CUVÂNTUL ADEVĂRULUI

Mai 2017 CUVÂNTUL ADEVĂRULUI 11

Mai 2017

RoMisCon 2017

Iona, misionarul fugar

B

iserica lui Hristos este ca un giuvaer pe pământ și eu cred cu fermitate în rolul pe care biserica
trebuie să-l aibă în societate.
Cineva spunea că atunci când Biserica își
face treaba bine, Biserica este speranța lumii.
Desigur, noi știm că Isus este Speranța, dar
lumea nu poate să-L vadă cu ochii aceștia pe
Isus. Lumea nu-L cunoaște pe Isus într-un
mod personal, dar poate să vadă Biserica. Este
singura putere de pe pământ care are abilitatea să schimbe lumea aceasta – prin puterea
Duhului Sfânt!
Îmi place când iau parte la evenimente
legate de Misiunea Externă. De fapt, cred că
atunci când Biserica nu ia parte la lucrarea de
misiune își pierde scopul existenței sale. Îmi
amintesc de citatul acela care spunea că Dumnezeu a avut un singur Fiu, Isus Hristos, și
Dumnezeu L-a făcut misionar. De aceea, eu
cred că noi suntem fie misionari, fie un câmp
de misiune dacă nu suntem misionari. Prefer
să mă văd pe mine însumi ca un misionar pentru că Isus a zis: „Cum M-a trimis pe Mine
Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi” (Ioan 20.21).
Noi suntem poporul trimis de Dumnezeu în
lumea aceasta, și admir ceea ce faceți în România prin Agenția Penticostală de Misiune
Externă (APME).
În ultimii 10 ani am avut plăcerea să interacționez cu pastorii Ghiță Rițișan și Rick
Cunningham și cu alții în multe activități de
misiune și sunt uimit să văd ce face Dumnezeu
prin APME. Cred că El vă folosește în vremea
aceasta ca să inspire într-un mod profund multe
alte țări din Europa, ca și acele biserici să devină niște mișcări care trimit misionari. Am
fost trimiși ca și alții să fie trimiși.
Trebuie să fim oameni cu pasiune. Nu avem
timp de pierdut și cred că Dumnezeu este cel
care ne va echipa pentru ca, plecând din locul
acesta, să nu mai fim aceeași oameni ca până
acum. Putem spune: „Doamne, lărgește misiunea noastră, deschide-ne ochii!”
Citind Biblia, am fost fascinat să citesc și
să recitesc această carte care poartă numele
de Iona. O carte subțire, scurtă, doar 4 capitole, dar atât de bogată și cred cu tărie – așa
cum spunea apostolul Pavel în epistola către
Timotei: „fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este
inspirat de Dumnezeu și e de folos”.
Iona este un personaj biblic favorit pentru
mulți. Ne vin în minte tot felul de imagini când
vorbim despre Iona: profetul care doarme în
corabie, peștele cel mare și altele. Nu este doar
o relatare, ci un mesaj. Este o provocare, un
cuvânt de la Dumnezeu.

Dumnezeu l-a
trimis pe Iona la Ninive, însă Iona fuge.
Citim în cap. 1 cum
Iona ajunge în pântecele peștelui și îl
vedem apoi rugându-se în locul acesta
neobișnuit. Citim
rugăciunea lui Iona
în cap. 2. Cred că
acolo, în pântecele
peștelui, Iona și-a
rededicat viața lui Dumnezeu. Sfatul meu este
să nu așteptați până ajungeți într-o astfel de
situație ca să vă predați viața Domnului! Dar,
slavă Domnului că până și în pântecele peștelui Iona poate să audă vocea lui Dumnezeu.
Oriunde, în orice situație, Dumnezeu ne aude
rugăciunea. Iona acceptă provocarea în cele
din urmă și merge să predice Evanghelia,
pentru că dacă citiți cu atenție, acest pasaj
vorbește despre Marea Trimitere, este Evanghelia în forma ei de dinaintea venirii lui Isus.
Iona a fost un predicator care a relevat cele
două aspecte ale Evangheliei: o veste rea, dacă
nu te pocăiești și o veste bună, dacă te întorci
la Domnul. Apoi, te aștepți ca Iona să se bucure de rezultatul pe care l-a produs predicarea
sa. Oricare predicator ar visa și și-ar dori să
aibă asemenea rezultate. Într-o călătorie, printr-un singur mesaj, toată cetatea a primit mântuirea. Cu toate acestea, într-un mod ciudat,
Iona nu se bucură, de fapt plânge. Iona are o
problemă. De multe ori, Dumnezeu are mai
multe probleme cu poporul Lui, decât cu oamenii din lume. Sigur, nu cu poporul Lui din
România... Eu vorbesc acum de oamenii din
Belgia. Trăiesc în Bruxelles, unde este un mediu
foarte internațional și, uneori, mă rog Domnului să-mi mărească răbdarea. Am sentimentul că m-a trimis la oamenii cei mai dificili...
Iona a avut o fisură de caracter în viața
lui, una importantă. De multe ori, caracterul
nostru ne împiedică să împlinim lucrarea lui
Dumnezeu. Vestea bună este că Dumnezeu nu
se dă bătut în ceea ce ne privește. Pavel spune:
„...Acela care a început în voi această bună
lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus
Hristos” (Filipeni 1.6). Să-l lăsăm pe Duhul
Sfânt să se ocupe de viața noastră.
În continuare, vom urmări cu atenție trei
lucruri .
Vreau mai întâi să vorbim despre chemarea lui Dumnezeu. Cred că și în zilele noastre
trebuie să fim foarte conștienți că Dumnezeu
continuă să cheme oameni, asemenea nouă

