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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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Pastor DANIEL CONSTANZA
Director executiv al Părtășiei
Penticostale Europene (PEF)

„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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tuație. Mesajele nu se potrivesc pentru
toate persoanele și pentru toate situațiile. Trebuie inspirație de moment, trebuie călăuzirea Duhului Sfânt ca să te
apropii de inimă și omul să se deschidă
și să-L primească pe Isus.
Apoi, e nevoie să punem un mai
mare accent pe supranatural, pe
prezența supranaturalului în viața
noastră de slujire: semne, minuni, vindecări divine. Acestea au un rol foarte
important. Este extraordinar să-L prezinți pe Domnul Isus ca Cel care iartă,
vindecă și ridică și El să intervină și să
facă lucrări de felul acesta și o astfel de
lucrare este completă și convingătoare și
pentru musulmani și pentru budiști și
pentru păgânii din Japonia și unde or mai
fiei,pentrucătoțiaunevoie de mântuire.
Nu în ultimul rând, e nevoie ca mi-

sionarul să fie un om consacrat.
Nici nu cred că se poate altfel. Să te duci
într-o altă cultură, unde stai pe scară cu
nu știu câți musulmani, unde te gândești că mâine dimineață când ieși din
casă s-ar putea să te atace câțiva budiști
– asta nu se poate dacă nu ești dăruit
100% Domnului. Biblia spune că noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu și
suntem.
Tema noastră a fost: „Dumnezeu și
națiunile în misiunea Bisericii noutestamentare”. Eu cred că și în aceste vremuri de pe urmă, când se pune accent
pe misiune și începem să punem și noi
mare accent pe misiune, trebuie să ne
uităm la Biserica Primară, să învățăm
de la ei, să avem în vedere experiențele
lor, lucrarea pe care au făcut-o.
Să căutăm să-L cunoaștem pe Domnul cât mai bine în fiecare zi, să fim plini
de puterea Duhului Sfânt, să-I cerem să
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includă în Biserică marea diversitate a tuturor popoarelor de pe
pământ Biserica lui Hristos îşi poate duce la îndeplinire Marea
Trimitere în zilele ce vin devotându-se priorităţilor corecte, acceptând sacrificiul, lucrând în parteneriat, unitate și rugăciune, cu ajutorulDuhuluiSfânt.
Complexitatea lumii noastre, schimbările rapide care au loc
şi principalele obstacole în faţa mărturiei creştine ne determină
să luăm în considerare noi căi de ajungere cu Evanghelia la grupurile etnice necâştigate pentru Hristos. În Marea Trimitere din
Matei 28:18-20, Isus le-a spus ucenicilor Săi să facă ucenici din
toate neamurile. Cuvântul grecesc folosit aici pentru toate
popoarele este „panta ta ethnè”, iar de la cuvântul ethnè derivă
cuvântul „etnie”. Există concentrări mari de grupuri etnolingvistice neevanghelizate care locuiesc într-o regiune a lumii
cunoscută ca: fereastra 10/40 (o fâşie imaginară situată între
paralela 10 şi 40 la nord de ecuator, întinzându-se din Africa de
Vest până în Orientul Mijlociu şi Asia). Majoritatea grupurilor
etnice necâştigate din această regiune aparţin unuia dintre cele
trei mari grupuri religioase: musulmani, hinduşi şi budişti.
Există încă mii de popoare definite biblic, care se găsesc în
afara mărturiei creștine. Ele nu vor fi câştigate decât dacă Biserica este dispusă să-şi extindă mărturia sa dincolo de propria
cultură. Misiunea de frontieră trebuie să fie prioritatea Bisericii
dacă dorim să ducem la capăt sarcina Marii Trimiteri. Milioane
de oameni din aceste grupuri etnice neevanghelizate vor trăi şi
vor muri fără să interacţioneze vreodată cu un creștin sau să audă
care este calea spre salvare. În special în cadrul marilor grupări
religioase: musulmane, hinduse şi budiste, sunt sute de grupuri
etnice în care nu există mărturie creștină, iar statisticile arată că
există în continuare un dezechilibru în trimiterea misionarilor
spre aceste grupuri în nevoie, care merită atenţia urgentă şi
imediată a Bisericii.

însoțească mărturia noastră cu semne și
minuni și apoi să ne rededicăm mereu
și mereu Domnului și să ne punem cu
totul la dispoziția Dumnezeului nostru
măreț.
E perioada modernismului sau globalizării și se vorbește tot mai mult despre un guvern unic, mondial și se tinde
spre o religie unică, chiar dacă-i greu de
ajuns acolo – dar se va ajunge după Apocalipsa.
Sunt vremurile sfârșitului, de aceea
zic că astăzi este libertate religioasă, dar
mâine nu știu ce va fi, însă noi trebuie
să rămânem pe poziție. Și dacă suntem
consacrați 100% Domnului vom rămâne
în picioare și în ziua cea rea care poate
veni mâine, peste un an sau poate peste
10 ani. Cât există libertate, haidem să
facem totul pentru Evanghelie ca să avem
și noi parte de ea!

În așteptarea și grăbirea venirii lui Hristos dorim să
ducem toată Evanghelia, la toată lumea în generația
noastră, pentru ca să vedem împlinită Apocalipsa 7:9 „o
mare gloată ... din orice neam, din orice seminţie, din
orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare
înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului”.

