era
să plece într-o altă țară, a chemat pe
robii săi și le-a încredințat avuția sa.

Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi și
altuia unul; fiecăruia după puterea lui.
Și a plecat” (Matei 25.14-15). Fiecare rob
avea o anumită putere de a gestiona banii
stăpânului. De aceea, stăpânul nu le-a încredințat la toți același număr de talanți,
pentru că nu aveau toți aceeași putere de a
lucra cu ei pentru foloasele stăpânului.
Dar puterea abilitate nu înseamnă
doar capacitatea unei trăiri creștine autentice sau puterea gestionării investiției
lui Dumnezeu, ci și capacitatea de a face
lucrări miraculoase. Lucrările speciale
sau minunile sunt legate de puterea lui
Dumnezeu, manifestată în numele Domnului Isus.
Biblia subliniază acest adevăr chiar în
legătură cu lucrarea Domnului Isus:
„Într-una din zile, Isus învăța pe noroade.
Niște farisei și învățători ai Legii, care
veniseră din toate satele Galileii și Iudeii și din Ierusalim, stăteau acolo; și
puterea lui Dumnezeu era cu El ca să
vindece” (Luca 5.17).
Domnul Isus spune că: „Mulți Îmi
vor zice în ziua aceea :Doamne, Doamne!
N-am proorocit noi în Numele Tău ?
N-am scos noi draci în Numele Tău?
Și n-am făcut noi minuni în Numele
Tău?” (Matei 7.22).
(continuare în pag. 6)

Cu ajutorul lui Dumnezeu planificăm ca
în 15-19 noiembrie 2017 să organizăm următoarea conferință, ProLider 3 „Ucenicia ca
mod de viață”.
MIHAI DUMITRAȘCU
Pastor al Bisericii Creștine
Penticostale „Emanuel”, Galați

Botez în apă oficiat în data de 11 decembrie 2016 la Biserica Penticostală „Ekklesia” din Arad, prin care 19 persoane au încheiat
legământ cu Domnul. Actul de cult a fost oficiat de pastorii Iosif Riviș-Tipei și Pavel Riviș-Tipei, iar mesajul Evangheliei a fost
proclamat de pastorul Ioan Filip, președintele Comunității Regionale Penticostale Arad.
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zilele noastre. Dar unde este Petru acela?
Despre Ioan Botezătorul, îngerul
care i-a prevestit nașterea, a spus: „Va
merge înaintea lui Dumnezeu în duhul
și în puterea lui Ilie...” (Luca 1:17). Cu
alte cuvinte, puterea lui Ilie se va manifesta acolo unde se va acționa în duhul
lui Ilie. Dar ce duh a avut Ilie peste el?
Este ușor să asculți când ești trimis la
evanghelizare, conferință sau seară de
rugăciune, unde oamenii cred, simt și
trăiesc ca și tine. Dar e mai greu să mergi
la o conferință pe Carmel, unde tu să stai
într-o parte și în cealaltă parte să stea
850 de slujitori ai lui Baal și ai Astarteei,
și să-ți începi predica adresându-te unui
popor apatic și idolatru, astfel: „Până
când vreți să șchiopătați de amândouă
picioarele?”. Este ușor să mergi la ordinarea unui slujitor și să ai un mesaj de
încurajare; dar este puțin mai greu să
mergi înaintea lui Ahab și să-i prevestești
judecata lui Dumnezeu. Este ușor să te
rogi să se deschidă cerul și să vină binecuvântarea lui Dumnezeu peste poporul
Lui; dar este mai dificil să te rogi să se
închidă cerul și să aștepți să vină corbii
să te hrănească.
UN DUH DE ASCULTARE
Secretul ascultării lui Ilie a constat
în mentalitatea de slujitor. Slujitorul de tip „Ilie”:

· Cunoaște vocea și simte prezența
Stăpânului. Deosebește clar Cuvântul
Domnului de cuvintele oamenilor și nu
îl impresionează nici vântul, nici focul,
nici cutremurul de pământ care nu vin
de la Dumnezeu.
· Nu-și poate ajusta mesajul după
auditoriu (rang, mulțime, culoare politică etc).
· Este disponibil 24/24 ore, 7/7 zile.
Uneori nici să mănânce nu are voie, ca
ceilalți, până nu și-a terminat slujirea
sau mijlocirea de pe Carmel. Și nu prea
are timp de concediu în insule exotice.
· Nu poate renova altarul cum vrea
el, chiar dacă are idei foarte bune. Și nici
nu poate scoate vreo piatră din cele 12
care trebuie să alcătuiască altarul, doar
pentru că nu-i place piatra respectivă.
· Nu are voie să ordineze pe cine
vrea în locul lui, ci doar pe cel pe care
îl alege Stăpânul.
· Nu decide când, unde sau cum să
moară.
Știți care este cel mai dureros
test al ascultării pentru un slujitor?
Când ești nevoit să alegi între mai multe
ordine contradictorii, venite din direcții
diferite. Sau când ordinele venite de sus
se bat cap în cap cu dorințele celor de jos
(familia, biserica, propriile dorințe).
Credeți că lui Ilie i-a fost ușor să-l ungă
pe Hazael – cel mai mare dușman al

Botez noutestamental la Biserica Penticostală Florești, județul Prahova,
oficiat de pastorul Eugen Filote și de prezbiterul Narcis Filote în data de 4
decembrie 2016, ocazie în care 15 tineri au spus DA înaintea Cerului și a
bisericii locale, predându-și viața în mâna Domnului Isus!

