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vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; își vor pune mâinile peste bolnavi,
și bolnavii se vor însănătoși” (Marcu
16.17-18).
Misiunea eficientă este să fi chemat
și trimis de marele Stăpân al secerișului
– este prima condiție. Apoi, să fi plin de
Duhul Sfânt și să nu uiți că misiunea nu
se poate face cu mijloace omenești sau
numai cu mijloace omenești. E nevoie
de supranatural.
Am citit prin reviste și pe bloguri cum,
în lumea musulmană, Domnul însoțește
misionarii și face semne și minuni. Nu
știu dacă se poate altfel. Diferența dintre Hristos și Mahomed trebuie să fie
evidentă, pentru că și ei au mintea plină
de cunoștințe, dar trebuie să se vadă că
Domnul Isus este singurul Mântuitor.
Mahomed este în mormânt, dar Domnul Isus trăiește și Își împlinește toate promisiunile, ne însoțește în lucrare, în misiune și întărește mărturia noastră despre
El cu semne și minuni. Deci, Domnul Isus
a fost foarte clar cu privire la misiunea între
Neamuri, atât pentru perioada Noului Testament, cât și pentru toată istoria, însă
oamenilor le este mai greu să înțeleagă.
A venit Ziua Cincizecimii, bucurie

de nedescris, putere, botezuri cu Duhul
Sfânt, semne și minuni, Ierusalimul pus
în mișcare și nu numai. În primii ani,
creșterea bisericii care s-a născut în Ziua
Cincizecimii a fost de-a dreptul exponențială. Celor 120 li s-au adăugat 3000 numai în acea zi și Biserica Primară chiar
atunci a avut 3120 de membri. După vindecarea ologului de la Poarta Frumoasă,
numai numărul bărbaților creștini s-a ridicat la 5000 și apoi cu femei și copii se
spune că ar fi fost în acel moment peste
15.000 de creștini. Vă dați seama ce atmosferă era, câtă bucurie în Duhul Sfânt.
Fapte 2.42 spune: „Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească,
în frângerea pâinii și în rugăciuni.”
Este idealul pe care noi toți ni-l dorim.
Foarte mulți își vindeau averile, asta
înseamnă predare totală, puneau totul
la picioarele apostolilor, muntele se cobora, valea era înălțată și nimeni nu ducea lipsă de nimic. Acesta-i creștinismul
autentic. Și s-au simțit foarte bine împreună. Se pare că pentru câțiva ani cel
puțin au uitat de Marea Trimitere, s-au
simțit foarte bine în Ierusalim, predici
pline de putere, semne, minuni și bucurii, legați de cer și desprinși de pământ
chiar dacă trăiau pe pământ. Dar a venit
prigoana și Biblia spune în Fapte că toți

s-au împrăștiat în afară de apostoli. După
ce Ștefan a fost ucis cu pietre, au ieșit
din Ierusalim și au început să împlinească
ce a spus Domnul Isus, nu numai în Ierusalim, ci și în toată Iudeea, în Samaria și
apoi până la marginile pământului. Filip
a ajuns în Samaria și a botezat foarte
mulți oameni. Petru și Ioan au venit de
la Ierusalim, s-au rugat pentru ei și au
fost botezați cu Duhul Sfânt. Famenul
etiopian a crezut și el în Domnul Isus și a
primit botezul în apă. Tot Filip a fost cel
care l-a botezat. Mai apoi Dumnezeu l-a
chemat în lucrare pe cel care avea să devină apostolul neamurilor. În Fapte 9.15
găsim cuvintele pe care Dumnezeu i le-a
spus lui Anania despre Saul: „…el este
un vas pe care l-am ales, ca să ducă Numele Meu înaintea Neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel;”.
Saul, Pavel de mai târziu, era un evreu adevărat, care ținea la Lege și totuși Dumnezeu i-a transmis mesajul acesta prin Anania din Damasc, că va duce Numele Domnului Isus înaintea Neamurilor. Asta este
tema conferinței: Dumnezeu și națiunile
în misiunea Bisericii Primare – înaintea
Neamurilor, înaintea împăraților și
înaintea fiilor lui Israel. De aceea, Domnul l-a pregătit pe marele apostol Pavel,
(continuare în pag. 8)

Sărbătoare în Biserica Penticostală „Efrata” din Făget,
județul Timiș, cu ocazia încheierii legământului cu Dumnezeu
a 23 de persoane, prin botezul în apă oficiat în data de 26
martie a.c. de pastorii Moise Țif și Ioan Paveloni. Serviciul
divin a fost condus de pastorul Ioan Paveloni, iar predicarea
Cuvântului a fost susținută de pastorul Corneliu Burlacu, din
Botoșani, invitat la eveniment (foto dreapta).

