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Conferința Bisericilor
Penticostale Române
din Canada
n perioada 19 - 21 mai a.c. a avut loc la
Montreal, Quebec, Canada, cea de a IX-a
Conferință a Bisericilor Penticostale Române
din Canada. Evenimentul a fost organizat de Biserica Penticostală Română „Bethel”, din Montreal,
cu participarea slujitorilor din bisericile penticosDe la stânga spre dreapta, rândul de jos: Mircea Măcicășan - diacon Biserica Bethel,
tale din Montreal, Toronto, Kitchener și Vancouver.
Montreal, Vasile Costache - prezbiter Biserica Bethel Windsor, Corneliu Mihăilă Invitații speciali au fost pastorul Romu Mocan,
pastor Biserica Chiliwack B.C., Iosif Feher - pastor Biserica Bethel Montreal, pastor
Romu Mocan - secretar general CCP-BDAR, pastor Hozan Vasile - Biserica Kitchener;
secretarul general al Cultului Creștin Penticostal rândul de la mijloc: Andy Olariu - pastor Phoenix, Arizona, Iosif Frânc - Biserica
Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România și
Toronto, Cornel Bîrsan - pastor principal Biserica Kitchener, Gheorghe Diaconescu pastor Biserica Bethel Windsor; rândul de sus: Daniel Filip - pastor Biserica Emanuel
pastorul Jacques Houle, președintele organizației
Vancouver B.C. și Nuțu Băbălai - prezbiter Biserica Kitchener.
Eglise de Dieu/Church of God peste bisericile
penticostale din Quebec și Provinciile Maritime ale
viața participanților, în sensul unei revigorări a vieții lor de rugăCanadei.
Evenimentul a avut loc într-un local închiriat, aparținând ciune. Avem deplina încredințare că pentru rugăciune nu există
Bisericii Evanghelice Armeniene și a fost transmis live de substituenți și că ea este soluția de care Biserica are nevoie.
Au avut loc patru servicii de închinare, în cadrul cărora au
echipa CredoTV.
Tema Conferinței a fost „Nevoia de rugăciune a Bisericii, luat cuvântul pastorii Jacques Houle și Romu Mocan - vineri
în vremurile din urmă”, iar ca text biblic a fost ales 1 Petru 4:7. seara, Corneliu Mihăilă (Chiliwack - British Columbia) și Romu
Gândul care a stat în spatele acestei alegeri a fost acela că vremu- Mocan - sâmbătă seara, Gheorghe Diaconescu (Bethel - Windsor,
rile care stau în fața noastră sunt vremuri grele, din punct de Ontario) și Cornel Bîrsan (Kitchener, Ontario) - duminică
vedere spiritual, iar Biserica trebuie să se întărească, spre a dimineața și Romu Mocan - duminică seara.
Pe lângă predicile rostite, predici care au accentuat imporputea să le traverseze cu bine. Nu putem ignora preocuparea
tot mai evidentă a clasei politice actuale de a spulbera ultimele tanța rugăciunii, programele întâlnirilor Conferinței au mai
valori morale și de a instala în loc un relativism moral devas- fost îmbogățite și prin participarea câtorva formații muzicale
tator; nu putem ignora avalanșa de stricăciune prezentă în din bisericile locale participante: orchestră, coruri mixte și
toate domeniile vieții sociale; și nu putem ignora nici criza coruri bărbătești, fanfare, etc.
Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ajutorul dat în orgafamiliei, care s-a accentuat mult, în ultima vreme. Biserica trebuie să se echipeze cu mai multă putere. În scopul acesta, nizarea acestei Conferințe și Îl rugăm să binecuvânteze Cuvânnimic nu este mai necesar și mai potrivit decât o grabnică tul în inimile celor ce fie au luat parte direct la întâlnirile Conferinței, fie ne-au urmărit prin intermediul transmisiunii realiîntoarcere la rugăciune. De ce „întoarcere” ?
Pentru că o privire de ansamblu asupra evoluției Bisericii, zate de echipa fraților de la „CredoTV”.
scoate în evidență o realitate pe care n-o putem ignora: rugăPastor IOSIF FEHER,
ciunea, care a fost un element definitoriu pentru credincioșii
Coordonator al Conferinței BPRC 2017
penticostali, a fost împinsă tot mai mult spre periferia serviciilor noastre de închinare, ea fiind înlocuită cu tot felul de
substituenți ciudați, care țin de domeniul
„divertismentului”.
Dorința noastră, a organizatorilor, a fost
aceea ca mesajele Conferinței acesteia să fie
folosite de Duhul Sfânt spre a determina o
schimbare reală, profundă și de durată, în