Israelului – ca împărat al Siriei? Sau să
se roage să nu plouă, când știa ce o să se
întâmple în țară? Sau să fugă înaintea
carului lui Ahab, până la intrarea în Izreel?
Dar adevăratul slujitor nu discută, ci
execută ordinele.
Nu ne vom putea ridica în fața poporului să spunem: „Fă să cunoască tot poporul că Tu ești adevăratul Dumnezeu
și că eu sunt slujitorul Tău”, decât atunci
când suntem convinși că am făcut totul
după Cuvântul Domnului. Suntem noi
astfel de slujitori? Doamne, ajută-ne!
UN DUH AL RUGĂCIUNII
A fost punctul forte al lui Ilie. Nu a
scris cărți, nici n-a ținut seminarii despre
rugăciune, dar s-a rugat. În ciuda slăbiciunilor pe care le-a avut. Asta mă încurajează și pe mine să mă rog. Marile
lucrări pe care le-a făcut Dumnezeu
prin omul acesta s-au realizat în urma
și prin puterea rugăciunii.
Ilie a fost prin excelență un mijlocitor în rugăciune. Un adevărat mijlocitor:
1. Își asumă responsabilitatea.
Mijlocitorul nu aruncă responsabilitatea
salvării oamenilor sau a rezolvării problemelor doar pe umerii lui Dumnezeu,
spunând: „Dacă Dumnezeu vrea să se
întâmple, se întâmplă, dacă nu, nu”.
Dacă Ilie făcea așa, fiul văduvei din Sarepta n-ar fi înviat niciodată. „Caut un
om care să stea în spărtură” (Ezechiel
22:30-31). Cine să fie acela, dacă nu eu
și tu?
2. Este gata să plătească prețul.
Prețul lepădării de sine, al singurătății,
al înfruntării majorității, al nopților
nedormite, al zilelor de post, al confruntării cu diavolul. Mijlocirea înseamnă
luptă spirituală. Sunt slujitori care spun:
„Nu mă bag, mi-e frică să mă confrunt
cu duhurile sau cu oamenii de teapa lui
Ahab”. Cine este gata să plătească prețul
acesta?
3. Se identifică cu cei pentru care
mijlocește. Este extrem de sugestivă în
privința aceasta, scena învierii fiului
văduvei din Sarepta. Ilie s-a identificat
în totul cu copilul mort, și abia atunci
trupul acestuia s-a încălzit și a revenit
la viață. Poți tu să te pui cu adevărat în
locul celui mort, lovit de soartă, rănit
de diavolul?
4. Este perseverent. Ilie nu s-a rugat
de 7 ori să vină ploaia, ci de câte ori a fost
nevoie. Există un timp hotărât de Dumnezeu pentru intervenția Lui și rezolvarea
problemelor iar mijlocitorul trebuie să
persevereze până vine acel timp.

trebui să reușim să biruim influența dăunătoare a lumii. Și pentru a putea birui
influența distrugătoare a lumii trebuie să
avem ceva care este mai tare decât lumea.
După ce Dumnezeu a confirmat statutul pe care Îl avea Isus, acela de Fiu al
lui Dumnezeu, prin glasul care s-a auzit
din cer și prin coborârea Duhului Sfânt,
Acesta a fost dus în pustiu pentru o confruntare cu diavolul. Și, cu puterea Duhului, a biruit toate atacurile celui rău.
Despre noi, apostolul Ioan spune:
„...duhul lui Antichrist […] este în lume
acum. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu; și l-ați biruit, pentru că Cel ce
este în voi este mai mare decât cel ce
este în lume” (1 Ioan 4.3-4).
b. Chemarea pe care o avem
Noi avem chemarea de a împlini lucrarea lui Dumnezeu în lume. De aceea
Domnul Isus a făcut următoarea afirmație: „...Cum M-a trimis pe Mine Tatăl,
așa vă trimit și Eu pe voi” (Ioan 20.21).
Și atunci se pune întrebarea: cum L-a
trimis pe El Tatăl? Dumnezeu L-a trimis
cu o misiune specială: aceea de a vesti săracilor Evanghelia, de a tămădui pe cei cu
inima zdrobită, de a vesti robilor de război
slobozirea și orbilor căpătarea vederii și
de a vesti anul de îndurare al Domnului
(Luca 4.18-19).
Dar atunci când L-a trimis în lume
cu o misiune specială, L-a trimis și cu o
putere specială. De aceea Domnul Isus a
afirmat despre Sine: „Duhul Domnului
este peste Mine, pentru că M-a uns...”
(Luca 4.18). Dacă așa L-a trimis Tatăl pe
El în lume, tot așa ne trimite și El pe noi
în lume, deci și noi suntem trimiși cu o
misiune specială și cu o putere specială.
În Marcu 16.15-16, Domnul Isus le-a
spus ucenicilor: „Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice
făptură. Cine va crede și se va boteza va
fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit”. Dar înainte de a începe această lucrare, Domnul Isus „le-a poruncit să nu
se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte
acolo făgăduința Tatălui […] voi, nu
după multe zile veți fi botezați cu Duhul
Sfânt […] voi veți primi o putere, când
se va coborî Duhul Sfânt peste voi”
(Fapte 1.4,5,8).
c. Contextul ostil în care trăim
Vorbind despre împrejurările ostile în
care credincioșii trebuie să-și ducă viața
și să-și depună mărturia, Domnul Isus
a spus: „vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de
toate aceste lucruri care se vor întâmpla
și să stați în picioare înaintea Fiului