În data de 17 aprilie a.c., la
Biserica „Izvorul vieții” din
Reșița a avut loc botezul
noutestamental a 15 persoane.
Mesajul Evangheliei a fost predicat de pastorul Cornel Coțac
din Cimpa, iar actul de cult a fost
oficiat de pastorii Radu Pavel și
Ciprian Bârsan (foto stânga).

acela care să îi facă umbră. Iată-l deodată pe
Iona fericit: „Ce loc minunat e aici. Acum
pot să mă relaxez, am umbră, soarele nu mă
mai bate.” De parcă nimerise cea mai frumoasă oază. Însă, Dumnezeu îi ia confortul
și Iona începe să plângă din nou. Nu pot
să-l înțeleg pe Iona, dar uneori așa suntem și noi. Nouă ne pasă cel mai tare de
noi și trăim într-o lume centrată pe sine.
Nu zic că trebuie să ne neglijăm pe noi înșine, astăzi, dar misiunea îi privește pe
ceilalți.
Nu pot să uit ilustrația lui Oswald
Smith, un mare misionar în Canada, care
a avut o mare biserică în Toronto, unde
am trăit și eu timp de 10 ani. Astăzi, biserica aceea susține financiar în jur de 500
de misionari. Este biserica națiunilor, a
popoarelor. Numele ei spune tot. În fiecare an biserica aceasta are o mare Convenție Misionară. Am participat și eu la
câteva dintre ele. Acolo, Dumnezeu a atins
inima mea. Dacă o singură biserică poate
să facă atâta, vă gândiți ce potențial este
în încăperea asta? Este suficient pentru
a face o mare schimbare în lume! Când
Oswald Smith a construit acea clădire
frumoasă, a spus comitetului care se
ocupa de construcție: „Nu vreau lucruri
atractive. Nu vreau să cheltuim bani pe
lucruri fără de care ne putem descurca.
Vreau ca bugetul nostru prioritar să fie
investit în Misiunea Externă”. Și pot spune
că biserica aceea a investit sume foarte
mari, incredibile. În același timp, biserica
locală s-a înmulțit, a explodat numeric, au
foarte multe locuri unde se pot aduna, au
școli și influența lor spirituală în acel
oraș este incredibilă.
În ziua inaugurării clădirii, Smith a

explicat ceva important: „Când această
clădire a fost finalizată, m-am rugat așa:
«Doamne, care ar trebui să fie motto-ul bisericii, numele pe care să-l punem sau poate
un logo?» Și Dumnezeu mi-a dat un cuvânt
– ALȚII. Am fost întrebat: «Pastore, ce
vrei să spui prin Alții?». Eu vreau ca oamenii, când intră în biserica noastră, să știe
că noi suntem aici pentru alții: să-i binecuvântăm pe alții, să investim în alții.”
Ce mare viziune!
Dumnezeu a trebuit să scoată fisurile
din caracterul lui Iona, egoismul lui, lipsa
de sensibilitate. Cu câțiva ani în urmă,
vizitam o biserică din Franța și păstorul
a admis că biserica lor are mulți snobi,
oameni bogați, programe pompoase,
clădire frumoasă. Și dintr-o dată Dumnezeu i-a făcut o chemare păstorului:
„Vreau să începi să te ocupi să lucrezi
între refugiații care vin cu miile în zona
aceasta.” Și a răspuns: „Doamne, ai greșit cu această chemare pentru mine, biserica aceasta nu e structurată în așa fel
ca să se ocupe și de refugiați, noi suntem o
biserică de intelectuali.” Însă Dumnezeu
a continuat zi de zi să-i spună, până când
i-a mișcat inima. În cele din urmă a zis:
„Da, Doamne am să ascult vocea Ta, dar
trebuie să convingi comitetul bisericii”.
Și Dumnezeu i-a dat o strategie și i-a zis:
„Vreau să transformi această sală de adunare într-o sală de mese, unde să-i primești și să le dai de mâncare refugiaților
în fiecare sâmbătă” Și pastorul i-a spus:
„dar mă concediază”, iar Domnul i-a zis:
„Eu ți-am cerut să faci așa și dacă asculți,
am să deschid o ușă”. Pe scurt, Domnul
i-a dat înțelepciune să prezinte viziunea
bordului. A durat câteva luni și Dom-