Î

În data de 28 mai, în Biserica
Penticostală Română Bethel, din
Montreal, a avut loc un botez noutestamentar, prin care 6 suflete au
încheiat legământ cu Domnul. Toți cei
șase candidați vin din afara bisericii.
A oficiat botezul pastorul Iosif Feher,
ajutat de fratele Mircea Măcicășan,
diacon al bisericii locale. A predicat
Cuvântul, cu această ocazie, fratele
Iosif Frânc din Detroit, U.S.A.

arătat puterea de transformare a Evangheliei. În sala bisericii, pe același rând,
stăteau: un student evreu creștin, un student palestinian creștin și un medic sirian, de asemenea creștin, iar câteva
rânduri mai în spate stătea un creștin
turc și un medic iranian creștin. La sfârșitul serviciului divin m-am întâlnit cu
cei doi studenți și am schimbat câteva
cuvinte despre originea lor, iar ei mi-au
spus, referindu-se la faptul că sunt frați
în Hristos: „noi am făcut pace cu mult
timp în urmă”. Creștinul plin de Duhul
Sfânt nu se teme de filosofia de viață
sau de religia celui căruia îi transmite
mesajul Evangheliei. Într-o lume cu
provocări tot mai mari pentru mesajul
Evangheliei, creștinul plin de Duhul
Sfânt are putere în mărturia sa, iar
această putere înseamnă rezultate,
suflete câștigate pentru Împărăția lui
Dumnezeu.
Plinătatea Duhului aduce biruință în confruntările cu dușmanul,
cu diavolul. Lupta spirituală nu și-a
pierdut intensitatea în vremea aceasta,
lupta continuă și este tot mai puternică
și mai sofisticată. Atacurile diavolului

împotriva creștinului vizează îndepărtarea de Hristos și de voia Lui. Împotriva
familiilor creștine, de asemenea, se dă
o luptă puternică în care dușmanul vizează dezbinarea și distrugerea familiilor
creștine, mergând pâna la distrugerea
familiei ca instituție creată de Dumnezeu. Împotriva Bisericii, dușmanul luptă
pentru distrugerea mărturiei, pentru îndepărtarea acesteia de Hristos și pentru
înlocuirea învățăturii sănătoase și biblice
cu învățătură falsă. Falsificarea lucrurilor
spirituale autentice este folosită de dușman tot mai mult în vremurile din urmă
pentru că un creștin amăgit este un creștin învins fără ca măcar să știe. În lupta
împotriva falsității, creștinul trebuie să
fie plin de Duhul Sfânt. Apostolul Pavel
a avut de-a face cu astfel de lupte spirituale, iar astfel de momente ne-au rămas ca învățătură în Scriptură. În Faptele Apostolilor 13:6-12 ne este prezentată confruntarea spirituală dintre Elima,
vrăjitorul, și apostolul Pavel. Elima vrăjitorul încerca „să strâmbe căile drepte
ale Domnului” (v. 10), adică să denatureze adevărul lui Dumnezeu. Apostolul
Pavel nu se lasă impresionat de numele
acestui om – Bar-Isus, adică fiul lui Isus

– și nici intimidat de magiile lui, ci rostește judecata lui Dumnezeu asupra
acestui om, care era de fapt fiul diavolului,
iar magiile lui nu puteau sta împotriva
puterii lui Dumnezeu. Puterea și autoritatea lui Pavel i-au venit din plinătatea
Duhului Sfânt, care era în el: „Atunci,
Saul, care se mai numește și Pavel, fiind
plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la
el” (v. 9). Creștinul plin de Duhul Sfânt
este biruitor în lupta spirituală, oricât
de puternică ar fi aceasta.
În secolul XXI, Biserica lui Hristos
are nevoie de plinătatea Duhului Sfânt
mai mult ca oricând. Plinătatea Duhului
se manifestă în viața unui creștin restaurat din punct de vedere spiritual de
Duhul Sfânt și al cărui caracter este
transformat de Duhul după voia lui
Dumnezeu.
De asemenea, plinătatea Duhului se
manifestă în viața unui creștin călăuzit în
mod continuu de Duhul Sfânt și care
slujește Domnului proclamând mesajul
Evangheliei indiferent de dificultăți.
Nu în ultimul rând, oricât de puternică ar fi lupta, un creștin plin de Duhul
Sfânt este biruitor în confruntările cu
dușmanul.