Omului” (Luca 22.36). Avem nevoie de
această putere pentru a nu ne lepăda de
credință atunci când suntem provocați
la aceasta. Sfânta Scriptură ne spune că
Fiul Omului nu va veni înainte de a veni
lepădarea de credință. Împrejurările ostile din viață au menirea să ne predispună la lepădarea de ceea ce am fost cândva.
Într-un asemenea context s-a lepădat
Petru de Domnul Isus, de teamă că va
fi prins și condamnat și el, așa cum era
Domnul lui. Atunci, Petru s-a lepădat
pentru că nu avea putere, dar mai târziu,
după ce a primit puterea Duhului Sfânt
a avut tăria să-L mărturisească pe Domnul Isus în orice condiții, indiferent cât
de primejdioase erau ele.
Dar avem nevoie de această putere și
pentru a nu face compromisuri în situațiile care ne expun la tot felul de riscuri.
Compromisul este un acord bazat pe cedări. Și, uneori, pentru a scăpa de situații periculoase, suntem solicitați să facem compromisuri. Tinerilor din Babilon li s-a promis viața, dacă acceptă compromisul de se închina unui chip de aur.
Apostolilor li s-a dat drumul din închisoare, cerându-li-se să nu mai predice
în numele Domnului Isus.
Uneori, nu doar că suntem solicitați
să facem compromisuri, dar chiar suntem dispuși să le facem, pentru a ne păstra poziția sau viața. Nimic nu ne poate
ajuta să respingem compromisurile și să
rămânem demni înaintea lui Dumnezeu
și a oamenilor, numai puterea Duhului
Sfânt. Și pentru asta trebuie să ne rugăm
serios.
d. Eficientizarea slujirii creștine
Nu se poate să nu observăm că de
foarte multe ori slujirea noastră nu este
eficientă. Adică nu duce la rezultatele pe
care le-am dori sau despre care citim în
Biblie că le-a avut biserica de la început.
Secretul acelor rezultate a fost însoțirea
puterii lui Dumnezeu. De aceea Domnul
Isus le-a interzis să înceapă slujirea fără
această putere, pentru că știa că nu vor
fi rezultate și nu vor avea eficiență în
ceea ce fac.
Puterea Duhului Sfânt dă eficiență
slujirii creștine creând cadrul pentru un
răspuns la Evanghelie, un răspuns al unei
credințe autentice și care să exprime o
transformare radicală, nu un răspuns de
moment, bazat pe manipulare emoțională.
Despre lucrarea apostolilor ni se spune:
„prin mâinile apostolilor se făceau multe
semne și minuni în norod. Toți stăteau
împreună în pridvorul lui Solomon […]
numărul celor ce credeau în Domnul,
bărbați și femei se mărea tot mai mult;

