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ORDINĂRI

În data de 09 aprilie a.c., în
Biserica Penticostală „Efrata” din
Oradea, sub coordonarea fratelui
Pașca Gheorghe, pastorul bisericii a
avut loc slujba de ordinare în slujba
de prezbiter a fraților Cionca Emil,
Sidea Ioan și Demeter David și în cea
de diacon a fraților Modi Flaviu, Floruța Dorin și Bogdan Beniamin.
Alături de ceata păstorilor au
fost prezenți pastorii Moise Ardelean,
președintele Cultului Creștin Penticostal, Moldovan Ioan, președintele
Comunității Regionale Penticostale
Oradea, Floruța Daniel de la Biserica Betel Valencia și Dinu Pop și
prezbiterii Pupăză Cornel, Caba
Vasile, Praja Cornel, Drîmbaiu Ioan,
Urșut Daniel și Bogdan Dorel, toți
participând la ordinarea celor șase
frați învestiți în slujire și sprijinind
lucrarea Domnului prin rugăciuni
cu punerea mâinilor.

În data de 21 mai a.c., în Biserica Penticostală din Petrilaca,
județul Mureș, a avut loc serviciul de ordinare în slujba de prezbiter a fratelui Matei Precup (foto
dreapta). La slujba de ordinare au
participat mai mulți slujitori din
CRP Cluj, ceata prezbiterilor
care și-au pus mâinile peste
fratele Matei fiind formată din
Mircea Deteșan, secretarul Comunității, Petru Aron, pastorul
județean Mureș/Harghita,
Iosif Ignat, Matei Trif, Filip
Damian, Nelu Tiut și Dan Sand.

În data de 5 iunie a.c., în
Biserica Penticostală
„Eben-Ezer” din Cladova,
Timiș, a avut loc ordinarea
în slujba de diacon a
fraților David Haneș și
Daniel Rogojină (foto sus).
Serviciul divin a fost
coordonat de pastorul
bisericii, Domin Haneș,
iar mesajele biblice au fost
rostite de pastorii Moise
Ardelean, președintele
CCP-BDAR și Ioan Filip,
președintele CRP Arad,
care a înălțat rugăciunea
de consacrare în slujbă.
Domnul să fie slăvit pentru
harul Său!

Sărbătoare în Biserica Penticostală din
Estebanvela- Ayllon (Segovia), prilejuită de ordinarea în slujba de prezbiter a fratelui Florin
Pocioian, în data de 19 martie a.c. Din România
au fost prezenți pastorul Teodor Dronca și prezbiterul Vasile Hahău, iar Comunitatea Penticostală Madrid - Nord a fost reprezentată de
pastorul Bisericii „Betania”din Getafe, fratele
Adi Szep, secretarul comunității. Pastorul
Anton Andresi, responsabilul Bisericii din
Estebanvela a condus serviciul divin, iar mesajul
de bază a fost rostit de pastorul Teodor Dronca.
Au mai slujit, din Biserica „Eben-Ezer” din
Cuellar (Segovia), diaconul Iulian Folian și
prezbiterul Alexandru Cimpoieș, care a avut
un mesaj în limba spaniolă pentru invitații
care au asistat la slujbă, printre aceștia fiind
și reprezentanți ai autorităților din oraș, de la
Garda Civilă, precum și prieteni și invitați ai
familiei, din localitatea Ayllon.
Pastorul Adi Szep a condus slujba de ordinare, oficiată de frații slujitori prin rugăciune
cu punerea mâinilor.
A.C.