În data de 23 aprilie a.c. la Biserica Penticostală ELIM din Timișoara a vut loc un botez noutestamental în cadrul
căruia au încheiat legământ cu Domnul 63 de persoane (5 persoane au fost botezate acasă, din cauza stării de
sănătate). Actul de cult a fost oficiat de pastorii Moț Dumitru, Codreanu Marcel, Radeș Liviu și Stupar Adrian, iar
cuvântul Domnului a fost predicat de pastorul Mureșan Mircea din Deva.
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Părintele Ceresc (Ioan Chirilă, Fragmentarium exegetic filonian II).
Această poruncă conţine o analogie
între ceea ce face Dumnezeu şi ce-l cheamă pe
om să facă: Dumnezeu va asigura locuirea
de către evrei a ţării, iar ei vor asigura sprijin părinţilor lor în caz de nevoie. Douglas crede că promisiunea vizează poporul ca întreg, nu fiecare persoană în parte
(Douglas K. Stuart, op.cit.).
Alţi autori consideră că promisiunea
se referă şi la Israel ca naţiune, dar şi la
persoane particulare; în primul caz e vorba de „stăpânirea ţării promisiunii”, iar
în al doilea de „longevitate” (Robert Jamieson, A.R. Fausset şi David Brown, A
Commentary Critical, Experimental and
Practical on the Old and New Testaments,
p.359). Promisiunea vieţii lungi nu e scrisă
doar ca factor motivaţional, ci arată efectiv
care e urmarea naturală a cinstirii şi sprijinirii părinţilor (Alec Motyer, op.cit.).
Observăm gravitatea încălcării acestei
porunci inclusiv din faptul că evreii au
ajuns captivi şi din cauză că au falimentat
în domeniul relaţiilor cu părinţii (Ezec.
22:7, 15) (Kenneth L. Barker şi John R.
Kohlenberger, NIV Bible Commentary).
Porunca în zilele noastre
Una din cauzele majore ce provoacă
crize în familii este faptul că tot mai mulţi
părinţi biologici renunţă la rolul de a-şi
creşte şi educa copiii. Tot mai mulţi părinţi îşi încredinţează odraslele creşelor,
bonelor, societăţii (Ben Carson, Asumă-ţi
riscul). Suntem de partea celor care susţin
că nu este atât de important să le lăsăm
copiilor noştri comori pământeşti atât de
mari încât ei să ducă o viaţă total lipsită
de griji. Adunarea unei astfel de averi ne va
lua mult din timpul pe care ar trebui să îl
investim în creşterea şi educarea copiilor
noştri, dar nu este mai puţin adevărat că
menirea noastră ca părinţi este să ne asigurăm şi de viitorul copiilor noştri. Numai
că cele două necesităţi – materiale şi spirituale - trebuie împletite astfel încât nici
una din ele să nu sufere. De-a lungul vieţii
am văzut multe exemple de familii în care
partea materială nu a fost îndestulătoare
şi totuşi investiţia spirituală a fost făcută,
iar copiii au reuşit să recupereze ceea ce
părinţii lor nu le-au putut da. În schimb,
mult prea des copiii care au avut de toate de
prisos au suferit din cauza puţinului timp
alocat de părinţi doar pentru ei, și au ajuns
să aibă serioase probleme de relaţionare
şi de adaptare în societate, considerând,
desigur, că ei au toate drepturile rezer-