nul a început să se ocupe de toți membrii
din comitet și când tot comitetul s-a
supus, acela a fost un punct de cotitură
pentru întreaga biserică. Apoi, când
am fost să-i vizitez, pastorul mi-a spus:
„Să vii la noi și sâmbătă seara, căci vreau
să vezi ce face Dumnezeu între noi ca
urmare a ascultării de chemarea Lui”.
Când m-am dus, nu-mi venea să cred
ochilor. Biserica era înțesată cu oameni de
peste tot din lume, din toate religiile, de
toate nivelele, oameni care sărbătoreau
împreună dragostea lui Dumnezeu.
Mulți erau atinși de Evanghelie, chiar
și între membrii bisericii a avut loc o
trezire, iar pe unii dintre ei Dumnezeu
i-a chemat să plece din oraș spre alte zone
și să facă același lucru. După o vreme,
păstorul primește un telefon de la prefectul
zonei respective. Acest om s-a prezentat
și a spus: „Pastore, am auzit ce se întâmplă în biserică la voi. Am aflat că acei
oameni care n-au unde să meargă primesc o dragoste autentică și sunt bine
primiți la biserica dvs. Îmi dați voie să
vin la biserica voastră împreună cu toată
echipa de la prefectură, să vedem ce faceți și cum faceți voi lucrurile acolo?”
Acela a fost punctul de cotitură al bisericii. A fost un moment din care Dumnezeu a început să cheme din acel oraș
mulți oameni care să meargă în alte locuri ca misionari.
În Bruxelles avem foarte mulți refugiați. În ultimii ani, prin harul Său, Dumnezeu ne-a îngăduit să lucrăm între mulți
iranieni și afgani și Dumnezeu a trebuit
să se ocupe puțin și de inima mea, că
(continuare în pag. 21)
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iar în Fapte 10 ni se relatează cum l-a
convins și l-a pregătit Domnul pe apostolul Petru, pentru că, deși era un stâlp
al Bisericii Primare, era un om căruia îi
era greu să accepte că mântuirea este și
pentru Neamuri. A avut acea viziune și s-a
convins după acea experiență că ușa mântuirii este deschisă și pentru neamuri.
Când a ajuns în casa lui Corneliu, a spus:
„În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că, în orice neam, cine se teme
de El și lucrează neprihănire este primit de El” (Fapte 10.34-35). Petru era deja
convins. Era foarte important, căci Petru
era un apostol influent, dar pe oameni nu-i
convingi ușor. În Fapte 11 ni se spune că
Petru s-a suit la Ierusalim și, probabil cu
respect, apostolii i-au cerut socoteală de
faptul că a întrat în casa lui Corneliu și de
ce a făcut acolo, în Cezareea. Apostolul
Petru le-a explicat ce s-a întâmplat, care
au fost experiențele și a spus: „Și, cum
am început să vorbesc, Duhul Sfânt S-a
coborât peste ei ca și peste noi la început. Și mi-am adus aminte de vorba
Domnului, cum a zis: «Ioan a botezat cu
apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul
Sfânt.»” (Fapte 11.15-16).
Eu așa înțeleg că au fost convinși că
Dumnezeu dă mântuirea și Neamurilor,
nu numai Israelului. Și în momentul la
care mă refer, de până în Fapte 10, Petru

