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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
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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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Plinătatea Duhului Sfânt
în Biserica secolului XXI
nceputul secolului XXI
a marcat istoria omenirii printr-o serie de evenimente imprevizibile, care au
schimbat paradigme de gândire și de comportament pentru mulți oameni. Escaladarea
conflictelor armate, chiar între
țări care trăiau în pace, înmulțirea atentatelor teroriste, legiferarea, în tot mai multe țări,
a căsătoriilor între persoane de
același sex, criza financiară,
migrația musulmană spre
Europa și alte evenimente întâmplate în lume în această
perioadă constituie provocări
majore pentru Biserica lui
Hristos.
În mijlocul acestor evenimente neașteptate, derulate în
lume, Biserica lui Hristos are
menirea de a transmite un mesaj clar, relevant și puternic,
din partea lui Dumnezeu, pentru omenire. După Scripturi,
specificul acestor vremuri și
evenimentele care se derulează
în lume ne arată faptul că omenirea trăiește vremurile din
urmă.
În astfel de vremuri, poate
mai mult ca niciodată, Biserica lui Hristos are nevoie de
plinătatea Duhului Sfânt.
Apostolul Pavel scria în Efeseni 5:18 „fiți plini de Duh!”,
referindu-se la faptul că toată
energia, toată bucuria și tot
zelul pentru slujirea lui Dumnezeu trebuie să fie alimentate
de Duhul Sfânt și nu de alte
surse la care apelează oamenii
fără Dumnezeu. Plinătatea
Duhului înseamnă a avea o
relație puternică și profundă
cu Duhul Sfânt, astfel încât El
să lucreze așa cum dorește în
noi și prin noi, pentru cei din
jur. Plinătatea Duhului nu are
de-a face cu ceea ce posedă
omul la capitolul prezenței
sau puterii Duhului, ci, mai
degrabă, cu predarea totală a
omului sub controlul Duhului Sfânt.
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Pastor DUMITRU MOȚ,
Biserica Penticostală ELIM,
Timișoara

„Voi însă nu mai
sunteți pământești,
ci duhovnicești, dacă
Duhul lui Dumnezeu
locuiește în adevăr
în voi. Dacă n-are
cineva Duhul
lui Hristos,
nu este al Lui.”
(Romani 8.9)

Creștinul plin de
Duhul Sfânt este un om
transformat de Duhul
Sfânt, în viața căruia se vede
caracterul creștin, numit în
Scriptură roada Duhului. Din
nefericire, în vremea aceasta,
în bisericile locale sunt tot mai
mulți oameni firești, creștini
influențați de spiritul lumii
străine de Dumnezeu. Acești
creștini aduc în biserici un
comportament de oameni nenăscuți din nou, o închinare
pângărită de păcat și o slujire
caracterizată de confort, în
centrul căreia nu se află Dumnezeu, ci omul. Creștinul autentic, preocupat de relația cu
Duhul Sfânt, nu se lasă influențat de spiritul lumii păcătoase, ci se dedică lui Dumnezeu, astfel încât Duhul Sfânt
produce în el un caracter sfânt.
Virtuțile prezentate de apostolul Pavel în Galateni 5:22-23
creionează profilul omului
duhovnicesc, care trăiește în
plinătatea Duhului. Această
plinătate se manifestă în primul rând la nivel lăuntric prin
transformarea spirituală a
omului, continuă cu lucrarea
de transformare a caracterului celui care se pune la dispoziția Duhului Sfânt și, în final,
plinătatea Duhului este vizibilă în viața de zi cu zi, conform celor scrise de apostolul
Pavel în Galateni 5:25 „Dacă
trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul”.
Plinătatea Duhului
Sfânt se manifestă și prin
călăuzirea de care are parte
un credincios. Scriptura prezintă multe exemple de oameni
ai lui Dumnezeu care au fost
călăuziți de Duhul, iar călăuzirea Duhului a devenit un mod
de viață și de slujire pentru ei.
Exemplul evanghelistului
Filip ne învață cât de importantă este călăuzirea Duhului
în viața de slujire. În viața lui

