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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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