vate pe toate planurile, chiar şi fără o contribuţie personală. Observând modul în
care copiii devin adulţi, vom înţelege lucrurile dintr-o nouă pespectivă: abia atunci
vom înţelege că am alocat prea puţin timp
pentru educaţia lor (S.K.H., Când ne cresc
copiii, în Sămânţa adevărului, 3/2017).
De aceea, părinţii trebuie să crească copiii
educându-i în învăţături sănătoase şi utile
pentru viaţă şi care vor rămâne ca o moştenire atunci când părinţii nu vor mai fi.
Marele filozof Platon spunea printre altele: „copiilor nu trebuie să le lăsăm aur
drept moștenire, ci mai mult bun simţ”
(Platon, în V. Borşecev şi colab., Enciclopedia înţelepciunii, p.66).
În vremurile biblice, soţii se respectau
în mod reciproc, până acolo că soţia i se
adresa soţului numindu-l „domnul ei” (1
Ptr. 3:6). La fel stăteau lucrurile şi în ceea
ce priveşte cinstea acordată de copii părinţilor. Ca pildă, avem cazul fiilor lui Iacov,
care, după moartea acestuia, au ascultat întocmai ce le-a poruncit pe când trăia, în
ce priveşte detaliile înmormântării sale (Gen.
50:14). Un exemplu grăitor este cel al
recabiţilor, care atunci când li s-a oferit
paharele cu vin, le-au refuzat categoric,
motivând că ei vor alege să respecte poruncile tatălui lor Ionadab (Ier. 35:1-10).
În secolul al XXI-lea, lucrurile s-au
schimbat în mod radical. Cuplurile de azi
aplică mai puţin principiile morale, astfel
că unii parteneri trăiesc independent, respectul lor reciproc lăsând de dorit. În zilele
noastre, spre deosebire de culturile din
Antichitate, cei în etate nu mai sunt preţuiţi, după cum nici a fi înţelept nu mai e
un lucru la fel de preţuit ca atunci (Hugo
Mujica în F. Savater, Cele zece porunci
în secolul al XXI-lea). Acum este valorificată tinereţea, cu toate atuurile ei: „forţă,
frumuseţe, agilitate, spontaneitate” (F.
Savater, op.cit., p.80). Nu mai sunt apreciate perioadele ce urmează tinereţii; de
fapt, există tendinţa de a considera că nişte
ani în plus sunt o infirmitate. După Savater, „ne aflăm în faţa primejdiei de a
ne îndrepta spre o juvenilizare permanentă a societăţii” (p.81).
De multe ori, generaţia tânără are ultimul cuvânt de spus atât în politică, cât şi în
unele domenii de conducere, inclusiv în
biserici. Nu se mai ascultă sfatul celor
vârstnici, părerile lor fiind considerate
învechite, exact contrar Sfintei Scripturi,
care afirmă răspicat că înţelepciunea se
găseşte în perii albi. Asistăm astfel la o idolatrizare a noii generaţii. Cristian Barbosu
afirmă şi el că între generaţiile de astăzi există
mult mai mari diferenţe decât în trecut.

Andreason, pe de altă parte, este de părere
că în orice perioadă generaţia tânără o consideră pe cea dinainte inferioară şi nu-i acordă
creditul cuvenit (M.L. Andreasen, op.cit.).
Rabinul Alexandru Şafran afirmă despre criza apărută în familie că îşi are originea
în prăpastia tot mai adânc săpată între părinţii biologici şi Părintele ceresc. Respectul
copiilor faţă de părinţi este asemănat cu cinstea acordată lui Dumnezeu (Ex. 20:2).
Când părinţii cedează în faţa odraslelor lor,
ei vor avea parte de un cămin pe care psihologii americani îl numesc child centered
home, „un cămin centrat pe copil”. Dar, în
timp, acest tip de cămin va deveni un child
dominated home, „cămin dominat de copil”.
Acest tip de părinţi sunt, după spusele filozofului evreu Bahya ibn Pakuda, părinţi care
„îşi fac din copilul lor un zeu” (Alexandru
Şafran, Lumini pentru viitor, p.81).
Porunca cinstirii părinţilor a fost deosebit de importantă în Vechiul Testament,
și am observat că în Noul Testament ea
este actualizată prin afirmaţiile făcute de
Apostolul Pavel. Dar cum rămâne cu aplicarea ei în secolul al XXI-lea? Există cel
puţin două categorii de oameni care au un
răspuns la această dilemă: unii, care privesc prin optica secularismului, vor răspunde că respectarea părinţilor este ceva
demodat. Aceşti copii vor să scape cât mai
repede de ei, fie trimiţându-i în azile, departe de ei, fie dorind să moară, ca să pună
mâna pe moştenire. Relațiile dintre părinţi
şi copii în epoca noastră se alterează într-un
mod alarmant. Unul dintre factorii determinanţi în acest sens ar fi legile în vigoare
ce pedepsesc părinţii, dacă aceştia vor să
îşi disciplineze copiii neascultători. Or, asta
implică o răsturnare de situaţie din punctul de vedere al valorilor moral-creştine.
Cealaltă categorie sunt cei care respectă
porunca cinstirii părinţilor, fiind asiguraţi
de fericire şi longevitate.
Familia constituie punctul central al
societăţii. Ca urmare, familiile armonioase
vor extinde înţelegerea la toate nivelele comunităţii: „nerespectarea părinţilor fisurează
corpul social şi poate antrena dezastre politice” (A. Chouraqui, Cele Zece Porunci
ale zilelor noastre, p. 150). Ravi Zacharias
insistă asupra faptului că respectul şi iubirea reciprocă dintre copii şi părinţi va trebui
mereu actualizată pentru cultivarea unor
relaţii sănătoase (Ravi Zacharias, Isus între
alţi dumnezei).
Putem conchide că porunca a cincea este
valabilă și în zilele noastre, învățându-ne
să ne respectăm atât părinții biologici, cât
și pe cei spirituali. Împlinirea ei contribuie
în mare parte la zidirea unei temelii puternice a societății.

