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Isus și ziua copiilor

N

u, nu este vorba de o sărbătoare în care reflectoarele atenției
generale să fie îndreptate spre copii. Așa cum este astăzi.
Sau ar trebui să fie. Dar nu o atenție determinată de calendar,
ci o preocupare sinceră, temeinică și permanentă pentru cei cărora le
vom încredința, ca pe o ștafetă, greutatea planetei.
În Israelul secolului întâi nu exista o astfel de sărbătoare. Vorbim
însă despre Isus și ziua copiilor, pentru că a fost o zi în care Învățătorul
le-a acordat o atenție specială. Nu pentru că nu i-ar fi iubit și până atunci,
dar a fost o zi în care a văzut că sunt împiedicați să se apropie de El. De
Cel care poate da binecuvântare.
I-a binecuvântat pentru veșnicie, dar ne-a lăsat și îndemnul cu valabilitate perenă: „Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți!”
(Matei 19.14; Marcu 10.14; Luca 18.16). A fost ziua lor, prin această
întâlnire, o zi care s-a eternizat prin edictul pronunțat.
Ziua Copilului, așa cum e sărbătorită astăzi, mi-a readus în atenție
ziua de atunci. Și îndemnul lui Isus, despre respectarea căruia aș avea
multe de spus...
Interesul omului contemporan pentru lucrurile spirituale este în scădere vertiginoasă, spre
dispariție. Dar există încă, deși uneori doar în
formă latentă. Însă, atunci când vrei să le vorbești copiilor despre Isus, există o izbucnire de
revoltă: „Asta-i îndoctrinare! Lăsați copiii să
crească, și atunci vor decide dacă sunt interesați
de Isus!” N-am fi surprinși dacă aceste reacții ar
veni din lumea islamică, sau hindusă, sau… Dar
este realitatea lumii creștine, ori, mai degrabă,
„creștine”... Oameni buni, treziți-vă! Nu există
binecuvântare decât în numele lui Isus! Dacă
vă iubiți copiii, nu-i îndepărtați de sursa binecuvântării. Și de mântuire.
De Ziua Copilului, plouă cu urări și cadouri.
Urarea mea este: La mulți ani, copii și
…binecuvântarea divină să fie peste voi!
Doar așa veți avea o copilărie senină.
SIMION FELIX MARȚIAN

Legământ

15

Ordinări

16

Caleidoscop

17

Misiunea Bisericii în era globalizării
Pastor Vasilică Croitor

18

Conferința Bisericilor Penticostale
Române din Canada/ Evenimente
pariziene
Știri din diaspora
20-21
Erwin W. Lutzer: Reforma și întoarcerea
la Evanghelie
Recenzie carte
22
Lasca Vasile – 1922-2017
In memoriam

23

L

asca Vasile s-a născut în Asuaju de Sus la data de
31 iulie 1922 în familia lui Ștefan și Clarița, fiind
cel de-al patrulea dintre cei cinci copii, alături de
Anica, Gheorghe (care a murit pe front), Maria, Vasile și
Florica. S-a căsătorit cu sora Clarița în anul 1945, iar în
viața de căsătorie Dumnezeu a binecuvântat familia lor cu
trei băieți: Gheorghe, Ștefan și Vasile.
L-a primit pe Dumnezeu ca Domn și Mântuitor încă de
tânăr, încheind legământ prin botezul în apă în anul 1950,
la 27 de ani, în aceeași zi cu soția sa. De atunci și-a dedicat
viața Celui pe care L-a iubit și L-a slujit din toată inima. A
fost ordinat în cadrul Bisericii Penticostale ca diacon, prezbiter, iar în anul 1977 a fost ordinat ca păstor de fratele Latiș
Gavrilă, slujind în cadrul Filialei Oradea (la acea vreme)
bisericile penticostale din zona Codrului, Asuaju de Sus,
Asuajul de Jos, Mânău, Băița de Sub Codru, Urmeniș,
Bârsăul de Sus, Bârsăul de Jos ș.a., până la vârsta pensionării.
În anul 1986, Dumnezeu a hotărât să o ducă acasă pe iubita
lui soție Clarița, care a fost un real ajutor și sprijin, o mamă
devotată și o femeie deosebită cu viața dedicată în întregime
Domnului.
În urma decesului soției, s-a recăsătorit cu sora Gavriș
Maria din Bârsăul de Sus, cu care a conviețuit aproximativ
20 de ani. A trăit slujind familia și frații de credință, purtând
neîncetat în rugăciunile sale pe cei dragi. Dumnezeu l-a
chemat acasă, după o lungă și grea neputință și suferință la
aproape 95 de ani în 3 mai 2017.
Serviciul divin de priveghi a avut loc in 4 mai 2017, fiind
condus de pastorul Ghiță Mois (Baia Mare), care a și predicat
Evanhelia împreună cu păstorul Mihăilă Teofil. Serviciul de
înmormântare a avut loc în data de 5 mai 2017, în localitatea
Asuaju de Sus, in casa natală a fratelui, fiind condus de pastorul
zonal Sandu Avraam, iar din Cuvântul Domnului au slujit
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pastorii Dregan Ghiță (Satu Mare),
Mihăilă Teofil (Baia Mare), iar predica de bază a fost susținută de
președintele Comunității Regionale
Penticostale Maramureș-Sătmar,
pastorul Bumbar Simion (Sighetu
Marmației). Programul a fost împodobit cu cântările corului bărbătesc de la Biserica Penticostală „Isus Lumina Lumii” din
Satu Mare. Amintirea lui va rămâne neștearsă din inimile
celor care l-au iubit și cunoscut.
„Căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri
este un câștig.” (Filipeni 3:21)

A

m primit la redacție știrea că fratele
Florin Mirel Rădulescu, pianist și dirijor, profesorul de muzică al primei
promoții a Seminarului Teologic Penticostal
din București, a trecut la Domnul, după o lungă
suferință. Un profesionist apreciat, a fost întemeietorul primului cor din Biserica Penticostală Miulești din București, (în prezent
Filadelfia), dirijând corurile reunite ale bisericilor din București la evenimente importante:
conferințe naționale ale păstorilor, evanghelizări și la vizita istorică a pastorului și evanghelistului american Billy Graham din anul
1985. Emigrat în Australia după evenimentele
din decembrie 1989, a lucrat în cadrul Operei
de Stat din Australia de Sud, fiind un muzician apreciat și a ajutat, de asemenea, lucrarea muzicală din Biserica Penticostală Română „Bethel” din Adelaide.
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