Evenimente

Sesiune de comunicãri

Relevanþa predicãrii
pastorale în bisericile
penticostale române

Î

n zilele de 6-7 mai a.c. s-a desfãºurat în aula
Institutului Teologic Penticostal din Bucureºti Simpozionul intitulat „Relevanþa predicãrii
pastorale în bisericile penticostale române”.
Dupã cuvântul de deschidere rostit de rectorul
I.T.P. Conf. dr. Ioan Tipei, au urmat, în cadrul a
trei sesiuni, prezentarea a 7 referate, dupã cum
urmeazã: „Portretul pastorului penticostal” (V.
Croitoru), „Elemente fundamentale ale predicãrii
penticostale relevante” (I. Brie), „Actualizarea

mesajului biblic” (V. Pustan),
„Eficienþa predicãrii seriale”
(C. Terinte), „Predicarea
pastoralã în viziunea Bisericii” (M. Dumitraºcu), „Rolul
experienþei pastorale pentru
o predicare biblicã” (E.
Meºtereagã) ºi „Influenþa
unei predicãri relevante
asupra Bisericii locale” (I.
Mureºan).
În urma referatelor au
avut loc discuþii la care au participat pastori ºi
studenþi ai Înstitutului.
Între alþii, au luat cuvântul ºi fraþii Moise Lucaci,
vicepreºedinte al Cultului, Ioan Bochian, preºedintele Comunitãþii Regionale Penticostale Bucureºti ºi Cristian Vasile Roske, redactor-ºef ºi unul
din primii profesori de omileticã ai Seminarului,
respectiv, Institutului Teologic Penticostal.
În numãrul viitor vom publica extrase din unele
referate prezentate.
C.V.R.

Persoana ºi Lucrarea Duhului Sfânt
(urmare din pag. 5)
Sfânt, vorbim de plinãtatea Duhului
Sfânt. De aceea se fac multe confuzii,
pentru cã aceste aspecte sunt confundate.
Duhul Sfânt S-a pogorât în lume
ca sã locuiascã permanent în templele care
I s-au pus la dispoziþie, adicã trupurile
credincioºilor, ca temple ale Duhului
Sfânt. Iatã, avem prezenþa persoanei dar
avem ºi plinãtatea puterii: „ªi toþi s-au
umplut de Duh Sfânt ºi au început sã
vorbeascã în alte limbi…”. În Ziua
Cincizecimii Îl vedem pe Duhul Sfânt
pogorându-se ca persoanã ºi este vizibilã
prezenþa Lui. Se vãd efectele Duhului
Sfânt pentru cã toþi s-au umplut. Asta
înseamnã plinãtatea puterii, dar manifestarea este controlatã de persoanã: „…dupã
cum le da duhul sã vorbeascã”.
Cineva spunea cã cea mai mare
blasfemie este sã încerci sã explici
persoana Duhului Sfânt. Este imposibil.
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Cuvântul Adevãrului

Ne uitãm la reflecþiile prezenþei Duhului Sfânt, a lucrãrii pe care o face ºi putem
înþelege niºte principii ale Împãrãþiei lui Dumnezeu, pentru cã Ea nu este mâncare
ºi nici bãuturã, ci este pace ºi bucurie în Duhul Sfânt. Deci, observãm efectele
binecuvântate ale prezenþei ºi plinãtãþii Duhului Sfânt, dar nu le putem separa
una de alta. Unde este Duhul Sfânt, este prezenþa Lui vizibilã. Unde este Duhul
Sfânt prezent, se vede manifestarea puterii Lui, a plinãtãþii Lui în credincioºi.
(va urma)