era convins și Pavel a înțeles care este
chemarea și voia lui Dumnezeu. Și apoi
a urmat adunarea Bisericii din Ierusalim, pentru că nu toți erau convinși și nu
toți erau de acord încă cu faptul că Dumnezeu dă mântuirea și Neamurilor, căci
toate popoarele sunt chemate și că ei
trebuie să facă misiune la toate națiunile pământului. Eu cred că acea adunare nu a fost una ușoară pentru cei care o
conduceau. Atunci când sunt păreri pro
și contra sunt și momente de tensiune,
poate chiar și anumite supărări, dar e
un mare har ca o adunare de dezbateri
în care se decid anumite lucruri să se
încheie cu bine și să ajungă la un acord
toți aceia care dezbat subiectul.
Intenționat am citit astăzi acest pasaj din Fapte 15 care ne arată foarte clar
că acolo, la Ierusalim, a vorbit Petru:
„Fraților, știți că Dumnezeu, de o bună
bucată de vreme, a făcut o alegere între
voi, ca, prin gura mea, Neamurile să
audă cuvântul Evangheliei și să creadă.
Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a
mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul
Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățat
inimile prin credință” (Fapte 15.7b-9),
apoi Pavel și Barnaba, pentru că făcuseră deja prima lor călătorie misionară,
s-au ridicat și „…au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul Neamurilor”

(v. 12b). Iacov, fratele Domnului, conducătorul Bisericii din Ierusalim a adus
aminte adunării de cuvintele prorocilor
care spuneau că „…toate Neamurile peste
care este chemat Numele Meu” Îl vor
căuta pe Domnul alături de rămășița lui
Israel. La urmă, au ajuns cu toții la o
concluzie foarte clară – ei trebuie să facă
misiune și să meargă și la celelalte etnii
și la celelalte națiuni, nu numai în Israel.
Deci, încă de atunci, pentru adevărații creștini a fost foarte clar că mântuirea este pentru toate popoarele, harul
lui Dumnezeu este pentru toți oamenii
și dreptul la mântuire îl au toți. Și că, în
același timp, toți cei mântuiți au marea
datorie înaintea lui Dumnezeu să le spună și altora, să facă evanghelizare, să facă
misiune, să meargă aproape și departe,
în Numele Domnului Isus Hristos, să
meargă cu această flacără sfântă, căci
voia lui Dumnezeu era și este și acum ca
toți oamenii să audă Evanghelia. Știți
cum au concluzionat cei din Ierusalim?
Iacov a spus „…eu sunt de părere să nu
se mai pună greutăți acelora dintre
neamuri care se întorc la Dumnezeu și
să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace
sugrumate și de sânge” (v. 19-20), iar
hotărârea finală a fost: „S-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă să nu mai punem
peste voi nicio altă greutate decât ceea
ce trebuie…” (v. 28). Și cred că din acel

Botez în apă în Biserica Creștină Penticostală „Muntele Sionului” din Petrila, prin care 18 persoane au
încheiat legământ cu Domnul în data de 17 aprilie a.c. Serviciul divin a fost condus de pastorul Lazăr Boantă,
iar actul de cult a fost oficiat de prezbiterii Ioan Boantă și Alexandru Drăgoi.