până acolo că scoteau pe bolnavi chiar
pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru ca atunci când va trece
Petru, măcar umbra lui să treacă peste
vreunul din ei” (Fapte 5.12-14). Aceste
rezultate spectaculoase ale slujirii apostolilor prin creșterea semnificativă a numărului celor ce credeau în Domnul Isus
este pusă pe seama puterii Duhului Sfânt
care se manifestă prin minuni. Mai târziu, apostolul Pavel a spus: „Evanghelia
noastră v-a fost propovăduită nu numai
cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt…”
(1 Tesaloniceni 1.5). Diferența dintre o
propovăduire cu vorbe și una cu putere
este că propovăduirea cu putere trece dincolo de o încântare estetică, la o decizie
a credinței.
Puterea lui Dumnezeu pusă la lucru
în slujirea creștină duce la rezultate deosebite și prin pregătirea cadrului pentru
mărturia creștină. Adică, atunci când puterea aceasta lucrează, furnizează mărturii proaspete ale lucrărilor lui Dumnezeu, care dau îndrăzneală slujirii.
De aceea apostolii, atunci când li s-a
interzis să mai predice au zis: „noi nu
putem să nu vorbim despre ce am văzut
și auzit” (Fapte 4.20).
Aceste lucrări ale puterii lui Dumnezeu impresionează uneori așa de puternic,
încât ușurează orientarea oamenilor spre
Dumnezeu. Așa s-a întâmplat când Domnul Isus a vindecat un slăbănog: „toți au
rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu;
plini de frică, ziceau: azi am văzut lucruri nemaipomenite” (Luca 5.26).
e. Nevoia de onorare a lui Dumnezeu
Puterea lui Dumnezeu pusă la lucru
face lucrări de competența lui Dumnezeu, adică lucrări care trec dincolo de
puterea omenească.
Când văd lucrări care trec dincolo de
puterea omenească și ele sunt puse pe
seama lui Dumnezeu, oamenii au predispoziția să-L laude pe Dumnezeu. După
ce Domnul Isus l-a vindecat pe ologul
adus la El de cei patru prieteni, „toți au
rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu”
(Luca 5.24-26).
Când apostolii Petru și Ioan l-au vindecat în numele Domnului Isus pe ologul
de la Templu, rezultatul a fost un moment
special de proslăvire a lui Dumnezeu.
„A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe
Dumnezeu” (Fapte 3.8-9).
Biserica apostolică a avut un așa de
(continuare în pag. 18)
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bătea. M-au întins pe bancă și mi-au
făcut procedura de respirație artificială.
Ce este interesant, e că în momentul
următor eu priveam de undeva de deasupra adunării și vedeam tot ce se întâmplă în jurul meu. Mi-am văzut trupul
întins pe bancă, i-am văzut pe toți cei
ce erau în jurul meu, am văzut copiii
care plângeau și chiar pe băiatul nostru
cel mai tânăr, care avea un obicei – când
se stresa își punea mâinile în cap. L-am
văzut cu mâinile în cap în adunare, acolo
unde mă aflam. Am văzut, de asemenea,
grupuri de frați și surori care se uniseră
în rugăciune. Atunci, în duhul meu m-am
tulburat și am zis: „Uite ce deranj s-a
făcut în adunare!”
Și atunci m-am uitat într-o parte și
am văzut o formație de îngeri. Toți stăteau cu spatele către mine și erau la o
anumită distanță. Am crezut că ei stau
în jurul unei mese și am avut dorința
să mă apropii de ei să văd dacă sunt fete
sau băieți. Dar nu judecam cu mintea
aceasta, căci aceasta era jos, în trupul
întins pe bancă. Lucrul acesta este foarte
important. Ei aveau haine ca ale noastre,
costume de culoarea argintului, părul era
auriu și foarte frumos, aveau cămăși
albe cu gulere foarte mari care ieșeau
sub formă de unghi în jurul gâtului.
În jurul încheieturilor mâinilor aveau
o manșetă lată care ieșea din haina de
costum și am remarcat lucrul acesta
pentru că ei comunicau între ei prin
mișcarea mâinilor. Nu auzeam nimic,
dar își mișcau mâinile și mi-am dat

seama că ei aveau o dezbatere unii cu
alții. M-am apropiat de ei. Toți stăteau
umăr la umăr. A trebuit să mă uit printre ei și am văzut fețele celor care erau
pe partea cealaltă. Erau niște tineri de
13-14 ani. Aveau niște fețe zâmbitoare
și atât de plăcute că în acel moment
m-am umplut de o pace extraordinară.
N-am simțit niciodată în viața mea o
asemenea pace. Am uitat pur și simplu
tot deranjul care s-a produs jos, de tot
ce a fost, de copiii mei care plângeau,
am uitat și de soția mea, care nu era în
acea zi la adunare. Acei tineri nu erau
așezați la o masă, cum am gândit eu,
ci ei înconjurau un loc foarte luminos.
Locul acela – am înțeles în acele
momente, dar nu judecând cu mintea
aceasta, ci în duhul – era trecerea spre
lumea de dincolo, iar tinerii aceia erau
îngerii despre care este vorba în Luca 16,
care l-au dus pe Lazăr în sânul lui Avraam.
De asemenea, am înțeles că acel loc luminos era locul de intrare și de plecare
din lumea aceasta, pentru totdeauna.
Atunci mai retras puțin, pentru că
îngerii stăteau umăr la umăr, parcă intenționat, ca să nu intre nimeni acolo. Un
înger s-a întors spre mine și m-a întrebat:
„Vrei să pleci sau vrei să rămâi?” În acel
moment, am privit în sală din nou și am
văzut un fel de funii care se ridicau, dar
nu numai din adunare, parcă erau și funii
care veneau de la distanțe mari, se ridicau
și mă țineau. Eu am înțeles că funiile acelea
erau rugăciunile care se înălțau către Dumnezeu în clipele acelea și ele mă țineau. Și
răspunsul meu a fost: „Uită-te la aceste
rugăciuni!” Și îngerul mi-a zis: „Înțeleg!”
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În momentul următor m-am trezit.
Totul durase mai bine de 10 minute,
până a venit ambulanța. Când au ajuns
paramedicii, m-au luat de pe bancă,
m-au pus jos pe podea și mă scuturau
zicându-mi: „Domnule, știi unde te afli?”
Și le-am zis: „Da, știu, sunt în adunare”.
Atunci mi-au spus: „Ai avut un stop
cardiac major, te ducem de urgență la
spital”. Am fost conștient când m-au ridicat și m-au pus pe targă, apoi în ambulanță, împreună cu fiica mea care a
fost acolo în adunare. Pe 2 mai 2010 mi
s-a pus un stent, procedură care a durat
cam 20 minute, rezolvându-se astfel
blocajul de pe o anumită arteră, lângă
inimă. De atunci sunt în viață, fără probleme de acea natură sau de orice altă
natură.
Dumnezeu este credincios, ceea ce
promite El face. A zis: „Diavolul vrea
să-ți curme firul vieții tale, dar eu nu
-am să îl las”. Evenimentul a avut loc
duminică, iar joi am fost externat din
spital și, cu ajutorul Domnului, duminică
seara, pe data de 9 mai 2010 am putut
merge din nou la biserică. Toți cei care
m-au văzut în timp ce toată scena asta
s-a desfășurat au crezut că sunt mort,
iar mulți au ieșit afară telefonând la
cunoștințe și spunând că am murit. Deja
se dusese vestea peste tot că am murit
și nimeni nu mai vedea vreo șansă ca
să îmi revin.
Aș vrea să vă spun câteva lucruri
pe care le învățăm de aici. În primul
rând, vreau să știți că tot ceea ce scrie
în Cuvântul lui Dumnezeu este DA și
AMIN. Să credeți tot ce citiți în Biblie.