Dacă ne întoarcem la Matei 20, Isus
a spus că stăpânul viei s-a întors la ceasul
al nouălea, ora 3 după-amiaza. Iată ceva
interesant. În Fapte 10 și chiar în Fapte
11 un alt grup etnic, un alt popor. De data
aceasta, cei care reprezentau neamurile
erau italieni . Biblia spune că pe la ceasul
al nouălea, un bărbat pe nume Corneliu
a început să se roage. Și Dumnezeu a zis:
„Trimite după Simon Petru. El va veni și
îți va spune ce ai de făcut la ora 3 dupăamiază.” În timp ce Dumnezeu îi vorbea
deoparte lui Corneliu, Dumnezeu îl aduce
pe Petru într-o viziune și în acea viziune
vede hrana la ora 3 după-amiază. Dumnezeu îi arată fața aceea de masă care se
coboară și îi spune: „Ridică-te și mănâncă
ceea ce vezi acolo.” Petru când s-a uitat a
văzut că era mâncare necurată, și Dumnezeu îi spune: „mănâncă”. Și Petru spune:
„Nu, e necurat”. Dar Dumnezeu îi spune:
„Nu numi asta necurat pentru că Eu am
curățit-o”. Dumnezeu îl cheamă pe Petru
să predice la neamuri așa cum l-a chemat
înainte pe Pavel să predice neamurilor.
Acum Dumnezeu îi vorbește unui om
care se gândise că binecuvântarea Duhului Sfânt era rezervată doar pentru poporul său, pentru poporul evreu pe care el
îl reprezenta. Dumnezeu îi spune lui
Petru: binecuvântarea asta este pentru
toți, oricine e flămând, oricine-i însetat,
oricine va chema Numele Domnului va
fi mântuit. Oricine e flămând poate fi
umplut de Duhul Sfânt, fiindcă promisiunea Cuvântului lui Dumnezeu pentru cei care sunt flămânzi după neprihănire este că vor fi săturați.
Așa că, la ceasul al treilea după-amiază, la ușa lui Petru bat niște italieni și

spun: îl căutăm pe unul – Petru. Și Petru
merge la ușă și le spune: „Eu știu de ce
ați venit, hai să mergem la Corneliu.” Și,
când intră în casa lui Corneliu, iar acesta
vrea să se plece la pământ Petru îi spune:
„Ridică-te, nu te pleca înaintea mea. Eu
știu de ce sunt aici. Dumnezeu m-a trimis
să vi-L prezint pe Isus. Acum am înțeles
că Dumnezeu nu caută la fața omului.”
Și Biblia spune că în timp ce Petru
predica, Duhul Sfânt s-a revărsat, s-a coborât peste ei. Și la fel ca peste Biserica
Primară în Camera de Sus, el a predicat
și Duhul Sfânt a venit imediat. El n-a predicat orice, nu le-a cântat un cântec de la
școala duminicală sau o poezie pentru copii.
El le-a predicat despre Isus Hristos, le-a
vorbit despre nașterea lui Isus din fecioară, le-a vorbit despre viața de biruitor a Domnului Isus. A vorbit despre moartea lui Isus pe cruce, le-a vorbit despre
învierea lui Isus dintre morți, le-a vorbit
despre înălțarea lui Isus la Tatăl. Și, de
asemenea, le-a predicat despre revenirea
lui Isus și pe când el încă predica, Duhul
Sfânt a venit.
Vreau să vă spun un secret. Noi toți
suntem datori să aflăm un secret. Totdeauna căutăm secrete în cărți. Cum să ai
trezirea, cum poți câștiga lumea? Trezirea
vine printr-un lucru simplu, dacă Îl predicăm pe Isus. Doar predicându-l pe Isus
și când Îl predicăm pe Isus, promisiunea
Bibliei este că Duhul Sfânt va unge vestirea, vă va împuternici și El se va atinge
de oamenii cărora le predicați. Dar noi
trebuie să-l predicăm pe Isus.
Revenim la Matei 20. Isus a spus că
stăpânul viei s-a dus dimineața devreme, s-a dus la al treilea ceas, la al șase-