21 de ani sub stindardul Evangheliei
nceputul primăverii anului 2017 a debutat cu două
proiecte evanghelistice de amploare desfășurate pe
plaiurile Moldovei, activitate începută cu 21 de ani
în urmă, care de-a lungul timpului avea să crească în intensitate și dimensiuni, mulțimi de oameni fiind scoși în acest
mod din împărăția celui rău și aduși la lumina Evangheliei.
Ca și în ceilalți ani, sub conducerea pastorului Liviu
Axinte, președintele Comunității Regionale Suceava și a
întregii echipe logistice, acest eveniment a fost pregătit cu
mult timp înainte prin ședințe de lucru cu comitetele tuturor bisericilor din Neamț și Bacău. Anul acesta am extins
activitatea și înspre județul Iași, prinzând unele localități din
această zonă și chiar orașul Pașcani și timp de o săptămână,
în toate aceste județe, începând cu 27 februarie până în 5
martie a fost mobilizare generală.
Au fost în total 82 de localități în care a răsunat cu putere
mesajul Evangheliei prin cântări, predici, poezii și mărturii
a celor care au luat parte la acest eveniment. Încă de sâmbătă dimineața, împreună cu biserica locală, sute de frați
și surori au venit să stea în post și rugăciune pentru izbânda
acestei lucrări. De-a lungul săptămânii au fost cazați la biserica noastră toți cei implicați în această lucrare, aproximativ 200 de slujitori veniți, atât din țară, cât și din diaspora.
În fiecare zi ne-am ocupat de resursele de hrană necesare
și de cazarea acestora, iar cei implicați au slujit cu multă
dăruire, fiecare cu darul încredințat.
După această săptămână de dedicare totală și după un
moment de odihnă pentru toți, am reluat evanghelizarea,
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„Căci după cum
Iona a fost un semn
pentru niniveni, tot
așa și Fiul omului
va fi un semn pentru
neamul acesta.”
(Luca 11.30)

de această dată doar la nivel local. Începând cu 27 martie
și până pe 2 aprilie am organizat acest eveniment evanghelistic
sub genericul „Seri pentru suflet”, la care au participat atât
oameni din orașul nostru, cât și din împrejurimi. Invitați la
slujire din Cuvânt i-am avut pe pastorii Robert Tujan, Marius
Livanu, Gabi Zăgrean, Cristi Boariu și Ghiță Ciobanu, iar
duminică seara pe pastorul Pavel Riviș Tipei, fost președinte
al Cultului Creștin Penticostal din România.
Au slujit prin cântare familia Piu Sorin și Daniela, fratele Dorin Cazacu, corul bărbătesc de la Voitinel, corul bisericii locale și fratele Puiu Chibici împreună cu fiul său
Beniamin.
Știind că „...după cum ploaia și zăpada se coboară din
ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și-l fac să
rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul Meu,
care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci
va face voia Mea și va împlini planurile Mele” (Is. 55.10-11)
avem credința că și aceste lucrări vor aduce mult rod. Unele
roade deja s-au arătat, însă ne rugăm ca Dumnezeu să scoată
cât mai mulți slujitori care să fie disponibili să se implice
în lucrarea Sa și mesajul Evangheliei să fie vestit cu repeziciune până la marginile pământului, iar oamenii să se pocăiască și granițele Împărăției lui Dumnezeu să se lărgească
în fiecare zi tot mai mult.
OVIDIU PASCARU,
Biserica Elim- Piatra Neamț
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