(urmare din pag. 11)

mare impact în societatea în care a existat încât, la un moment dat, oamenii
au făcut următoarea remarcă: „...oamenii aceștia care au răscolit
lumea au venit și aici...”. Pe unde ajungeau ei, oamenii nu adoptau o
nouă religie, ci credeau în Domnul Isus ca unicul Mântuitor și experimentau o schimbare a vieții. Adoptau valori morale și o atitudine nouă
față de ceilalți oameni, care nu rămâneau neobservate.
Toate rezultatele consemnate în Biblie nu pot fi puse pe seama
unor factori pământești. Apostolii au reușit să răscolească lumea nu
pentru că au avut suportul unor oameni influenți din vremea lor, nici
pentru că ar fi avut o strategie inteligentă, bine pusă la punct, care să-i
ajute să cucerească noi teritorii cu Evanghelia Împărăției cerurilor. Totul
s-a datorat prezenței Duhului Sfânt, care le-a dat o călăuzire specială și o
putere specială. O putere care le-a marcat trăirea, le-a împuternicit
predicarea și le-a însoțit mărturia cu lucrări speciale.
Cred din toată inima că lumea în care trăim noi, cu crizele majore
care afectează toate domeniile vieții, are nevoie să fie răscolită din
În data de 21 august 2016, în Biserica Penticostală din
nou de niște oameni care se pun întru totul la dispoziția lui Dumnezeu.
localitatea Guga, județul Cluj a avut loc un botez în apă
Punându-ne la dispoziția lui Dumnezeu, vom fi echipați cu o putere
prin care opt persoane și-au mărturisit credința în
împotriva căreia nu-i va putea sta nimeni, chiar dacă s-ar declanșa
Domnul Isus Hristos. Actul de cult a fost oficiat de
cele mai puternice împotriviri.
pastorul Ovidiu Cupșa și de prezbiterul Ioan Chira, iar
Pentru că biruința este a Domnului!
mesajul biblic a fost proclamat de pastorul Vasile Bălan.