lea ceas, al nouălea ceas și apoi s-a dus și
în al unsprezecelea ceas. Ce reprezintă
ceasul acesta? Eu nu eram acolo dimineața, nu eram în al treilea ceas, nu am
fost de față la fântâna lui Iacov, la ceasul
al șaselea, n-am fost de față în casa lui
Corneliu – dar eu sunt aici, în ceasul al
unsprezecelea!
Frați și surori, noi suntem în ceasul
al unsprezecelea și stăpânul care are via
în stăpânirea lui a intrat pe ușa aceasta și
umblă printre rândurile acestea. El merge
printre rânduri și spune: „Dacă vrei să
mergi, Eu vreau să te folosesc.” Biblia
spune că stăpânul viei a mers în ceasul al
unsprezecelea și a găsit și atunci oameni.
Mai era un singur ceas din zi. Toată ziua
angajase oameni, dar el continua să se
gândească la lucru, știa că în curând o să
apună soarele. Vedea cum soarele coboară și el a zis: „Trebuie să lucrez cât
încă mai e zi, pentru că va veni noaptea
când niciun om nu va putea lucra.” Și a
zis: „Mă întorc iarăși în piață și dacă
mai găsesc pe cineva acolo, am să-i folosesc în ultimul ceas. Am să-i plătesc
pentru ora aceea cât i-am plătit pe toți
ceilalți care au lucrat 11 ore.” Ei au mers
pentru o oră și au primit pentru o oră cât
au primit ceilalți pentru 11 ore.
Asta e promisiunea care ni se face în
ultimul ceas din zi. El ne promite toate
darurile, toată ungerea, toate roadele Duhului – înțelepciunea, cunoștința, resursele materiale care sunt necesare pentru
ca să putem aduna secerișul. El spune:
„Dacă mergi în ultimul ceas, Eu am să-ți
dau răsplătirile astea.” Cât este ceasul?
Suntem în ceasul al unsprezecelea chiar
acum!

Dublă sărbătoare în ziua de 16 aprilie a.c. pentru Biserica Betel din Dumbrăveni, județul Suceava, unde, pe lângă Sărbătoarea
Învierii Domnului Isus, 34 de persoane și-au mărturisit credința în Isus Hristos și au fost botezați în Numele Tatălui, al Fiului și
al Duhului Sfânt. În fotografie, alături de candidați, frații slujitori Costel Pamparău, Viorel Dascălu, Gheorghe Livadaru, Florin
Vatamanu, Adrian Iacob, Iacob Hiticaș și Virgil Neagu. Serviciul divin a fost condus de fratele Virgil Neagu, pastor coordonator
al bisericii, iar Cuvântul lui Dumnezeu a fost rostit de fratele Iacob Hiticaș din Beclean. Actul de botez a fost oficiat de către
frații Adrian Iacob, Gheorghe Livadaru, Costel Pamparău și Florin Vatamanu.
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(urmare din pag. 9)

să investim talantul nostru, comorile
noastre și să ne investim pe noi înșine.
Revin la SUA. Când eu vorbesc acolo
despre a investi, în cultura noastră cei
mai mulți oameni se gândesc că o să vorbesc ceva despre bani. Și sunt tare surprinși
când află că nu asta e tema predicii. Eu
vorbescdespreainvestiînslujirealuiDumnezeu pentru că nu mai este nevoie să
vorbesc despre bani dacă vorbesc despre a investi în lucrarea Domnului. Banii
urmează slujirea. Când noi investim în
lucrarea Domnului, Dumnezeu are
grijă ca să vină și finanțele necesare.
În mod specific vorbesc despre plantarea de biserici. Trebuie să începem să
plantăm biserici peste tot în lume. Și
există astăzi o nouă lucrare a Duhului
Sfânt în domeniul plantării de biserici.
Anul trecut când slujeam încă în departamentul de misiune al Church of God
și iarăși mă refer mai degrabă pentru
contextul nostru în continuare. De obicei la noi la Church of God un an bun
pentru misiune era să știm că într-un
an de zile s-au plantat 1500 de biserici
în toată lumea. Pentru noi asta era un
număr bun și nu trebuie să justific numărul acesta. Dar anul trecut, în ultimul an când am slujit în departamentul
acesta, Dumnezeu a făcut o minune.
Dumnezeu a început să ridice tineri și
tinere, oameni de toate vârstele chiar și
pe inima lor a așezat povara de a planta
biserici. În timp de 12 luni, 4300 de
biserici au fost plantate în lumea
întreagă. Lucruri uimitoare a făcut
Dumnezeu în Africa, mai ales în
America Latină și cred că Dumnezeu
poate să ne dea iarăși același seceriș.
Poate Dumnezeu te-a chemat să fi un
plantator de biserici, să nu renunți la
această chemare pentru lume. Chemarea lui Dumnezeu este cea mai înaltă
chemare în lume.
Să vă mai prezint un cuvânt –
trimitere. Cuvântul acesta se referă
desigur la Marea Trimitere. Trebuie să
fim o biserică din care oamenii sunt
trimiși. Cum pot oamenii să audă Evanghelia dacă nu sunt predicatori? Cum
ar putea predicatorii să meargă dacă nu
sunt trimiși? Dumnezeu vorbește secerișului, El vorbește oamenilor să meargă
în acel seceriș, dar, de asemenea, El le
vorbește celor care rămân acasă. Și noi
avem un rol de jucat în a-i trimite pe
misionari în seceriș.
Ultimul cuvânt este recoltare,
seceriș. Dumnezeu ne-a chemat să adunăm un seceriș global. Găsiți, mijlociți,