Prietenii... lui Isus
nvățătorul ne trasează în Ioan 15:13-17 liniile fundamentale ale prieteniei Sale.
Înainte de toate, disponibilitatea de a dărui… viața: „Nu este mai mare
dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi”. Afirmația se aplică, în
principal, lui Isus: „Eu sunt păstorul cel bun; păstorul cel bun își dă viața pentru oi” (Ioan 10:11).
Se poate da ceva, dar este vorba de un dar limitat, din moment ce este mereu posibil
de a da ceva mai mult. Numai darul vieții este nelimitat. După aceea, nu mai rămâne
nimic de dăruit. Când se dăruiește viața, se dăruiește tot ce avem. Când se dăruiește viața,
nu se oferă numai suma anilor care rămân de trăit, ci se dă ceva care atinge infinitul,
eternitatea. Și se dăruiește chiar și ceea ce a fost. Trebuie să fim conștienți că Isus pronunță aceste cuvinte în imediata apropiere a Pătimirii. Nu se poate uita că Isus își va
dărui viața proprie într-un context de singurătate și de abandon.
În al doilea rând, găsim în spusele Mântuitorului …teritoriul prieteniei, și anume,
locul în care se întâlnesc două voințe libere în iubire reciprocă. Adică… ascultarea: „Voi
sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc Eu” (Ioan 15.14). Trăim statutul de
prieteni dacă punem în practică ceea ce a poruncit Isus: iubirea reciprocă. Prietenia
cu Domnul nu o trăim într-un cerc strâmt; numai dacă se actualizează iubirea fraternă
ne putem considera „intimi” cu Domnul.
Isus, deci, pune o singură condiție pentru prietenia sa: ca noi să luăm în serios exigențele sale! El însuși, pe de altă parte, demonstrează că ia în serios prietenia, înfruntând pentru noi calea crucii. Numai așa se anulează distanțele. Desigur, ascultarea se
încadrează exclusiv într-o perspectivă de iubire, care rămâne și fundamentul său ultim.
Hristos poruncește exclusiv în iubire. Și poate fi ascultat numai în iubire.
Al treilea aspect care caracterizează relația de prietenie a lui Isus cu discipolii este
dat de confidență: „Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul
său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl
Meu”. Această trăsătură a prieteniei este inspirată de modelul cultural grec-elenistic.
Conform lui Aristotel, elementul distinctiv al prietenilor este simțul comun, faptul că
între ei totul este în comun.
Opoziția între slugi (douloi, literal, sclavi) și prieteni (philoi), nu este atât de evidentă
pentru mentalitatea iudaică. În textele biblice, „servitor” echivalează cu „prietenul lui
Dumnezeu”, om de încredere, fidel și drept, colaborator. Și termenul nu are nimic negativ,
cu atât mai puțin de dispreț, mai mult, constituie un titlu de onoare. Deci expresia lui
Ioan se potrivește mai bine cu mentalitatea noastră, decât cu cultura biblică. Și atunci,
discipolii, tocmai pentru că sunt prieteni și nu slugi, sunt puși la curent cu proiectul, cu
gândurile Tatălui. Sunt informați asupra conținutului și asupra sensului misiunii lui Isus.
Și sunt chiar conștienți că, în cuprinsul acelui proiect și al acelei misiuni, le este hărăzită o parte.
Avem, astfel… slujirea comună. O muncă fără participare este un proiect comun,
fără o semnificație precisă, o finalitate clară, este ceva alienant, de-a dreptul inuman,
și deci lipsește din ea bucuria. Este necesară conștiința de participare la o operă comună. Și este umilitor să ne gândim că nimic nu se schimbă dacă acea muncă o fac eu sau
o face altul. Omul este astfel redus la situația de a fi un pion de schimbat, un angrenaj
egal între alte angrenaje ale lanțului. Nimeni, în Hristos, nu trebuie să fie considerat
pur și simplu un executor de ordine. Isus nu ne tratează astfel. El nu ne consideră ca
niște automate religioase, ci ne încredințează însărcinări personale, chiar dacă sunt
prevăzute într-un țesut comunitar. Și nu are importanță că cel puțin un altul poate să
desfășoare acel rol mai bine decât mine. Isus mi l-a încredințat mie, ca prieten al Său!
Pentru El nu există legea eficienței, a randamentului, a producției, ci cea a încrederii.
Cu El totul este clar, chiar dacă rămâne în mod necesar un fond de mister, ceva pe care
nu-l înțelegem pe deplin.
Finalmente, rămâne un test fundamental: viața creștină progresează în măsura în
care se dezvoltă în noi sensul de prietenie cu Dumnezeu, până la a deveni predominant
față de orice altă concepție a raportului nostru cu El. Până când rămânem fixați pe teritoriul fricii (ca anihilați în fața celui de temut), Îl considerăm pe Dumnezeu ca stăpânul nostru, Îl vedem într-o optică punitivă, observăm judecata Sa înfricoșătoare și
ne așezăm în fața Lui într-o atitudine slugarnică (conform sensului negativ, care se dă
de obicei acestui termen, exact acel sens pe care Isus vrea să-l respingă), înseamnă că
nu am înțeles încă nimic din proiectul de prietenie pe care El îl are în privința noastră.
Putem spune că am fost atinși cu adevărat de har numai când simțim că moare în
noi – sau, cel puțin, se atenuează – spiritul de sclavi. Testul prieteniei rămâne fundamental pentru autenticitatea creștinismului nostru.
CIPRIAN GHEORGHE LUCA
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Muntele Măslinilor
„Acest Isus, care S-a înălțat la cer din
mijlocul vostru, va veni în același fel cum
L-ați văzut mergând la cer." (Fapte 1:11)
„Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe
Muntele Măslinilor...” (Zaharia 14:4)
Parc-a fost ieri când pașii Tăi, Isuse,
Urcau în taina serii prin grădini;
Se ascundeau și umbrele, supuse,
Când focul rugăciunilor aduse
Se înălța spre cer dintre măslini.
Un munte era martor rugii Tale,
Un adăpost în noapte, efemer,
Când ale rugăciunilor petale
Se deschideau țâșnind în osanale,
Căci Tu vorbeai Părintelui din cer.
Același munte-avea apoi să fie
Martorul despărțirii de pământ,
O despărțire de vremelnicie,
Când ai plecat din nou în veșnicie
Ca să trimiți din slavă Duhul Sfânt.
Parc-a fost ieri, dar și mâine urma-va
Pe muntele acelorași măslini
Pe care iar piciorul Tău călca-va
Când Te vei coborî cu toată slava
Și pacea veșnică din înălțimi.
Cu ochii pironiți spre cer Te-așteaptă
Cei care Te-au simțit cu-adevărat,
Ce-au cunoscut iubirea-Ți minunată
Și știu că Tu, venind, vei da răsplată
Închinătorilor în duh curat.
Pe Muntele Măslinilor stă ceața
Și ambiguitatea lumii reci,
Dar știm că arătându-Ți aici fața
Vei readuce strălucirea, viața
Și stăpânirea păcii-n veci de veci.
SIMION FELIX MARȚIAN

