Tineret
Fiecare sesiune a început cu un
timp de laudã ºi închinare condus de
mai multe grupuri muzicale ºi cu
rugãciuni înflãcãrate (foto mijloc) la
care tinerii au fost îndemnaþi de
slujitori prezenþi la eveniment.
La apelurile vorbitorilor, de la
încheierea fiecãrei sesiuni, ºi-au
manifestat dorinþa de a se preda ºi
de a-L urma pe Domnul Isus Hristos
sute de tineri (foto dreapta jos).
„Cele douã zile petrecute împreunã la Bucureºti vor fi de neuitat
pentru mulþi tineri, pentru cã acolo s-au
întâlnit faþã în faþã cu Dumnezeu. La
aceastã conferinþã, Dumnezeu ne-a
învãþat ce înseamnã cu adevãrat viaþa
la maxim – adicã din belºug (Ioan
10:10) – ºi ne-a îndemnat sã-L cãutãm
pe El, singurul care poate duce pe
orice om de la minus la plus, ºi care îi
poate da dragoste ºi
putere divinã ca sã
trãiascã dupã îndemnurile Duhului.
La sfârºit, ca o
confirmare a Cuvântului Sãu, Dumnezeu
ne-a trimis un exemplu
în „carne ºi oase” –
Tony Anthony, care sã
fie o încurajare ºi
pentru acei oameni
care au nevoie de a
doua ºansã pentru
mântuirea lor”, concluzioneazã organizatorii pe site-ul fundaþiei.
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poate sã-þi dea mult mai mult...» (2
Cron. 25.9).
Dragi tineri, dacã vreþi sã trãiþi
aºa cum este tema conferinþei: «Viaþa
la maxim» vã invit, vã chem ºi mã
rog pentru voi ca sã-I daþi toatã inima
lui Dumnezeu ºi sã vã aliaþi cu oameni
care se tem de El. Împãratul Amaþia
s-a aliat cu aceia care nu slujeau pe
Dumnezeu. Faceþi alianþã cu oameni
temãtori de Dumnezeu ºi înþelegeþi
bine cã Dumnezeu poate totdeauna
sã vã dea mult mai mult...
Doresc ca Domnul sã binecuvânteze aceastã conferinþã ºi la
finalul ei sã se împlineascã ceea ce
v-aþi propus: «Viaþa la maxim împreunã cu Domnul Isus.»”
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n zilele de 30 aprilie ºi 1
mai a.c. a avut loc în
Bucureºti, la Sala Polivalentã, Conferinþa Naþionalã de
Tineret „Peniel”. Vorbitorii principali au fost Lucian Oniga, fondatorul ºi preºedintele
Fundaþiei „Peniel”,
Cristian Barbosu, pastorul Bisericii „Metanoia” din Arad, Florin
Ianovici, pastorul Bisericii Betel din Bucureºti ºi Tony Anthony,
fondatorul organizaþiei
„Avanti Ministries
Limited” ºi autorul
cãrþii autobiografice
„Îmblânzirea
tigrului”.
Au participat mii
de tineri penticostali ºi
nu numai, pãstori ºi
conducãtori din Cultele neoprotestante, între care Ioan
Moldovan, preºedintele AER ºi
vicepreºedinte al Cultului Creºtin
Penticostal, Otniel Bunaciu, preºedintele Cultului Creºtin Baptist,
Virgil Achihai, preºedintele Cultului
Creºtin dupã Evanghelie, Moise
Lucaci, vicepreºedinte al Cultului
Creºtin Penticostal, toþi aducând saluturi tinerilor prezenþi la Sala Polivalentã din Bucureºti.
În cuvântul sãu, pastorul Ioan
Moldovan (foto sus), preºedintele
AER a spus între altele, urmãtoarele,
citând 2 Cronici 25.1-9:
„Vreau sã vã spun cã, la întâlnirea aceasta de la Peniel este vorba
despre voi ºi despre noi. În cuvântul

pe care l-am citit din 2
Cronici, despre Amaþia,
este vorba despre noi.
La vârsta de 25 de ani,
Amaþia a ajuns împãrat
ºi a fãcut ce este bine
înaintea Domnului. El a
fost unul din cei 8 împãraþi buni ai lui Iuda.
Israelul n-a avut niciun
împãrat bun dupã ce împãraþia s-a destrãmat.
Dar Biblia spune cã
Amaþia avea inima împãrþitã, o inimã care nu
era cu totul datã Domnului. El s-a
aliat cu cine nu trebuia ºi n-a înþeles
cã Dumnezeu este Acela care poate
sã dea mai mult. În acest pasaj veþi
vedea cum Dumnezeu Îºi trimite
slujitorul, care spune: «Domnul

Foto: Eugen Pãun

Foto: Daniel Purdel

Conferinþa
Naþionalã de Tineret
– Peniel 2008

Cuvântul Adevãrului

11