relaționați, investiți, trimiteți și secerați, strângeți recolta.
Vreau să vă vorbesc puțin despre
această recoltă. În Matei 20 găsim o
istorisire foarte frumoasă despre seceriș. Domnul Isus însuși a rostit această
istorisire. El spunea despre un om care
avea o vie și omul acesta s-a dus în piață
să caute lucrători în via sa.
Într-o singură zi s-a dus în piață de
cinci ori. Cinci drumuri până la piață ca
să caute ajutor. El s-a dus dis-de-dimineață, înainte de răsăritul soarelui,
apoi s-a dus la ceasul al treilea, în vremea noastră ar fi ora 9. Apoi s-a dus în
al șaselea ceas, asta ar fi în contextul
nostru ora 12, apoi s-a dus în al nouălea
ceas, la noi ar fi 3 după-amiază și apoi s-a
dus în al unsprezecelea ceas. De fiecare
dată stăpânul căuta oameni care să
meargă la seceriș. Este foarte interesant pentru mine când mă uit la orele
pe care le-a ales ca să meargă în piață.
Și răsfoiesc Biblia aceasta și caut diferite trimiteri cu referire la orele acestor
călătorii în piață. Și descopăr ceva uimitor. Fiecare dintre aceste ceasuri au
anumite trimiteri în Scriptură. Și
oriunde veți găsi acele trimiteri, ele au
de-a face cu revărsarea Duhului Sfânt
pesteanumitepopoaresaugrupurietnice.
Hai să vorbim puțin despre ceasul
acela de dis-de-dimineață, înainte de
răsăritul soarelui. El era deja la piață și
afară încă era întuneric. Căuta oameni
care să vină la muncă încă pe când era
întuneric. Asta mie îmi vorbește despre
lucrarea Duhului Sfânt de pe paginile
Vechiului Testament. Unii își imaginează că Duhul Sfânt și-a făcut apariția
din senin în ziua de Rusalii. Dar Duhul
Sfânt a exista dintotdeauna. Biblia
spune că sunt trei care aduc mărturie în
ceruri. Duhul Sfânt a fost acolo și la
Creație, Duhul Sfânt a existat din
vremea lui Noe, Duhul Sfânt poate fi
văzut pe paginile profeților mici, poate
fi văzut și în istorisirea profeților mari.
Ioel anunța că „în zilele din urmă voi
revărsa din Duhul Meu peste orice
făptură”. Isaia a spus că Dumnezeu va
vorbi poporului Său printr-o altă
limbă. Duhul Sfânt a fost pretutindeni,
lucrând cu oameni în perioada întunecată a Vechiului Testament.
Într-o zi, în Betleem soarele a răsărit, soarele neprihănirii s-a arătat aducând vindecarea pe aripile sale și noi
am intrat într-un nou legământ. Când
ajungem acum în Fapte 2, găsim acolo
o referință interesantă care se regăsește
și în Matei 20. Biblia ne spune că omul
acesta s-a dus în piață să caute lucrători