în misiunea Lui. Această carte micuță
începe cu chemarea lui Dumnezeu adresată lui Iona: „Cuvântul Domnului a
vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel:
«Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea
cea mare, și strigă împotriva ei. Căci
răutatea ei s-a suit până la Mine!»”
Cred că toți cei care suntem aici,
suntem aici pentru că am auzit o chemare de la Dumnezeu, o chemare din
ceruri. M-am bucurat să văd atât de mulți
tineri aici. O conferință de misiune cu
tineri, acesta este locul cel mai grozav
în care vă puteți afla, pentru că tinerii
pot fi influențați de exemplul părinților
lor spirituali. Și mă rog ca ei să prindă
această chemare a lui Dumnezeu. Să
fie niște oameni care să zguduie planeta aceasta, să schimbe lumea aceasta
pentru Isus Hristos.
Dumnezeu l-a chemat pe Iona ca
să fie un misionar într-un loc anume.
Sunt trei elemente care alcătuiesc chemarea lui Dumnezeu: este personală,
este pentru un loc anume și apoi, de
asemenea chemarea are o perioadă de
timp. Și mă rog ca dacă sunt oameni
care nu știu care-i chemarea, locul sau
timpul lor, acesta să fie începutul în
care Dumnezeu să le vorbească în
această direcție.
Vreau să subliniez trei aspecte care
definesc chemarea lui Dumnezeu pentru
viața noastră din exemplul lui Iona.
Cel mai adesea, chemarea lui Dumnezeu este impredictibilă. Vreau să
mă asigur că spun lucrul acesta, Iona

nu este un mit, o povestioară. Este un
personaj real care a trăit în vremurile
Bibliei. Avem suficiente dovezi în Cuvântul lui Dumnezeu și în cărțile istorice,
că el a fost un profet, un slujitor al Domnului. Domnul Isus a făcut referire la
Iona, El a folosit chiar istoria lui Iona
ca să arate aplicațiile morții și ale învierii Sale. Deci, Iona nu este un personaj
fictiv. Cartea aceasta nu este o plidă, o
parabolă, o fabulă, ci este o relatare
autentică a lucrării miraculoase a lui
Dumnezeu în viața lui Iona. Haideți
să ni-l imaginăm pentru puțină vreme
pe Iona, care-și făcea lucrările lui de zi
cu zi în Israel. Probabil că își făcea
treaba bine, însă dintr-o dată, vine o
chemare neașteptată, specifică din partea lui Dumnezeu. Chemarea aceea a
însemnat un punct de cotitură în viața
lui. Cred că dacă aș avea timp să fac un
sondaj în locul acesta, cei mai mulți
dintre voi vă puteți aminti de o zi, de
un eveniment, un moment care a declanșat chemarea divină a lui Dumnezeu pentru viața voastră în mod specific. Sunt momente divine. Mă rog ca
să aveți un astfel de moment, de cercetare divină în viața voastră. Mă rog ca
în timp ce ascultați un predicator, în
timp ce participați la un atelier de lucru,
Dumnezeu să vă vorbească în mod
direct.
În anul 2005, în timp ce eram păstor într-o biserica din Canada, am primit un e-mail de la un păstor din Germania pe care nici nu-l cunoșteam. El

era președintele acestei organizații, PEF,
și căuta pe cineva care să vină să lucreze
la biroul central din Bruxelles. E-mailul
acela a fost începutul unui proces care
a făcut o schimbare majoră în viața mea.
Fii deschis la orice are Dumnezeu pregătit pentru tine. Desigur că această
chemare de la Dumnezeu a schimbat,
a întors pe dos planurile personale ale
lui Iona pentru viața lui. Veți vedea că
a fost o decizie dureroasă din perspectiva umană. Știm asta din experiență,
atunci când urmăm însă chemarea lui
Dumnezeu, constatăm apoi că a fost cea
mai bună decizie. Mă rog ca Dumnezeu
să întrerupă planurile voastre pentru
că momentele acelea când Dumnezeu
îți întrerupe planurile vieții tale, acelea
sunt momente când Dumnezeu te mișcă,
te schimbă ca să poți împlini chemarea
Lui pentru viața ta.
Al doilea lucru care privește chemarea lui Dumnezeu este că această chemare este inconfortabilă. Lumea în
care trăim este obsedată de confort.
Oamenii vor să aibă tot felul de unelte
electronice, care să le facă viața cât mai
ușoară. Dar în cazul lui Iona, chemarea
lui Dumnezeu l-a făcut să se simtă foarte
inconfortabil. În loc să răspundă „Da,
Doamne!”, în versetul 3 citim că acest
profet al Domnului a fugit departe de
fața lui Dumnezeu, către cetatea Tars.
Și de acolo vine titlul sesiunii noastre.
Iona a devenit un misionar fugar, un
(continuare în pag. 16)

În data de 9 aprilie 2017, în ziua când ne-am
amintit de intrarea Domnului în Ierusalim, la
Biserica Penticostală Micalaca din Arad, păstorită
de fratele David Mărgaian au intrat în apa botezului
12 candidați, majoritatea din afara mediului
neoprotestant. Mesajul Evangheliei a fost predicat
de pastorul Ioan Bogdan din Oradea, iar actul de
cult a fost oficiat de pastorul Miron Popan și de
prezbiterul Adrian Bârzan (foto jos).

Botez noutestamental a 14 tineri oficiat
în Biserica Penticostală „Emanuel” din
Ploiești de pastorul George Uiuiu în
ziua de Florii, 9 aprilie a.c. (foto sus)
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