Pierdut la 12 ani

C

ând Isus a ajuns la vârsta de 12 ani, părinții lui L-au dus pentru prima dată la
Ierusalim, la praznicul Paștelor. După ce au trecut zilele praznicului, pe când
se întorceau acasă, băiatul Isus a rămas la Ierusalim. Părinții Lui n-au băgat de
seamă lucrul acesta; L-au căutat printre rudele și cunoscuții lor dar nu L-au găsit. S-au
întors la Ierusalim să-L caute. După trei zile, L-au găsit în Templu în mijlocul învățătorilor (Luca 2.41-50).
Probabil, unii dintre cititorii acestor rânduri au trăit momente critice din viața de familie când au pierdut pentru o vreme, câteva minute, ore sau mai mult, pe unul din copiii lor.
Șocul este groaznic, mai ales atunci când nici nu știi unde s-a pierdut copilul ca să începi
să-l cauți. Desigur, există și cazuri când îngrijorarea provocată de astfel de evenimente se
dovedește, ulterior, neîntemeiată. O familie din biserică nu a mai putut închide ochii o
noapte întreagă pentru că fata lor adolescentă nu a venit acasă până dimineața. Când părinții au întrebat-o ce s-a întâmplat, ea a răspuns: „Se făcuse prea târziu și am dormit la
mătușa”. Casa mătușii era chiar vizavi.
***
În anii '70, Ștefan, băiatul nostru, despre care am scris într-unul din numerele trecute,
frecventa o școală ajutătoare cu regim de semi-internat, tocmai în cartierul Berceni. Cineva din
familie, din frățietate sau dintre prieteni îl ducea la școală dimineața, iar seara îl aducea acasă.
Într-o zi, pe când avea 12 ani, primesc vestea că nu a fost găsit la școală de persoana care
venise să-l ia. Cineva îl văzuse ieșind pe poartă pe la prânz. Era puțin după ora 16. În timpul acela eu lucram la traducerea unei cărți despre misionarii și predicatorii americani
din Asia. Erau descrieri foarte interesante, cu slujitori plini de Duhul Sfânt, prin care se
făceau multe minuni, eliberări de duhuri rele, chiar o înviere din morți. Nu am putut întrerupe lucrul și, de fapt, unde m-aș fi putut duce să-l caut?
Așa au trecut orele. Ștefan știa adresa, dar nu să vină singur acasă. Nici nu mi-am dat
seama cum au trecut ceasurile, dar se făcuse 19.45. Terminasem traducerea și eram încă
sub influența puterii lucrătoare a Duhului Sfânt. Atunci am spus băiatului meu mai mare:
- Octavian, hai să ne rugăm pentru Ștefan să ajungă acasă! Cum a făcut atâtea minuni cu
frați de-ai noștri în Asia și nu numai, Dumnezeu să-l aducă pe Ștefan acasă. Apoi, după
rugăciunea în doi am continuat:
- Aprinde lumina pe hol, că s-a întunecat, ne așezăm în fotolii și-l așteptăm. La Dumnezeu toate sunt cu putință.
Astăzi, când scriu această experiență, nu-mi vine să cred că am putut avea atâta liniște
atunci și să las totul în mâna lui Dumnezeu fără a mă îngrijora. Peste circa
un sfert de oră, aud pe hol o agitație și imediat sună cineva la ușă. Când
am deschis, în fața mea era un bărbat cu băiatul meu de mână:
- L-am observat la Polizu, lângă Gară, și mi-am dat seama că ceva nu
e în ordine cu el. Întrebându-l ce face acolo singur, dirijând copilărește
mașinile, am aflat de la el adresa. Și vi l-am adus!
Locul unde a fost găsit Ștefan e la circa un km distanță, respectiv,
10-15 minute până la locuința noastră. Și-am zis: „Doamne, Tu în clipa
când ne-am rugat, l-ai și trimis la băiat pe omul care l-a adus acasă”.
Am fost foarte emoționat de promptitudinea cu care a răspuns
Domnul la rugăciunea noastră, încât nu știu dacă și cum i-am mulțumit omului, căci în mintea mea Cel care l-a adus era, de
fapt, Domnul!
Pastor pensionar
CRISTIAN VASILE ROSKE,
Biserica Vestea Bună, București

Eu nu știu,
Doamne...
Eu nu știu Doamne, unde încă
Îmi vei mai duce pașii mei,
Dar știu că Tu-mi vei fi oriunde
Lumină sfântă pentru ei.
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Eu nu știu Doamne, ce ispite
Vor mai veni în calea mea,
Dar știu că-n Tine biruință
Și ocrotire voi avea.
Eu nu știu Doamne, de câți prieteni
Mai pot fi încă părăsit,
Dar știu că Tu vei fi cu mine
Însoțitor nedespărțit.
Eu nu știu Doamne câte lacrimi
Au să mai plângă ochii mei,
Dar știu că Tu vei fi alinare
Și mângâiere pentru ei.
Eu nu știu Doamne câte jertfe
Mai trebuie să aduc din greu,
Dar știu că Tu-mi vei da putere
Să-mi sui deplin calvarul meu.
Eu nu știu, Doamne, câte rane
Voi mai primi de la ai mei,
Dar știu că Tu-mi vei da răbdare
Și rugăciune pentru ei.
Eu nu-mi știu, Doamne, viitorul,
Dar știu că el e-n Mâna Ta;
Ajută-mi să nu uit aceasta
Că liniștit să-Ți pot urma.
TRAIAN DORZ
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c. O putere primită
Adică este ceva ce nu am avut dintotdeauna. Nu este ceva cu care ne-am
născut, ci este ceva care vine la un moment dat în ființa credinciosului și nu vine
printr-o succesiune de la înaintașii
noștri, ci direct de la Dumnezeu.
Această putere vine pe baza credinței
într-o promisiune făcută de Domnul
Isus, promisiune care spune că noi primim o putere atunci când se coboară
Duhul Sfânt peste noi ( Fapte 1.8).
Dacă apostolii au rămas câteva zile
în Ierusalim așteptând această putere,
a fost pentru că au crezut spusele Domnului Isus: „...voi nu după multe zile veți
fi botezați cu Duhul Sfânt” ( Fapte 1.5)
Dar puterea aceasta nu vine în mod
automat peste credincios. Este rezultatul unei căutări, a unei însetări, a conștientizării ei ca o mare nevoie spirituală.
Apostolii au rămas în Ierusalim după
înălțarea Domnului la cer într-o așteptare, o căutare serioasă a momentului în
care promisiunea Domnului se va împlini.
Când Ilie îl provoacă pe Elisei să ceară
ce vrea înainte ca să fie răpit de la el,
acesta a cerut să vină peste el o îndoită
măsură din Duhul care era peste Ilie.
Elisei a conștientizat faptul că nu își
poate împlini chemarea pe care Ilie i-a
făcut-o de cunoscut atunci când și-a pus
mantia pe umerii lui decât dacă primește o putere specială. Și puterea
aceasta a căutat-o, iar dacă trebuiau
îndeplinite condiții speciale pentru a
primi această putere era dispus să le
împlinească. Ilie i-a spus: „Dacă mă vei
vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți
se va întâmpla; dacă nu, nu ți se va