Cugetări despre
PRIETENIE
„Împrietenește-te dar cu Dumnezeu
și vei avea pace; te vei bucura astfel
iarăși de fericire.”
(Iov 22.21)
***
„Prietenia Domnului este pentru cei
ce se tem de El...” (Psalm 25.14)
***
„Prietenul adevărat iubește oricând, și în nenorocire ajunge ca un
frate.”
(Proverbe 17.17)
***
Nu a mânca și a bea face prietenia,
căci de acestea au și tâlharii, ci a ne ajuta
unii pe alții. Ioan Gură de Aur
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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
fi ei, pentru că toți au nevoie 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 ajutorul Duhului Sfânt.
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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Întâlnirea echipei
naționale de
tineret din
CCP-BDAR
n data de 1 aprilie a.c. a avut loc ședința de lucru a echipei naționale de
tineret din cadrul Cultului Creștin
Penticostal din România, la Biserica Penticostală „Poarta Cerului” din Timișoara.
Gazda acestei întâlniri, pastorul Ioan
Filip (președintele Comunității Regionale
Penticostale Arad, membru al Comitetului
Executiv al Cultului Creștin Penticostal
din România și responsabilul Departamentului de familii, tineret și copii) a avut
un cuvânt de bun venit și a îndemnat pe
fiecare participant să împărtășească despre
cum merg lucrurile în cadrul Comunității
Regionale Penticostale pe care o reprezintă,
apoi a accentuat un aspect pe care, după
cum a mărturisit, l-a subliniat și înaintea
Consiliului Bisericesc, anume că este foarte
important ca, în fiecare biserică, lucrarea cu
tinerii să funcționeze într-o formă sau alta,
cu sprijinul susținut al conducerii bisericii.
De asemenea, s-a precizat că este foarte
important ca liderii de tineret să fie instruiți,
organizându-se conferințe în acest scop la
nivel de Comunitate Regională, de județ sau

Î

pe diferite zone. S-a revenit asupra filozofiei de lucrare a acestui departament
și s-a convenit că nu este cazul de a se interveni cu modificări.
În ultima parte a întâlnirii s-a hotărât ca în primăvara anului viitor să aibă loc
o Conferință Națională pentru liderii de tineret, cu tema: „Lucrarea cu tinerii:
mai mult decât un eveniment”, urmând ca data concretă și locația să fie comunicate tuturor Comunităților Regionale Penticostale și anunțate în plenul Conferințelor pastorale și să fie publicate în revista „Cuvântul Adevărului”.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul de care ne face parte pentru ca această
lucrare să aibă succes și apreciem sprijinul păstorilor și al conducerii Cultului
Creștin Penticostal din România, dorind ca Domnul să îi binecuvânteze.
Pastor AMARIE I. CLAUDIU