proprie, ci mergeți prin puterea Duhului
Sfânt.”
Un alt motiv pentru care cred că noi
putem să finalizăm Marea Trimitere în
zilele noastre este că spre deosebire de
orice altă epocă a istoriei, Dumnezeu a
început să ridice o generație tânără de
studenți, tineri și tinere care se pregătesc
pentru seceriș, care nu sunt interesați de
sine și de interesele lor și care sunt gata
să trăiască o viață de sacrificiu, care se
roagă asemenea lui Isaia „Iată-mă, trimite-mă!” Sunt cei pe care eu îi numesc
generația lui Ieremia.
Într-o zi Dumnezeu i-a vorbit lui
Ieremia spunându-i: „Te chem să mergi,
te-am rânduit să fi un profet al neamurilor” Și Ieremia i-a răspuns: „Doamne,
sunt prea tânăr pentru asta.” Dar Domnul i-a zis: „Niciodată să nu mai spui așa
ceva. Nu ești prea tânăr pentru că Eu
te-am chemat și Eu sunt cel care te pregătește, Eu te voi folosi.”
Cu ochii noștri am putut mărturisi în
seara aceasta o nouă manifestare a generației lui Ieremia în România. Oameni
care au fost puși deoparte din pântecele
mamei lor. Ați fost chemați devreme în
viața voastră și Dumnezeu vă folosește.
Un alt motiv pentru care cred că putem să finalizăm Marea Trimitere este că
prin intermediul tehnologiei, astăzi avem
capacitatea să intrăm în contact cu lumea
întreagă. E ceva uimitor că eu pot să fiu
aici la amvon în seara aceasta, folosind
mijloacele internetului, transmisia în direct, toate aceste instrumente care sunt
și la dispoziția noastră. Vocea mea poate
fi auzită, fața mea poate fi văzută dar mai
ales această Evanghelie poate fi transmisă
în jurul lumii. Aș putea să vă dau cel
puțin cinci alte motive datorită cărora
noi putem să finalizăm Marea Trimitere.
Când mă gândesc la cuvântul acesta – a
finaliza – fiecare literă din acest cuvânt
are o însemnătate pentru mine. Îmi dau
seama că e posibil să nu se potrivească
la fel în limba română acest acronim,
dar am să folosesc cuvintele chiar dacă
n-am să mă țin de literele propriu-zise.
Primul cuvânt este găsire. Trebuie
să îi găsim pe cei pierduți și să intrăm în
contact cu ei. Este ceva ce mă pune în uimire când mă gândesc la populația lumii
– 7,5 miliarde de oameni care populează
pământul. Și înțeleg că 2/3 dintre aceștia
nu îl cunosc pe Isus. Printre aceștia există
vreo 7000 de grupuri etnice neevanghelizate. Ca să fie numit grup neevanghelizat,
trebuie ca max. 2% dintre ei să fie creștini.
Pentru ca noi să împlinim ceea ce spune
Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să identificăm aceste grupuri etnice, trebuie să
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intrăm în contact cu acestea și trebuie să
le ducem Evanghelia. Trebuie să-i găsim
mai întâi de toate. Revenind la SUA, i-am
rugat și i-am întrebat pe cei cărora le slujesc să contextualizeze în situația lor ideea
respectivă.
Una este să vorbim despre un grup
neevanghelizat din nu știu ce colț al lumii,
dar cine sunt oamenii neevanghelizați
de pe strada unde locuiești, cine-s cei
nemântuiți din orașul tău, cine-s cei
nemântuiți din casa ta? Trebuie să-i
găsim mai întâi de toate.
Al doilea cuvânt este mijlocire. Ca
să putem finaliza Marea Trimitere și să
putem face un mare seceriș trebuie să fim
un popor de mijlocitori. Cuvântul Domnului spune: „Rugați-vă Domnului secerișului”. Este secerișul Lui. Noi trebuie să
ne rugăm Lui ca El să trimită secerători
în secerișul Său și în timp ce ne rugăm

gur, sunt limitat, însă atunci când Dumnezeu ne-a chemat în secerișul Său, el
nu ne-a chemat într-o lucrare în care să
mai adăugăm câte una pe ici, colo. El
ne-a chemat într-o lucrare care se multiplică și acolo este nevoie de relaționare.
Multiplicarea este posibilă doar atunci
când suntem într-o relație, într-o rețea.
Eu cred în matematica biblică. Când factorul Dumnezeu începe să se manifeste,
Dumnezeu spune: Eu nu fac o simplă
adăugire, Eu fac o înmulțire. În Fapte
vedem ambele elemente. Biblia spune
că în fiecare zi se adăugau la numărul
credincioșilor. Asta trebuie să se întâmple. Dar după Ziua Cincizecimii, când
puterea Duhului Sfânt s-a coborât peste
cei care erau în camera de sus, a început
să se manifeste factorul înmulțirii. Și se
estimează că undeva, pe la jumătatea
cărții Fapte, 50 de mii de oameni deja

trebuie să fim și disponibili să răspundem,
să zicem: „Doamne iată-mă, trimite-mă”.
Însă nu vom putea avea parte de un seceriș dacă mai întâi de toate nu suntem gata
să ne rugăm pentru acel seceriș. Inima
noastră trebuie să ardă pentru seceriș,
ochii noștri trebuie să fie umeziți în rugăciune pentru seceriș. Dumnezeu a mișcat
inima mea ca să mobilizez, să chem biserica în care slujesc la rugăciune. Trebuie
să ne rugăm.
Următorul cuvânt este relaționare.
Un prieten al meu folosește des o frază:
„Dacă nu ești un om care lucrează în relație, înseamnă că de fapt nu lucrezi”.
Noi trebuie să construim o rețea, o mreajă
care să fie cât se poate de eficientă. Trebuie să facem un lanț al relațiilor noastre, al cooperării. Eu pot să fac doar un
anumit număr de lucruri de unul sin-

fuseseră umpluți de Duhul Sfânt. Când
Duhul Sfânt s-a revărsat la Rusalii, trei
mii de oameni au intrat în Împărăția lui
Dumnezeu. Cu următoarea ocazie,
cinci mii și pe măsură ce cartea Fapte
avansează, numărul acesta crește și se
înmulțește. Când mă gândesc la puterea exponențială care este în încăperea
aceasta, este ceva șocant pentru mine.
Voi puteți și trebuie să câștigați întreaga
Românie. Dar, de asemenea puteți să câștigați Ungaria, Polonia, China. Puteți
să mergeți până în colțurile cele mai îndepărtate ale lumii. Asta e puterea parteneriatului, puterea relațiilor.
Apoi mai e un alt cuvânt – a investi.
Noi trebuie să devenim niște buni
investitori. Să investim timpul nostru,
(continuare în pag. 10)
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