întâmpla așa” ( 2 Împărați 2.10). De
aceea Elisei a stat tot timpul lângă Ilie
ca să poată îndeplini această condiție
(să-l vadă când va fi răpit) pentru că nu
voia să piardă ocazia primirii acestei
puteri.
Momentul primirii puterii lui Dumnezeu este o experiență pe care credinciosul o trăiește în viața lui cu Dumnezeu. Experiența este ceva care intră în
sfera simțurilor noastre. Este ceva atât
de conștient, încât poate fi datată și
localizată fără nici o problemă. Astfel,
apostolii puteau spune că au trăit experiența umplerii cu putere în Ierusalim
în ziua Cincizecimii. Sau, apostolul
Pavel putea spune că a primit această
putere în Damasc, pe strada Dreaptă,
în casa lui Iuda, în ziua în care Anania
s-a rugat pentru el.
Pentru că este o putere care se primește, ști că până la un moment dat
nu ai avut-o și de la un alt moment al
vieții ai început s-o ai.
d. O putere dozată (măsurată)
Credincioșii nu au toți aceeași măsură de putere spirituală. Unii au o putere mai mare ca alții. Și întrebarea
justificată care se pune este următoarea: ce face diferența între un credincios
și alt credincios? Puterea lui Dumnezeu în credincioși este dozată sau măsurată de o decizie suverană. Sunt mai
multe texte în Sfânta Scriptură care subliniază acest adevăr. Astfel, apostolul
Pavel scrie: „Cine este Pavel? Cine este
Apolo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu
prin care ați crezut; și fiecare după
puterea dată lui de Dumnezeu” ( 1 Corinteni 3.5). Apostolul Petru, inspirat
de același Duh Sfânt, scrie; „...dacă slujește cineva să slujească după puterea

pe care i-o dă Dumnezeu...” (1 Petru 4.11).
Când Dumnezeu măsoară sau dozează puterea pe care o dă fiecărui credincios, ține cont de chemarea pe care
i-o face fiecăruia. Apostolul Pavel leagă
puterea primită de la Dumnezeu de chemarea făcută (1 Corinteni 3.5).
e. O putere exprimată
Adică ceva care poate fi sesizat, văzut, remarcat în ceva foarte evident.
Apostolul Pavel le-a scris corintenilor
spunându-le că, atunci când va ajunge
la ei, se va uita nu după vorbe, ci după
putere. Înseamnă că putea să sesizeze
această putere dincolo de vorbe: „Dar
dacă va voi Domnul voi veni curând
la voi și atunci voi vedea nu vorbele,
ci puterea celor ce s-au îngâmfat. Căci
Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere.” ( 1 Corinteni 4.19-20)
Puterea aceasta se exprimă într-o
trăire specială, diferită de trăirea unui
om obișnuit. Este vorba despre o trăire
sfântă, în acord cu sfințenia Celui care
dă această putere. O trăire pe care nu
o putem realiza prin puterile noastre, ci
prin puterea Duhului Sfânt care rodește în noi un caracter special.
De asemenea, slujirea deosebită a
unui credincios, evidențiază îmbrăcarea cu puterea lui Dumnezeu. Sfânta
Scriptură spune despre Domnul Isus
că „El îi învață ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor”
(Matei 7.29).
Când a scris tesalonicenilor despre
lucrarea de propovăduire a evangheliei
la care ei au fost expuși, Pavel a spus:
„În adevăr, evanghelia noastră v-a fost
propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu
(continuare în pag. 8)