Evenimente pariziene
Filip vedem o călăuzire clară
și precisă: „Duhul a zis lui
Filip: „Du-te și ajunge carul
acesta!” (Fapte 8:29). Creștinul plin de Duhul Sfânt deosebește călăuzirea Duhului
de propriile gânduri sau de
alte informații care îi parvin
din diferite direcții și surse.
Dificultatea identificării voii
lui Dumnezeu sau înțelegerea
ambiguă a călăuzirii divine
vin din lipsa plinătății Duhului Sfânt și bineînțeles din
cauza îndepărtării de Scriptură. Creștinul plin de Duhul
Sfânt este călăuzit de Duhul
Sfânt și umblă în voia lui
Dumnezeu.
Puterea de mărturie
trebuie să vină în viața
creștinului din plinătatea Duhului Sfânt. Oamenii cărora creștinii trebuie să
le transmită mesajul Evangheliei sunt tot mai neinteresați
de mesajul divin, ba chiar tot
mai împotrivitori. Valul de
migrație musulmană este privit cu spaimă de către europeni
din cauza diferențelor culturale și religioase dintre Europa
și Orientul Mijlociu. Este adevărat că fenomenul migrației
musulmane aduce multe provocări, dar pentru Biserica lui
Hristos acest fenomen ar putea aduce și noi oportunități
de evanghelizare. Mesajul
mântuirii trebuie transmis
și musulmanilor, iar puterea
de mărturie a Bisericii lui
Hristos nu se limitează doar
la evanghelizarea eficientă a
ortodocșilor sau a catolicilor,
ci și a musulmanilor. România a fost ocolită până acum de
pluralismul cultural și religios
care există în alte țări, dar iată
că a venit momentul ca mărturia creștină să fie pusă la încercare mai mult decât până acum.
Într-o duminică, uitându-mă
de la amvonul bisericii în sală,
am văzut o imagine care mi-a
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rimăvara anului 2017 a fost bogată în evenimente pentru
Biserica Penticostală Română „Lumina lumii” din Paris,
Franța. Convinși că tinerii creștini români din diaspora au
nevoie de o trezire spirituală și că trebuie să facă un legământ cu Dumnezeu pentru a putea avea un impact benefic în diaspora românească,
influențând noua generație, frații din conducerea Bisericii „Lumina
Lumii” au organizat Conferința europeană a tinerilor creștini din NV
Europei – PACT 2017, sub genericul „Hai la PACT, ca sa ai impact!”
Evenimentul s-a desfășurat în perioada 24-26 martie și a avut ca
invitați pe pastorul Ioan Brie și pe Adi Fișcă.

Noi credem că:

De aceea:
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iua de 9 aprilie a.c. a fost una de sărbătoare, în cadrul bisericii fiind ordinați
mai mulți slujitori: fratele Mihai Creța
în slujba de prezbiter (foto jos) și frații Daniel
Cociș, Casian Petraș, Daniel Socaciu, Gavril

Laslo și Marius Sălăgean în slujba de diacon (foto sus). Slujba a fost coordonată de fratele Daniel Todoran, pastorul Bisericii Lumina Lumii, iar
mesajele biblice au fost transmise de frații Dorel Creța, Nelu Libotean și
Grigore Todoran. Rugăciunile de consacrare au fost rostite de frații Daniel
Todoran, Dorel Creța, Nelu Libotean și Grigore Todoran.
n data de 23 aprile a.c. în Biserica Lumina Lumii a avut loc un botez în apă prin care 16 tineri și-au mărturisit
credința în Domnul Isus Hristos. Mesajele biblice au fost transmise de frații Daniel Todoran și Daniel Bruda, președintele EGM Cluj. Botezul a fost oficiat de frații Daniel Todoran și Mihai Creța. În fotografie, cei 16 candidați
împreună cu o parte din conducerea Bisericii.
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