la ceasul al treilea, la ora 9 dimineața.
În Ziua Rusaliilor, când Duhul Sfânt s-a
revărsat peste Camera de Sus, 120 de
oameni au fost umpluți de Duhul Sfânt
și ușile acelea au explodat, limbile de
foc s-au arătat peste capetele lor, focul
s-a aprins în inima lor și vorbeau în
limbi pe care nu le învățaseră vreodată.
Oamenii din afară se uitau la ei și și-au
pus întrebarea: „Ce înseamnă toate acestea?” Cineva a zis: „Oamenii aceștia sunt
beți, s-au apucat de băut vin”. Petru i-a
auzit și a zis: „Vreau să vă spun ce s-a
întâmplat. Nu sunt beți cum credeți
voi. Uitați-vă, nu-i decât al treilea ceas
din zi”. Era ora 9 dimineața. S-ar putea
oare că în Matei 20, Domnul Isus profețea că stăpânul secerișului va merge
în piața numită Camera de Sus și acolo
la 9 dimineață va găsi un grup, niște
oameni, iudei credincioși și îi va folosi
pentru inaugurarea acestei mișcări de
trezire? Iudeii au văzut că era ceasul al
treilea. Dar Isus le spune că stăpânul s-a
dus din nou în piață. De data aceasta la
ceasul al șaselea, ora 12 la prânz. Iată
ceva interesant. Când citesc în Ioan 4
despre femeia samariteană, ea s-a dus
la fântâna lui Iacov. Biblia spune că era
cam ceasul al șaselea, ora 12 la prânz,
timpul cel mai fierbinte al zilei. Ea îl
găsește pe Isus la fântână și Isus îi spune:
„Dă-mi ceva de băut” Ea îi răspunde:
„Tu, iudeu, îmi ceri mie, o femeie samariteană de băut?” Și au continuat cu
conversația discutând despre lucrurile
veșnice. Și iată ce i-a spus Isus: „Dar
vine ceasul, și acum a și venit, când
închinătorii adevărați se vor închina
Tatălui în duh și în adevăr”. Pentru că
Dumnezeu este duh și cine se închină
Lui, trebuie să se închine în duh și
adevăr. Isus îi spunea cu alte cuvinte:
vine ceva, în viitor se va întâmpla ceva,
dar de fapt începe de pe acum când voi
și poporul vostru veți fi purtați de
Dumnezeu într-o mare binecuvântare
în revărsarea aceea a Duhului Sfânt.
Isus i-a promis acelei femei că și poporul samaritenilor, poporul acelei femei
va avea parte de această binecuvântare
și a fost o profeție făcută la ceasul al
șaselea.
Găsim apoi în Fapte 8 că s-a întâmplat ceva minunat în Samaria. Dumnezeu îl folosește pe evanghelistul Filip
ca să aducă Evanghelia acolo. Însă Dumnezeu îl duce într-un alt loc. Ucenicii au
ajuns în Samaria, s-au rugat acolo, au
predicat, oamenii au primit umplerea
Duhului Sfânt și era împlinirea acelei
promisiuni pe care Isus i-o făcuse femeii samaritene la fântâna lui Iacov.

Sărbătoare la Biserica
Penticostală „Emanuel”
din Sebiș, județul Arad,
în data de 28 mai a.c.,
când 21 de suflete și-au
mărturisit credința în
Domnul Isus Hristos!
Botezul a fost oficiat de
pastorul bisericii, Pavel
Oarcea, iar mesajul
Evangheliei a fost
transmis de pastorul
Moise Ardelean, președintele Cultului Creștin
Penticostal.

Botez în apă a 9
persoane în Biserica Penticostală
Filadelfia din
București, oficiat
de pastorul Nicu
Oros în data
de 7 mai a.c.
(foto jos).

În data de 30 aprilie a.c, în Biserica Penticostală „Râul Vieții”
din Craiova a avut loc un botez în apă prin care 9 persoane
au încheiat legământ cu Domnul (foto sus). Actul de cult a
fost oficiat în lacul Geormani, Bratovoieşti, judeţul Dolj de
prezbiterul Petrișor Staicu, Biserica Penticostală Nr. 2 Craiova.

„Cine va crede și se va boteza va
fi mântuit...”
(Marcu 16.16a)

Sărbătoare la Biserica Penticostală „Ekklesia” din Arad în data de 21 mai a.c., când 24 de persoane au mărturisit public că l-au
primit pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții lor. Actul de cult a fost oficiat de pastorul bisericii, Iosif Riviș Tipei, ajutat
de diaconul Dumitru Doboș. Invitat la eveniment a fost pastorul Ioan Moldovan, președintele Comunității Regionale Penticostale
Oradea, care a predicat mesajul Evangheliei.
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