Noi vedem lucrurile pe care le putem
vedea cu ochii aceștia de carne, dar vine
momentul când ochii de carne se închid
și abia atunci vedem întreaga realitate.
Noi zicem că lucrurile pe care le vedem
acum sunt reale, ne uităm unii la alții,
ne salutăm și ne bucurăm să ne vedem.
Dar pe lângă realitatea aceasta, pe care
o vedem, există o realitate pe care n-o
vedem. Sunt îngerii lui Dumnezeu, Isus
Hristos la dreapta Tatălui, sunt toate
făpturile vii, este locul acela minunat
despre care Domnul Isus a zis că merge
să îl pregătească, ca acolo unde este El
să fie și slujitorii Lui.
Sunt câteva versete care îmi plac
mult, cum ar fi 2 Cor. 4.18: „Pentru că
noi nu ne uităm la lucrurile care se văd,
ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile
care se văd sunt trecătoare, pe când
cele ce nu se văd sunt veșnice.” Este posibil să ne uităm la ceea ce nu se vede?
Vă rog să credeți și să cereți de la Dumnezeu credință, rugați-vă ca Domnul
să mărească credința voastră. Există
lucruri pe care nu le vedem, și acelea
sunt într-adevăr veșnice. Ne uităm la
trupurile noastre, ne uităm la noi care
nu ne-am văzut poate de ani de zile și
vedem cât ne-am schimbat.
Să ne punem câteva întrebări. Vine
timpul când vom pleca din această
lume, vine timpul când vom închide
ochii. Dumnezeu a rânduit ca să trec
prin această experiență la vârsta de 51

de ani. Puteam să fiu de mult sub glia
pământului și uitarea să se lase peste
toată existența mea de câțiva zeci de
ani pe acest pământ. Dar a fost planul
lui Dumnezeu să mai trăiesc și este
planul lui Dumnezeu că dv. sunteți
încă în viață.
Nu la multă vreme după ce am trecut
prin această experiență, datorită schimbărilor din Biserica Philadelphia din
Portland, din octombrie 2011, Domnul
m-a chemat ca să slujesc ca pastor principal al acestei biserici, împreună cu
ceilalți frați păstori și slujitori, și Domnul ne binecuvântează. Am renunțat la
serviciul meu bine plătit (de profesie
sunt inginer și am lucrat în câteva firme).
Însă, când Domnul m-a chemat, am renunțat la slujba pe care o aveam și am
zis: „Doamne, dacă Tu mi-ai dat viață,
dacă mi-ai dat zile, vreau să Te slujesc,
și dacă este voia Ta, dacă acesta este
planul Tău pentru viața mea, vreau să
mă pun la dispoziția Ta.”
Dumnezeu ascultă rugăciunile.
Rugăciunile noastre sunt ca niște legături, funii care pot să îl aducă pe cel
iubit, pe cel drag nouă, pentru care ne
rugăm. Indiferent care este starea lui,
chiar de la marginea gropii. Sunt aici
dovezi, mărturii că Dumnezeu a lucrat
în cazuri în care oamenii spuneau „este
imposibil”; „mai ai o lună, două, mai
ai puțin și vei muri” și tu încă ești în
viață după ani de zile.

Cred că aveți și dumneavoastră
asemenea situații pentru că noi, la
Portland, avem. Dumnezeul nostru este
un Dumnezeu puternic. Rugăciunea aduce
rezultate. Rugați-vă cu credință, cu stăruință, slujiți Domnului cu credincioșie
în vremea aceasta. Trăim vremuri din
urmă, vremuri grele, dar indiferent ce
va fi, când o să îi vedeți pe acei tineri,
o să vă umpleți de pace și fericire. Și
fericirea nu va ține o zi, două, o lună,
câțiva ani, ca mai apoi să revină durerea de cap, de picioare sau de spate...
Nu, fericirea aceea va ține o veșnicie.
Îl vom vedea pe Domnul față în față, și
când Îl vom vedea, vom fi și noi cum
este El. Aș dori să vă încurajez să stați
aproape de Domnul, să-L slujiți în
Casa lui Dumnezeu. Slujiți-vă unii pe
alții. Slujirea nu este numai pentru
păstor și pentru frații din conducere,
ea este și pentru membrii bisericii. Să
ne primim unii pe alții, să ne iubim unii
pe alții, să ne ducem sarcina unii altora.
Suntem un trup format din mai multe
mădulare, dar nu suntem indivizi, ci o
adunare de indivizi, suntem trupul lui
Hristos.
Meditați la cuvintele acestea, stați
aproape de Domnul și slujiți-L și El se
va îngriji de nevoile voastre, ale tuturor
iar în ziua când vom pleca din lumea asta,
să ne vedem din nou, acolo, în prezența
Domnului unde vom sta o veșnicie.
Așa să ne ajute Dumnezeu!

„Cine va crede și se va boteza va fi
mântuit...” (Marcu 16.16a)
Prin harul Domnului, pe data de 13 noiembrie 2016, la
Biserica Penticostală „Maranata” din Vulcan, județul
Hunedoara, ne-am bucurat împreună cu cerul de un
botez noutestamental, prin care 10 persoane au încheiat
legământ cu Domnul. Actul de cult a fost oficiat de
pastorii Filip Cazacu și Daniel Nedelea (foto jos).

Botez în apă în Biserica Penticostală „Betania” din
Periam, oficiat de pastorul Petru Ropotică și de
prezbiterul Petru Coman în data de 25 septembrie 2016.
A vestit Cuvântul Domnului pastorul Vasilică Bârsan.
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