Ziua de 12 februarie a.c. va rămâne de referință atât pentru Biserica Penticostală „Betania” din Cluj-Napoca, cât și pentru cele 10
persoane care s-au hotărât să-L urmeze pe Domnul Isus Hristos pentru eternitate, fapt exprimat public prin botezul în apă. Actul
de cult a fost oficiat de pastorii locali, Vasile Bojor, vicepreședintele Comunității Regionale Penticostale Cluj, care a coordonat
slujba divină și a transmis unul dintre mesajele biblice și Pavel Sătmărean, care a transmis cel de-a doilea mesaj biblic.

continuat să-l iubească. Iar noi, cei care
ne-am născut în secolul trecut și avem
o vârstă, știm foarte bine că mulți creștini consideră că una dintre cele mai
mari minuni ale secolului trecut a avut
loc în 1948, când Israelul a fost declarat
din nou ca stat. După aproape 1900 de
ani în care evreii au fost fără patrie, s-au
împlinit mai multe profeții. Evreii s-au
întors acasă, în patria lor, și a reapărut
statul Israel, o mare minune a lui Dumnezeu. În prezent, evreii se pregătesc să
construiască cel de-al treilea templu.
Nu știm ce va fi în viitor, dar cert este că
sunt mulți oameni hotărâți și mie asta
îmi spune că Dumnezeu îl iubește pe
Israel.
Este adevărat că, după cuvântul lui
Pavel scris romanilor, o parte din Israel
a căzut într-o împietrire care va ține până
intră în mântuire numărul deplin al Neamurilor, și ei încă sunt în această împietrire, dar din câte știu sunt tot mai mulți
interesați de Domnul Isus Hristos, de
Mesia despre care noi creștinii spunem că
a venit, a murit, a făcut toată lucrarea pe
cruce și zidește Biserica de 2000 de ani.
În Isaia 55.5 sunt scrise binecunoscutele cuvinte: „Într-adevăr, vei chema
neamuri pe care nu le cunoști, și popoare care nu te cunosc vor alerga la
tine, pentru Domnul Dumnezeul tău,
pentru Sfântul lui Israel, care te proslăvește.” Aici este vorba de Neamurile care erau în atenția lui Dumnezeu,
pentru că, spun încă o dată, Dumnezeu
este același, este neschimbat. El i-a creat
pe oameni, a stabilit vremurile și hotarele și vrea binele tuturor oamenilor și
vrea ca oamenii să fie mântuiți.
Domnul Isus Hristos a fost cel mai
mare misionar care a călcat vreodată
pe această planetă. Eu îi admir pe misionarii noștri, pe cei 61 coordonați prin
APME și nu numai. Lasă confortul din
România și merg în țări din Asia, Africa
sau Europa. Lasă confortul, siguranța,
libertatea – pentru că, cel puțin deocamdată, este o mare libertate religioasă în
România de astăzi, nu știm ce va fi mâine.
Îi admir pe acești misionari care își riscă
viața și se duc într-o lume necunoscută
de dragul Domnului Isus Hristos și de
dragul celor pierduți. Asta înseamnă să
fiimisionar,săteduciîntr-ozonăneevanghelizată, într-o altă cultură. Chiar și
noi, în statut, am încercat să definim
misionarul. Dar să ne gândim la cel mai
mare misionar, la Domnul Isus Hristos.
El a venit din glorie, de la dreapta Tatălui. Pavel scrie: „El, măcar că avea
chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut
ca un lucru de apucat să fie deopotrivă

cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine
însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit
și S-a făcut ascultător până la moarte,
și încă moarte de cruce. De aceea și
Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult și
I-a dat Numele care este mai presus de
oricenume; pentru ca,în Numelelui Isus,
să se plece orice genunchi al celor din
ceruri, de pe pământ și de sub pământ și
orice limbă să mărturisească, spre slava
lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este
Domnul” (Filipeni 2.9-11).
Când a coborât din cer pe pământ
a dezbrăcat slava pe care o avea înainte
ca să fie lumea. De bună voie, a renunțat
pentru o vreme la câteva dintre atributele Sale divine. A venit în condițiile cele
mai umile, s-a născut în iesle și a murit
pe o cruce. A crescut ca orice om, „...în
înțelepciune, în statură, și era tot mai
plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor” (Luca 2.52). La vârsta
de aproape treizeci de ani, Isus a început să învețe pe norod și pentru trei
ani și jumătate a vestit Evanghelia și i-a
chemat pe oameni la pocăință, la mântuire. A făcut o misiune extraordinară
în cetățile Palestinei. Nu numai că i-a
chemat pe oameni la mântuire, le-a iertat
păcatele și i-a vindecat, dar a și murit pe
cruce pentru noi și în locul nostru, ca
noi să putem fi mântuiți și, la rândul
nostru, să continuăm marea lucrare de
evanghelizare a lumii.
Aș vrea să observăm că, în activitatea Sa publică, atunci când a fost pe
pământ, Domnul Isus a fost deschis și
către alte etnii și către alte națiuni.
Ioan ne revelează că Isus: „A venit la
ai Săi și ai Săi nu L-au primit” (Ioan 1.11).
Este adevărat că evreii au avut întâietate
și în Matei 10 citim că Domnul i-a trimis pe cei 12 apostoli să evanghelizeze,
să vestească Împărăția și le-a dat putere
să facă semne și minuni, dar le-a spus:
„Să numergețipecaleapăgânilorșisănu
intrați în vreo cetate a samaritenilor;”
(Matei 10.5). În acel moment al istoriei,
Domnul Isus le-a poruncit să meargă mai
degrabă „...la oile pierdute ale casei lui
Israel” (Matei 10.6). Întâi Israelul,
întâi ai Săi – dar nu i-a respins pe ceilalți.
Apoi, Marele Misionar a trimis în misiune alți 70, doi câte doi, care să meargă
înaintea Lui, pe unde avea El să treacă
și le-a dat și acestora autoritate și putere să facă semne și minuni în Numele
Lui. Acești 70 s-au întors entuziasmați:
„…Doamne, până și dracii ne sunt supuși în Numele Tău”, dar Domnul le-a
răspuns: „...bucurați-vă că numele voas-

tresunt scrise în ceruri” (Luca 10.17,20).
Asta urmăresc evangheliștii și misionarii, ca oameni din toate culturile, din
toate națiunile, din toate etniile să fie
mântuiți și să aibă numele scrise în
cartea de aur a cerului, acolo de unde nimeni nu poate șterge ce scrie Domnul.
Domnul Isus a venit la ai Săi, a făcut
misiune și a trimis și pe alții în misiune.
Dar, spun încă o dată, încă din timpul activității Sale publice a lăsat foarte clar
să se înțeleagă că El deschide ușa mântuirii și pentru Neamuri și că a adus har
din cer pentru toți.
Amintiți-vă de întâlnirea celebră de
la fântâna lui Iacov, dintre Domnul Isus
și femeia samariteană, care era doar pe
jumătate evreică – și știți că iudeii cu samaritenii nu aveau niciun fel de legături atunci. Totuși, Domnul Isus i-a dat
apa vie, i-a arătat ce este mântuirea și
i-a spus că este primită și ea. Și femeia
aceasta s-a întors în cetatea ei, Sihar, iar
Domnul a folosit-o pentru o mare trezire spirituală.
Repet, când a fost aici pe pământ
Domnul Isus a venit întâi la ai Săi și ai
Săi nu L-au primit, „…dar tuturor celor
ce L-au primit, adică celor ce cred în
Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă
copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1.12). A
deschis ușa și pentru alții și a arătat că
are har mântuitor și pentru alții. Apoi,
după ce a înviat din morți, în mesajele
transmise apostolilor a spus foarte clar
că mântuirea este pentru toate etniile,
pentru toate popoarele lumii și pentru
toți oamenii. Și vă aduc aminte de cuvintele din finalul evangheliei după Matei,
când Domnul a spus: „Duceți-vă și faceți
ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al
Sfântului Duh Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu
sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.” Apoi, în Fapte 1.8: „Ci voi
veți primi o putere, când Se va coborî
Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în
Samaria și până la marginile pământului.” Domnul Isus a fost foarte clar când
le-a spus apostolilor Săi că trebuie să
ducă Evanghelia în toată lumea. Asta este
Marea Trimitere.
Finalul evangheliei după Marcu
revelează faptul că Domnul Isus le-a
promis ucenicilor că mărturisirea lor va
fi însoțită de semne și minuni: „Iată semnelecarevorînsoțipeceicevorcrede: în
Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi
înlimbinoi;vorluaînmânășerpi; dacă
(continuare în pag. 6)
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